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Πρόλογος 

 

Η παρακολούθηση του Α΄ κύκλου Μεταπτυχιακών Σπουδών και η 

ολοκλήρωσή του με την παρούσα διπλωματική εργασία, έγινε στο πλαίσιο του 

Προγράμματος «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος» στο Τμήμα Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Υποστηρίχθηκε από μία υποτροφία, που 

μου χορηγήθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, κατόπιν γραπτού διαγωνισμού 

επί του αντικειμένου της Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας. Η οικονομική αυτή στήριξη 

υπήρξε άκρως σημαντική καθ’ όλη τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών μου.  

Ευγνωμοσύνη χρωστάω στην επόπτριά μου, καθηγήτρια Κατερίνα Κόπακα, η 

οποία, μέσα από τις κατευθύνσεις και τις συμβουλές της, έθεσε τις βάσεις και 

δημιούργησε τις προϋποθέσεις, ώστε να παρακολουθήσω επιτυχώς το μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα σπουδών. Ιδιαιτέρως σημαντική υπήρξε και η συμβολή των δύο άλλων 

μελών της τριμελούς επιτροπής μου, Ι. Τζαχίλη και Ν. Γαλανίδου, η θετική 

ανταπόκριση των οποίων, σε κάθε επίπεδο, υπήρξε καθοριστική για την ολοκλήρωση 

της παρούσας εργασίας. Ευχαριστίες οφείλω, επίσης, στο σύνολο των καθηγητών με 

τους οποίους συνεργάστηκα στο πλαίσιο παρακολούθησης μεταπτυχιακών 

σεμιναρίων. Θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσω τον καθηγητή P. Halstead, που 

μου προσέφερε γενναιόδωρα τις πολύτιμες συμβουλές του κατά τη διάρκεια του 

Erasmus μου στο Sheffield.   

Τέλος, ειλικρινά ευχαριστώ την οικογένειά μου για τη στήριξη που μου παρείχε 

όλα αυτά τα χρόνια, σε όλους τους τομείς, και ειδικά τον Μανόλη Ανδρουλακάκη για 

την υπομονή και ίσως την ανοχή που κάποιες φορές επέδειξε. Ξεχωριστά θα πρέπει να 

αναφερθούν οι φίλες και συνάδελφοι, Ακαθή Κωβαίου και Μαριάννα Κατηφόρη, οι 

οποίες υπήρξαν παρούσες σε κάθε βήμα αυτής της πορείας. 
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Χάρτες 

 

 

 

1. Χάρτης θέσεων ΥΝ/ΤΝ στις Κυκλάδες (Phoca-Cosmetatou 2011, 79) 
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2. Χάρτης θέσεων ΥΝ/ΤΝ στην Κρήτη (Nowicki 2002, 9) 

 

 

 

 

 

3. Λεπτομέρεια εικ. 2. Χάρτης θέσεων ΥΝ/ΤΝ ανατολικά της Σητείας (Nowicki 2002, 10) 
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4. Νεολιθικές θέσεις στα Δωδεκάνησα (Σάμψων 2006, 219, εικ. 201) 
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5. Χάρτης του νομού Χανίων με προϊστορικές θέσεις 

(http://www.dlx.gr/%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%B9

%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE) 

 

http://www.dlx.gr/%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE
http://www.dlx.gr/%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

Νέες Κρητικές 

Νεολιθικές 

Φάσεις 

Αναθεωρημένη 

Ακολουθία 

Κνωσού 

Παραδοσιακές 

Κρητικές 

Νεολιθικές 

Φάσεις 

Ελλάδα 
Δ/ΝΔ Ανατολία και 

Ανατολικό Αιγαίο 
Συρία 

Χρονολογήσεις 

κατά 

προσέγγιση 

(π.Χ.) 

Αρχική 

Νεολιθική 
Στρώμα X Ακεραμική Ακεραμική/Αρχική 

Ακεραμική/ 

Πρώιμη Νεολιθική 

Προκεραμική 

Νεολιθική Β ή 

Προκεραμική 

Νεολιθική Γ/ 

Πρώιμη 

Νεολιθική 

περ. 7000-

6500/6400 

Πρώιμη 

Νεολιθική 

Στρώμα IX-

VIII 

Πρώιμη 

Νεολιθική Ι 

(Furness 1953) 

Πρώιμη Νεολιθική 

Φράγχθι ΦΚΦ1 

Ύστερη Νεολιθική 

Χατσιλάρ IX-VI 

Ουλουτσάκ IV-V 

Κουρούτσαϊ 13-11 

Ύστερη 

Νεολιθική (Προ-

Χαλάφ και 

«Μεταβατική» 

Σαμάρρα) 

περ. 

6500/6400-

5900 

Μέση 

Νεολιθική 

Στρώματα VII-

VIB, Στρώμα Ρ 
 

Μέση Νεολιθική 

Φράγχθι ΦΚΦ2-3 

Πρώιμη Χαλκολιθική 

Χατσιλάρ V-I 

Κουρούτσαϊ 10-7 

Πρώιμη 

Χαλκολιθική 

(Χαλάφ) 

περ. 5900-5300 

Ύστερη 

Νεολιθική Ι 

Στρώματα VIB-

V 

Στρώματα Ν, 

Μ, L 

 

Ύστερη Νεολιθική Ι 

Σάλιαγκος 

Φράγχθι ΦΚΦ4 

Μέση Χαλκολιθική 

Εμποριό X-VIII 

Κουμ Τεπέ ΙΑ 

Μπεσικτεπέ 

Κιζιλμπέλ/ Κατώτερο 

Μπαγκμπάσι 

(Ύστερη 

Ουμπαΐντ) 
περ. 5300-4900 

Ύστερη 

Νεολιθική ΙΙ 

Στρώμα IV 

Στρώματα K, 

H, G 

Πρώιμη 

Νεολιθική ΙΙ 

(Furness 1953, 

Evans 1964) 

Ύστερη Νεολιθική ΙΙ 

Σάλιαγκος 

Μέση Χαλκολιθική 

Εμποριό X-VIII 

Κουμ Τεπέ ΙΑ 

Μπεσικτεπέ 

(Ύστερη 

Ουμπαΐντ) 

περ. 4900-

4500/4400 
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Κιζιλμπέλ/ Κατώτερο 

Μπαγκμπάσι 

Τελική 

Νεολιθική ΙΑ 

Στρώμα ΙΙΙΒ 

Στρώματα F, E, 

D 

Μέση 

Νεολιθική 

(Furness 1953, 

Evans 1964) 

 

 

Τελική Νεολιθική 

 

 

 

Φράγχθι ΦΚΦ5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλα 

 

 

 

 

 

 

Αγία Ειρήνη Ι 

; 

Μέση Χαλκολιθική 

; 

 

 

------------------- 

Ύστερη Χαλκολιθική Ι 

Μπεϊτσεσουλτάν XL-XXXV 

Κουμ Τεπέ ΙΒ1 

Ύστερη 

Χαλκολιθική 1 

 

 

 

περ. 

4500/4400-

4200 

 

 

Τελική 

Νεολιθική ΙΒ 

Στρώμα IIIA 

Στρώμα C, B 

Μέση-Ύστερη 

Νεολιθική 

«Μετάβαση» 

(Evans 1964) 

Ύστερη 

Χαλκολιθική 2 
περ. 4200-3900 

Τελική 

Νεολιθική ΙΙ 
Στρώμα ΙΙΒ 

Ύστερη 

Νεολιθική Ι 

(Evans 1964, 

Manteli 1993) 

Ύστερη Χαλκολιθική 2 

Μπεϊτσεσουλτάν XXXIV-

XXIX 

Κουμ Τεπέ ΙΒ2 

Τηγάνι Ι 

Ύστερη 

Χαλκολιθική 3 
περ. 3900-3600 

Τελική 

Νεολιθική ΙΙΙ 
Στρώμα IIA 

Τελική 

Νεολιθική 

(Vagnetti 1973, 

Vagnetti και 

Belli 1978) 

Ύστερη Χαλκολιθική 3 

Μπεϊτσεσουλτάν XXVIII-

XXV 

Κουρούτσαϊ 6 

Κουμ Τεπέ ΙΒ3 

Εμποριό VII 

Τηγάνι ΙI 

Ύστερη 

Χαλκολιθική 4 
περ. 3600-3300 

Τελική 

Νεολιθική IV 
Στρώμα IC 

Τελική 

Νεολιθική 

(Vagnetti 1973, 

Vagnetti και 

Belli 1978) 

Ύστερη Χαλκολιθική 4 

Μπεϊτσεσουλτάν XXIV-XX 

Κουμ Τεπέ ΙΒ4 

Εμποριό VI 

Τηγάνι ΙII 

Ύστερη 

Χαλκολιθική 5 
περ. 3300-3000 

Συσχετισμός του νέου χρονολογικού σχήματος του Tomkins για την Κρήτη με άλλες χρονολογήσεις στο Αιγαίο και στην Ανατ. Μεσόγειο 

(Μετάφραση του πιν.3.1 στο Tomkins 2008, 22). 
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ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ 

ΠΝ Πρώιμη Νεολιθική 

ΜΝ Μέση Νεολιθική 

ΝΝ Νεότερη Νεολιθική 

ΥΝ Ύστερη Νεολιθική 

ΤΝ Τελική Νεολιθική 

ΠΕΧ Πρώιμη Εποχή του Χαλκού  

ΠΜ Πρωτομινωική 

ΠΚ Πρωτοκυκλαδική 

ΝΑΝ Νεότερη Αιγαιακή Νεολιθική 

Β-Ν Βορρά προς Νότο 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η προσέγγιση του φαινομένου του 

εποικισμού οριακών περιοχών στα νησιωτικά περιβάλλοντα των Κυκλάδων, της 

Κρήτης και των Δωδεκανήσων στα τέλη της Νεολιθικής περιόδου, όπως έχει 

αποτυπωθεί ως τώρα στη βιβλιογραφία. Κατά τις μεταπτυχιακές μου σπουδές, μου 

προκλήθηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ύστερη και Τελική Νεολιθική, καθώς 

αποτελεί μια μεταβατική περίοδο, και ιδιαίτερα για το φαινόμενο της εγκατάστασης 

σε «οριακά» γεωγραφικές περιοχές στη διάρκειά της. Μια τέτοια αλλαγή στα 

οικιστικά πρότυπα στο μεταίχμιο της Εποχής του Χαλκού με προκάλεσε να τη 

μελετήσω βαθύτερα.  

Στο πρώτο μέρος της εργασίας θα αναφερθώ σε γενικά ζητήματα που 

άπτονται του θέματος. Καταρχήν, με συντομία, σε αυτό του νεολιθικού εποικισμού 

των αιγαιακών νησιών.  Παρά το μεγάλο ενδιαφέρον που παρουσιάζει το ζήτημα του 

αρχικού εποικισμού των νησιών του Αιγαίου, θα το αφήσω εκτός της παρούσας 

εργασίας εξαιτίας της ευρύτητάς του, ιδίως μέσα από τα νέα δεδομένα των 

τελευταίων χρόνων. Θα εστιάσω, κατόπιν, στην Ύστερη και κυρίως στην Τελική 

Νεολιθική περίοδο στον αιγαιακό χώρο, στις προσπάθειες ορισμού της και στις 

σχετικές υποθέσεις. Βάρος θα δοθεί στην ύπαρξη ενός κοινού χρονολογικού 

συστήματος και στις τρεις νησιωτικές περιοχές που εξετάζονται και, επομένως, μιας 

θεώρησης των νέων εγκαταστάσεων που δημιουργούνται στα οριακά περιβάλλοντα 

που εποικίζονται στο πλαίσιό της. Η διαίρεση της Ύστερης Νεολιθικής/Τελικής 

Νεολιθικής περιόδου και η μελέτη στο χρόνο των οικισμών και των ευρημάτων τους 

θα βοηθήσουν στην περαιτέρω κατανόηση των συνθηκών που επικρατούσαν κατά τη 

μετάβαση προς την Εποχή του Χαλκού. Η χρονολόγηση που θα χρησιμοποιηθεί είναι 

αυτή που προτείνει ο P. Tomkins (Tomkins 2008, Πρβλ. τον Χρονολογικό πίνακα, 

σελ.6).  

Θα προσεγγιστεί, επίσης, η διατύπωση «οριακά νησιωτικά περιβάλλοντα» και 

η σημασία της στις γεωπολιτισμικές συνάφειες της υπό μελέτη περιόδου. Αλλάζουν, 

και, αν ναι, πώς, τα πρότυπα κατοίκησης, τι είδους περιοχές ελκύουν τις ανθρώπινες 

κοινότητες και ποιες είναι οι οικονομικές στρατηγικές και ποια τα μέσα επιβίωσης 
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τους σε οριακά τοπία; Αυτά είναι κάποια από τα ερωτήματα που θα με 

απασχολήσουν στο πλαίσιο της εργασίας μου.   

 Στο δεύτερο μέρος της μελέτης, θα αναφερθώ αναλυτικά σε καθεμιά από τις 

δεκαοκτώ θέσεις σε οριακά περιβάλλοντα που επέλεξα, οι οποίες εποικίσθηκαν για 

πρώτη φορά στα τέλη της Νεολιθικής περιόδου στις νησιωτικές ενότητες των 

Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων και της Κρήτης.  

Οι μεταξύ τους συγκρίσεις, στη συνθετική προσέγγιση στο τέλος της εργασίας 

θα επιβεβαιώσουν ή θα τροποποιήσουν τις υποθέσεις που έχουν διατυπωθεί για το 

φαινόμενο αυτό που παρατηρείται στο Νότιο ελλαδικό χώρο. 

 

 



 
11 

 

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΥ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ  

ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

Ο μηλιακός οψιανός σε στρώματα Ανώτερης Παλαιολιθικής (11η χιλιετία 

π.Χ.) μαρτυρεί πρώιμες επισκέψεις στη νήσο Μήλο ήδη από τότε (Perles 2003, 

108). Ίχνη μόνιμης εγκατάστασης στη Μεσολιθική εποχή (9000-6800 π.Χ.) 

εντοπίστηκαν στο σπήλαιο του Kύκλωπα στη νησίδα των Γιούρων των βόρειων 

Σποράδων και στη σημαντική υπαίθρια εγκατάσταση στο Μαρουλά Κύθνου 

(Phoca-Cosmetatou 2011, 22). Ο πρώτος γνωστός μόνιμος οικισμός της 

Νεολιθικής περιόδου που θα έχει μεγάλη συνέχεια στο χρόνο είναι αυτός της 

Κνωσού στην Κρήτη, με ίχνη κατοίκησης ήδη από την Πρώιμη Νεολιθική. Στην 

Ύστερη Νεολιθική ιδρύεται στις Κυκλάδες και ο οικισμός του Σάλιαγκου στις 

Κυκλάδες (Ζάχος 1996α, 85), ενώ στα Δωδεκάνησα η πρωιμότερη εγκατάσταση 

συναντάται στο χαμηλότερο στρώμα του σπηλαίου του Αγίου Γεωργίου των 

Καλυθιών στη Ρόδο, το οποίο είναι σύγχρονο του Σάλιαγκου (Davis 2001, 64).  

 Πρώτος ο J. Evans (1973) πρότεινε κάποιους λόγους για τον καθυστερημένο 

εποικισμό των νησιών της Μεσογείου, κυρίως την απουσία ναυτικής 

τεχνογνωσίας και την ακαταλληλότητα του περιβάλλοντος των νησιών. Μόνο 

λόγω δημογραφικής αύξησης υποστήριξε, οι κάτοικοι της ηπειρωτικής Ελλάδας 

αναγκάστηκαν να επεκταθούν σε νησιωτικά και άλλα οριακά περιβάλλοντα. Ο 

ίδιος τόνισε, επίσης πρώτος, τη σημασία των φυσικών και βιογεωγραφικών 

παραγόντων στην εγκατάσταση στα μεσογειακά νησιά της Μεσογείου.  

Στην ίδια κατεύθυνση, ο J. Cherry κατηγοριοποίησε τα τότε διαθέσιμα 

δεδομένα για τον εποικισμό των νησιών του Αιγαίου και της Μεσογείου, 

χρησιμοποιώντας ακριβώς τη βιογεωγραφική προσέγγιση στην ερμηνεία της 

κατοίκησης τους (Cherry 1981, 42). Λαμβάνοντας υπόψη και τα ευρήματα 

μηλιακού οψιανού στο Φράγχθι, πρότεινε μια διάκριση μεταξύ «εποικισμού» και 

«επίσκεψης». Ορίζει ως εποικισμό: «ένα καλά οργανωμένο εγχείρημα μιας 

ομάδας ανθρώπων με δεδηλωμένη την πρόθεση μόνιμης εγκατάστασης σε μια 

νέα περιοχή» (Cherry 1981, 60).  

Στο  πλαίσιο των συνθηκών που επικρατούσαν κατά τη Νεολιθική Εποχή 

στο Αιγαίο, ο ίδιος πιστεύει ότι πρόκειται περισσότερο για «πολλές, δειλές, όχι 

μόνιμες και μικρής απόστασης αμοιβαίες μετακινήσεις από μια χούφτα άτομα»: 
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στη βάση των υπολογισμών των Ammerman and Cavalli-Sforza για το «κύμα 

μετακίνησης» (Wave of Advance)1 στη διάδοση της Νεολιθικής στην Ευρώπη 

που παρατηρείται την ίδια περίοδο στην Ευρώπη και συνέβαλε στην εξάπλωση 

των εξημερωμένων φυτικών και ζωικών ειδών στον ευρωπαϊκό χώρο (Cherry 

1981, 60). 

Κατά τον Cherry (1981) η εγκατάσταση στα νησιά οφείλεται σε μικρής 

κλίμακας γεγονότα και όχι σε μεγάλα μεταναστευτικά κύματα. Τα περισσότερα 

νησιά δεν εποικίστηκαν θεωρεί, απευθείας από ομάδες σε αναζήτηση «νέας γης», 

αλλά σε αναλογία με τις προτάσεις της νησιωτικής βιογεωγραφίας, υπάρχει ένα 

πρότυπο εποικισμού ανάλογα με το μέγεθος του νησιού, την απόσταση του από 

την ηπειρωτική γη και άλλα ποσοτικά κριτήρια.  

Εξάλλου, κατά τον ίδιο (Cherry 1985), η εκμετάλλευση των νησιωτικών 

φυσικών πηγών προηγήθηκε του εποικισμού τους, όπως στην περίπτωση του 

οψιανού της Μήλου. Τα νησιά ήταν γνωστά σε αγροτοκτηνοτροφικές ομάδες, 

που τα είχαν επισκεφθεί πολύ πριν τα εποικήσουν, και, σύμφωνα με εθνογραφικά 

παράλληλα, ενδέχεται να μετέφεραν εκεί τα κοπάδια τους για βοσκή. Μια τέτοια 

οικονομική πρακτική ίσως οδήγησε τελικά στη μόνιμη εγκατάσταση σε αυτά. 

Ο «νησιωτισμός» (insularity), υποστηρίζει ο ίδιος ερευνητής,  που δίνει 

έμφαση στην απομόνωση των νησιών, είναι κατασκευή του Δυτικού πολιτισμού 

και δεν ισχύει για τα νησιά της Μεσογείου όπου η «απομόνωση» δεν οφείλεται 

πάντα σε περιβαλλοντικούς λόγους, αλλά κάποτε σε ιστορικές επιλογές. Όπως 

στην περίπτωση της Μήλου, που ήταν γνωστή από την Ανώτερη Παλαιολιθική, 

αλλά φιλοξένησε αργότερα τις πρώτες εγκαταστάσεις, οι κάτοικοι της 

ηπειρωτικής Ελλάδας γνώριζαν κάποια νησιά, αλλά τα κατοίκησαν μόνο όταν το 

επέλεξαν. Γι’ αυτό, συμπεραίνει, ο εποικισμός της Κρήτης δεν υπήρξε τυχαίο 

γεγονός, αλλά μια προγραμματισμένη προσπάθεια εποικισμού ενός τόπου που 

ήταν πολύ γνωστός στους εποικιστές του από προηγούμενες εξορμήσεις τους σε 

αυτόν (Cherry 2004). 

Οι C. Broodbank και T. Strasser ορίζουν τον εποικισμό ως «εγκατάσταση 

(settlement) – σκόπιμη ή μη – σε κλίμακα τέτοια ώστε να επιτρέπει μακρόχρονη 

                                                           
1 Το 1971, οι Ammerman and Cavalli-Sforza επιχείρησαν να υπολογίσουν τον ρυθμό της Νεολιθικής εξάπλωσης 
μελετώντας 53 θέσεις της Πρώιμης Νεολιθικής από όλη την Ευρώπη. Εξετάζοντας τις ραδιοχρονολογήσεις από τις 
θέσεις αυτές κατέληξαν σε τέσσερα κέντρα στην Εγγύς Ανατολή, στα οποία, κατά τη γνώμη τους, ξεκίνησε η 
διάδοση της γεωργίας. Μελέτησαν κατόπιν την απόσταση ανάμεσα σε καθένα από αυτά τα κέντρα και τις 
ευρωπαϊκές θέσεις και υπολόγισαν τον ρυθμό της εξάπλωσης αυτής στο 1 χλμ. ανά έτος. 
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κατοίκηση στα νησιά  από ανθρώπινες ομάδες» (Broodbank-Strasser 1991, 235). 

Διακρίνουν το φαινόμενο αυτό από τις «επισκέψεις», τις οποίες βλέπουν ως 

«μικρής διάρκειας, εποχικές και ίσως μη ηθελημένες αποβιβάσεις» (short-term, 

seasonal and possibly unintentional landings) (Broodbank-Strasser 1991, 235).  

 Οι ίδιοι (1991) υποστηρίζουν ότι τα εποικιστικά επεισόδια δεν είναι τυχαία 

ή απρογραμμάτιστα γεγονότα αλλά προκύπτουν από κοινωνικές και οικολογικές 

συνθήκες που ευνοούν την ανθρώπινη κινητικότητα σε ορισμένες περιοχές και 

σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Επιπλέον, μέσα από το παράδειγμα της 

κατοίκησης στην Κρήτη συμπεραίνουν ότι ο εποικισμός τόσο μακρινών 

περιοχών από τη στεριά, τουλάχιστον για τα δεδομένα και τις δυνατότητες της 

εποχής, δεν μπορεί να έγινε τυχαία. Θα οργανώθηκε εκ των προτέρων και θα 

σχεδιάστηκε με μεγάλη προσοχή. Ο Broodbank (2009) σημειώνει ότι ο 

εποικισμός θα πρέπει να άρχισε από ακολουθίες γεγονότων χωρίς να είναι 

γνωστή η συνολική σχετική διαδικασία. Επισημαίνει ότι η εξάπλωση της 

εγκατάστασης στα νησιά μπορεί να είναι αποτέλεσμα διαφορετικών αποφάσεων, 

σε ποικίλες κλίμακες, ανάλογων με την κάθε περίπτωση.  

Σε αντίθεση με τους παλαιολιθικούς κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες που 

καταλάμβαναν ακατοίκητα τοπία, ο νεολιθικός εποικισμός από γεωργούς 

κτηνοτρόφους απαιτούσε ουσιώδη σχεδιασμό και συγκέντρωση των 

απαιτούμενων πόρων για τη μετακίνηση όχι μόνο των ανθρώπων αλλά και του 

ζωικού και φυτικού φορτίου τους. Αυτές οι «ζωντανές αποσκευές» αύξαναν τους 

κινδύνους της μετακίνησης και υπογράμμιζαν τη σημασία μιας εκ των προτέρων 

ενημέρωσης για τις περιοχές στις οποίες σκόπευαν να εγκατασταθούν. Οι 

κίνδυνοι ήταν πιο αυξημένοι, όταν έπρεπε να διασχίσουν θάλασσα και να 

πραγματοποιήσουν μακρινά και δύσκολα θαλάσσια ταξίδια (Fiedel – Anthony 

2003, 163).  

Με βάση τη βιογεωγραφία έχουν προταθεί περισσότερα πρότυπα 

εποικισμού των νησιών, που εστιάζουν κυρίως στους γεωγραφικούς λόγους για 

τους οποίους κάποια νησιά προτιμήθηκαν σε σχέση με κάποια άλλα. Τα πιο 

γνωστά χωρικά μοντέλα είναι αυτά που προτείνει ο Broodbank (1999). Το πρώτο 

εξετάζει ευστατικές παραμέτρους διερευνώντας την πιθανότητα κάποια νησιά να 

κατοικήθηκαν πριν γίνουν νησιά. Το δεύτερο μελετάει την αναλογία 

μεγέθους/απόστασης του νησιού, που κάνει κάποια νησιά πιο «ελκυστικά» από 
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κάποια άλλα. Το τρίτο εφαρμόζει τις έννοιες της «αυτοκατάλυσης» και των 

«νησιών-κοιτίδων» για να ορίσει συγκεκριμένες ζώνες που θα ενέπνεαν την 

εγκατάσταση σε νησιά.   

Ο B. Erdoğu (2005) υποστηρίζει ότι τα θεωρητικά αυτά πρότυπα δεν 

επαρκούν για να αιτιολογήσουν τον εποικισμό κάποιων νησιών. Φέρνει ως 

παράδειγμα την εγκατάσταση της Πρώιμης Νεολιθικής στην Ίμβρο, που δεν 

δικαιολογείται σύμφωνα με αυτά. Ο ίδιος προσθέτει την παράμετρο της 

περιβαλλοντικής γνώσης, που υποστήριξε και ο Rockman (Rockman 2003, 4), 

που διακρίνει τρεις τύπους πληροφοριών: αυτές που αφορούν την τοποθεσία 

(locational), τα όρια (limitational) και την κοινωνία (social). Η γνώση της 

τοποθεσίας σχετίζεται με τα χωρικά και φυσικά χαρακτηριστικά ενός τόπου, η 

γνώση των ορίων τη χρησιμότητα και την αξιοπιστία διαφόρων πηγών και η 

κοινωνική γνώση τις κοινωνικές εμπειρίες που χρειάζονται για να διαμορφωθεί 

ένα σύνολο φυσικών πόρων σε ανθρώπινο τοπίο (Erdoğu 2005, 96). Οι τρεις 

αυτοί τύποι γνώσεων ενισχύουν η μία την άλλη και είναι απαραίτητες, σύμφωνα 

με το συγγραφέα, για τον εποικισμό ενός τοπίου. 

Το επιστημονικό πεδίο του εποικισμού των νησιών έχει προκαλέσει το 

ενδιαφέρον  πολλών ερευνητών. Άλλοι από αυτούς προκρίνουν τη σημασία 

βιογεωγραφικών παραγόντων και άλλοι αυτήν των κοινωνικών. Η περαιτέρω 

ανάλυση του θέματος ξεπερνά τα όρια της παρούσας εργασίας, η οποία θα 

εστιάσει κυρίως στα οριακά περιβάλλοντα που προτιμήθηκαν από τους 

εποικιστές των υπό μελέτη νησιών του Αιγαίου στα τέλη της Νεολιθικής.  
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Η ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 Η Νεολιθική περίοδος αποτελεί την τελευταία περίοδο της Εποχής του Λίθου 

και χαρακτηρίζεται από σταθεροποίηση των κλιματικών συνθηκών στο Αιγαίο, τη 

δημιουργία μόνιμων οικισμών και την υιοθέτηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, 

που τώρα αποτελούν τη βάση της οικονομίας των κοινοτήτων. Αρχικά, διακρίθηκε σε 

τρεις υπό-περιόδους, την Αρχαιότερη, τη Μέση και την Ύστερη ή Νεότερη. Η 

τελευταία αυτή περίοδος λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της έδωσε πεδίο για 

αντιπαραθέσεις στην έρευνα. Έχει λάβει διαφορετικά ονόματα, όπως Τελική 

Νεολιθική, υπό-Νεολιθική και Χαλκολιθική, ανάλογα με τις περιοχές του ελλαδικού 

χώρου και διαφορετικές χρονολογήσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει σχετική σύγχυση. 

Είναι αλήθεια ότι τις τελευταίες δεκαετίες η Ύστερη Νεολιθική ήταν σχεδόν 

«αόρατη» στο Αιγαίο και έτσι το διαθέσιμο αρχαιολογικό υλικό ήταν λίγο για να 

εξάγει κανείς συμπεράσματα. Τα τελευταία όμως χρόνια έχουν ανασκαφεί και 

ερευνηθεί συστηματικά θέσεις που εντάσσονται στην περίοδο αυτή στο νησιωτικό 

Αιγαίο, σε περιοχές που έως προσφάτως εθεωρείτο ότι δεν είχαν κατοικηθεί πριν από 

την Εποχή του Χαλκού.  

 Όσον αφορά τα νησιά του Νότιου Αιγαίου (Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα) 

χρησιμοποιείται κυρίως ο χαρακτηρισμός Τελική Νεολιθική, που χρησιμοποιήθηκε 

για πρώτη φορά από τον C. Renfrew το 1972 (Renfrew 1972, 71) και έχει υιοθετηθεί 

ως επί το πλείστον στις σύγχρονες αναθεωρήσεις της χρονολόγησης. Κάποιοι 

μελετητές χρησιμοποιούν παράλληλα τον όρο Ύστερη/Νεότερη Νεολιθική.  

Επίσης, πολύ συχνά αναφέρεται μια μεταβατική περίοδος, η ΤΝ/ΠΕΧ, αλλά η 

πληθώρα όμως των νέων θέσεων και στοιχείων υποδεικνύει ότι κάτι τέτοιο δεν 

υφίσταται και πρόκειται για μια διακριτή φάση που εκτείνεται από το τέλος της 5ης 

χιλιετίας π.Χ. ως το τέλος της 4ης χιλιετίας π.Χ. Σε αυτή τη μεταβατική φάση οι 

Κατσαρού και Σκιλάρντι (Κατσαρού – Σκιλάρντι 2006, 197) περιλαμβάνουν: τη 

Γκρόττα και το σπήλαιο του Ζα στη Νάξο, το Ακρωτήρι στη Θήρα, τη δεύτερη φάση 

των Κουκουναριών στην Πάρο, την Κολώνα στην Αίγινα, την «υπονεολιθική» της 

Κρήτης, την Πολιόχνη ΙΙ, το Εμποριό VI-VII, Εύτρηση IV, τους Σιταγρούς και το 

Ντικιλί Τας.   

Να διευκρινιστεί, επίσης ότι ο όρος «Χαλκολιθική», που χρησιμοποιείται από 

κάποιους ερευνητές για την περίοδο από το 4800-3200 π.Χ., μπορεί να είναι δόκιμος 
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για πολιτισμούς της Ανατολίας, αλλά στον ελλαδικό χώρο δεν έχει καθιερωθεί, 

μολονότι η εύρεση μεταλλικών αντικειμένων σε νεολιθικές θέσεις δεν είναι πλέον 

σπάνια, όμως όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του πολιτισμού παραμένουν νεολιθικά. Κατά 

τον Α. Σάμψων (Σάμψων 2006, 246), η παράλληλη χρήση των όρων «Χαλκολιθική» 

και «Τελική Νεολιθική» προκαλεί σύγχυση και δεν διευκολύνει την έρευνα. 

 Η ανακάλυψη νέων θέσεων που εγγράφονται με σαφήνεια στην ΤΝ οδήγησε 

στην αναδιάρθρωση των παλαιών χρονολογήσεων, οι οποίες είχαν διαμορφωθεί 

βάσει των περιορισμένων στοιχείων που διέθεταν παλαιότερα οι ερευνητές. Για την 

Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα η περίοδος αυτή διακρίνεται σε τέσσερις 

υπό-φάσεις, που σχεδόν συμπίπτουν χρονολογικά. Η τετραμερής αυτή διαίρεση της 

ΤΝ (ΥΝ) της Κρήτης και των Δωδεκανήσων επέτρεψε συσχετισμούς των δύο 

περιοχών, αλλά και συνδέσεις τους με την Ανατολή και την ηπειρωτική Ελλάδα.  

Συγκεκριμένα, από το 1990, καθιερώθηκε από μερικούς ερευνητές μια νέα 

διάκριση της Ύστερης Νεολιθικής της Ελλάδας σε δύο φάσεις, τη ΥΝ Ι (5300/5200-

4300/4200π.Χ.) και τη ΥΝ ΙΙ (4300/4200-3300/3200π.Χ.), οι οποίες στη συνέχεια 

χωρίστηκαν εκ νέου σε ΥΝ Ια, ΥΝ Ιβ, ΥΝ ΙΙα και ΥΝ ΙΙβ (Σάμψων 2006, 244). Οι 

φάσεις αυτές της ΥΝ της Ελλάδας αντιστοιχούν στις τέσσερις φάσεις της Νεότερης 

Νεολιθικής του νοτιοανατολικού Αιγαίου, που είναι γνωστή ως Νεότερη Αιγαιακή 

Νεολιθική (ΝΑΝ) (Σάμψων 2006). Αυτή η χρονολογική διαίρεση θα χρησιμοποιηθεί 

στην παρούσα εργασία για τη χρονολόγηση των θέσεων των Δωδεκανήσων και των 

Κυκλάδων (για την Κρήτη βλ. παρακάτω). Στην ΥΝ Ια (περ. 5300/5200-4800π.Χ.) 

στα νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων αντιστοιχεί στο πρώιμο τμήμα της 

Φτελιάς Μυκόνου, στη φάση Καλυθιές Ι και στον Σάλιαγκο, οι Κυκλάδες και τα 

Δωδεκάνησα δεν επηρεάζονται από την κεραμεική παράδοση της ηπειρωτικής χώρας 

και ακολουθούν ανεξάρτητο μονοπάτι. Στην ΥΝ Ιβ (περ. 4800-4300/4200π.Χ.) 

συναντάται στο ύστερο τμήμα της Φτελιάς και στη φάση Καλυθιές ΙΙ, παρατηρείται 

μια έντονη τάση κατοίκησης των σπηλαίων, τόσο στη νησιωτική όσο και την 

ηπειρωτική Ελλάδα (Σάμψων 2006, 245). 

 Η ΥΝ ΙΙ διαρκεί περίπου μια χιλιετία, κατά την οποία επικρατεί η κεραμεική 

με στίλβωση (pattern burnish), καθώς και τάσεις από την παράδοση της Μικράς 

Ασίας. Το πρώτο μέρος της περιόδου αυτής (ΥΝ ΙΙα) εντοπίζεται τόσο σε σπήλαια 

όσο και σε υπαίθριες θέσεις και αντιστοιχεί με τις Καλυθιές ΙΙΙ, τον Αρχάγγελο Ι και 

την Κεφάλα Κέας. Η ΥΝ ΙΙβ δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί παντού, καθώς δεν 
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υπάρχει μεγάλος αριθμός θέσεων, αλλά συναντάται στην Κεφάλα Κέας, στον 

Αρχάγγελο ΙΙ και στην Αλιμνιά (Σάμψων 2006, 245).  

 Η Κρήτη αποτελούσε για αρκετές δεκαετίες πρόβλημα, γιατί μολονότι η 

τριμερής διαίρεση της ελλαδικής Νεολιθικής συνδέθηκε άμεσα με αυτήν της 

Κνωσού, με τις πρώτες ραδιοχρονολογήσεις τοποθέτησαν την Κρήτη σε μια 

ξεχωριστή θέση και την απέσπασαν από το υπόλοιπο Αιγαίο. Ενώ οι αιγαιακές 

νεολιθικές θέσεις είχαν ωστόσο αυξηθεί δεν είχε καταστεί δυνατό να συσχετιστεί της 

Κρήτης με αυτήν του υπόλοιπου Αιγαίου και φαίνεται να διαρκεί περισσότερο 

(Tomkins 2008, 23). Με την ταυτοποίηση υλικού της ΤΝ της Φαιστού σε στρώματα 

της Κνωσού που προηγουμένως εθεωρείτο ΥΝ φάνηκε η σύγχυση που έχει 

επικρατήσει για αυτές τις δύο φάσεις της Νεολιθικής (Vagnetti 1996, 30; Tomkins 

2008, 23).  

 Η μετάβαση από το τέλος της Νεολιθικής στην αρχή της Εποχής του Χαλκού 

αρχικά δεv θεωρήθηκε πρόβλημα για την Κνωσό, καθώς εκεί υπήρχε συνεχής 

στρωματογραφία (Tomkins 2007, 14). Το 1921 στο έργο του “The Palace of Minos” 

ο Evans όρισε ότι στην αρχή της ΠΜ υπήρχε μια «υπό-Νεολιθική» φάση, η οποία 

ήταν μεταβατική, καθώς ανήκε στην ΠΜ αλλά είχε στοιχεία της Νεολιθικής. Στη 

συνέχεια, όμως, ο όρος «υπό-Νεολιθική» διευρύνθηκε και ουσιαστικά κάλυπτε 

ο,τιδήποτε είχε στοιχεία από τη Νεολιθική όσο και στρωματογραφικά από την ΠΜ Ι 

και δεν ήταν ξεκάθαρο σε ποια από τις δύο ανήκει. Το σύνολο των κεραμεικών 

τύπων που χαρακτηρίζουν την «υπό-Νεολιθική» ορίζονται από το κλειστό σύνολο 

που βρέθηκε στα Πάρτιρα και έχει γραμμική στίλβωση (pattern burnish), κάθετα 

διάτρητες αποφύσεις, κύπελλα ή λεκάνες με κάθετη λαβή, γωνιώσεις ή τριγωνικές 

εξοχές στο χείλος και οι πυξίδες με πώμα (suspension pot) (Tomkins 2007, 14). 

 Με την πάροδο των χρόνων άρχισε να αμφισβητείται το σχήμα των Evans και 

Mackenzie και οι μελετητές άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι υπήρχε μια ασυνέχεια 

στο τέλος της Νεολιθικής κατοίκησης της Κνωσού, ενώ επίσης απουσίαζαν 

ραδιοχρονολογήσεις της 4ης χιλιετίας από τις εκεί αποθέσεις (Tomkins 2007, 14). Η 

κεραμεική από την ανασκαφή του Νεολιθικού πηγαδιού στη βορειανατολική πτέρυγα 

του μετέπειτα ανακτόρου που ο S. Hood τοποθέτησε στην ΠΜ Ι παρουσίαζε 

διαφορές από αυτό που εθεωρείτο το υστερότερο Νεολιθικό υλικό της θέσης (Hood 

1990, 368). Τέλος, ο Renfrew μετακίνησε την ως τότε γνωστή ως «υπό-Νεολιθική», 

από την αρχή της ΠΜ στο τέλος της Νεολιθικής (Renfrew 1972, 71). 
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 Με την ανακάλυψη περισσότερων κρητικών ΤΝ θέσεων μετά τη Φαιστό, 

όπως το Νεροκούρου και άλλες πολλές άρχισαν να αυξάνονται τα στοιχεία για τον 

ορισμό της περιόδου αυτής και τονίστηκε η δυσκολία να συσχετιστεί η Κνωσός με το 

υλικό τους. Άρχισαν να διατυπώνονται διάφορες απόψεις για την απουσία αποθέσεων 

σε μία θέση με κατά τα άλλα συνεχή κατοίκηση, που αιτιολογούσαν την κατάσταση 

λόγω δημογραφικών ή ταφονομικών παραγόντων. Δημιουργήθηκε έτσι μια σύγχυση 

στη χρήση των όρων «ΥΝ» και «ΤΝ» που πολλές φορές χρησιμοποιούνταν για να 

ορίσουν κεραμεικό υλικό του ίδιου τύπου και χρονολόγησης (Tomkins 2007, 15). 

 Ο Tomkins (Tomkins 2007, 15) αναφέρει ότι το 1994 ο J. D. Evans 

υποστηρίζει ότι τα προβλήματα στη χρονολόγηση δεν οφείλονταν τόσο στην απουσία 

υλικού από την Ύστερη Νεολιθική στην Κνωσό, αλλά μάλλον στη χρήση 

αντικρουόμενης ορολογίας για την περιγραφή παρόμοιου υλικού. Αναφέρει, επίσης, 

ότι χαρακτηριστικά της κεραμεικής της ΤΝ Φαιστού αναγνωρίζονται σε υλικό από 

την Κεντρική και τη Δυτική Αυλή της Κνωσού. Το 1997 αρχίζει από τον P. Tomkins 

η λεπτομερής μελέτη της Νεολιθικής ακολουθίας της Κνωσού, που οδήγησε στην 

αναθεώρηση της στρωματογραφίας, ιδίως των Στρωμάτων Ι και ΙΙ1 και στην 

επιβεβαίωση της άποψης του Evans για την ύπαρξη ΤΝ κεραμεικής στην Κεντρική 

Αυλή της Κνωσού. Επιπλέον, κατέστη σαφής η στρωματογραφική σύνδεση των ΠΜ 

Ι συνόλων με την ΤΝ ΙV (στρώμα IC) και έτσι γεφυρώθηκε το κενό μεταξύ των δύο 

περιόδων (Tomkins 2007, 17).  

Ο Tomkins (2007, 2008) προτείνει μια εναλλακτική, σε σχέση με την 

παραδοσιακή, διαίρεση της χρονολόγησης, διακρίνοντας τη Νεολιθική σε πέντε 

φάσεις: την Αρχική Νεολιθική, την Πρώιμη Νεολιθική, τη Μέση Νεολιθική, την 

Ύστερη Νεολιθική (με δύο υπο-φάσεις: Ι και ΙΙ) και την Τελική Νεολιθική (με 

τέσσερις υπο-φάσεις: Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV) (Tomkins 2008, 26-27). Θεωρεί ότι έτσι 

απαλείφονται οι δυσκολίες που προκαλούσαν σύγχυση της ΥΝ με την ΤΝ, ενώ 

παράλληλα η τετραμερής διάκριση της ΤΝ την κάνει συμβατή με αυτή της Ύστερης 

Χαλκολιθικής της Ανατολίας (Tomkins 2008, 27). Από επανεξέταση μακροσκοπική 

και μικροσκοπική ΠΝ-ΥΝ ΙΙ και ΤΝ κεραμεικής από καλά στρωματογραφημένες 

αποθέσεις της περιοχής ABCD της Κνωσού προέκυψαν τρεις ομάδες: μια τοπική 

κνωσιακή, μια κρητική και μία εκτός νησιού (Tomkins 2008, 24 ). Με την ταύτιση 

                                                 
1 Τα δύο αυτά στρώματα είχαν πολύπλοκη στρωματογραφία και γι’ αυτό διαιρέθηκαν στις υπό-
ενότητες: ΙΑ, ΙΒ, ΙC, IIA, IIB. Μάλιστα τα στρώματα ΙΙΑ και ΙΙΒ αντιστοιχούν σε δύο διαδοχικές 
κεραμεικές φάσεις, την ΤΝ ΙΙ και την ΤΝ ΙΙΙ (Tomkins 2007, 16). 
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εισηγμένου υλικού στη Κνωσό κατέστη δυνατό να δημιουργηθούν ασφαλείς 

συσχετισμοί εντός και εκτός Κρήτης. 

Η ΤΝ Ι της Κνωσού (ΤΝ ΙΑ: τρίτο τέταρτο της 5ης χιλιετίας, ΤΝ ΙΒ: 

τελευταίο τέταρτο της 5ης χιλιετίας) έχει παράλληλα σε άλλες θέσεις του νησιού, 

όπως στα Σκαφίδια, στην Πλατυβόλα, στο Γεράνι, στο Ελληνόσπηλιο, στο Σπήλαιο 

Λερά, στη Μητρόπολη (Μεσαρά) και στην Κεφάλα Πετρά. Εκτός Κρήτης, η 

χαρακτηριστική διακόσμηση της περιόδου εντοπίζεται στην Κεντρική και τη Νότια 

ηπειρωτική Ελλάδα. Ο Tomkins υποστηρίζει ότι η ΤΝ ΙΒ είναι σύγχρονη με την 

Ύστερη Χαλκολιθική Ι της Ανατολίας και την Ύστερη Χαλκολιθική 2 της Συρίας, 

υπόθεση που τον οδηγεί στη χρονολόγηση της ΤΝ Ι στα 3900/3800π.Χ. (Tomkins 

2007, 35) 

Η ΤΝ ΙΙ (4050-3500) της Κνωσού παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά με 

σύνολα από τη Φαιστό, τη Μητρόπολη, το Μοναστηράκι Καταλύματα και το 

Σπήλαιο στα Λερά. Τα παράλληλα εκτός του νησιού είναι ελάχιστα, μερικές ρηχές 

λεκάνες (bowls) από το Kum Tepe IB2 και ένα όστρακο από το Εμποριό VII. Βάσει 

των ραδιοχρονολογήσεων ο Tomkins βλέπει την ΤΝ ΙΙ της Κνωσού ως σύχρονη με 

την Ύστερη Χαλκολιθική 2 της Ανατολίας και την Ύστερη Χαλκολιθική 3 της 

Συρίας (Tomkins 2007, 36-37). 

Για την ΤΝ ΙΙΙ στην Κνωσό δεν υπάρχουν ραδιοχρονολογήσεις και μόνο 

συσχετισμοί με ακολουθίες άλλων θέσεων επιτρέπουν στον Tomkins μια 

χρονολόγηση της γύρω στο 3600-3300. Τα παράλληλα από την Φαιστό αυτήν την 

περίοδο είναι πολλά, ενώ είναι δυνατή και η σύνδεση της Κνωσού με πολλές άλλες 

κρητικές θέσεις: το Μοναστηράκι Καταλύματα, το Βριονήσι, το Βρόκαστρο 

Φανούριος, τον Κάστελλο Τζερμιάδου, την Τραπέζα Τζερμιάδου, την Ακρόπολη της 

Γόρτυνας, τα Βαΐνια Σταυρωμένου και τη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Επίσης, συσχετισμοί 

γίνονται και με υλικό από θέσεις της Ύστερης Χαλκολιθικής 3 της Ανατολίας και με 

το Εμποριό VII και το Τηγάνι II (Tomkins 2007, 39-41).  

Η ΤΝ IV είναι η καλύτερα αντιπροσωπευόμενη περίοδος για την Κρήτη, 

καθώς υπάρχουν πολλές θέσεις ερευνημένες και ανεσκαμμένες. Λόγω της απουσίας 

ραδιοχρονολόγησης και γι’ αυτή τη φάση, προτείνεται η σχετική χρονολόγηση 3300-

3100/3000 στην περίοδο βάσει παραλλήλων από καλά χρονολογημένες ακολουθίες. 

Σύγχρονες θέσεις στο νησί είναι οι: Φαιστός, Ακρόπολη Γόρτυνας, Μέσα Καρτερός, 

Σπήλαιο Ειλειθυίας, Κάστελλος Τζερμιάδου, Τραπέζα, Καστέλλι Φουρνής, Ψείρα, 

Σπήλαιο στα Λερά, Νεροκούρου και Κεφάλα Πετρά. Φαίνεται ότι υπάρχουν δύο 
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κεραμεικές τάσεις στο νησί την περίοδο αυτή: μία που συνεχίζει την τοπική 

παράδοση των προηγούμενων περιόδων (Κνωσός, Φαιστός κ.ά.) και μία άλλη που 

έχει εξωκρητικές ρίζες (Νεροκούρου, Πετράς κ.ά.). Τα τυπικά χαρακτηριστικά της 

κεραμεικής της ΤΝ IV υποδεικνύουν αντιστοιχία της φάσης αυτής με την Τελική 

Νεολιθική των Κυκλάδων, αλλά και με την Ύστερη Χαλκολιθική 4 του Ανατολικού 

Αιγαίου και της Ανατολίας (Tomkins 2007, 44).  

Μελετώντας το ανεσκαμμένο υλικό ο Tomkins (2008) συνόψισε την εικόνα 

του οικισμού της Κνωσού κατά τη διάρκεια της Νεολιθικής εποχής. Στην Αρχική 

Νεολιθική αυτός περιορίζεται στο νοτιανατολικό τμήμα του λόφου, όπου υπάρχει μια 

ακολουθία τεσσάρων επιπέδων πλίνθων και λίθινων δομών. Στην ΠΝ διακρίνονται 

δύο με τρεις ορίζοντες κατοίκησης και μια μετακίνηση προς τα νότια και τα δυτικά. 

Κατά τη ΜΝ περιλαμβάνονται δύο επίπεδα με κτίρια και παρατηρείται η νέα τεχνική 

κατασκευής με αχυρολάσπη (pisé)2. Μέχρι και αυτήν τη φάση της ΜΝ ο οικισμός 

εμφανίζει μόνο ελαφρές αλλαγές και παραμένει στα ίδια επίπεδα και η μορφή του 

χαρακτηρίζεται μάλλον στατική (Tomkins 2008, 30). 

Από την ΥΝ η Κνωσός γνωρίζει μια σημαντική επέκταση προς τα βόρεια, 

δυτικά και ανατολικά, αλλαγή που έχει ήδη ξεκινήσει από την προηγούμενη φάση και 

κορυφώνεται τώρα (Tomkins 2008, 33). Η αύξηση αυτή του οικισμού φτάνει ως την 

ΥΝ ΙΙ ενώ κατά την ΤΝ το μέγεθος του παραμένει σε γενικές γραμμές το ίδιο μέχρι 

την ΠΜ, οπότε καταγράφεται η δεύτερη φάση ανάπτυξής του.  

Με αυτήν την αναθεώρηση της χρονολόγησης, αλλά και της έκτασης του 

οικισμού επιχειρείται η αλλαγή του τοπίου της Κρητικής Τελικής Νεολιθικής με την 

αποκαθήλωση της Κνωσού ως «υπέρ-θέσης» και την εγγραφή της ως μιας τυπικής 

Νεολιθικής θέσης μεταξύ των υπολοίπων στο νησί, αλλά και γενικά στο Αιγαίο. 

Θεωρεί ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ως τώρα (επιφανειακές, μέγεθος 

αποθέσεων) ήταν εξαιρετικά προκατειλημμένες και οι μελετητές πρέπει να 

περιοριστούν στα κινητά και ακίνητα ευρήματα των ανεσκαμμένων και 

στρωματογραφημένων αποθέσεων (Tomkins 2008).  

Η εμφάνιση πολλών νέων οικισμών, μικρών ή μεγάλων, κατά την ΥΝ, 

συσχετίζεται με παράλληλα φαινόμενα στην ηπειρωτική Ελλάδα (όπως η δημιουργία 

μικρών χωριών στην πεδιάδα της Λάρισας). Μικρές ποσότητες ευρημάτων 

τοποθετούν στην ΥΝ τη θέση κάτω από το σύγχρονο χωριό του Καβουσίου, το 

                                                 
2 Τεχνική pisé: πατητός πηλός με προσμείξεις και με λείες εξωτερικές επιφάνειες (Δαβάρας 1996, 92). 



 

 

 

21 
 

σπήλαιο του Γερανίου, το νησί της Γαύδου και κεραμεική με προέλευση από τη 

Μεσαρά σε ΥΝ επίπεδα της Κνωσού υποδεικνύει και εκεί αντίστοιχη δραστηριότητα. 

Με μεγαλύτερη ασφάλεια αποδίδονται στην ΥΝ Ι ο Μαγκασάς Σητείας, ο 

Σφουγγαράς Μιραμπέλλου και ο Κατσαμπάς και χαρακτηρίζονται ως οι 

«πρωιμότεροι υπαίθριοι οικισμοί πέραν της Κνωσού» από τον Tomkins (Tomkins 

2008, 34). Η Vagnetti (1996, 36-37) υποστηρίζει ότι βάσει των σχημάτων και της 

διακόσμησης της κεραμεικής που έχει βρεθεί στην ΥΝ Κνωσό υπήρχε σχέση με τη 

Φαιστό και τις άλλες θέσεις στη Μεσαρά. Χρησιμοποιώντας ως διαγνωστικό τα ίδια 

αυτά χαρακτηριστικά μπορεί κανείς να εντοπίσει σχέση των θέσεων αυτών με τη 

Δυτική Κρήτη και ιδιαίτερα την περιοχή των Χανίων3.  

Όσον αφορά στην περίοδο ενδιαφέροντος της παρούσας εργασίας, την Τελική 

Νεολιθική, η έρευνα του Tomkins δείχνει ότι με τη δημιουργία νέας και συνεχούς 

στρωματογραφικής ακολουθίας της Κνωσού επιτρέπεται η σύνδεση της Κρήτης με 

την Ελλάδα, το Αιγαίο και την Ανατολία. Βάσει των τύπων και των στυλιστικών 

χαρακτηριστικών της κεραμεικής και της ραδιοχρονολόγησης ο Tomkins δίνει 

χρονολογήσεις για τις τέσσερεις αυτές φάσεις και επιχειρεί τη σύνδεση τους με τις 

αντίστοιχες εκτός Κρήτης (Tomkins 2007, 21).  

Οι νεολιθικές υπαίθριες θέσεις του Αιγαίου βρίσκονται συνήθως σε λόφους ή 

ακρωτήρια κοντά στη θάλασσα. Μπορεί τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά να είναι 

διαφορετικά αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια κοινή προτίμηση των νεολιθικών 

κατοίκων προς ένα περιβάλλον με επάρκεια πηγών και εγγύτητα στη θάλασσα 

(Κατσαρού – Σκιλάρντι 2006, 195) και παρά την άποψη που επικράτησε για κάποιο 

καιρό ότι στο τέλος της Νεολιθικής υπάρχει ένα κενό4, η σύγχρονη έρευνα 

αποκάλυψε μια έντονη τάση νέας κατοίκησης, παράλληλα με τη συνέχιση 

κατοίκησης στις ήδη υπάρχουσες θέσεις.  

Η Τελική Νεολιθική στην Κρήτη5 χαρακτηρίζεται από εξάπλωση των 

οικισμών σε όλο το νησί, με ιδιαίτερη έμφαση, σύμφωνα με τον Α. Σάμψων (2006, 

256), στη χρήση σπηλαίων και βραχοσκεπών. Ενώ η Κνωσός συνεχίζει να 

επεκτείνεται, για πρώτη φορά ιδρύεται εκτεταμένος οικισμός στη Φαιστό, παράλληλα 

με πολλές νέες θέσεις, όπως ο Μαγκασάς, κοντά στο Παλαίκαστρο. Ο Σάμψων 

                                                 
3 Παρόμοια κεραμεική (rippled ware) ΜΝ/ΥΝ χαρακτήρα εντοπίστηκαν στα σπήλαια Πλατυβόλα 
και Λερά, στο Ακρωτήρι Χανίων (Vagnetti 1996, 33).  
4 Ο Renfrew μίλησε για «χαμένη χιλιετία» στο Αρχαιομετρικό Συνέδριο το 1986 (Vagnetti 1996, 30). 
5 Ο Σάμψων ονομάζει την ίδια περίοδο Νεότερη Νεολιθική (4500-3500π.Χ.) (Σάμψων 2006, 256).  
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υποστηρίζει ότι η κεραμεική που επικρατεί στο νησί είναι κυρίως αυλακωτή και με 

γραμμική στιλβωτή διακόσμηση (pattern burnish). Με κάποιες αιγαιακές επιρροές η 

εξέλιξη της κεραμεικής αντικατοπτρίζει ωστόσο, κατά τη γνώμη του, μια απομόνωση 

της Κρήτης και την έλλειψη επαφών και αλληλεπίδρασεων με τα νησιά του Αιγαίου 

και την ηπειρωτική Ελλάδα (Σάμψων 2006, 257).  

Ο Κ. Nowicki αναγνωρίζει εκατό καλά ορισμένους υπαίθριους ΤΝ οικισμούς 

στην Κρήτη με τοπογραφικά χαρακτηριστικά οχυρών εγκαταστάσεων, κυρίως στην 

περιοχή ανατολικά της Σητείας και στη νότια ακτή του Ρεθύμνου ως το δυτικό άκρο, 

την Παλαιόχωρα και τη Φαλάσαρνα (Nowicki 2008, 204). Κατά την ΤΝ ΙΙΙ, η 

Φαιστός και η Γόρτυνα, στην περιοχή της Μεσσαράς, και τα Καταλύματα και η 

Παντοτινού Κορυφή, στην περιοχή της Ιεράπετρας, είναι οικισμοί που συνεχίζουν 

την «κρητική Νεολιθική παράδοση». Στην επόμενη φάση, την ΤΝ IV, εμφανίζονται 

νέα στοιχεία στην κεραμεική, τα οποία σε συνδυασμό με την εμφάνιση νέων 

παραλιακών θέσεων, ερμηνεύονται από το μελετητή ως παρουσία πληθυσμών με 

προέλευση εκτός του νησιού (Nowicki 2008, 207). Από τις ανεσκαμμένες θέσεις, η 

Κεφάλα Πετρά και το Νεροκούρου και οι δύο στα άκρα του νησιού φέρουν στοιχεία 

αυτής της νέας πολιτιστικής παράδοσης (Παπαδάτος 2008, 270). Ο Nowicki 

διακρίνει, βάσει της κεραμικής, δύο ομάδες οχυρών θέσεων: α) αυτές που 

ακολουθούν την «κρητική Νεολιθική παράδοση» και β) αυτές που φέρνουν την 

«Ερυθρή» κεραμεική (Red Ware Group) από τον τόπο προέλευσής τους, μαζί με 

τύπους αγγείων (όπως τα “cheese-pots”) που δεν υπήρχαν έως εκείνη την εποχή στην 

Κρήτη (Nowicki 2008, 207). 

Σύμφωνα με τον ερευνητή, οι νέες εγκαταστάσεις που ιδρύονται 

παρουσιάζουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, όπως την οχυρή τους θέση, την 

προτίμηση για παραλιακές ζώνες και τη συγκέντρωση τους σε περιοχές που στην 

Εποχή του Χαλκού θεωρούνται οριακές. Από τις προτιμήσεις τους αυτές, ο ίδιος 

συμπεραίνει ότι θα υπήρχε ένταση μεταξύ του νεοφερμένου στοιχείου και του 

ντόπιου πληθυσμού. Επίσης, ότι οι κάτοικοί τους θα ασχολούνταν με θαλάσσιες 

δραστηριότητες και ότι αυτές θα ήταν προσωρινές θέσεις μέχρι να βρουν κάποιες 

άλλες περιοχές με περισσότερες δυνατότητες για να εγκατασταθούν μόνιμα. Τα 

στοιχεία δείχνουν ότι αυτοί οι πληθυσμοί έφτασαν στο νησί από τη θάλασσα και δεν 

προήλθαν από το εσωτερικό του νησιού (Nowicki 2008, 207). 

Αν και το μέγεθός τους ποικίλλει, οι οχυροί οικισμοί της ΤΝ IV Κρήτης είναι 

συνήθως μικροί. Κάποτε διαθέτουν τείχη (π.χ. Γούδουρας Κάστελλος, Κόκκινο 
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Φρούδι, Ξεροκαμπιάς Κάστελλας και Αλατοπατέλα), πάντοτε όμως βρίσκονται σε 

φυσικά προστατευμένους λόφους ή ακρωτήρια που δεσπόζουν σε μια παραθαλάσσια 

πεδιάδα (Nowicki 2008, 209). Το πιο σύνηθες χαρακτηριστικό αυτών των θέσεων 

είναι η βραχυβιότητα τους, καθώς πολύ σπάνια επιβιώνουν πέραν της ΠΜ Ι και 

φαίνεται ότι οι κάτοικοι τους μετακινούνται προς το εσωτερικό του νησιού (Nowicki 

2008, 213). 

Παρόμοιοι οχυροί οικισμοί εντοπίζονται και σε «νησιά-γέφυρες» (bridgeheads 

- offshore islands), όπως τα ονομάζει ο Nowicki (Nowicki 2008, 217). Έτσι, στο 

Κουφονήσι και στο Γαϊδουρονήσι (Χρυσή) έχουν εντοπιστεί ΤΝ IV θέσεις σε 

χαμηλές παράκτιες αναβαθμίδες, οι οποίες δεν είναι προστατευμένες φυσικά ή 

τεχνητά και με «ερυθρή» κεραμεική, γεγονός που υποδηλώνει, σύμφωνα με το 

μελετητή ότι πρόκειται για προσωρινές θέσεις πριν την επέκτασή τους στην απέναντι 

ακτή (Nowicki 2008, 220).  

Η εμφάνιση τέτοιου είδους οικισμών δεν είναι αποκλειστικό φαινόμενο της 

Κρήτης. Στην ύστερη ΤΝ νέοι οικισμοί με οχυρά χαρακτηριστικά εντοπίζονται και 

στις Κυκλάδες, στην Αγία Ειρήνη (Περίοδος Ι), την Παούρα στην Κέα, τον Κάμπο 

Κομικιάς (στη δυτική ακτή της Νάξου) και τον Αγ. Ιωάννη Καστρί στην 

Αστυπάλαια. Παρομοίως και στα Δωδεκάνησα στην ύστερη ΤΝ (Ύστερη 

Χαλκολιθική 3 και 4) εμφανίζονται θέσεις με κοινά τοπογραφικά στοιχεία με της 

παραλιακές θέσεις στην Κρήτη. Στη Σύμη, έχουν εντοπιστεί τρεις θέσεις: στο Πέδι 

Γριά, στη Χώρα Κάστρο και σε μια τρίτη νότια πάνω από τον Πανορμίτη στις δύο 

από τις οποίες (Πέδι Γριά και Πανορμίτης) υπάρχουν τείχη που φέρνουν στο μυαλό 

τα αντίστοιχα κρητικά. Στην Τήλο σημειώνεται ,επίσης, η ανάλογη οχυρή θέση στα 

Λιβάδια Φανερωμένη, όπως και στην Κάλυμνο στη Χρυσοχεριά. Στον κατάλογο 

αυτό προστίθενται και οικισμοί σε πολύ μικρά νησιά, όπως το Καστρί στην Αλιμνιά, 

το Γυαλί Νισύρου και το Βάι στην Αστυπάλαια (Nowicki 2008, 220-222).  

Μεγάλης σημασίας είναι τα δύο νησιά των Δωδεκανήσων που γειτνιάζουν με 

την Κρήτη, η Κάσος και η Κάρπαθος, όπου ένας μεγάλος αριθμός θέσεων έχουν 

χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στις οχυρές θέσεις της ΤΝ IV Κρήτης, μερικές 

από τις οποίες μάλιστα συνεχίζουν και στην ΠΕΧ Ι. Εντύπωση προκαλεί η δυτική 

ακτή της Κάσου, όπου η παρουσία μεγάλης ποσότητας «ερυθρής» κεραμεικής σε μια 

έκταση 3 χλμ2. δίνει την εικόνα ενός εκτεταμένου αν και βραχύβιου οικισμού 

(Nowicki 2008, 222).  
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Η ερμηνεία του Nowicki για την παρουσία οχυρών οικισμών τόσο στην ΤΝ 

ΙΙΙ όσο και στην ΤΝ IV είναι ότι οι πρώτοι ιδρύθηκαν από ντόπιους κατοίκους του 

νησιού για να προστατευθούν από τους νεοαφιχθέντες και οι δεύτεροι ως προσωρινές 

εγκαταστάσεις με στόχο τη διερεύνηση και εύρεση νέων τοποθεσιών 

καταλληλότερων για την επιβίωσή τους. Η ΤΝ IΙΙ ορίζει το τέλος της κρητικής 

Νεολιθικής και η ΤΝ ΙV την αρχή μιας νέας εποχής που οδήγησε στην Εποχή του 

Χαλκού, μια περίοδος μετάβασης που πραγματοποιήθηκε σε μια τεταμένη 

ατμόσφαιρα μεταξύ του ντόπιου και του νεοφερμένου στοιχείου (Nowicki 2008, 225-

226).  

Ο Nowicki (Nowicki 2008) υποστηρίζει ότι η μετάβαση αυτή από την 

Νεολιθική στην Εποχή του Χαλκού δε συνέβη ομαλά για το νησί της Κρήτης. Σε 

αντίθεση με τον Tomkins, ο ίδιος δεν πιστεύει ότι αυτό έγινε λόγω εσωτερικών 

διαδικασιών, αλλά θεωρεί ότι προκλήθηκε από την εισβολή μεταναστών από την 

ανατολή. Στα τέλη της Νεολιθικής, παρατηρείται μια πληθυσμιακή κορύφωση στα 

Δωδεκάνησα, που ακολουθείται από άμεση εγκατάλειψη των θέσεων, ενώ το 

αντίθετο συμβαίνει αμέσως μετά στην Κρήτη (Nowicki 2008, 226). Ο ερευνητής 

θεωρεί ότι ο πληθυσμός αυτός πέρασε στην Κρήτη και σε αυτό το γεγονός οφείλεται 

η αύξηση των οχυρών οικισμών κατά την περίοδο ΤΝ IV (χρονολόγηση Tomkins) 

στο νησί.  

Τη θεωρία της παρουσίας μεταναστών από την Ανατολή υποστηρίζει και ο 

Hood, ο οποίος μελετώντας την κεραμεική της Κνωσού (Hood 1990) έκρινε ότι 

υπήρχαν έντονες αλλαγές μεταξύ ύστερης Νεολιθικής και Πρωτομινωικής ΙΑ. 

Παρατηρούνται νέα σχήματα (κύπελλα με πόδι τύπου «δισκοπότηρο» κ.α.), διαφορές 

στη στίλβωση της εξωτερικής επιφάνειας, η ύπαρξη πωμάτων, καθώς και μεγάλων 

αποθηκευτικών αγγείων, γεγονός που τον έκανε να πιστεύει ότι τα στοιχεία αυτά 

εισήχθησαν στην Κρήτη από μετανάστες. Συγκρίνοντας την κεραμεική της Κνωσού 

με τη σύγχρονη της από την Ανατολή (από Αίγυπτο ως την Παλαιστίνη και από τη 

Συρία ως την Κιλικία) συμπεραίνει ότι οι νέοι άποικοι του νησιού έχουν πιθανότατα 

προέλευση από κάποια από αυτές τις περιοχές της Ανατολής. 

Από την άλλη ο Hood (1990, 368) συνειδητοποιεί ότι οι ομοιότητες στην 

κεραμεική των δύο περιοχών δεν αποτελούν αρκετή απόδειξη για μια μετανάστευση 

πληθυσμιακών ομάδων καθώς δεν υφίστανται άλλα στοιχεία που να την 

αποδεικνύουν. Επιπλέον, λόγω του ότι δεν μπορεί να συνδέσει τα στοιχεία από την 

κεραμεική με συγκεκριμένο τόπο προέλευσης, δυσκολεύεται να στηρίξει την 
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υπόθεσή του και καταλήγει ότι οι έποικοι πρέπει να ήταν λίγοι σε αριθμό και να 

ήρθαν από κάποια περιορισμένη περιοχή.  

Στο πλαίσιο επιφανειακής έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της 

Ζάκρου, στην ανατολική Κρήτη, έχουν εντοπιστεί μια σειρά θέσεων της Τελικής 

Νεολιθικής και Πρωτομινωικής Εποχής, σε σπήλαια στην παράκτια ζώνη ή σε 

υπαίθριες εγκαταστάσεις στις παρυφές της λοφώδους ζώνης ή των όρμων προς τα 

υψίπεδα. Έχουν ως επί το πλείστον περιορισμένη έκταση, επομένως κατοικήθηκαν 

από μικρές κοινότητες, καταλαμβάνουν πρόβολα υψιπέδων ή απότομα εξάρματα, που 

συχνά είναι προσβάσιμα μόνο από τη μία πλευρά (Βοκοτόπουλος 1996, 130-131).  

Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που εντοπίστηκαν στις θέσεις αυτές της Ζάκρου 

άλλοτε έχουν οχυρωματικό χαρακτήρα, καθώς βρίσκονται στη μόνη προσβάσιμη 

πλευρά, άλλοτε λειτουργούν ως περίφραγμα ή όριο της κατοίκησης. Υπάρχουν 

επίσης ίχνη από τοίχους κτιρίων, στην πλειονότητά τους μονόχωρα, μικρών 

διαστάσεων με σχήμα ακανόνιστα τραπεζοειδές ή τετράγωνο και ήταν 

(Βοκοτόπουλος 1996, 131).  

Η κεραμεική που βρέθηκε στην επιφανειακή έρευνα της Ζάκρου, παρουσιάζει 

ομοιογένεια ως προς τους τύπους των πηλών και τα σχήματα. Το χρώμα του πηλού 

ποικίλλει από ερυθρό και ρόδινο ως ανοιχτό καστανό. Η επιφάνεια είναι συνήθως 

πρόχειρα στιλβωμένη, αν και υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις με στιλπνή καστανή 

στίλβωση ή κηλιδωτή εξωτερική διακόσμηση. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη διάκριση λεπτής 

και χονδροειδούς (χρηστικής) κεραμεικής, όσον αφορά στις προσμείξεις του πηλού. 

Τα όστρακα φέρουν διαγνωστικά στοιχεία της ΤΝ: ταινιωτές λαβές, χείλη από 

φιάλες, διάτρητα χείλη ή αποφύσεις από σκεύη τύπου cheese-pot, κάθετες διάτρητες 

αποφύσεις και κάθετες μικρές λαβές (Βοκοτόπουλος 1996, 132-133). 

Συγκεκριμένα, τα αγγεία τύπου cheese-pot (εικ.31), τα οποία είναι λεκανοειδή 

σκεύη με διάτρητα χείλη, απαντώνται αποκλειστικά στα τέλη της Νεολιθικής και 

αποτελούν στοιχείο χρονολόγησης και στις τρεις περιοχές (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, 

Κρήτη). Τα λεκανοειδή αυτά σκεύη έλαβαν την ονομασία τους λόγω ομοιότητας με 

σύγχρονα οικιακά σκεύη της Μικράς Ασίας (Σάμψων 1987, 30). Στις Κυκλάδες 

ανιχνεύονται στην ΥΝ ΙΙ στη Φτελιά Μυκόνου (εικ.30), στη Γκρόττα Νάξου, στην 

Κεφάλα Κέας, στις Κουκουναριές Πάρου, στο Ζα Νάξου και στις περισσότερες 

περιπτώσεις η εξωτερική επιφάνεια είναι τραχιά και μαυρισμένη με ίχνη από άχυρα, 

ενώ η εσωτερική είναι λειασμένη και ενίοτε φέρει επίχρισμα (Mavridis 2010, 23). 

Στα Δωδεκάνησα συναντώνται στα ψηλότερα στρώματα του σπηλαίου Αγίου 
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Γεωργίου Καλυθιών, στο Κάστρο Αλιμνιάς, στο Παρθένι Λέρου, στο Γυαλί Νισύρου 

και είναι διαγνωστικά χρονολόγησης στη ΝΑΝ 2 (τέλος 5ης χιλιετίας). Ο Σάμψων 

θεωρεί ότι η μεγάλη συχνότητά τους στα Δωδεκάνησα και στις απέναντι 

μικρασιατικές ακτές αποτελεί ένδειξη της προέλευσης του συγκεκριμένου τύπου 

αγγείων από την ανατολή (Σάμψων 1987, 30-31). Στα Δωδεκάνησα τα αγγείου τύπου 

cheese-pot φέρουν παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά των Κυκλάδων και φαίνεται 

ότι τα αποτυπώματα ψάθας στην εξωτερική επιφάνεια οφείλονται στο ότι ένα καλάθι 

χρησίμευε μήτρα για την κατασκευή τους (Σάμψων 1987, 81). Στην Κρήτη, η 

παρουσία τους είναι πολύ συχνή σε παραλιακές θέσεις, τοποθετείται με σιγουριά 

στην ΤΝ IV και υποδεικνύουν εκτός νησιού επιρροές (Nowicki 2008, 207) (εικ.29).  

Ως προς την ερμηνεία αυτών των ΤΝ οχυρών θέσεων της Ζάκρου, ο Λ. 

Βοκοτόπουλος (1996, 136) υποστηρίζει ότι η μετακίνηση πληθυσμών σε υψηλότερα 

σημεία συνδέεται με την επικράτηση συνθηκών ανασφάλειας. Παράλληλα, 

υπογραμμίζει ότι αυτή η μετακίνηση ώθησε τους ανθρώπους σε μια μεικτή 

οικονομία, με έμφαση στην κτηνοτροφία, και στην εκμετάλλευση όλων των 

παραγωγικών ζωνών του τοπίου (καλλιέργειες στα πεδινά, κτηνοτροφία στα ορεινά).    

 

Συμπεράσματα 

 Μέχρι πρόσφατα οι μελετητές δεν συμφωνούσαν ως προς τον ορισμό και την 

ονομασία της τελευταίας περιόδου της Νεολιθικής εποχής. Ο όγκος του νέου υλικού 

από ανασκαφές και επιφανειακές έρευνες παρείχε υλικό προς σύγκριση και άρα 

περισσότερα δεδομένα για να οριστεί η περίοδος αυτή. Ο χαρακτηρισμός “Τελική 

Νεολιθική” δόθηκε από τον C. Renfrew το 1972 και επικράτησε κυρίως για τα νησιά 

του Νότιου Αιγαίου. Πρόκειται για την τελευταία περίοδο της Νεολιθικής, η οποία 

διαρκεί περίπου μία χιλιετία έως και το τέλος της 4ης χιλιετίας π.Χ., όταν αρχίζει η 

Εποχή του Χαλκού. 

 Σύγχρονες αναθεωρήσεις της περιόδου αυτής τη διακρίνουν σε τέσσερις 

φάσεις για τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Παρά τα προβλήματα που 

υπήρχαν αρχικά για την Κρήτη, που δεν ήταν δυνατό να συνδεθεί χρονολογικά με το 

υπόλοιπο Αιγαίο, καθώς με τις πρώτες ραδιοχρονολογήσεις του υλικού της Κνωσού 

φαινόταν να διαρκεί περισσότερο, η ανακάλυψη νέων θέσεων της ΥΝ/ΤΝ και η 

αναθεώρηση της χρονολόγησης από τον Tomkins, επέτρεψαν τη δημιουργία 

ασφαλών συσχετισμών των οικισμών του νησιού μεταξύ τους όσο και με άλλους 
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εκτός του νησιού. Η μελέτη της κεραμεικής και των τριών νησιωτικών περιοχών 

(Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη) παρέχει ενδείξεις για αμοιβαίες αλληλεπιδράσεις.  

 Πιο στενή σχέση υπάρχει μεταξύ των Δωδεκανήσων και της Κρήτης, αφού 

υπάρχει πιθανότητα το δεύτερο εποικιστικό κύμα στην Κρήτη να προέρχεται από την 

Ανατολή, με ενδιάμεση στάση τα Δωδεκάνησα. Υπάρχουν, βεβαίως, και στοιχεία που 

είναι κοινά με τις Κυκλάδες και υποδεικνύουν ένα θαλάσσιο δίκτυο επαφών των 

νησιών του Κεντρικού και του Νοτιοανατολικού Αιγαίου, όμως οι στενές επαφές 

μεταξύ Κυκλάδων και Κρήτης είναι χαρακτηριστικό μάλλον της επόμενης περιόδου. 

 Οι δύο τελευταίες φάσεις της ΥΝ/ΤΝ (ΥΝ/ΤΝ ΙΙΙ και ΥΝ/ΤΝ IV) 

εκπροσωπούνται σε αρκετές εγκαταστάσεις στην Κρήτη. Η κεραμεική ιδίως από 

θέσεις της ΥΝ/ΤΝ IV χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: μία που συνεχίζει την τοπική 

παράδοση και μία εξωκρητικά χαρακτηριστικά που συναντώνται, για παράδειγμα 

εκτός νησιού στις Κυκλάδες, στο Ανατολικό Αιγαίο και στην Ανατολία. Βάσει των 

δύο αυτών διαφορετικών παραδόσεων, ο Nowicki διέκρινε δύο ομάδες οχυρών 

θέσεων που δημιουργούνται την περίοδο εκείνη, που κατοικήθηκαν, υποστηρίζει, οι 

μεν από κατοίκους του νησιού, που αναζητούσαν ασφάλεια, και οι δε από 

«εισβολείς» που προέρχονταν από τα Ανατολικά.  

 Η ΥΝ/ΤΝ χαρακτηρίζεται από τη δημιουργία πολλών νέων, μικρών οικισμών, 

φαινόμενο που παρατηρείται όχι μόνο στα νησιά του Αιγαίου, αλλά και στην 

ηπειρωτική Ελλάδα, όπως π.χ. στην πεδιάδα της Λάρισας. Οι οικισμοί αυτοί 

βρίσκονται συνήθως σε λόφους ή ακρωτήρια κοντά στη θάλασσα, συνήθως στο 

ύπαιθρο, αλλά συχνά και σε σπήλαια και βραχοσκεπές. Στην Κρήτη, οι οικισμοί της 

περιόδου εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά, στην περιοχή της Σητείας. Οι οικισμοί 

υπάρχουν όμως και σε όλο το νησί από τη μία έως την άλλη άκρη.  

 Υπάρχουν διάφορες υποθέσεις για το χαρακτήρα των εγκαταστάσεων αυτών, 

ωστόσο τα μέχρι τώρα δεδομένα προτείνουν απλά της χρήση τους από μικρές 

αγροτοκτηνοτροφικές κοινότητες. Οι κάτοικοι καταλαμβάνουν τις οχυρές αυτές 

θέσεις, τις κατοικούν για μερικές εκατοντάδες χρόνια και ύστερα τις εγκαταλείπουν 

χωρίς εμφανείς αιτίες. Τέτοιοι οικισμοί συναντώνται και στις τρεις γεωγραφικές 

περιοχές που εξετάζονται εδώ: στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη.  

Σίγουρα, η Τελική Νεολιθική χαρακτηρίζεται από την εξάπλωση των 

οικισμών σε οριακά τοπία σε όλο το Αιγαίο. Παρά τα κοινά τους στοιχεία ίσως οι 

λόγοι που οδήγησαν σε μια τέτοια μετακίνηση να διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. 

Είναι σημαντικό να λάβει κανείς υπόψη του και τον ανθρώπινο παράγοντα, τα πάθη 



28 

 

 

 

των ανθρώπων και τις επιθυμίες τους, καθώς οι μετοικήσεις μπορεί να υπαγορεύονται 

και από άλλους λόγους πέραν της στενής επιβίωσης. 

 

  

  



29 

 

 

 

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΡΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ  

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ 

 

Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Στις αρχές της Νεολιθικής περιόδου οι άνθρωποι επιλέγουν γενικά 

περιοχές κοντά σε πηγές ή ποτάμια, με εύφορη γη, πρόσφορη για καλλιέργεια 

και δημιουργούν υπαίθριους οικισμούς, κατά κανόνα μόνιμους και συνήθως 

μακρόβιους. Η στρωματογραφία, τα αρχαιοζωολογικά σύνολα και οι συνεχείς 

οικοδομικές φάσεις σε οικισμούς της Πρώιμης Νεολιθικής περιόδου μαρτυρούν 

τη μακρά διάρκεια κατοίκησης των περιοχών, την ευημερία και την αύξηση του 

πληθυσμού τους. Παραδείγματα τέτοιων οικισμών συναντώνται στον 

Θεσσαλικό κάμπο και στην κεντρική Ελλάδα (Demoule – Perlès 1993, 363). Η 

πυκνότητα κατοίκησης αλλά και η έκταση πολλών οικισμών υποδεικνύει ένα 

συμπαγές και αλληλέγγυο κοινωνικό πλέγμα, στο οποίο φαίνεται ότι 

συνηθιζόταν η δημόσια κατανάλωση φαγητού (Halstead 1999, 80). 

Η εικόνα αυτή, όμως, φαίνεται ότι αλλάζει δραματικά στα τέλη της 

Νεολιθικής και ιδιαίτερα στην τελευταία περίοδο. Η Τελική Νεολιθική στα 

νησιά του Αιγαίου και στη Νότια Ελλάδα χαρακτηρίζεται από τη δημιουργία 

πολλών νέων οικισμών, την κατοίκηση οχυρών θέσεων και τον αποικισμό 

οριακών από γεωργικής άποψης τοπίων (Tomkins 2008, 36). Στην ΥΝ-ΠΕΧ 

παρατηρείται πλήρωση των κενών περιοχών, στα μικρά και στα μεγάλα νησιά 

του Αιγαίου, στη Νότια ηπειρωτική Ελλάδα και στην Κρήτη.  

Ο εποικισμός οριακών περιοχών του Αιγαίου συνοδεύεται από αλλαγές 

στα οικιστικά πρότυπα, όσον αφορά στο μέγεθος, τη διάρκεια ζωής και τον 

τύπο των εγκαταστάσεων. Κατά την ΤΝ αυξάνεται η πυκνότητα των οικισμών, 

που όμως είναι βραχύβιοι και μικρής έκτασης και φιλοξενούσαν συνήθως μία ή 

δύο οικογένειες-νοικοκυριά. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, οι ΥΝ θέσεις είναι 

ελάχιστες, ενώ στην ΤΝ το νησί κατακλύζεται από πολλούς νέους οικισμούς 

στο δυτικό, κεντρικό και ανατολικό τμήμα του. Ένα νέο χαρακτηριστικό είναι 

και η ευρεία χρήση σπηλαίων και βραχοσκεπών ως χώρων κατοίκησης με 

σύνολα ευρημάτων ίδια με αυτά των σύγχρονων τους υπαίθριων οικισμών 

(Halstead 2008, 231).  
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Τι είναι «οριακά περιβάλλοντα»; 

Πριν, όμως, επιχειρήσουμε να κατανοήσουμε τους λόγους που 

οδήγησαν τις ανθρώπινες ομάδες της τελευταίας περιόδου της Νεολιθικής 

εποχής να αλλάξουν οικιστικές συνήθειες, θα πρέπει ίσως να ορίσουμε τι είναι 

«οριακό περιβάλλον» με τη βοήθεια της γεωπονικής επιστήμης.  

Αν και οι γεωπόνοι διακρίνουν τα περιβάλλοντα σε «ευνοϊκά» (favored) 

και «οριακά» (marginal) δεν υπάρχει ομοφωνία για την ακριβή σημασία των 

όρων αυτών και αυτό γιατί οι απαιτούμενες συνθήκες για την ανάπτυξη κάθε 

φυτού είναι διαφορετικές (Belaid – Morris 1991, 2). Στην περίπτωση, για 

παράδειγμα, του σιταριού και του κριθαριού, οριακά περιβάλλοντα θεωρούνται 

αυτά που η ανάπτυξή τους εμποδίζεται από αβιοτικούς (υπερβολική υγρασία 

και θερμοκρασίες κ.ά.), βιοτικούς (ύπαρξη ασθενειών και παρασίτων), ακόμη 

και κοινωνικοοικονομικούς (περιορισμένοι πόροι αγροτών, έλλειψη πρόσβασης 

σε πληροφορίες, απουσία μεταφορικών μέσων και υποδομών επικοινωνίας) 

παράγοντες (Belaid – Morris 1991, 3). Επειδή όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι 

διαχειρίσιμοι, οι Belaid και Morris καταλήγουν στον εξής ορισμό για την 

οριακότητα (marginality): «Η οριακότητα δεν είναι κατ 'ανάγκην ένα εγγενές 

χαρακτηριστικό ενός περιβάλλοντος παραγωγής, αλλά μάλλον μια σειρά από 

δυσμενείς συνθήκες που υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να ξεπεραστεί.» 

(“Marginality is not necessarily an inherent characteristic of a production 

environment but rather a set of adverse conditions which under certain 

circumstances may be overcome.”) (Belaid – Morris 1991, 3).  

 Οι Kang et al. (2013, 129) ορίζουν ως «οριακές γαίες» (marginal lands) 

αυτές που  συνήθως χαρακτηρίζονται από χαμηλή παραγωγικότητα και 

μειωμένη οικονομική αποδοτικότητα ή με σοβαρούς περιορισμούς για 

γεωργική χρήση. Σύμφωνα με τους ίδιους είναι γενικά εύθραυστα εδάφη και 

υψηλού περιβαλλοντικού κινδύνου. Η έννοια χρησιμοποιείται συχνά 

εναλλακτικά με άλλους όρους, όπως μη παραγωγικές εκτάσεις, εκτάσεις 

αποβλήτων, υποχρησιμοποιούμενα εδάφη, αδρανή εδάφη, εγκαταλειμμένες 

εκτάσεις, ή υποβαθμισμένα εδάφη. Οι έννοιες των οριακών εκτάσεων και τους 

τομείς εφαρμογής τους διαφέρουν μεταξύ των περιφερειών, των χωρών και των 

οργανισμών με έμφαση στους διαφορετικούς στόχους διαχείρισης τους (Kang 

et al. 2013, 129). Από τον 19ο αιώνα, διαμορφώθηκαν οι πρώτες έννοιες της 

«οριακής γης» και σήμερα έχουν καταλήξει στους εξής τρεις όρους: φυσική 
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οριακή γη (physical marginal lands), παραγωγική οριακή γη (production 

marginal lands), καθώς και οικονομική οριακή γη (economic marginal lands) 

(Kang et al. 2013, 130). 

Στην αρχαιολογία ο όρος υιοθετήθηκε και χρησιμοποιήθηκε αρχικά από 

τον Andrew Sherratt (1981) στην ανάπτυξη του μοντέλου του περί 

δευτερογενών προϊόντων και τη σημασία τους στον «εποικισμό οριακών 

περιοχών». Ο Paul Halstead ασχολήθηκε διεξοδικότερα με το θέμα. Ο ίδιος 

δίνει και τον ορισμό της «οριακότητας» (marginality), με την έννοια μιας 

«περιοχής εν γένει ακατάλληλης για ανθρώπινη κατοίκηση, αλλά η οποία 

πρέπει να εκτιμηθεί με βάση τα συμφραζόμενα, σε σχέση με συγκεκριμένες 

μορφές χρήσης της γης, τα επίπεδα των ενδο- και δια-περιφερειακής 

ολοκλήρωσης και ούτω καθεξής» (Halstead 2008, 233). Λαμβάνοντας υπόψιν 

και τον ορισμό των  Belaid και Morris, που αναφέρεται παραπάνω, μπορεί 

κανείς να πει ότι πρόκειται για περιοχές που δε διαθέτουν ευνοϊκά 

χαρακτηριστικά προς αγροτική εκμετάλλευση, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 

είναι αδύνατη η επιβίωση σε αυτές.  

Η Phoca-Cosmetatou δίνει έναν παρόμοιο ορισμό για την «οριακότητα» 

(marginality): «Οριακότητα, η κατάσταση του να είσαι στην άκρη, στο 

περιθώριο και να έχεις χαμηλές αποδόσεις» (Marginality, the state of being at 

the edge, peripheral and with low returns). Τη διακρίνει σε περιβαλλοντική, 

όταν το περιβάλλον έχει συγκεκριμένες δυνατότητες, οικονομική, όταν η 

στρατηγική επιβίωσης δεν είναι η κατάλληλη για το συγκεκριμένο περιβάλλον 

και κοινωνικο-πολιτική, όταν οι ανθρώπινες ομάδες είναι απομονωμένες. 

Οριακά είναι τα περιβάλλοντα που η εκμετάλλευση τους είναι πιο απαιτητική, 

στη συγκεκριμένη περίπτωση τα νησιά, καθώς έχουν περιορισμένη ποικιλία και 

ποσότητα φυσικών πόρων, ώστε η επιλογή τους να αποτελεί ρίσκο για την 

επιβίωση των κατοίκων τους (Phoca-Cosmetatou 2011, 21).  

Κατά την Πρώιμη και Μέση Νεολιθική περίοδο, οι Νεολιθικοί αγρότες 

στηρίζονταν για την επιβίωση τους περισσότερο στην καλλιέργεια 

δημητριακών και λιγότερο στην εκτροφή ζώων, τα οστά των οποίων 

ανιχνεύονται σε μέσους αριθμούς και ήταν φυσικό να επιλέξουν περιοχές 

εύφορες, όπως οι φυσικά αρδευόμενες πεδιάδες (Halstead 2008, 233). Γι’ αυτό, 

προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι στην Ύστερη και Τελική Νεολιθική 

επιλέγουν περιοχές του ελλαδικού τοπίου, περιλαμβανομένης της νότιας 
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ηπειρωτικής Ελλάδας, αλλά και τα νησιά του κεντρικού και νότιου Αιγαίου, οι 

οποίες είναι σχετικώς οριακές. Οι πεδινές εκτάσεις είναι κατά κανόνα 

περιορισμένες, οι βροχοπτώσεις λίγες και ασταθείς, οι οποίες ίσα που αρκούν 

για επιτυχημένη καλλιέργεια δημητριακών και οσπρίων, τα εδάφη συχνά φτωχά 

και οι συχνοί άνεμοι θα προκαλούσαν, όπως και σήμερα, συχνές καταστροφές 

(Halstead 2000, 117). Λίγα είναι τα νησιά, όπως η Κρήτη, που διαθέτουν 

κάποιες σημαντικές πεδινές ζώνες. Επομένως, οι τοποθεσίες που επιλέγονται 

στο τέλος της Νεολιθικής χαρακτηρίζονται «οριακές» σε σχέση με τις επιλογές 

των Νεολιθικών αγροτών κατά την Πρώιμη και Μέση Νεολιθική περίοδο, 

καθώς είναι κυρίως πάνω σε ψηλά σημεία, όπως βουνά, λόφους ή οροπέδια, σε 

περιοχές που έχουν θέα στη θάλασσα, όπως βραχώδη ακρωτήρια και όχι σε 

εύφορες πεδιάδες με εύκολη πρόσβαση σε πηγές νερού. 

Σύμφωνα με τον Halstead (2008, 235), η «οριακότητα» του Αιγαίου θα 

ήταν και κοινωνική, όχι μόνο οικονομική και οικολογική. Οι επιλογές των 

περιοχών που εποικίστηκαν δεν υπαγορεύονταν, δηλαδή, μόνο από τους 

διαθέσιμους φυσικούς πόρους τους, αλλά και από τις κοινωνικές ανάγκες των 

ομάδων των εποικιστών τους, που δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν παρά μόνο 

έμμεσα, συσχετίζοντας διάφορες κατηγορίες αρχαιολογικών δεδομένων. 

Ο μεταγενέστερος εποικισμός μικρών και μη ευνοϊκών περιβαλλοντικά 

περιοχών για την καλλιέργεια σε νησιά του Αιγαίου, κατά την Ύστερη 

Νεολιθική περίοδο, συσχετίζεται από κάποιους μελετητές με το φαινόμενο 

πλήρωσης οριακών αγροτικά ζωνών σε πολλά μέρη της Ευρώπης, εξαιτίας της 

δημογραφικής αύξησης και τεχνολογικών αλλαγών που λαμβάνουν χώρα κατά 

τη χρονολογική αυτή περίοδο.  

 

α) Στρατηγικές επιβίωσης (Πώς;) 

Οι οριακές περιοχές που πρωτοκατοικήθηκαν στα τέλη της Νεολιθικής 

φαίνεται ότι είχαν περιορισμένους οικονομικούς πόρους και επομένως είναι 

δύσκολο να κατανοήσει κανείς τι ώθησε τους ανθρώπους να μετακινηθούν εκεί, 

αλλά και πώς κατόρθωσαν να επιβιώσουν στα σχετικά δύσκολα περιβάλλοντά 

τους. Κατά καιρούς, υποστηρίχθηκαν διάφορες απόψεις σχετικά με τις 

στρατηγικές επιβίωσης που συνέβαλαν στον όψιμο αυτό νεολιθικό εποικισμό 

του «οριακού» νότιου και νοτιοανατολικού νησιωτικού Αιγαίου.  
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Οι επικρατέστερες υποθέσεις για μια τέτοια προσαρμογή της οικονομίας 

των νεολιθικών ομάδων είναι κυρίως η εισαγωγή νέων τρόπων εκμετάλλευσης 

της γης με τη χρήση ζώων, η υιοθέτηση πιο κατάλληλων καλλιεργειών για τα 

φτωχά και άγονα εδάφη των εν λόγω περιοχών, η εκμετάλλευση των άγριων 

πόρων του περιβάλλοντος και η διεύρυνση παραγόμενων πόρων με την 

εντατικοποίηση της κτηνοτροφίας.  

Η εφαρμογή της άρωσης με βόδια στην καλλιέργεια των πιο φτωχών και 

λεπτών εδαφών των ορεινών περιοχών στο Αιγαίο (van Andel and Runnels 

1988), που έχει υποστηριχθεί και από τον Sherratt για την 4η και 3η χιλιετία 

π.Χ. (Sherratt 1981), βάσει έμμεσων1 και άμεσων2 ενδείξεων, δεν θα ήταν 

εύκολη σε τέτοια οριακά τοπία και θα απαιτούσε μεγάλη ποσότητα ζωοτροφής  

που είναι δύσκολο να βρεθεί σε ορεινές περιοχές. Επιπλέον, η εμπειρία του 

πρόσφατου παρελθόντος δείχνει ότι εκεί είναι προτιμότερη η χειροκίνητη 

καλλιέργεια, λόγω του δύσβατου των τοπίων που κάνει δύσκολη τη μετακίνηση 

των βοδιών (Halstead 2008, 236). 

Η άλλη υπόθεση, που αναφέρει ο Halstead ότι διατυπώθηκε στις αρχές 

της Αιγαιακής Αρχαιοβοτανικής επιστήμης (Halstead 2008, 236), ότι δηλαδή 

για να προσαρμοστούν οι αγρότες στα οριακά κυκλαδικά τοπία έδωσαν έμφαση 

στην καλλιέργεια του κριθαριού και περιόρισαν αυτή του σιταριού φαίνεται 

βάσιμη και υποστηρίζεται από τις μελέτες των αρχαιοβοτανικών συνόλων από 

θέσεις της Ύστερης Νεολιθικής περιόδου όπως ο Σάλιαγκος και το Σπήλαιο Ζα 

της Νάξου. Στον Ζα το κριθάρι κυριαρχεί επί του σιταριού, σε συνδυασμό με τα 

όσπρια (φακές, μπιζέλια) τον βίκο, τα άγρια δαμάσκηνα και τα άγρια σταφύλια 

(Ζάχος 1990, 31), που προκύπτουν από σίγουρα καταλληλότερες καλλιέργειες 

για τα ξηρά και φτωχά εδάφη του νότιου Αιγαίου λόγω της 

προσαρμοστικότητάς τους σε διαφορετικές κλιματικές συνθήκες.  

Παλαιότερα, ο Renfrew (1972, 229) υποστήριξε ότι η εξημέρωση της 

ελιάς και του αμπελιού σε συνδυασμό με τις καλλιέργειες σιτηρών οδήγησαν 

στην εξειδίκευση, την παραγωγή πλεονάσματος και εν τέλει στην κοινωνική 

ιεράρχηση που ανέδειξε το κρητικό ανακτορικό σύστημα της Εποχής του 

Χαλκού. Παρόλο που η ελιά και το αμπέλι αποτελούν σήμερα αναπόσπαστο 

στοιχείο του μεσογειακού περιβάλλοντος και των νησιών του Αιγαίου, δε 

                                                 
1 Πήλινα ζώδια βοδιών με υποζύγιο από την ΠΕΧ Νεμέα (Pullen 1992, 45). 
2 Παθολογικά ίχνη σε οστά βοοειδών στην Κνωσό (Isaakidou 2008, 96). 
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συνέβαινε το ίδιο και κατά τη Νεολιθική εποχή. Ελάχιστα αρχαιοβοτανικά 

κατάλοιπα ελιάς και σταφυλιού έχουν βρεθεί στο Νεολιθικό Αιγαίο και αυτά 

ανήκουν στους άγριους πρόγονους των σημερινών ειδών. Η καλλιέργεια των 

ειδών αυτών δεν επιβεβαιώνεται ούτε στην ΥΝ-ΠΕΧ στο Αιγαίο3, οπότε δεν 

είναι δυνατό να υποστηριχθεί ότι χάρη σε αυτά κατέστη δυνατός ο εποικισμός 

οριακών τοπίων. Εξάλλου, οι συγκεκριμένες καλλιέργειες έχουν βαθιές ρίζες 

που τις κάνουν ευαίσθητες σε κακές καιρικές συνθήκες σε διαφορετικές εποχές 

του χρόνου από ό,τι τα δημητριακά, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να 

λειτουργήσουν ως ασφαλιστική δικλείδα σε περίπτωση καταστροφής της 

σοδειάς των Νεολιθικών αγροτών (Halstead 2008, 237).  

Μια άλλη σχετική πρόταση που έχει διατυπωθεί είναι η εκμετάλλευση 

των μη εξημερωμένων φυτικών και ζωικών πόρων, ως συμπλήρωμα της 

διατροφής των Νεολιθικών κοινοτήτων σε οριακά αγροτικές περιοχές. Τα 

αρχαιοπεριβαλλοντικά σύνολα από ΥΝ-ΠΕΧ θέσεις του ελλαδικού χώρου 

παρουσιάζουν στοιχεία για κατανάλωση άγριων φυτών και ζώων, αλλά σε πολύ 

μικρή αναλογία με τα εξημερωμένα είδη. Σε κάποια νησιά έχουν εντοπιστεί 

ελάφια, που προφανώς εισήχθησαν, αλλά θα πρέπει να ήταν εξαιρετικά 

ευάλωτα στο κυνήγι και δύσκολα θα επιβίωναν (Halstead 1987, 74). Στην 

Κρήτη, τα πιο συνήθη τέτοια είδη είναι μικρά γουνοφόρα (όπως ο ασβός και το 

κουνάβι), που είχαν όμως πολύ μικρή συμμετοχή στη διατροφή των 

Νεολιθικών κατοίκων (Halstead 2008, 237). Είναι, επομένως, αρκετά ασφαλές 

να συμπεράνει κανείς ότι η κατανάλωση των άγριων φυτών και ζώων δεν 

συνέβαλαν ικανοποιητικά στη συμπλήρωση της μικρής σοδειάς που θα έδινε 

ένας τόπος με φτωχά εδάφη.  

Το πιο συνηθισμένο επιχείρημα που αναφέρεται σε σχέση με τον 

αποικισμό αγροτικά οριακών περιοχών είναι η πιθανή εντατικοποίηση της 

κτηνοτροφίας σε βάρος της καλλιέργειας της γης. Η άποψη αυτή βασίστηκε ως 

επί το πλείστον στην τοπογραφία των θέσεων της ΥΝ-ΠΕΧ οι οποίες σήμερα 

χρησιμοποιούνται κυρίως ως βοσκοτόπια και όχι ως γεωργικές εκτάσεις. Η 

υπόθεση για την εξειδίκευση στην κτηνοτροφία των νεολιθικών κατοίκων των 

οριακών περιοχών ενισχύεται, σύμφωνα με αρκετούς μελετητές, από τον 

εφήμερο χαρακτήρα, τη βραχυβιότητα των εγκαταστάσεων, τη συχνή επιλογή 

                                                 
3 Για την ελιά οι Runnels και Hansen (1986) θεωρούν ότι δεν καλλιεργήθηκε νωρίτερα από την 

Ύστερη Εποχή του Χαλκού ή και ακόμη αργότερα σε κάποιες περιοχές (Runnels-Hansen 1986, 306).  
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σπηλαίων όπως κάνουν και οι σύγχρονοι νομάδες ή μετακινούμενοι 

κτηνοτρόφοι (Halstead 2008, 238).  

Η ερμηνεία των θέσεων σε οριακές περιοχές στηρίχθηκε ως τώρα εν 

πολλοίς στην ορεινή τοπογραφία τους σε εθνοαρχαιολογικά παράλληλα από 

τον ελλαδικό και αιγαιακό χώρο και στην υπόθεση ότι το περιβάλλον και το 

φυσικό τοπίο κατά τη Νεολιθική εποχή δεν ήταν πολύ διαφορετικά από το 

σημερινό (Cherry 1988, 13-14).  

Στη Μεσόγειο, στο πρόσφατο παρελθόν, οι κτηνοτρόφοι διακρίνονταν 

σε δύο κατηγορίες τους μόνιμους και τους μετακινούμενους ημινομάδες 

(transhumant). Οι πρώτοι ήταν χωρικοί που είχαν πρόβατα και κατσίκες, τα 

οποία βοσκούσαν γύρω από τα χωριά τους, και συμμετείχαν και τα παιδιά τους 

στις δραστηριότητες αυτές. Τον χειμώνα είτε τα εμπιστεύονταν σε βοσκούς που 

κατέβαιναν από τα βουνά, είτε τα έβαζαν σε στάβλους και τους έφερναν 

ζωοτροφή. Οι δεύτεροι μετακινούνταν μεταξύ χειμερινών-θερινών 

βοσκοτόπων, ψάχνοντας για την καλύτερη βοσκή για τα κοπάδια τους (Mc 

Neill 1992, 112). 

Στην Πίνδο, οι ετήσιες κτηνοτροφικές μετακινήσεις συνέπιπταν με 

συγκεκριμένες θρησκευτικές εορτές: οι πρώτοι βοσκοί έφευγαν από τη 

Θεσσαλία για την Πίνδο την ημέρα του Αγίου Γεωργίου (άνοιξη) και 

ξανακατέβαιναν την ημέρα του Αγίου Δημητρίου (φθινόπωρο). Το ζευγάρωμα 

των προβάτων γινόταν λίγο πριν από την ανοιξιάτικη μετακίνηση, μεταξύ 

Μαρτίου και Μαΐου. Η παρασκευή τυριού γινόταν από τον Ιούνιο ως τα τέλη 

Ιουλίου. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο δεν υπήρχαν και πολλά πράγματα 

να γίνουν (Mc Neill 1992, 113).  

Το πολυχρησιμοποιημένο εθνογραφικό παράδειγμα των νομάδων της 

Πίνδου αποτέλεσε τη βασική αρχαιολογική επιχειρηματολογία πολλών 

ερευνητών για να χαρακτηρίσουν τις «περίεργες» οριακές θέσεις της όψιμης 

Νεολιθικής ως «κτηνοτροφικές». Είναι απαραίτητο, όμως, να διασαφηνιστεί ο 

όρος «κτηνοτροφία» της Νεολιθικής περιόδου και να προσδιοριστεί όσο το 

δυνατό σαφέστερα το είδος της οικονομίας που είχαν οι πρώιμες αυτές 

κοινότητες.  

Ο Halstead (2000, 122) τονίζει τη σημασία της διάκρισης των όρων που 

αφορούν την εκτροφή ζώων, αλλά παρουσιάζουν διαφορές στην εξειδίκευση 

και στον τρόπο διαχείρισης του ζωικού κεφαλαίου. Ο όρος “pastoralism”, που 
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μπορεί να μεταφραστεί ως «ποιμενικός νομαδισμός» (Derruau 1987, 18) 

αποδίδει τη μετακίνηση όλου του κτηνοτροφικού πληθυσμού σε μεγάλη ακτίνα 

και είναι ένας εξειδικευμένος τρόπος ζωής. Αντιθέτως, ο όρος “herding” που 

μπορεί να μεταφραστεί ως «ημιμόνιμη κτηνοτροφία» υποδεικνύει τη διαχείριση 

κοπαδιών ζώων είτε από αγροτοκτηνοτρόφους ή μερικώς εξειδικευμένους 

κτηνοτρόφους. Τέλος, ο όρος “seasonal mobility” χρησιμοποιείται για την 

«εποχική μετακίνηση» που ασκείται σε ποικίλες χωρικές κλίμακες από 

μεικτούς αγρότες και κτηνοτρόφους. Αυτοί οι τρόποι ζωής συνδέονται κατά 

κανόνα, ως ένα βαθμό, ακόμα και σήμερα με τη γεωργία, καθώς πολλοί 

μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι καλλιεργούν δημητριακά με σύντομο κύκλο, 

άλλοτε παραμένοντας κοντά στους αγρούς και άλλοτε όχι (Derruau 1987, 18). 

Η ημιμόνιμη κτηνοτροφία, που έχει θεωρηθεί από πολλούς ότι 

χαρακτηρίζει τους νέους οικισμούς του τέλους της Νεολιθικής, έχει δύο 

χαρακτηριστικά: τη διαίρεση του βοσκότοπου σε ζώνες (πεδιάδα και βουνό) και 

τη συνοδεία του κοπαδιού μόνο από βοσκούς. Το μεγάλο μέρος του πληθυσμού 

είναι εδραίος, ενώ οι βοσκοί μετακινούνται μεταξύ των δύο ζωνών, το 

καλοκαίρι στο βουνό και τον χειμώνα στην πεδιάδα. Στο πρόσφατο παρελθόν, η 

ημιμόνιμη κτηνοτροφία εγγραφόταν στο σύστημα της ανταλλακτικής 

οικονομίας και συνιστούσε μια μορφή εμπορικής εκμετάλλευσης (Derruau 

1987, 21). 

Κρίνεται, λοιπόν, αναγκαίο να οριστεί στη συνέχεια η εξειδικευμένη 

κτηνοτροφία και τι μπορεί να σημαίνει αυτή σε επίπεδο ευρημάτων από τις 

νεολιθικές θέσεις. Σύμφωνα με το Halstead οικονομία με έμφαση στην 

κτηνοτροφία θα συνεπαγόταν ότι τα αρχαιοζωολογικά σύνολα από τις υπό 

μελέτη θέσεις αυτές θα έδειχναν μεγάλους αριθμούς οστών και επομένως 

κοπάδια, με σημαντική παραγωγή και έμφαση στην εξειδίκευση σε 

δευτερεύοντα ζωικά προϊόντα, τα οποία θα χρησίμευαν στις ανταλλαγές 

(Halstead 2000, 120). Η μελέτη του υλικού κάποιων από αυτές τις 

εγκαταστάσεις (Σκοτεινή Θαρρουνίων, Ζας Νάξου, Καλυθιές Ρόδου, Καστρί 

Θάσου, Δολιανά Ηπείρου) έδωσε πολύ νεαρές ηλικίες ζώων, τα οποία 

γεννήθηκαν στο τέλος του χειμώνα και την αρχή της άνοιξης, γεγονός που 

καθιστά απαραίτητη εκεί την ανθρώπινη παρουσία. Κατά συνέπεια, δεν 

μπορούν να ισχύουν οι υποθέσεις των μελετητών, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι οι 

μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι θα έπρεπε να είχαν ήδη κινηθεί εκείνη την εποχή 
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του χρόνου σε πιο χαμηλά υψόμετρα σύμφωνα με τις που υποστηρίζουν ότι 

πρόκειται για προσωρινές θέσεις (Halstead 2000, 120). Από την άλλη, δεν 

προκύπτει εξειδίκευση σε κάποιο είδος και σε όλες τις προαναφερθείσες θέσεις 

αντιπροσωπεύονται εξίσου και τα τρία γνωστά είδη (πρόβατα, βοοειδή και 

χοίροι), μολονότι στα τρία σπήλαια καθώς και στην ΤΝ Κεφάλα Κέας 

υπάρχουν λιγότερα βοοειδή και χοίροι, και ίσος αριθμός αιγών και προβάτων 

(Halstead 2000, 121). 

 Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι η αναλογία αιγών και προβάτων 

θα ήταν μια ένδειξη για εξειδίκευση, αλλά η ανάλυση των συνόλων και η 

σύγκριση τους με τα μοντέλα επιβίωσης του Payne4 οδήγησαν στο συμπέρασμα 

ότι οι κάτοικοι των όψιμων νεολιθικών θέσεων δεν εκμεταλλεύονταν τα ζώα 

τους παρά μόνο για το κρέας τους. Επιπλέον, για να υποστηριχθεί η θεωρία περί 

εξειδίκευσης με στόχο την παραγωγή πλεονάσματος για ανταλλαγή, θα πρέπει 

να θεωρηθεί ότι υπήρχε η οικονομία αγοράς. Σύμφωνα με αρκετούς ερευνητές 

(Halstead 2000, 112; Cherry 1988, 17) αυτό θα ήταν στο προϊστορικό Αιγαίο, 

αν και όχι εντελώς απίθανο, αφού τα νέα αρχαιολογικά δεδομένα δείχνουν 

επικοινωνία και αλληλεπιδράσεις μεταξύ πολύ απομακρυσμένων αιγαιακών 

περιοχών. 

Τέλος, η εποχικότητα της θέσης μπορεί να προσδιοριστεί μέσω των 

ηλικιών σφαγής των ζώων που δίνει έμμεσα την εποχή που ήταν παρόντες οι 

άνθρωποι στον οικισμό. Η μελέτη των συνόλων από κάποιες οριακές ΤΝ 

θέσεις, όπως το σπήλαιο Ζα της Νάξου, έδειξαν κατοίκηση σε όλη τη διάρκεια 

του χρόνου, οπότε μάλλον δεν μπορεί να υποστηριχθεί ο μετακινούμενος 

κτηνοτροφικός πληθυσμός (Halstead 2008, 238). 

Ως προς τα υπόλοιπα κινητά και ακίνητα ευρήματα που συσχετίζονται 

από κάποιους μελετητές με την ημινομαδική κτηνοτροφία, ο Halstead (2000, 

118) υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να συμπεραίνει κανείς ότι η μετακίνηση σε πιο 

ορεινές περιοχές σήμαινε αυτόματα και την αλλαγή από την καλλιέργεια στην 

κτηνοτροφία. Επίσης, η εύρεση πρόχειρων κατασκευών, όπως αυτές που 

χρησιμοποιούν οι σύγχρονοι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι, δεν πρέπει να οδηγεί 

                                                 
4 Ο Payne (1973) μελέτησε οστά σύγχρονων αιγοπροβάτων και με βάσει τις ηλικίες τους δημιούργησε 

μοντέλα επιβίωσης, τα οποία μπορούν να δώσουν πληροφορίες σχετικά με το τι είδους προϊόντα 

λάμβαναν από αυτά (κρέας, γάλα, μαλλί, έλκυση). Παρόλο που βασίστηκε σε αιγοπρόβατα, τα 

μοντέλα του χρησιμοποιούνται σήμερα ευρέως για την ερμηνεία αρχαιοζωολογικών συνόλων, που 

περιλαμβάνουν και άλλα είδη, όπως χοίρους και βοοειδή.  
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στην εκτίμηση ότι οι θέσεις αυτές εκατοικούντο εποχικά. Σύμφωνα με τον ίδιο 

(Halstead 2000, 118-119) η απουσία κεραμεικής και τριπτήρων δε συνδέει 

άμεσα μια θέση με την κτηνοτροφία, αν και η απουσία τους ίσως έχει κάποια 

σχέση με το χρόνο κατοίκησης σε αυτήν.  

Επιπλέον, ο Halstead αναφέρει ότι στα δικά του ταξίδια στην Κρήτη 

διαπίστωσε ότι ακόμα καλλιεργούν τη γη στην κορυφή των Αστερουσίων και 

στα οροπέδια στο Καθαρό, στο Λιμνάκαρο και στη Νίδα (Halstead 2008, 237).  

Μια ιδέα που συμπλήρωσε την υπόθεση της εντατικοποίησης της 

κτηνοτροφίας για την επιβίωση σε οριακά περιβάλλοντα υπήρξε η παραγωγή 

δευτερευόντων προϊόντων από την εκμετάλλευση των ζώων, όπως 

υποστηρίχθηκε καταρχήν από τον A. Sherratt (1981) ως η «επανάσταση 

δευτερευόντων προϊόντων» με στόχο τη δημιουργία πλεονάσματος, την οποία 

υποστηρίζει και ο Broodbank (2009, 99). Η μελέτη ωστόσο των 

αρχαιοζωοολογικών συνόλων από οριακές ΤΝ θέσεις (όπως π.χ. το σπήλαιο Ζα 

της Νάξου) δεν απέδωσε στοιχεία που να συνηγορούν σε μια τέτοια 

εξειδίκευση, αλλά αντίθετα υποδεικνύει εκμετάλλευση των κοπαδιών 

αποκλειστικά για το κρέας τους. Σε συνδυασμό και με παλαιοπαθολογικές και 

ισοτοπικές αναλύσεις από διάφορες ΥΝ-ΤΝ θέσεις (όπως στην Αλεπότρυπα 

στη Νότια Ελλάδα) που έδειξαν ότι η διατροφή των κατοίκων τους βασιζόταν 

ως επί το πλείστον στην κατανάλωση σιτηρών, οι πιθανότητες για ύπαρξη 

εξειδικευμένων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων περιορίζονται σημαντικά 

(Halstead 2008, 240-241). 

Πέρα από το αξιοσημείωτο του τοπογραφικού χαρακτήρα των θέσεων 

αυτών, να σημειωθεί και η εντυπωσιακή αύξηση τους σε σχέση με τις 

προηγούμενες περιόδους της Νεολιθικής. Αρκετές υποθέσεις έχουν διατυπωθεί 

ως προς το αν η αύξηση αυτή αντιπροσωπεύει μια πραγματική εικόνα του 

τέλους της Νεολιθικής ή είναι μια ψευδαίσθηση που οφείλεται σε 

περιβαλλοντικούς και ταφονομικούς παράγοντες και ελλείψεις της έρευνας .   

Η εντυπωσιακή απουσία θέσεων κατά την πρώιμη Νεολιθική μπορεί να 

αποδοθεί σύμφωνα με μερικούς σε κλιματικούς και ταφονομικούς παράγοντες. 

Ο Halstead, ωστόστο, κρίνει ότι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας μεταξύ 

της 7ης και 5ης χιλιετίας, δεν μπορεί να δικαιολογήσει την απώλεια ΠΝ, ΜΝ και 

ΥΝ παραθαλάσσιων θέσεων, καθώς από το νερό θα καλύφθηκε ένα πολύ μικρό 

ποσοστό ξηράς. Απορρίπτει, επιπλέον, την πρόταση ότι αλλουβιακές αποθέσεις 
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θα υπερκάλυψαν πεδινές θέσεις, αφού αυτό δεν μπορεί να συνέβη επιλεκτικά 

μόνο για θέσεις της περιόδου ΥΝ-ΠΕΧ (Halstead 2008, 231).   

Ούτε θεωρεί ότι η έρευνα για την ΠΝ και ΜΝ περίοδο είναι άνιση 

μεταξύ βόρειας και νότιας Ελλάδας. Η εντατική επιφανειακή έρευνα που 

διενεργήθηκε στον Λαγκαδά της Κεντρικής Μακεδονίας δεν κατέστησε δυνατό 

τον εντοπισμό θέσεων ανάλογων με τις τυπικές εκείνες της ΤΝ-ΠΕΧ του νότιου 

Αιγαίου. Επίσης, το γεγονός ότι τέχνεργα όπως η πολύ ιδιαίτερη κεραμεική της 

ΜΝ, δεν βρέθηκαν στις επιφανειακές έρευνες στο Αιγαίο, ενώ είναι 

πολυπληθής, απλή και χωρίς ιδιαίτερη διακόσμηση η κεραμεική της ΤΝ δείχνει 

ίσως ότι η απουσία οικισμών προγενέστερων του τέλους της Νεολιθικής στο 

Αιγαίο δεν οφείλεται σε ελλιπή ή υποκειμενική έρευνα (Halstead 2008, 232). 

Αυτά τα δεδομένα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι στο τέλος της 

Νεολιθικής υπήρξε μια αλλαγή στην κτηνοτροφία, καθώς αυξάνεται ο αριθμός 

των κοπαδιών όσο και η κλίμακα μετακίνησης τους για την εύρεση νέων 

βοσκότοπων. Δεν πρόκειται, ωστόσο, για εξειδικευμένους κτηνοτρόφους, αλλά 

για μικρές μεικτές αγροτοκτηνοτροφικές ομάδες, που συνδύαζαν και 

εκμεταλλεύονταν εντατικά τους διαθέσιμους πόρους τους για να επιβιώσουν. Η 

χρήση εποχικών βοσκότοπων σε ορεινές περιοχές θα συνέβαλε στην οικονομία 

της βοσκής, αλλά και στη βελτίωση της παραγωγής και της ποιότητας των 

ζωικών προϊόντων, με στόχο την κάλυψη των αναγκών των μεικτών 

αγροτοκτηνοτροφικών νοικοκυριών (Halstead 2000, 121). Κατά τον Halstead 

(2000) η αυξανόμενη σημασία της κτηνοτροφίας στη ζωή των νεολιθικών 

αυτών ομάδων δεν στόχευε στην ανταλλαγή προϊόντων, αλλά στην ενίσχυση 

της αυτονομίας τους.  

Η αναζήτηση, λοιπόν, ακραίων ερμηνειών του φαινομένου της 

κατοίκησης οριακών αγροτικά περιοχών ίσως να μην είναι η κατάλληλη 

προσέγγιση του. Η τάση για έμφαση στην κτηνοτροφία που προκύπτει από τα 

αρχαιοζωολογικά σύνολα, δείχνει μάλλον ότι οι κοινότητες είναι μικρότερες 

και υπάρχει ανάγκη για αποθήκευση πλεονάσματος έτσι ώστε να μπορούν να 

είναι αυτάρκεις. Οι μεικτές αυτές αγροτικές ομάδες να περιλάμβαναν στις 

κτηνοτροφικές στρατηγικές τους και κάποιο βαθμό μετακίνησης για να 

μπορούν να εκμεταλλευθούν το ζωικό τους κεφάλαιο όσο το δυνατόν 

περισσότερο (Cavanagh 1999, 56; Halstead 2000, 121). Στις θέσεις σε οριακές 

τοποθεσίες είναι πιο αυξημένοι οι αριθμοί των αιγοπροβάτων σε βάρος των 
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χοίρων και των βοοειδών και αυτό είναι λογικό καθώς οι αίγες μπορούν να 

εκμεταλλευθούν τα πιο τραχιά και θαμνώδη τμήματα του τοπίου τους (Halstead 

1996, 31, πίν. 2). 

Οι κάτοικοι των νέων θέσεων χρησιμοποίησαν ίσως νέες τεχνολογίες, 

για να «δαμάσουν» τα άγονα και τραχιά εδάφη των ορεινών περιοχών των 

νησιών του Αιγαίου, υπόθεση που δεν υποστηρίζεται όμως με ασφάλεια από τα 

αρχαιολογικά δεδομένα. Επιπλέον, η εκτεταμένη χρήση σπηλαίων δεν αποτελεί 

ατράνταχτο επιχείρημα για την παρουσία εξειδικευμένων κτηνοτρόφων στα 

τέλη της Νεολιθικής αφού τα ευρήματα από αυτά δεν διαφέρουν από εκείνα 

των υπαίθριων θέσεων της ίδιας περιόδου.  

 

β) Ερμηνεία (Γιατί;) 

Ένα τόσο εντυπωσιακό φαινόμενο που σφράγισε το τέλος της 

Νεολιθικής και τη μετάβαση στην Εποχή του Χαλκού δέχθηκε, όπως είναι 

αναμενόμενο, πολλές και διαφορετικές ερμηνείες. Πολλοί αποδίδουν τον 

αποικισμό οριακών τοπίων στην Κρήτη, αλλά και στα υπόλοιπα νησιά του 

Αιγαίου σε μεταναστευτικό κύμα λόγω δημογραφικής αύξησης, μια υπόθεση 

που δεν κρίνεται πλέον βάσιμη, αφού οι νέοι οικισμοί είναι μικροί, βραχύβιοι 

και με υψηλή αρχαιολογική ορατότητα (π.χ. οχυρές θέσεις) (Tomkins 2008, 

38).  

Εάν όντως είχαν αυξηθεί οι πληθυσμοί των οικισμών της ηπειρωτικής 

χώρας, είναι απορίας άξιο γιατί αυτοί δεν μετακινήθηκαν σε περιοχές πιο 

κοντινές, χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιήσουν ένα επικίνδυνο θαλάσσιο 

ταξίδι. Επιπλέον γιατί εποίκισαν περιοχές σε οριακά αγροτικά τοπία, όπου 

σίγουρα η επιβίωση θα ήταν πιο δύσκολη από ότι στις πεδινές περιοχές; Το 

φαινόμενο αυτό που παρουσιάζεται στη Νότια Ελλάδα και στα νησιά του 

Αιγαίου (Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα) δεν εμφανίζει ομοιομορφία στα 

επιμέρους χαρακτηριστικά των περιοχών εγκατάστασης και γι’ αυτό είναι 

δύσκολο να διαμορφωθεί μια ερμηνεία που να τις περιλαμβάνει όλες.   

Οι Fiedel και Anthony (2003, 158) επισημαίνουν ότι είναι λάθος να 

εστιάζει κανείς αποκλειστικά στην πληθυσμιακή πίεση για να στηρίξει τη 

μετακίνηση των ανθρώπινων ομάδων. Οι άνθρωποι δεν μένουν σε ένα μέρος 

ώσπου να διωχθούν μακριά λόγω έλλειψης πόρων, αύξησης του πληθυσμού ή 
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ασθενειών. Σε πολλές περιπτώσεις, η μετανάστευση είναι η ανταπόκριση σε 

άλλα είδη αρνητικών πιέσεων, ιδιαίτερα σε πιέσεις από κοινωνικά προβλήματα.  

Σε κοινωνικές αντιπαραθέσεις αποδίδει τον εποικισμό των οριακών 

περιοχών και ο Tomkins εξηγώντας ότι με την υιοθέτηση κάποιων πιο 

επιθετικών αγροτικών στρατηγικών κάποια νοικοκυριά στις πεδιάδες ίσως να 

τα κατάφερναν καλύτερα, με αποτέλεσμα κάποια άλλα που θα αντιμετώπιζαν 

δυσκολίες να αναζητήσουν νέες ευκαιρίες για επιβίωση στη μετανάστευση. 

Στην προσπάθεια τους αυτή ίσως βοηθήθηκαν και από νέες τεχνολογίες5, που 

θα τους επέτρεπαν να εκμεταλλευτούν εδάφη με λιγότερες δυνατότητες 

καλλιέργειας, και νέες στρατηγικές επιβίωσης με εξειδίκευση σε κάποια 

δραστηριότητα, όπως η συντήρηση ζώων, η παραγωγή μαλλιού/υφασμάτων, η 

καλλιέργεια ελιάς στη χερσόνησο του Ακρωτηρίου Χανίων (Moody et al., 

1996, 282, εικ. 8) ή η διατήρηση εμπορικών δεσμών με περιοχές εκτός νησιού6 

(Tomkins 2008, 39-40).   

Ο Halstead (2008) κάνει μια διαφορετική πρόταση για τον εποικισμό 

των αγροτικά οριακών περιοχών, αλλά κυρίως για τον χαρακτήρα των μικρών 

αυτών ΤΝ-ΠΕΧ θέσεων. Αντιπαραθέτει τον χαρακτήρα των πρώιμων 

νεολιθικών χωριών, στα οποία φαίνεται ότι υπήρχε έντονη κοινωνική συνοχή, η 

γη ήταν κοινή, οι χωρικοί μοιράζονταν την τροφή τους, μαγείρευαν και 

έτρωγαν όλοι μαζί, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα διαφοροποίησης, με την 

ανεξαρτησία των εξαιρετικά μικρών και μεμονωμένων οικισμών της ύστερης 

Νεολιθικής. Ο ίδιος εντοπίζει κατά την περίοδο αυτή τη χαλάρωση των 

κοινωνικών δεσμών και τον προσανατολισμό στη δημιουργία μικρών 

ανεξάρτητων «νοικοκυριών», που μπορούσαν να συσσωρεύσουν πλεόνασμα το 

οποίο αντάλλασσαν σε εποχές κακής σοδειάς (Halstead 2008, 245-247).  

Στην ερμηνεία του για τις οχυρές εγκαταστάσεις της περιοχής της 

Ζάκρου, ο Βοκοτόπουλος υποστηρίζει ότι «η απομόνωση των θέσεων στο χώρο 

μπορεί να εξέφραζε συμβολικά τη διαφοροποίηση κάθε ομάδας από τον 

περίγυρό της, την αυτοτέλεια και την αυτονομία της» (Βοκοτόπουλος 1996, 

142). Στην προσπάθεια του να ερμηνεύσει και τον οχυρό χαρακτήρα των 

θέσεων αυτών, προτείνει ότι η ανασφάλεια που ένοιωθαν οι κάτοικοι των 

                                                 
5 Υπάρχει το στρωματογραφημένο πηγάδι της ΤΝ IV Φουρνής Μεραμπέλλου στην Κρήτη, που δείχνει ίσως μια 
νέα τεχνολογία διαχείρισης του νερού (Manteli 1992, 114). 
6 Ο Tomkins (2008, 40) αναφέρεται στην περίπτωση της Κεφάλας Πετρά στη Σητεία. 
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ορεινών αυτών θέσεων δεν οφειλόταν σε εξωτερικό κίνδυνο, αλλά σε 

εσωτερικό, καθώς, κατά τη γνώμη του, υπήρχαν εχθρικές σχέσεις μεταξύ 

απομακρυσμένων ομάδων. 

Η άποψη αυτή διαφέρει από εκείνη του Nowicki, που θεωρεί ότι οι 

οχυρές θέσεις της Κρήτης δημιουργήθηκαν λόγω της ανασφάλειας των ντόπιων 

κατοίκων του νησιού από την άφιξη των εξ ανατολών νεοφερμένων, αλλά και 

των νέων έποικων, που εμφανίζονται στις ακτές της Κρήτης στα τέλη της 

Νεολιθικής (Nowicki 2008, 202).  

 

Συμπεράσματα 

 Η δραματική αλλαγή στο οικιστικό σχήμα του τέλους της Νεολιθικής 

περιόδου στο νότιο Αιγαίο, με την επιλογή νέων οχυρών τοποθεσιών σε οριακά 

περιβάλλοντα και την εκεί δημιουργία μικρών και βραχύβιων εγκαταστάσεων 

βρίσκονται στο επίκεντρο πολλών αρχαιολογικών συζητήσεων 

 Το στοιχείο-κλειδί που χαρακτηρίζει τους νέους αυτούς οικισμούς της 

Ύστερης και Τελικής Νεολιθικής περιόδου είναι η “οριακότητα” των περιοχών 

που επιλέγονται. Αυτές διαθέτουν λιγότερους φυσικούς πόρους (φτωχά εδάφη, 

βροχοπτώσεις, διαθέσιμες πηγές νερού, ευκολία πρόσβασης σε αυτές) και 

απαιτούσαν πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για την εκμετάλλευση τους. Είναι 

απορίας άξιο πώς οι όψιμοι αυτοί νεολιθικοί αγροτοκτηνοτρόφοι επέλεξαν να 

εποικήσουν τα νησιά του Αιγαίου, όπου οι περιβαλλοντικές συνθήκες δεν είναι 

ευνοϊκές για καλλιέργεια.  

 Έχουν διατυπωθεί περισσότερες υποθέσεις για τους τρόπους με τους 

οποίους οι ομάδες αυτές κατάφεραν να προσαρμοστούν και να επιβιώσουν στα 

νέα τους περιβάλλοντα. Οι επικρατέστερες είναι η χρήση νέων τεχνολογικών 

μεθόδων για την εκμετάλλευση των εκεί εδαφών, η υιοθέτηση κατάλληλων 

φυτικών ειδών, η παράλληλη εκμετάλλευση και των άγριων πόρων ως 

συμπληρωματικών διατροφικών πηγών και η έμφαση στην κτηνοτροφία για την 

παραγωγή πλεονάσματος.  

 Οι περισσότερες από τις υποθέσεις αυτές, έχουν αμφισβητηθεί εξαιτίας 

νέων αρχαιολογικών και παλαιοπεριβαλλοντικών δεδομένων και μέσα από τη 

χρήση σύγχρονων εθνογραφικών παραλλήλων που δεν τις υποστήριζαν. 

Μερικές όμως όπως η κυριαρχία του κριθαριού ως της καταλληλότερης 
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καλλιέργειας και των αιγοπροβάτων ως το πιο ταιριαστό είδος σε τέτοια 

περιβάλλοντα φαίνονται αρκετά βάσιμες.  

 Η κυρίαρχη πρόταση που συνδέεται με το φαινόμενο του όψιμου 

νεολιθικού εποικισμού αγροτικά οριακών περιοχών είναι η εντατικοποίηση της 

κτηνοτροφίας, λόγω του ημιορεινού χαρακτήρα των νέων εγκαταστάσεων και 

των τοπογραφικών αναλογιών τους με σύγχρονα εθνογραφικά παράλληλα. Μια 

εξειδίκευση στην κτηνοτροφία θα σήμαινε μετακίνηση των κοπαδιών, 

μεγάλους αριθμούς αρχαιοζωολογικών καταλοίπων και έμφαση στην παραγωγή 

δευτερογενών προϊόντων. Τέτοια χαρακτηριστικά, όμως, δεν συναντώνται στις 

υπό μελέτη θέσεις, οπότε η υπόθεση αυτή είναι μάλλον παρακινδυνευμένη.  

 Σύμφωνα με τις άμεσες και τις έμμεσες αρχαιολογικές ενδείξεις πρόκειται 

για μη εποχικές θέσεις, άρα με κατοίκους αγροτοκτηνοτρόφους και όχι 

μετακινούμενους ή ημινομάδες κτηνοτρόφους. Στις λίγες περιπτώσεις όπου 

έχουν μελετηθεί τα αρχαιοζωολογικά κατάλοιπα, αυτά υποδεικνύουν την 

εκμετάλλευση των ζώων καθαρά για το κρέας τους. Πρόκειται, επομένως, για 

ομάδες με αγροτοκτηνοτροφική οικονομία και είναι μάλλον πολύ νωρίς για 

όποια εξειδίκευση στις στρατηγικές επιβίωσης.  

 Έτσι, η αύξηση του αριθμού των ζώων στο τέλος της Νεολιθικής, δεν 

παραπέμπει σε αποκλειστικά κτηνοτροφικές κοινότητες. Η κυριαρχία, ωστόσο, 

των αιγοπροβάτων στα αρχαιοζωολογικά σύνολα δείχνει μια προσαρμογή στα 

οριακά περιβάλλοντα, που είναι οικεία στα συγκεκριμένα ζώα.  

 Οι αρχικές προτάσεις περιορίζονταν στη δημογραφική αύξηση στον 

ηπειρωτικό χώρο, που ώθησε στην αναζήτηση νέων περιοχών κατοίκησης. Σε 

αυτήν την υπόθεση οι σύγχρονοι ερευνητές απαντούν εστιάζοντας σε 

κοινωνικούς κυρίως λόγους αιτιολόγησης του φαινομένου.  

 Για τον Tomkins κοινωνικές αντιπαραθέσεις οδήγησαν στην απομάκρυνση 

ομάδων από τους αρχικούς οικισμούς. Στην ίδια κατεύθυνση βρίσκονται και οι 

Fiedel και Anthony, που μιλούν για αρνητικές πιέσεις και κοινωνικά 

προβλήματα. O Halstead θεωρεί ότι η κοινωνική συνοχή που χαρακτήριζε τις 

κοινότητες της Πρώιμης Νεολιθικής διαλύθηκε στο τέλος της περιόδου και οι 

κοινωνικοί δεσμοί που συνέδεαν τα μέλη τους έπαψαν να είναι τόσο ισχυροί, με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία μικρών ανεξάρτητων οικισμών. Στο ίδιο μήκος 

κύματος και ο Βοκοτόπουλος φθάνει στην υπόθεση ότι υπήρχαν και εχθρικές 

σχέσεις μεταξύ των αυτόνομων αυτών ομάδων. Τέλος, ο Nowicki θεωρεί ότι ο 
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οχυρός χαρακτήρας των κρητικών κυρίως τέτοιων εγκαταστάσεων, αντανακλά 

την ανασφάλεια που αισθάνονταν οι νέοι κάτοικοι εξ Ανατολής του νησιού.  

 Τα δεδομένα από την αρχαιολογική σκαπάνη δεν υποστηρίζουν ξεκάθαρα 

κάποια από τις προαναφερθείσες προτάσεις. Σίγουρα, όμως, ο ανθρώπινος 

παράγοντας, η «αποστασιοποίηση» που φαίνεται να χαρακτηρίζει τις 

κοινότητες στο τέλος της Νεολιθικής εποχής θα έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη 

μετακίνηση τους και στην επιλογή των οριακών περιοχών που μελετούμε, 

όποιοι και αν ήταν οι ακριβείς λόγοι της επιλογής τους αυτής.  



45 
 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ 

Κεφάλα, Κέα (εικ.1) 

Στην Κεφάλα, ένα βραχώδες ακρωτήριο στο βόρειο τμήμα της Κέας, ανεσκάφη από τον 

J. E. Coleman μεταξύ των ετών 1960-1973 ένας μικρός υπαίθριος οικισμός, που 

υπολογίζεται πως είχε 50 κατοίκους (Coleman 1977, 111) και διήρκεσε λιγότερο από 250 

χρόνια (Whitelaw 1991, 215). Οι δραστηριότητες που ανιχνεύονται αρχαιολογικά είναι η 

αλιεία, η κτηνοτροφία και η καλλιέργεια δημητριακών. Επίσης, τα αποτυπώματα υφασμάτων 

και ψάθας που βρέθηκαν σε βάσεις αγγείων δείχνουν την ύπαρξη υφαντικής και 

καλαθοπλεκτικής, ενώ υπάρχουν ενδείξεις και για πρώιμη μεταλλουργία (Ζάχος 1996, 86). 

Τα κτήρια που ανασκάφηκαν ήταν ορθογώνια αρκετά επιμελώς κτισμένα στις προεξοχές του 

βράχου, τον οποίο εκμεταλλεύθηκαν.  

Εξίσου σημαντικό με τον οικισμό είναι και το νεκροταφείο της Κεφάλας, μοναδικό, ως 

τώρα στις νεολιθικές Κυκλάδες και αλλού στο Αιγαίο, με εξαίρεση τις μεσολιθικές ταφές του 

Μαρουλά στην Κύθνο. Οι σαράντα ανεσκαμμένοι τάφοι έχουν κυκλικό, τετράπλευρο ή 

ελλειπτικό σχήμα και είναι χτισμένοι με πλάκες. Οι σκελετοί ήταν στη γνωστή οκλάζουσα 

στάση, χωρίς ιδιαίτερο προσανατολισμό. Ενώ οι ταφές ήταν μονές, διπλές και σε κάποιες 

περιπτώσεις πολλαπλές. Εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων και τρεις ταφές νηπίων μέσα σε 

πιθοειδή αγγεία (Σάμψων 2006, 199).  

Οι περισσότερες ταφές ήταν ακτέριστες, αλλά σε κάποιες βρέθηκαν πήλινα και κυρίως 

μαρμάρινα αγγεία και σε έναν ένα πυριτολιθικό ξέστρο. Επικρατέστερα σχήματα των 

αγγείων είναι οι φιάλες, οι πρόχοι και οι σκύφοι. Όταν υφίσταται, η διακόσμηση είναι 

εγχάρακτη, στιλβωτή ή επίθετη λευκή ή ερυθρή μετά το ψήσιμο. Η κεραμεική με στιλβωτή 

διακόσμηση είναι τυπική της ΤΝ του Αιγαίου (Renfrew 1972, 75-76).  

Τα περισσότερα λίθινα εργαλεία από τον οικισμό της Κεφάλας είναι από οψιανό που τον 

επεξεργάζονταν τοπικά. Περίπου έξι εργαλεία από πυριτόλιθο είναι σίγουρα εισαγμένα. 

Μεταξύ των ευρημάτων υπήρχαν και οκτώ πήλινα ειδώλια, τα οποία εκτός ενός βρέθηκαν 

στο νεκροταφείο, αλλά όχι μέσα στους τάφους.  
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Στον οικισμό βρέθηκαν στοιχεία για μεταλλουργία με τη μορφή κομματιών σκωρίας, 

καθώς και καμένα πήλινα θραύσματα από επένδυση κλιβάνου ή χοάνης. Τέσσερα 

αποσπασματικά χάλκινα τέχνεργα από τη θέση (ένα κομμάτι που αναλύθηκε είναι σχεδόν 

καθαρός χαλκός) ήταν δυστυχώς επιφανειακά ευρήματα, αλλά δεν υπάρχει λόγος να μην τα 

δεχτούμε ως αντιπροσωπευτικά των μεταλλικών τεχνέργων που ήταν σε χρήση κατά τη 

διάρκεια της κατοίκησης της θέσης.  

Ο πολιτισμός της Κεφάλας, που λόγω ευρημάτων χρονολογείται στην Τελική Νεολιθική, 

έχει κάποια στοιχεία από την Πρωτοκυκλαδική Εποχή, χωρίς όμως να μπορεί να θεωρηθεί με 

ασφάλεια ως προδρομική περίοδος της. Ο υλικός πολιτισμός της παρουσιάζει μεγαλύτερη 

συγγένεια με την ηπειρωτική Ελλάδα (Αίγινα, Εύβοια, Αττική, Πελοπόννησο) παρά με τα 

νησιά, γι’ αυτό και εντάσσεται στο λεγόμενο πολιτισμό Αττικής-Κεφάλας στο α’ μισό της 4ης 

χιλιετίας π.Χ. (Broodbank 2009, 209, 278; Ζάχος 1996, 86). 

 

Σπήλαιο Ζα, Νάξος (εικ.2) 

 Το σπήλαιο Ζα βρίσκεται στη δυτική πλαγιά του όρους Ζα, στην κεντρική Νάξο, σε 

υψόμετρο 628μ. και είναι πάνω από την κοιλάδα των Αρίων. Μια πηγή μπροστά στο 

σπήλαιο διατηρεί άφθονο νερό και τους θερινούς μήνες, ενώ άλλη μια δεύτερη βρίσκεται 

500μ. πιο κάτω. Το ορεινό περιβάλλον του σπηλαίου είναι σχεδόν γυμνό από βλάστηση. Τα 

εναπομείναντα φυτικά είδη, μερικές συστάδες από ελιές και βελανιδιές, επιτρέπουν το 

συμπέρασμα πως κατά την ΥΝ, όταν πρωτοκατοικήθηκε η περιοχή, η χλωρίδα θα ήταν 

πλουσιότερη σε ποικιλία και ένταση (Zachos 1999, 153). 

 Η είσοδος του σπηλαίου (3x2,3μ.) βρίσκεται στη βάση ενός απότομου γκρεμού. Ο 

πρώτος και κύριος θάλαμος του σπηλαίου έχει 35μ. Μήκος, 4-19μ. Πλάτος και το ύψος της 

οροφής ποικίλλει από 2 ως 5μ. (Zachos 1999, 153). Το εσωτερικό έχει καλό φυσικό φωτισμό 

και εξαερισμό. Κάποια χαρακτηριστικά, όμως, στη μορφολογία του σπηλαίου παρουσιάζουν 

δυσκολίες για τη χρήση του. Το δάπεδο δεν είναι παντού επίπεδο, αλλά έχει μικρές 

κοιλότητες ανάμεσα σε τεράστιους βράχους. Υπάρχουν περιπτώσεις σποραδικών 

μεταπτώσεων βράχων. Παρόλα αυτά, οι πρώτοι κάτοικοι έμειναν μέσα στη σπηλιά και 

συγκεντρώνονταν στις μικρές κοιλότητες, γύρω από πρόχειρες εστίες (Zachos 1999, 155). 

Εκτός από τις εστίες στο σπήλαιο δεν βρέθηκαν άλλα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα (Ζάχος 1987, 

694).  
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Από τα χαμηλότερα στα ανώτερα στρώματα παρατηρείται μια σταδιακή αύξηση των 

χονδροειδών αγγείων, που είναι σύνηθες στις ΥΝ θέσεις. Η κεραμεική περιλαμβάνει αγγεία 

για την προετοιμασία του φαγητού, την κατανάλωση και την αποθήκευση στερεών και 

υγρών προϊόντων, καθώς και άλλα σχήματα, εκ των οποίων κάποια ίσως να συνδεθούν με 

τελετουργική χρήση. Ο μικρός αριθμός των αποθηκευτικών αγγείων, σύμφωνα με τον 

ανασκαφέα, σημαίνει εποχική κατοίκηση του σπηλαίου (Zachos 1999, 155).  

Μικρή ποσότητα κεραμεικής από το τρίτο στρώμα (Ζας ΙΙΙ) ήταν από σκούρο 

κόκκινο πηλό και είναι χαρακτηριστική της Φάσης Πηλού της πρώιμης Πρωτοκυκλαδικής 

περιόδου (Zachos 1999, 153). Στο τέταρτο στρώμα (Ζας ΙΙα-ΙΙβ – Τελική Νεολιθική), τα 

χονδροειδή αγγεία αποτελούν περίπου 70% της κεραμεικής, τα ημι-χονδροειδή αγγεία με 

μονόχρωμη σκούρα στίλβωση (monochrome dark-burnished) το 18% και τα αγγεία με λευκή 

βαφή και αλοίφωση το 3%. Τα ανοιχτά αγγεία υπερτερούν των κλειστών, ενώ ανιχνεύονται 

και ημισφαιρικά σχήματα και αγγεία με σιγμοειδή διατομή, με επίπεδες ή ελαφρά κοιλές 

βάσεις. Τα αγγεία από το στρώμα Ζα ΙΙβ περιλαμβάνουν φιάλες (bowls) με κυκλικής 

διατομής χείλη (rolled rims) και κυλινδρικούς τένοντες αντί λαβών (tubular lugs) από μαύρο 

ως καστανό πηλό. Μεταξύ των κλειστών σχημάτων είναι σφαιρικά αγγεία με στενό στόμιο 

(hole-mouthed jars) και αγγεία με ψηλό λαιμό (jars with a high collar-neck). Υπάρχουν 

επίσης όστρακα από ρηχούς μαγειρικούς δίσκους (baking pans). Διακρίνονται τρία είδη 

διακόσμησης, η ερυθρή στιλβωτή και η αλοιφωτή, ενώ πολύ σπάνια είναι η πλαστική 

διακόσμηση (Zachos 1999, 153-154).  

 Το πέμπτο στρώμα (Ζας Ι – Ύστερη Νεολιθική) έδωσε, όπως και τα προηγούμενα, 

χονδροειδή και ημιχονδροειδή κεραμεική με λειασμένη ή στιλβωμένη επιφάνεια, καθώς και 

κάποια ωραία στιλβωμένα αγγεία (fine burnished wares). Στα σχήματα περιλαμβάνονται 

φιάλες με ευθεία τοιχώματα (straight-sided bowls), με έξω νεύοντα χείλη (flaring rims), με 

σιγμοειδή και με καρινωτά τοιχώματα. Υπάρχουν επίσης πιθοειδή με στενό στόμιο (hole-

mouthed jars) με διάτρητες τένοντες-λαβές (string-hole lugs). Η αλοιφωτή και η στιλβωτή 

διακόσμηση σε ερυθρό και μελανό πηλό αντιπροσωπεύουν το 3% των λεπτότεχνων αγγείων. 

Η διακόσμηση με λευκό χρώμα σε σκοτεινό βάθος αντιστοιχεί επίσης στο 3% της ίδιας 

κεραμεικής, το οποίο χαρακτηριίζει και την κεραμεική του ρυθμού του Σάλιαγκου. Η 

εγχάρακτη ή εγχάρακτη και στικτή διακόσμηση δεν είναι τόσο κοινή, ενώ η πλαστική 

διακόσμηση απουσιάζει εντελώς (Zachos 1999, 154). 
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Το τέταρτο στρώμα (Ζας ΙΙα-ΙΙβ – Τελική Νεολιθική) έδωσε κάποια εργαλεία από 

οστό και οψιανό και μια σειρά από χάλκινα τέχνεργα, δηλαδή πελέκεις, περόνες, οπείς, 

σπάτουλες και ένα εγχειρίδιο. Μεταξύ άλλων μικροευρημάτων, το πέμπτο στρώμα (Ζας Ι – 

Ύστερη Νεολιθική), έδωσε ένα χρυσό έλασμα που έχει παράλληλα σε αυτά της Βάρνας και 

στα ελάσματα της Αραβησσού στην Μακεδονία (Zachos 1999, 154).  

Άφθονα ήταν τα υπολείμματα ζωικών και φυτικών διατροφικών ειδών γύρω από τις 

εστίες σε όλα τα στρώματα, μεταξύ των οποίων και ένας μεγάλος αριθμός οστών σε καλή 

κατάσταση. Η ανάλυση που έγινε από τον Halstead έδειξε ότι το σχήμα θνησιμότητας των 

αιγοπροβάτων, αν συγκριθεί με τα μοντέλα του Payne, αντιστοιχεί περισσότερο σε αυτό της 

κατανάλωσης του κρέατος. Η ηλικία θανάτου των ζώων δίνει στοιχεία για την εποχικότητα 

των δραστηριοτήτων στο Ζα. Οι θάνατοι των νεαρών κυρίως ζώων υποδεικνύουν ανθρώπινη 

δραστηριότητα καθόλη τη διάρκεια του έτους. Δεν εντοπίστηκαν στοιχεία για τελετουργική 

χρήση του σπηλαίου. Επίσης, δεν υπάρχει ένδειξη ότι η εκμετάλλευση του ζωικού 

κεφαλαίου προσαρμόστηκε στο νησιωτικό περιβάλλον της Νάξου, παρά την υψηλή αναλογία 

των αιγών, που είναι γνωστό ότι προτιμούν τέτοιου είδους περιβάλλοντα (Zachos 1999, 157-

158). 

Η επίπλευση 29 δειγμάτων χώματος με προέλευση κυρίως από εστίες και περιοχές με 

ίχνη καύσης αποκάλυψε 12.000 ολόκληρους ή τμηματικούς σπόρους και καρπούς. Από το 

στρώμα Ζα Ι ταυτίστηκαν 15 είδη: δημητριακά και όσπρια υπάρχουν περίπου στις ίδιες 

ποσότητες, το κριθάρι (κυρίως το αποφλοιωμένο) είναι το πιο κοινό δημητριακό, ενώ 

ανιχνεύονται, επίσης, σε μικρές ποσότητες, το δίστοιχο σιτάρι και το μαλακό σιτάρι. Το πιο 

δημοφιλές όσπριο είναι το μπιζέλι, και ακολουθεί το λαθούρι (Zachos 1999, 156). 

Από το στρώμα Ζα ΙΙα ταυτίστηκαν 16 είδη. Το αποφλοιωμένο κριθάρι εξακολουθεί 

να είναι το πιο κοινό δημητριακό, αλλά έχουν αυξηθεί οι ποσότητες του δίστοιχου σιταριού. 

Σε αυτή τη φάση, είναι εντυπωσιακή η ποσότητα των οσπρίων, με τη φακή να είναι το 

συχνότερο από αυτά. Από το στρώμα Ζα ΙΙβ ταυτίστηκαν 7 είδη, που περιλαμβάνουν και 

πάλι αποφλοιωμένο κριθάρι και δίστοιχο σιτάρι. Το στρώμα Ζας ΙΙΙ δεν προήλθαν καθόλου 

δείγματα, ενώ από το στρώμα Ζας IV προήλθαν 22 είδη (Zachos 1999, 156-157).  

Είναι εντυπωσιακό ότι τα όσπρια ήταν εξίσου σημαντικά με τα δημητριακά για τους 

κατοίκους του σπηλαίου. Η απουσία καταλοίπων επεξεργασίας, καθώς και ζιζανίων, 

υποδεικνύουν ότι η επεξεργασία των δημητριακών και των οσπρίων γινόταν εκτός του 

σπηλαίου. Βασιζόμενος στην πληροφορία αυτή ο ανασκαφέας υποστηρίζει ότι δεν τα 
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καλλιεργούσαν οι ίδιοι οι χρήστες του σπηλαίου, αλλά απλώς τα κατανάλωναν (Zachos 

1999, 157). 

Η κεραμεική από τις κατώτερες στρώσεις τοποθετεί την πρωιμότερη ανθρώπινη 

δραστηριότητα εντός του σπηλαίου στον ορίζοντα του πολιτισμού του Σάλιαγκου (στρώμα 

Ι). Οι επόμενες στρώσεις παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά με τον πολιτισμό της 

Κεφάλας (στρώματα ΙΙα-ΙΙβ), το στρώμα ΙΙΙ με τη φάση Πηλού (Πρωτοκυκλαδική Ι 

περίοδος), το στρώμα IV με τη φάση Καστρί (Πρωτοκυκλαδική ΙΙΙ περίοδος) και η χρήση 

του σπηλαίου συνεχίζεται μέχρι και την ελληνιστική περίοδο (στρώμα Ι, Μεσοκυκλαδική 

έως και Ελληνιστική περίοδος) (Zachos 1999, 153-154). 

 Ο Κ. Ζάχος πιστεύει ότι το σπήλαιο χρησιμοποιείτο περιοδικά από μικρές ομάδες 

εξειδικευμένεων κτηνοτρόφων, που ζούσαν σε γειτνίαση και οικονομική αλληλεξάρτηση με 

μία ή περισσότερες κοινότητες που ήταν εγκατεστημένες στην κοντινή πεδιάδα (Zachos 

1999, 161). Ο Halstead, που ανέλυσε το αρχαιοζωολογικό υλικό δε συμφωνεί με αυτήν την 

άποψη, καθώς φαίνεται ότι οι ηλικίες σφαγής υποδεικνύουν σταθερή ετήσια δραστηριότητα 

εντός του σπηλαίου. Επιπλέον, η ύπαρξη αποθηκευτικών αγγείων, αλλά και τα 

αρχαιοβοτανικά κατάλοιπα δείχνουν τη μόνιμη εγκατάσταση ανθρώπων σε αυτό. 

 

Γκρόττα, Νάξος 

Ο ΥΝ οικισμός της Γρόττας βρίσκεται στην βόρεια παραλιακή ζώνη της πόλης της 

Νάξου. Ορίζεται από τα ανατολικά από μια κοίτη ποταμού και από τα ΒΔ από ένα νησάκι 

Παλάτια. Όταν πρωτοκατοικήθηκε η γραμμή της θάλασσας ήταν πολύ πιο βόρεια. H θέση 

αρχικά ανασκάφηκε το 1936 από τον G. Welter και το 1949 από τον Ν. Κοντολέοντα. Καθώς 

τα ευρήματα τους έφεραν ομοιότητες με αυτά από τη Φυλακωπή της Μήλου (Φυλακωπή 0) 

και από το προϊστορικό νεκροταφείο του Πηλού στη Μήλο, η θέση είχε αρχικά χρονολογηθεί 

στην ΠΚ Ι περίοδο (Hadjianastasiou 1988, 11). Αργότερα, στην δεκαετία του ’80 οι 

ανασκαφές συνεχίστηκαν και έφεραν στο φως κεραμεική που είχε πολλές ομοιότητες με 

αυτήν του Σάλιαγκου. Η ανασκαφέας, Ο. Χατζηαναστασίου, βασιζόμενη στα νέα ευρήματα 

τοποθέτησε την αρχή του οικισμού στην Ύστερη Νεολιθική (πολιτισμός Σάλιαγκου) και το 

τέλος του στην αρχή της Πρωτοκυκλαδικής περιόδου (πολιτισμός Γρόττας-Πηλού) (Ζάχος 

1990, 30). 

Η κεραμεική αποτελείται κυρίως για φιάλες διαφορετικών τύπων, η διακόσμηση είναι 

γραπτή, με μοτίβα απλά, κατά κανόνα ευθύγραμμα θέματα. Η μόνη πλαστική διακόσμηση 
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έγκειται σε μια σειρά από κομβία κάτω από το χείλος. Στην εγκατάσταση, επίσης, βρέθηκαν 

και πολλά εργαλεία από οψιανό. 

Σύμφωνα με την κεραμεική, ο οικισμός κατοικήθηκε στην Ύστερη Νεολιθική, δεν 

εγκαταλείφθηκε όμως την ίδια περίοδο με τον Σάλιαγκο, ενώ επανακατοικήθηκε στην ΥΚ 

περίοδο (Hadjianastasiou 1988).  

 

Φτελιά, Μύκονος (εικ.3-4) 

Ο νεολιθικός οικισμός της Φτελιάς βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Μυκόνου, στον 

κόλπο του Πανόρμου, σε μια μεγάλη αμμώδη παραλία που βλέπει απευθείας στο Βορρά και 

διακόπτεται από ένα χαμηλό βραχώδη λόφο από ψαμμιτικά πετρώματα, τον οποίο καλύπτει 

ο οικισμός. Ο νεολιθικός αυτός οικισμός ανασκάφηκε μεταξύ των ετών 2000-2003 από το 

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με υπεύθυνο τον Α. Σάμψων 

(Σάμψων 2006, 173). Ο πληθυσμός του υπολογίζεται από τον ανασκαφέα στα 100-150 

άτομα. Στη Νεολιθική εποχή, η ακτογραμμή θα εκτεινόταν μερικές εκατοντάδες μέτρα προς 

το Βορρά, εάν η θάλασσα θα ανέβαινε περίπου 1μ. κάθε χιλιετία. Έτσι, η κοιλάδα της 

Φτελιάς θα ήταν μεγαλύτερη και ο οικισμός θα ήταν στο κέντρο της. Στην περιοχή υπάρχει 

νερό σε μικρό βάθος. Σήμερα ένα μεγάλο κομμάτι του νησιού υδρεύεται από τα πηγάδια της 

περιοχής (Sampson 2002). 

Οι ανασκαφές αποκάλυψαν αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που ανήκουν σε τέσσερις 

οικοδομικές φάσεις: η πρώτη χρονολογείται στο 4900π.Χ. και η τελευταία φτάνει στο 

4500π.Χ. (Σάμψων 2006, 175-176). Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι ένα μεγαροειδές 

κτήριο της πρώτης φάσης, ένα αψιδωτό ή κυκλικό κτήριο της δεύτερης φάσης, και ένα 

ζεύγος ιδιόμορφων μικρών κτισμάτων που ανήκουν στις τελευταίες φάσεις. Γενικά, οι 

τεχνικές οικοδόμησης ήταν απλές, με λίθινα θεμέλια και λίθινη ανωδομή, ενώ υπάρχουν και 

κάποιες σπάνιες περιπτώσεις χρήσης πλίνθων. Τα δάπεδα ήταν από πατημένο χώμα. Έχουν 

βρεθεί και κάποιοι λιθόστρωτοι χώροι από τις τελευταίες οικοδομικές φάσεις. Τέλος, οπές 

πασσάλων υποδεικνύουν την ύπαρξη πασσαλόπηκτων κατασκευών (Σάμψων 2006, 176-

177).  

Εντυπωσιακή είναι η ποσότητα της κεραμεικής που ήρθε στο φως, με απλά άβαφα και 

μονόχρωμα χονδροειδή οικιακά σκεύη, και λίγα μόνο λεπτότεχνα. Τα πιο συνήθη σχήματα 

ήταν μέτριες ή βαθιές φιάλες, κλειστά αγγεία με λαβές ή αποφύσεις και πρόχοι (Σάμψων 

2006, 177-178). Βρέθηκαν και αρκετά θραύσματα από πιθάρια, αρκετά εκ των οποίων 
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έφεραν πλαστική σχοινοειδή διακόσμηση, αγγεία με οπές, τετραποδικά αγγεία, ασύμμετρα 

αγγεία, αρύταινες καθώς και αγγεία τύπου cheese-pot και ένα τοπικό σχήμα, αγγεία τύπου 

rechaud. Η διακόσμηση είναι εγχάρακτη στιγμωτή, εμπίεστη (incised-pointille-impressed), 

σχοινοειδής. Διακρίνονται απλές οριζόντιες τρυπημένες λαβές, με τοξωτές λαβές στο χείλος, 

με λαβές με αποφύσεις (Sampson 2002). Μια πρωτοτυπία για τα αιγαιακά δεδομένα αποτελεί 

η γραπτή κεραμεική με τριχρωμία, στην οποία τα αγγεία φέρουν επίθετη γραπτή διακόσμηση 

από παχύ στρώμα ερυθρού και λευκού χρώματος εσωτερικά ή εξωτερικά (Σάμψων 2006, 

178).  

Βρέθηκε, επίσης, μια μεγάλη ποσότητα λίθινων εργαλείων από μηλιακό οψιανό, μεταξύ 

των οποίων διακρίνονται κάποιες εξαιρετικές αιχμές βελών ή αγκίστρια, παρόμοια με αυτά 

που βρέθηκαν στο Σάλιαγκο (Σάμψων 2006, 178), καθώς και τριβεία κυρίως από γρανίτη σε 

διάφορα χρώματα συνήθως ελλειπτικά, αλλά και κυκλικά (Sampson 2002). Σημειώνονται 

επίσης μεγάλες ποσότητες τριπτήρων πολλών τύπων από διάφορα είδη γρανίτη.  

Σκωρίες μεταλλευμάτων και κάποια χάλκινα αντικείμενα από τη θέση υποδεικνύουν 

κατεργασία μετάλλων. Εξαιρετικά ευρήματα αποτελούν κάποια μικρά πήλινα ειδώλια 

«στεατοπυγικού» τύπου, που είναι χαρακτηριστικά της Νεολιθικής σε όλη την Ελλάδα (το 

μεγαλύτερο έχει ύψος 0,30μ.) και ένα πήλινο ομοίωμα πλοίου, που ίσως υπογραμμίζει τη 

σχέση των κατοίκων της Φτελιάς με τη θάλασσα. Βρέθηκαν επίσης και κοσμήματα από 

κατεργασμένο όστρεο spondylus gaederopus, με παράλληλα, σύμφωνα με τον ανασκαφέα, 

στο Σάλιαγκο και στην ηπειρωτική Ελλάδα (Σάμψων 2006, 180). 

Τα αρχαιοζωολογικά κατάλοιπα δείχνουν εκτροφή κυρίως αιγοπροβάτων και λιγότερο 

βοοειδών και χοίρων. Σύμφωνα με την Cosmetatou τα πρόβατα κυριαρχούσαν αριθμητικά 

επί των αιγών και σφάζονταν πολύ πιο νωρίς (Phoca-Cosmetatou 2008, 38). Τα όστρεα 

(κυρίως πεταλίδες) συμπλήρωναν τη διατροφή των κατοίκων.  

Τα αρχαιοβοτανολογικά ευρήματα περιλαμβάνουν όλα τα καλλιεργημένα είδη της 

Νεολιθικής περιόδου, ιδιαίτερα σπόρους κριθαριού και όσπρια, που καλλιεργούνται ακόμη 

σήμερα στο νησί. Τα δύο κυκλικά κτίσματα από την τελευταία οικοδομική φάση του 

οικισμού ερμηνεύθηκαν από τον ανασκαφέα ως σιτοβολώνες και δείχνουν ίσως εντατική 

καλλιέργεια από τους Νεολιθικούς κατοίκους (Σάμψων 2006, 180-181).  

Η Φτελιά προσφέρει σημαντικά αναγνώσιμα στρωματογραφικά δεδομένα όπως και σαφή 

διάκριση τεσσάρων αρχιτεκτονικών φάσεων. Η θέση αυτή έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά 

με τον Σάλιαγκο. Η κεραμεική δείχνει επαφές με την ηπειρωτική χώρα το πρώτο μισό της 5ης 
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χιλιετίας (ΝΝ Ια). Η συστηματική ραδιοχρονολόγηση (Facorellis-Maniatis 2002) δειγμάτων 

που από τα αρχαιολογικά στρώματα έδειξαν ότι κατοικήθηκε για 6 περίπου αιώνες κατά την 

ΝΝ Ι (5050-4460π.Χ. περ.). 

 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 

Σπήλαιο Άγιος Γεώργιος Καλυθιών, Ρόδος (εικ.5-6) 

Το σπήλαιο Άγιος Γεώργιος, κοντά στο χωριό Καλυθιές, βρίσκεται σχεδόν στην 

κορυφή του ασβεστολιθικού βουνού Ψαλίδι και στην πλευρά που είναι στραμμένη προς το 

εσωτερικό. Η θέση είναι πολύ απόκρημνη και η πρόσβαση σε αυτήν δύσκολη και αρκετούς 

και αρκετά επικίνδυνη. Η περιοχή κάτω από το σπήλαιο είναι λοφώδης με αρκετά νερά1 και 

εν μέρει καλλιεργήσιμη. Σε ευθεία γραμμή η θάλασσα απέχει 3χλμ. περίπου και θα ήταν 

εύκολα προσιτή στους προϊστορικούς κατοίκους της σπηλιάς. Δάσος από πεύκα καλύπτει τις 

πλαγιές του βουνού Ψαλίδι και εκτείνεται και σε μεγάλη πεδινή περιοχή (Σάμψων 1987, 21). 

Η ανασκαφή του σπηλαίου πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ετών 1977-1980 από τον Α. 

Σάμψων.  

Η ανασκαφική τομή έγινε στην κύρια αίθουσα του σπηλαίου, αφαιρέθηκαν 15 

στρώσεις (καθεμιά πάχους 0,08-0,10μ.) και έφθασαν σε βάθος 2,80μ. Τα μόνα αρχιτεκτονικά 

κατάλοιπα είναι λείψανα εστίας, δύο μεγάλες πέτρες με ίχνη πυράς στη βορειοδυτική γωνία 

του σπηλαίου στην 1η στρώση, σε βάθος 0,15μ. (Σάμψων 1987, 21-23). Η νεολιθική επίχωση 

δείχνει συνεχή κατοίκηση για μεγάλο διάστημα και χωρίζεται σε τρεις φάσεις: τη φάση 

Καλυθιές Ι (ΝΑΝ 1), τη φάση Καλυθιές ΙΙ (ΝΑΝ 2) και τη φάση Καλυθιές ΙΙΙ (ΝΑΝ 3) 

(Σάμψων 1987, 62, πιν. XVI). 

Σε όλα τα στρώματα βρέθηκαν πολύ ανοιχτές φιάλες με ίσια ή καμπύλα τοιχώματα, 

άβαφες ή μονόχρωμες, με επίπεδες βάσεις και σπανίως με λαβές ή αποφύσεις, αλλά κάθε 

φάση έχει τις ιδιαιτερότητες της (Σάμψων 1987, 44). Η κεραμεική της φάσης Καλυθιές Ι 

είναι τριών ειδών, άβαφη, γραπτή και στιλβωτή και χαρακτηρίζεται από αγγεία με πηλό όχι 

καλά ψημένο, επίχρισμα και λεπτά τοιχώματα. Στη φάση αυτή σχεδόν δεν υπάρχει διαφορά 

μεταξύ των άβαφων και μονόχρωμων αγγείων. Ως προς τα σχήματα, συναντώνται κυρίως σε 

αγγεία ανοιχτά και κλειστά με έξω νεύοντα χείλη, (Σάμψων 1987, 46).  Τα λεκανοειδή σκεύη 

με διάτρητα χείλη (cheese pots) είναι χαρακτηριστικά της φάσης Ι, ενώ απουσιάζουν από τις 

                                                 
1 Υπάρχει μια πηγή με πόσιμο νερό κοντά στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, από την οποία θα μπορούσαν να 
προμηθεύονται νερό και οι νεολιθικοί κάτοικοι (Σάμψων 1987, 21). 
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δύο επόμενες (Σάμψων 1987, 30). Ο πηλός είναι χονδροειδής, με πολλά εγκλείσματα και 

ποικίλες αποχρώσεις. Σε πολλά πιθοειδή η όπτηση είναι ατελής και ο πηλός έχει μεγάλη 

περιεκτικότητα σε άχυρο (Σάμψων 1987, 23). 

 Η κεραμεική της φάσης Καλυθιές ΙΙ περιλαμβάνει αγγεία κλειστά με ψηλό λαιμό, με 

χαμηλό λαιμό, με σιγμοειδή διατομή και πολύ έντονη κλίση του χείλους προς τα έξω, με 

καμπύλα τοιχώματα και σιγμοειδή διατομή, τα οποία είναι είτε άβαφα είτε μονόχρωμα 

(μαύρου, καστανού και ερυθρού χρώματος). Στην ίδια φάση, επίσης, ανήκουν μεγάλα 

μονόχρωμα και άβαφα αγγεία με κάθετα τοιχώματα και προς τα επάνω γυριστή απόφυση 

(Σάμψων 1987, 45-46). 

 Στη φάση Καλυθιές ΙΙΙ συνεχίζουν να υπάρχουν αγγεία μονόχρωμα και άβαφα με 

κάθετα τοιχώματα, αλλά εμφανίζονται και άλλα με έσω νεύοντα χείλη και με στρογγυλό 

προφίλ (Σάμψων 1987, 44-46).  

 Μια ιδιαίτερη κατηγορία κεραμεικής αποτελεί η γραπτή με διακόσμηση λευκού σε 

σκοτεινό (white on dark), ερυθρό ή μαύρο βάθος. Ανάλογη είναι η τεχνική των μαύρων 

στιλβωτών με λευκή διακόσμηση της ΝΝ Ι της ηπειρωτικής Ελλάδας (Σάμψων 1987, 40). Η 

διακόσμηση αυτή χαρακτηρίζει μια τεχνοτροπία που προσιδιάζει στο ανατολικό Αιγαίο και 

στην Ανατολία, αλλά και συναντάται και στον κυκλαδικό οικισμό του Σάλιαγκου (Σάμψων 

1987, 40, 42). Τα σχήματα είναι κυρίως ανοιχτά (φιάλες με καμπύλα ή γωνιώδη τοιχώματα 

κ.α.).  

 Εργαλεία από οψιανό βρέθηκαν άφθονα και στις φάσεις Ι-ΙΙ, τα περισσότερα όμως 

ανήκουν στη φάση Ι, ιδίως τα εργαλεία από πυριτόλιθο που είναι περισσότερα από τους 

οψιανούς, που προέρχονται από τη Μήλο, το Γυαλί Νισύρου και τη Μικρά Ασία (Σάμψων 

1987, 46-47). Βρέθηκαν, επίσης, πολλά οστέινα εργαλεία και στις τρεις φάσεις, που είναι 

φτιαγμένα κυρίως από οστά αιγοπροβάτων. Πρόκειται κυρίως για οπείς και σπάτουλες που 

σώζονται συνήθως σε μικρά κομμάτια και λίγα μόνο είναι ακέραια (Σάμψων 1987, 53). 

 Στα στρώματα της νεολιθικής αυτής εγκατάστασης υπήρχαν και τέχνεργα από χαλκό, 

όπως μια χάλκινη αιχμή σμίλης και μια χάλκινη βελόνα. Άλλα ενδιαφέροντα ευρήματα είναι 

μερικά πήλινα σφοντύλια από τη φάση Καλυθιές ΙΙ, δύο εκ των οποίων κωνικά με επίπεδη 

βάση και ένα αμφικωνικό (Σάμψων 1987, 55).   

 Το αρχαιοζωολογικό σύνολο από τις Καλυθιές έδωσε αρκετές ενδιαφέρουσες 

πληροφορίες. Η μεγάλη ποικιλία ηλικιών ζώων του συνόλου φανερώνει την απουσία 

συγκεκριμένης στρατηγικής ζωικής παραγωγής (Halstead-Jones 1987, 141). Παράλληλα, οι 
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ηλικίες θανάτου των εξημερωμένεων ζώων επιτρέπουν τον υπολογισμό της εποχής σφαγής 

τους, αλλά και η παρουσία αποδημητικών πτηνών, δηλώνουν ανθρώπινη παρουσία 

τουλάχιστον από το τέλος του χειμώνα μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού και από το τέλος του 

καλοκαιριού ως τις αρχές του χειμώνα (Halstead-Jones 1987, 142). Πέρα από τα 

εξημερωμένα είδη (αιγοπρόβατα, χοίροι, βόδια), βρέθηκαν και άλλα άγρια είδη, όπως 

ελάφια, αλεπούδες, λαγοί, αρουραίοι, αρκετά πτηνά, εκ των οποίων και οστά που κατά τον 

Halstead ανήκουν σε κοτόπουλο (Gallus gallus), το οποίο ως τώρα εθεωρείτο ότι είχε 

εισαχθεί από την Ανατολή στους πρώιμους ιστορικούς χρόνους (Halstead-Jones 1987, 137-

138). 

Οι απανθρακωμένοι σπόροι από το σπήλαιο ανήκουν σε δημητριακά (σιτηρά και 

κριθάρι), φακές, σύκα και άλλα είδη που είναι δύσκολο να προσδιοριστούν (Σαρπάκη 1987, 

153-155). Άλλα έμμεσα στοιχεία για την άσκηση της γεωργίας από τους νεολιθικούς 

κατοίκους του σπηλαίου είναι η μεγάλη ποσότητα τριβείων και τριπτήρων, που ήταν 

κατασκευασμένα από ντόπιους λίθους, όπως ο ασβεστόλιθος, ο γρανιτόλιθος, ο σχιστόλιθος 

και ο ψαμμίτης (Σάμψων 1987, 48). Η συγκέντρωση εξάλλου μεγάλων πιθοειδών αγγείων 

μπορεί να αποτελεί ένδειξη για οργανωμένη αποθήκευση τροφής, πιθανώς δημητριακών και 

οσπρίων. 

Άλλα οργανικά κατάλοιπα που συμπληρώνουν την εικόνα της νεολιθικής δίαιτας στις 

Καλυθιές είναι όστρεα και οστά ψαριών, μερικά από τα οποία ήταν πολύ μεγάλα σε μέγεθος. 

Αρκετά όστρεα είχαν μετατραπεί σε κοσμήματα, όπως δείχνουν τεχνητές οπές και κάποια 

κόκκαλα μεγάλων ψαριών (Tonnoidea) ως εργαλεία (Σάμψων 1987, 55). 

 Σύμφωνα με το Σάμψων, η χρονολόγηση του «πολιτισμού» των Καλυθιών της Ρόδου 

συγκρίνεται με άλλους «πολιτισμούς» του Αιγαίου και της Ανατολίας (Σάμψων 1987, 58). 

Το πρωιμότερο υλικό, έχει πολλές ομοιότητες με αυτό από το Άγιο Γάλα Ι και τον Σάλιαγκο 

και μπορεί να θεωρηθεί εν μέρει σύγχρονο με το Beycesultan Ι, όπως δείχνουν η πρώιμη 

γραπτή με λευκό σε μαύρο κεραμεική και οι ανοιχτές ρηχές φιάλες (Σάμψων 1987, 60). Η 

κεραμεική από τα ανώτερα στρώματα του σπηλαίου (Καλυθιές ΙΙ) ταυτίζεται εύκολα με αυτή 

από το Άγιο Γάλα ΙΙ, το Τηγάνι Ι και το Βαθύ Καλύμνου, που με τη σειρά τους σχετίζονται 

άμεσα με την πεδιάδα του Ικονίου (Beycesultan 2) (Σάμψων 1987, 62). Ενώ τα επιφανειακά 

στρώματα (Καλυθιές ΙΙΙ) αντιστοιχεί στα επίπεδα στο Τηγάνι ΙΙ, στον Αρχάγγελο της Ρόδου 

και στο Beycesultan 3 (Σάμψων 1987, 63). 
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 Με βάση την ασφαλή απόλυτη χρονολόγηση του Beycesultan μπορούμε επομένως να 

χρονολογήσουμε τις Καλυθιές Ι (NAN 1) στο τέλος της 6ης και στις αρχές της 5ης χιλιετίας, 

τις Καλυθιές ΙΙ (NAN 2) στα μέσα της 5ης και τις Καλυθιές ΙΙΙ (NAN 3) στο τέλος της 4ης 

χιλιετίας (Σάμψων 1987, 65). Το σπήλαιο κατοικείται μετά το τέλος της Νεολιθικής, όπως 

συμβαίνει στα περισσότερα σπήλαια της Δωδεκανήσου. 

Σύμφωνα με τον Σάμψων μια νεολιθική εγκατάσταση μπορούσε να είναι συγχρόνως 

γεωργική, κτηνοτροφική και αλιευτική. Η καλλιέργεια της γης θα ήταν πιο πρόσφορη στα 

αλλουβιακά επίπεδα εδάφη της πεδιάδας, ενώ η παρουσία κεραμεικής στο βουνό Ψαλίδι 

δείχνει δραστηριότητες με έμφαση στην υλοτομία, την κτηνοτροφία, την καρποσυλλογή 

κ.τ.λ. Κατά τον ίδιο, η αρχαιοζωολογική και αρχαιοβοτανολογική μελέτη προτείνει την 

εποχική διαβίωση στο σπήλαιο των Καλυθιών σε δύο περιόδους του έτους (Σάμψων 1987, 

57).  

 

Σπήλαιο Κούμελο Αρχαγγέλου, Ρόδος (εικ.7) 

 Το σπήλαιο Κούμελο βρίσκεται στα νοτιοανατολικά του χωριού Αρχάγγελος της 

Ρόδου, περίπου στην κορυφή του ομώνυμου βραχώδους υψώματος. Πρόκειται για μια 

μεγάλη φυσική κοιλότητα στην κορυφή του ασβεστολιθικού όρους Κούμελο. Η είσοδός του 

είναι πολύ στενή, ενώ η διάβρωση προκαλεί την πτώση λίθων στο εσωτερικό. Διαθέτει πέντε 

αίθουσες (I-V), στις οποίες ανακαλύφθηκε αρκετή νεολιθική κεραμεική. Φτάνει κανείς σε 

αυτό σε 45’ από την παραλία του Αρχαγγέλου Στεγνά και σε 1 ώρα και 15’ από τον 

Αρχάγγελο. Στην περιοχή του υπάρχει μια πολύ εύφορη πεδιάδα που σχηματίζεται σε ένα 

υψόμετρο 200 περίπου μ., καθώς και τρεις φυσικές πηγές (Σάμψων 1987, 66-67). Η 

ανασκαφή του σπηλαίου πραγματοποιήθηκε το 1979 από τον Α. Σάμψων.  

 Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής, διανοίχθηκαν δύο τομές, η Α και η Β. Στην τομή Α 

εντοπίστηκαν τέσσερα δάπεδα κατοίκησης με δύο εστίες και γύρω από την εστία στο 

δεύτερο δάπεδο υπήρχαν υπολείμματα καύσεων, διατροφικά κατάλοιπα και πολλά όστρακα 

αγγείων (Σάμψων 1987, 68). Στην τομή Β, που αποτελεί ουσιαστικά διεύρυνση μιας παλιάς 

λαθρανασκαφής, αποκαλύφθηκαν, επίσης, τέσσερα δάπεδα κατοίκησης με εστίες, 

υπολείμματα καύσεων, οστά ζώων και όστρακα αγγείων (Σάμψων 1987, 69-71). Οι δύο 

φάσεις του σπηλαίου, Αρχάγγελος Ι και ΙΙ χρονολογούνται στις δύο τελευταίες φάσεις της 

Νεότερης Αιγαιακής Νεολιθικής (ΝΑΝ) 3 και 4 (περίπου 4200-3800π.Χ) (Σάμψων 1996, 

90). 
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Η κεραμεική από το σπήλαιο είναι άβαφη, μονόχρωμη ή γραπτή και εγγράφει 

ανοιχτά και κλειστά σχήματα (Σάμψων 1987, 71-74). Σημειώνονται, επίσης, τριβεία και 

τριπτήρες, καθώς και ένα λίθινο και ένα πήλινο σφοντύλι, ένας οστέινος οπέας, μια χάλκινη 

βελόνα, μια λεπίδα από μηλιακό οψιανό και μερικά άμορφα κομμάτια από οψιανό από το 

Γυαλί Νισύρου (Σάμψων 1987, 75-76). Στα οργανικά κατάλοιπα συγκαταλέγονται όστρεα, 

πεταλίδες κατά 98%, που αποτελούσαν μέρος της διατροφής για τους κατοίκους του 

σπηλαίου (Σάμψων 1987, 76).  

Η απόλυτη χρονολόγηση των νεολιθικών στρωμάτων του Αρχαγγέλου βασίζεται στις 

συγκρίσεις με άλλους «πολιτισμούς» της περιοχής. Η φάση Αρχάγγελος Ι που αντιστοιχεί σε 

δύο δάπεδα κατοίκησης είναι σύγχρονη με το τελευταίο στρώμα του σπηλαίου στις Καλυθιές 

(Καλυθιές ΙΙΙ, ΝΑΝ 3), με το Τηγάνι ΙΙ της Σάμου και με το Βαθύ Καλύμνου. Συνδέεται 

επίσης με το Άγιο Γάλα ΙΙ, και με νεολιθικά επίπεδα σε σπήλαια της Παμφυλίας (Αττάλεια) 

και φαίνεται σύγχρονη με το Beycesultan 3, χρονολογείται δηλαδή 4000-3700 π.Χ. Η φάση 

Αρχάγγελος ΙΙ εμπίπτει στο β’ μισό της 4ης χιλιετίας (ΝΑΝ 4). Η κατοίκηση του σπηλαίου 

σταματά στο τέλος της Νεολιθικής, αν και κάποια αραιά ευρήματα δείχνουν ανθρώπινη 

παρουσία κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία και τους ιστορικούς χρόνους (Σάμψων 1987, 77-

78). 

Ο ανασκαφέας θεωρεί ότι το οικιστικό κέντρο της περιοχής θα μπορούσε να είναι μια 

θέση στο Άναγρο, το σημερινό χωριό με έλεγχο της πεδιάδας που σχηματίζεται σε ένα 

υψόμετρο 200 περίπου μ., αν και είναι φτωχή σε ευρήματα (Σάμψων 1987, 76). Αυτή θα 

στηριζόταν στην καλλιέργεια δημητριακών, ενώ οι «δορυφορικές» της θέσεις, όπως ο Αρχ 

γελος και η Αρχίπολη, το οποίο είναι ένα σύγχρονο χωριό απέναντι από τον Αρχάγγελο 

στους πρόποδες του βουνού Αξιντές, θα εκμεταλλεύονταν την κτηνοτροφία2. Έτσι το 

σπήλαιο Κούμελο θα χρησίμευσε ως κατάλυμα για τον σταυλισμό των αιγοπροβάτων. Οι 

χρήστες του θα πρέπει να ήταν αποκλειστικά κτηνοτρόφοι και η έλλειψη φυτικών πρωτεϊνών 

θα αντισταθμιζόταν μέσα από την ανταλλαγή μέρους της παραγωγής τους με τους κατοίκους 

του οικισμού στο εσωτερικό (Σάμψων 1987, 76-77).  

 

 

 

                                                 
2 Η ερμηνεία αυτή στηρίζεται στο πρότυπο «διακοινοτικής ιεραρχίας» των E. Higgs και C.Vita-Finzi, που μελετά τη 
σχέση μιας θέσης με το περιβάλλον της και αναλύει τις φυσικές πηγές πρώτων υλών και άλλων πόρων στην ευρύτερη ζώνη 
της (site catchment analysis) (Σάμψων 1987, 76).  
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Παρθένι, Λέρος (εικ.8) 

Ο προϊστορικός οικισμός βρίσκεται στο χαμηλό ακρωτήρι Κονταρίδα, στη νότια 

πλευρά του κόλπου του Παρθενιού και στο βόρειο μέρος του νησιού. Η επίπεδη 

καλλιεργήσιμη έκταση στα νότια και τα δυτικά του είναι στο μεγαλύτερο μέρος της 

προσχωσιγενής. Ο οικισμός καταλάμβανε ολόκληρο το ακρωτήρι, όπως δείχνει η 

επιφανειακή κεραμεική.  Η περιοχή ήταν μάλλον ιδανική για την ίδρυση μιας εγκατάστασης 

αλιέων, και γι’ αυτό η  Κονταρίδα δεν είναι η μόνη προϊστορική θέση στον κόλπο του 

Παρθενιού (Σάμψων 1987, 87). Η ανασκαφή άρχισε τον Ιούνιο του 1980 με την ευκαιρία της 

κατασκευής αεροδρομίου δίπλα στον προϊστορικό οικισμό και την διηύθυνε ο Α. Σάμψων. 

Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής, διανοίχθηκαν τρεις τομές (Α, Β και Γ). Στις τομές 

Β και Γ το νεολιθικό στρώμα ήταν πολύ λεπτό με πολλά όστρακα, ενώ στην τομή Α ήταν 

παχύτερο (0,30-0,40μ.) και χωρίστηκε σε τέσσερις στρώσεις. Το στρώμα αυτό δεν έχει 

παντού το ίδιο πάχος και μάλιστα στη νοτιοδυτική πλευρά της ανασκαφής φθάνει σε βάθος 

0,35-0,40μ., όπου και βρέθηκαν τα θεμέλια ενός κατεστραμμένου κτηρίου. Σημαντικό είναι 

το στρώμα καταστροφής, που βρέθηκε, πάνω σε προϊστορικό δάπεδο κτηρίων και περιείχε 

σχεδόν ολόκληρα αγγεία του τέλους της Νεολιθικής (Σάμψων 1987, 87-88).  

Η ανασκαφή απέδωσε άφθονη κεραμεική, σχεδόν εξολοκλήρου άβαφη και 

χονδροειδή. Πολύ λίγα όστρακα φέρουν στίλβωση εξωτερικά, ενώ κάποια έχουν μια λεπτή 

επάλειψη χρώματος και καλή στίλβωση, τα οποία ο ανασκαφέας χαρακτηρίζει «ημι-

χονδροειδή». Τα αγγεία τύπου cheese pot αποτελούν το 50% περίπου της κεραμεικής, ο 

πηλός τους είναι σκούρος και πολύ ακάθαρτος και είναι πολύ πιο χονδροειδή από ότι τα 

υπόλοιπα αγγεία. Η εξωτερική τους επιφάνεια φέρει συχνά αποτυπώματα χόρτων (Σάμψων 

1987, 88). Η μεγάλη αυτή ποσότητα είναι εν δυνάμει δηλωτική κατά τον ανασκαφέα, μιας 

ιδιαίτερης τροφοπαρασκευαστικής οικονομίας (Σάμψων 1986, 8). Η υπόλοιπη κεραμεική 

διαθέτει  ανοιχτά και κλειστά σχήματα, κυρίως φιάλες, κάποια μεγάλα μαγειρικά σκεύη και 

κάποια πιθοειδή αγγεία (Σάμψων 1987, 88-89). Ο πηλός των μεγάλων αγγείων έχει συχνά 

μεγάλη περιεκτικότητα σε φυτικές προσμείξεις, όπως στο Κούμελο και στις Καλυθιές 

(Σάμψων 1987, 88). Οι λαβές στα ανοιχτά και κλειστά αγγεία είναι συχνότερα κυλινδρικές 

και άτεχνα φτιαγμένες, ενώ στα μεγάλα οικιακά σκεύη έχουν διάφορα σχήματα. Αρκετά 

συνηθισμένες είναι, επίσης, οι άτρητες αποφύσεις ή αυτές με τρήμα και υπάρχουν συνήθως 

σε μικρά ανοιχτά αγγεία (Σάμψων 1987, 89).  
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Τα λίθινα ευρήματα είναι πολύ λίγα, ένα τμήμα τριβείου από ψαμμίτη, μερικοί 

τριπτήρες (από πυριτόλιθο, μαύρο σχιστόλιθο και ασβεστόλιθο) και λίγα εργαλεία από 

μηλιακό οψιανό. Θραύσματα οψιανού από το Γυαλί, δεν ανήκουν σε εργαλεία (Σάμψων 

1987, 90-91).  

Τα οργανικά κατάλοιπα που βρέθηκαν δεν είναι δυστυχώς πολλά ώστε να επιτρέπουν 

όποια συμπεράσματα. Οστά αιγοειδών βρέθηκαν πολύ λίγα στο χαμηλότερο σημείο της 

τομής Α, ενώ τα όστρεα ανήκουν ως επί το πλείστον σε πεταλίδες και κόγχες. Αρκετά 

όστρακα φέρουν αποτυπώματα από σπόρους και φύλλα, για παράδειγμα από σιτάρι, 

κουκούτσια καρπών και φύλλα σχίνου. Πολύ συνηθισμένα είναι τα αποτυπώματα χόρτων 

στη βάση αγγείων, ενώ τα αποτυπώματα ψάθας φαίνεται να μην έχουν κανονική πλέξη 

(Σάμψων 1987, 91-92).  

Η εγκατάσταση στο Παρθένι της Λέρου αντιστοιχεί σε αυτές της Αλιμνιάς και του 

Αρχαγγέλου II. Η άβαφη κεραμεική της είναι καθαρά νεολιθική χωρίς στοιχεία της ΠΕΧ της 

περιοχής. Το πλήθος των αγγείων τύπου cheese pot την χρονολογεί στο τέλος της 

Νεολιθικής, στα μέσα της 5ης χιλιετίας (Σάμψων 2006, 230). Η ύπαρξη τους, επίσης, δείχνει 

επαφές με τη φάση Γκρόττα-Πηλός των Κυκλάδων, το Εμποριό VII και την Κρητική Τελική 

Νεολιθική. Σύγχρονοι οικισμοί με το Παρθένι μπορούν να θεωρηθούν, επίσης, το Βαθύ 

Καλύμνου, η Άσπρη Πέτρα Κω, η τελευταία φάση από το Τηγάνι Σάμου και οι οικισμοί του 

Γυαλιού Νισύρου (Σάμψων 1987, 93).  

 

Κάστρο Αλιμνιάς (εικ.9-10) 

 Το νησί Αλιμνιά βρίσκεται μεταξύ Ρόδου και Χάλκης και διαθέτει εύφορο έδαφος 

και μεγάλο και ασφαλές λιμάνι. Ο νεολιθικός οικισμός εκτείνεται στο κέντρο του νησιού, 

σχεδόν στην κορυφή κωνικού ασβεστολιθικού βουνού, από όπου ελέγχει το μεγαλύτερο 

μέρος του νησιού. Πέρα από την ανεσκαμμένη περιοχή, εκτιμάται ότι υπήρχαν κατοικίες 

πάνω σε άνδηρα στη νότια πλευρά του υψώματος (Σάμψων 1987, 79). 

Η ανασκαφή, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά την τριετία 1977-1980 από τον Α. 

Σάμψων, αν και περιορισμένη σε έκταση και διάρκεια, έδωσε διάφορα ενδιαφέροντα 

αρχιτετκτονικά κατάλοιπα. Διανοίχθηκαν δύο τομές (Ι και ΙΙ), η πρώτη κάτω από το 

ελληνιστικό τείχος στην κορυφή του υψώματος και η δεύτερη λίγα μέτρα βορειότερα. Η 

τομή Ι αποκάλυψε κτήριο με προσανατολισμό Β-Ν, από το οποίο σώζονται δύο μακροί 

τοίχοι, που στη βόρεια πλευρά σχηματίζουν αψίδα, αρκετά επιμελώς κτισμένοι, με δάπεδο 
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από πατημένο πηλό, το οποίο έχει λείψανα καύσης. Στα ανατολικά του βρέθηκε εστία και 

δάπεδο, που ίσως ανήκαν σε κάποιο στεγασμένο χώρο. Στην τομή ΙΙ βρέθηκαν λείψανα 

κτηρίου, που είχε κτιστεί πάνω στο φυσικό βράχο, από το οποίο σώζεται μόνο ένα τμήμα 

τοίχου και μια εστία. Ο ανασκαφέας θεωρεί ότι η κεραμεική που ήρθε στο φως δείχνει ότι τα 

κτήρια ανήκουν σε μια μόνο φάση της Νεολιθικής εποχής (Σάμψων 1987, 79-80).  

 Η κεραμεική που κυριαρχεί είναι άβαφη, ερυθρή μονόχρωμη, φαιά και μαύρη. Τα 

άβαφα και τα μαύρα αγγεία είναι από ακάθαρτο πηλό, ενώ η ερυθρή μονόχρωμη και η φαιά 

από καθαρότερο και πιο καλοψημένο πηλό. Πρόκειται για ανοιχτού σχήματος αγγεία, κυρίως 

φιάλες, cheese-pots, μερικά μόνωτα κύπελλα και μεγάλα πιθοειδή. Η ποσότητα των cheese-

pots δεν είναι μικρή, αλλά όχι τόσο μεγάλη όσο στο Παρθένι. Τα αγγεία αυτά φέρουν συχνά 

εξωτερικά αποτυπώματα καλαθιού ή ψάθας. Αποτυπώματα ψαθιών βρέθηκαν και σε βάσεις 

αγγείων άλλων σχημάτων (Σάμψων 1987, 80-83).  

 Τα κινητά ευρήματα συμπληρώνουν δεκάδες τριβεία και τριπτήρες από ψαμμίτη, 

σχιστόλιθο και γρανιτόλιθο (Σάμψων 1987, 83), μεγάλη ποσότητα οψιανού από τη Μήλο και 

από το Γυαλί και μερικές ελαφρόπετρες μάλλον από το Γυαλί (Σάμψων 1987, 85). Όπως και 

στο Παρθένι τα κομμάτια του οψιανού από το Γυαλί μάλλον δεν είχαν χρησιμεύσει ως 

εργαλεία, γιατί είναι όλα ακατέργαστα (Σάμψων 1987, 84). Η ανασκαφή, επίσης, έδωσε και 

τρεις οστέινους οπείς, ένα οστέινο κόσμημα, ένα αγκιστροειδές αντικείμενο μάλλον από 

όστρεο (Σάμψων 1987, 85).  

 Τα μόνα οργανικά κατάλοιπα που αναφέρονται είναι κάποια όστρεα που 

παρουσιάζουν αρκετή ποικιλία, με τα οποία συμπλήρωναν, όπως φαίνεται τη διατροφή τους, 

οι νεολιθικοί κάτοικοι της Αλιμνιάς (Σάμψων 1987, 85).  

Η κεραμεική της Αλιμνιάς τη συνδέει με τη φάση Αρχάγγελος ΙΙ και κατά συνέπεια 

με το Beycesultan 2. Τα αγγεία τύπου cheese pot και οι υπερυψωμένες λαβές αναγνωρίζονται 

στο Τηγάνι Σάμου και στο Άγιο Γάλα και χρονολογούν την υπό μελέτη εγκατάσταση στη 

ΝΑΝ 2, δηλαδή στα τα μέσα της 5ης χιλιετίας (Σάμψων 2006, 232).  

 

Γυαλί Νισύρου (εικ.11-12) 

 Το Γυαλί είναι ένα πολύ μικρό νησί των Δωδεκανήσων μεταξύ της Νισύρου και της 

Κω. Ανθρώπινη παρουσία ανιχνεύεται ήδη στην αρχή της ΝΑΝ, ενώ η κατοίκηση 

διαπιστώνεται στην τελευταία φάση της (ΝΑΝ 4) (Σάμψων 2006, 235). Η ανασκαφή του 
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νεολιθικού οικισμού και του νεκροταφείου έγινε μεταξύ των ετών 1986-1996 από τον Α. 

Σάμψων.  

Η ανασκαφή έδειξε ότι η προϊστορική κατοίκηση εντοπίζεται στο ΝΔ τμήμα του 

νησιού, όπου μεταξύ των αρχιτεκτονικών κατάλοιπων, το πιο σημαντικό είναι το κτήριο 

στην κορυφή του υψώματος. Το κτήριο έχει λίθινα θεμέλια και λίθινη ανωδομή (Σάμψων 

2006, 234; Katsarou et al. 2002, 111). Αποτελείται από ένα μεγάλο δωμάτιο με μία αψιδωτή 

πλευρά και ένα άλλο μικρότερο και μακρόστενο που είχε ίσως αποθηκευτική χρήση. Στο 

νότιο τμήμα του εντοπίστηκε ένας ανοιχτός χώρος, μάλλον μια αυλή (Σάμψων 2006, 234). 

Σε άλλο σημείο του νησιού, διερευνήθηκε ένα νεκροταφείο με δεκάδες τάφους (80 τάφοι σε 

συστάδες), που δείχνει ότι η νεολιθική κοινότητα ήταν σχετικά μεγάλη. Στο ΒΑ τμήμα του 

νησιού εντοπίστηκε άφθονη κεραμεική που θα μπορούσε ίσως να ανήκει σε μια μικρή 

νεολιθική εγκατάσταση, αλλά καθόλου αρχιτεκτονικά κατάλοιπα (Σάμψων 2006, 235; 

Katsarou et al. 2002, 111).  

 Τα άφθονα αγγεία που έχουν βρεθεί είναι αποκλειστικά χονδροειδή και απουσιάζουν 

τελείως τα λεπτότεχνα, γεγονός που παραξενεύει και χρησιμοποιείται από το Σάμψων ως 

ένδειξη της εποχικότητας της κατοίκησης στο Γυαλί (Σάμψων 1988, 211). Η επιφάνεια 

συνήθως δε φέρει επίχρισμα και σε ελάχιστες περιπτώσεις μια ελαφριά στίλβωση (Katsarou 

et al. 2002, 111). Περιλαμβάνει περίπου 60 σχήματα  κυρίως ανοιχτού, όπως φιάλες, 

μαγειρικά σκεύη, αρύταινες και τύπου cheese-pots, ενώ τα κλειστού τύπου είναι πιο σπάνια. 

Όλα όμως  τα σχήματα είναι χρηστικά, οικιακά, τα μεγαλύτερα για αποθήκευση και 

μεταφορά τροφίμων και τα μεσαία για την προετοιμασία της τροφής (Katsarou et al. 2002, 

112). Πετρογραφική ανάλυση μέρους της κεραμεικής από το Γυαλί έδειξε ότι 

χρησιμοποιούσαν ντόπιους πηλούς, γεγονός που υποστηρίζει μια πιο μόνιμη κατοίκηση του 

νησιού, καθώς παραπέμπει σε μια δραστηριότητα των νεολιθικών κατοίκων με στόχο την 

κάλυψη των αναγκών τους (Katsarou et al. 2002, 115).  

Βρέθηκαν, επίσης, πολλές λεπίδες οψιανού, όχι από τον τοπικό νισυριώτικο, αλλά 

από μηλιακό. Ο οψιανός του Γυαλιού δεν είναι μαύρος και γυαλιστερός όπως αυτός της 

Μήλου, αλλά γκριζωπός με λευκά, γκρίζα και ροδόχρωμα εγκλείσματα ενώ όταν σπάει δεν 

7σχηματίζει δακτυλίους ή άλλα τυπικά σημάδια (Σάμψων 1988, 216-217).  

Εντυπωσιακό εύρημα αποτελούν δύο πήλινες χοάνες χαλκού από τον τομέα Ζ, που 

σώζουν υπολείμματα χαλκού. Το πιθανότερο είναι ότι στο νησάκι έφερναν καθαρισμένο 

χαλκό, έτοιμο για χύτευση, και όχι ακαθάριστο μετάλλευμα (Σάμψων 1988, 218-219). 
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Παρόλο που αρχικά υποτέθηκε ότι το μέταλλο προερχόταν από την κοντινή Μικρά Ασία, οι 

ισοτοπικές αναλύσεις του έδειξαν ότι είχε προέλευση την περιοχή του Λαυρίου (Σάμψων 

2006, 235). 

Στα ευρήματα από την ανασκαφή, δεν ανιχνεύθηκε κανένα οστό ζώου. Ο 

ανασκαφέας υποστηρίζει, ωστόσο, ότι η επιλογή ως επί το πλείστον θέσεων κατοίκησης 

παραπέμπει στην παρουσία κτηνοτρόφων που θα ήταν μάλιστα εποχική κατά τους 

χειμερινούς μήνες. Ο ίδιος δεν επιμένει στην κτηνοτροφία, ως αποκλειστική δραστηριότητα, 

αλλά αναφέρεται σε μια μικτή οικονομία, καθώς αποτυπώματα κριθαριού σε όστρακα 

δείχνουν ότι οι κάτοικοι θα μπορούσαν να καλλιεργούν δημητριακά και όσπρια3.  Υποθέτει, 

επίσης, ότι θα ασχολούνταν με την υλοτομία, στο τοπικό δάσος με κουμαριές, ή και να 

συλλέγουν ακριβώς άγριους καρπούς, όπως τα κούμαρα και άγρια χόρτα (Σάμψων 1988, 

215-216).  

Στη χρονολόγηση συμβάλλουν τα αγγεία τύπου cheese-pot, που είναι χαρακτηριστικά 

της ΝΑΝ 4, δηλαδή στην 4η χιλιετία. Η φάση αυτή βρέθηκε στον Αρχάγγελο ΙΙ, στην 

Αλιμνιά και στο Παρθένι Λέρου. Η γκριζόχρωμη κεραμεική και τα αγγεία τύπου cheese-pot, 

τα οποία σύμφωνα με το Σάμψων χαρακτηρίζουν τη ΝΑΝ 4, βρέθηκαν στη Ρόδο, στην Κω, 

στο Γυαλί, στη Λέρο, στην Κάλυμνο, στην Αστυπάλαια και στην Αμοργό (Σάμψων 1988, 

222). 

 

ΚΡΗΤΗ 

Φαιστός (εικ.13-15) 

 Η εγκατάσταση είναι ήδη γνωστή από τις πληροφορίες του Thomas Spratt το 1853. 

Το 1884 άρχισαν οι αρχαιολογικές έρευνες από τον F. Halbherr στη Φαιστό και 

συνεχίστηκαν από την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή (Halbherr and L. Pernier, 1900-1904) 

και από τον Doro Levi (1950-1971). Η L. Vagnetti μελέτησε το υλικό που αποκάλυψε ο D. 

Levi και όρισε με σαφήνεια τις δύο φάσεις κατοίκησης στην Τελική Νεολιθική περίοδο, 

καθώς και τη διάρκειά τους και τη σχέση τους με άλλες κρητικές νεολιθικές θέσεις (Todaro - 

Di Tonto 2008, 177).  

Tα νεολιθικά ευρήματα κάτω από την ανακτορική εγκατάσταση της Εποχής του 

Χαλκού θεωρήθηκαν αρχικά μεταγενέστερα αυτών της Κνωσού και αποδόθηκαν στην 

                                                 
3 Αναφέρει την ύπαρξη αποτυπωμάτων κριθαριού σε όστρακα (Σάμψων 1988, 215). 
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περίοδο ίδρυσης του οικισμού, που χαρακτηρίστηκε υπό-νεολιθική και χαλκολιθική. Στη 

συνέχεια όμως, μετά την ανακάλυψη του κλειστού κεραμεικού συνόλου των Παρτίρων4 και 

συνόλων από άλλες, επικράτησε ο όρος «Τελική Νεολιθική» για την περίοδο αυτή. Σύμφωνα 

με την αναθεωρημένη χρονολόγηση του Tomkins (Tomkins 2007), οι δύο φάσεις κατοίκησης 

της νεολιθικής Φαιστού αντιστοιχούν: η πρώτη στην ΤΝ ΙΙΙ και η δεύτερη στην ΤΝ IV (βλ. 

και Todaro – Di Tonto 2008, 180).  

Νεολιθικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα έχουν βρεθεί σχεδόν παντού κάτω από το 

ανάκτορο, στο δυτικό τμήμα του λόφου και στη θέση Χάλαρα, στη νοτιοδυτική πλαγιά. 

Πρόκειται για τα θεμέλια μιας στρογγυλής οικίας κάτω από το νότιο άκρο του ανακτόρου και 

μερικοί τοίχοι που εκτείνονται σε μήκος, που δείχνουν την ύπαρξη ενός υπαίθριου οικισμού 

με συνεχή κατοίκηση σε δύο διακριτές οικιστικές φάσεις. Οι νεολιθικές οικίες είναι 

χτισμένες με πέτρες, πηλό και λάσπη, και φέρουν ενίοτε κονίαμα. Διαθέτουν δάπεδα από 

πατημένο πηλό και πολύ συχνά χτιστές εστίες άλλοτε εντός και άλλοτε εκτός των οικιών. Οι 

οικίες αυτές είναι τετράγωνες ή ορθογώνιες, με εξαίρεση τη στρογγυλή οικία (Di Tonto 

2011, 16). Το μέγεθος του νεολιθικού οικισμού είναι δύσκολο να καθοριστεί: κεραμεική της 

εποχής έχει βρεθεί σχεδόν παντού κάτω από τα κτίσματα της ανακτορικής περιόδου.  

 Πρόσφατες ανασκαφές από τον V. La Rosa μεταξύ των ετών 2000-2004 οδήγησαν 

στην επανεκτίμηση των με την αποκάλυψη και άλλων στρωμάτων στο δυτικό και 

νοτιοδυτικό τμήμα του Ανακτόρου (Girella 2011, 81): νότια της ράμπας που κατεβαίνει από 

τη Δυτική αυλή του ανακτόρου και κάτω από το δωμάτιο XIX, που βρίσκεται μεταξύ των 

πρωτο- και νέο-ανακτορικών δυτικών προσόψεων. Εκεί διακρίνονται δύο φάσεις που 

αντιστοιχούν στην ΤΝ ΙΙΙ και στην ΤΝ IV, που δείχνουν ότι η κατοίκηση μετακινήθηκε από 

την κορυφή στις πλαγιές του λόφου. Πρόκειται για ανοικτούς χώρους για συλλογικού 

χαρακτήρα συμπόσια και συνεστιάσεις, κρίνοντας από τις χτιστές εστίες με οστά ζώων και 

τα αγγεία πόσης και σερβιρίσματος υγρών (Todaro – Di Tonto 2008, 178).  

 Η κεραμεική της ΤΝ ΙΙΙ της Φαιστού αποτελείται κυρίως από σκεύη με μελανή 

στίλβωση  (black burnished) με ερυθρή επίστρωση (red encrusted) ή εγχάρακτη (incised) ή 

ραβδωτή (jabbed or grooved) διακόσμηση οργανωμένη με απλά θέματα. Η κεραμεική της 

ΤΝ IV περιλαμβάνει κυρίως καστανέρυθρη στίλβωση (brown and reddish burnished) και 

μερικά με μελανή στίλβωση. Στη δεύτερη φάση, η ερυθρή επίστρωση και η διακόσμηση 

                                                 
4 Σύμφωνα με τον Παπαδάτο (Παπαδάτος 2008, 262) τα σύνολα των Παρτίρων και του Αγίου Νικολάου, που στη 

βιβλιογραφία χαρακτηρίζονταν «υπο-νεολιθικά» ή της Τελικής Νεολιθικής, συγκρίνονται με το ΠΜ Ι υλικό από την 

Κεφάλα Πετρά, θα πρέπει να τοποθετηθούν στην αρχή της ΠΜ Ι περιόδου. 
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εξαφανίζονται, με αποτέλεσμα τα περισσότερα αγγεία να έχουν μια απλή στιλβωμένη 

επιφάνεια. Όσον αφορά τα σχήματα, και στις δύο φάσεις επικρατούν τα ανοιχτά σχήματα, 

κυρίως διάφοροι τύποι λεκανών και πιάτων, αλλά ανιχνεύονται και μερικά κλειστά. Στην 

πλειονότητά τους, τα αγγεία προορίζονταν για την αποθήκευση και την τροφοκατανάλωση, 

αλλά υπάρχουν και μερικά από τις πρόσφατες ανασκαφές για την προετοιμασία της τροφής  

(Todaro – Di Tonto 2008, 180).  

 Η σύγχρονη έρευνα έφερε επίσης στο φως υπαίθριες εγκαταστάσεις προετοιμασίας 

φαγητού. Χτιστές εστίες, μεγάλος αριθμός αγγείων σερβιρίσματος τροφών, καθώς και 

πληθώρα οστών βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων και θαλάσσιων οστρέων δίνουν την εικόνα 

μαζικής κατανάλωσης τροφής από μεγάλες ομάδες ανθρώπων, στο πλαίσιο ίσως κοινοτικών 

τελετουργιών κατά την ΤΝ IV (Todaro – Di Tonto 2008, 181-183).   

 

Κατσαμπάς (εικ.16-18) 

Ο Νεολιθικός οικισμός του Κατσαμπά ανακαλύφθηκε και ανεσκάφη από τον Σ. 

Αλεξίου (1953-1956) σε βραχώδες ύψωμα στη δυτική όχθη του ποταμού Καίρατου. Στην 

αρχή ανεσκάφη η βραχοσκεπή στην κορυφή του λόφου Μέσα Κατσαμπάς και στη συνέχεια, 

σε απόσταση δέκα μέτρων από εκεί, αποκαλύφθηκε η Οικία. Την ίδια χρονιά ανεσκάφησαν 

άλλα δύο νεολιθικά κτίσματα, το III και το IV.  Τις τρεις αυτές θέσεις ο Αλεξίου τις 

ερμήνευσε ως «Νεολιθικό συνοικισμό παρά τον Καίρατο» (Αλεξίου 1953). Πενήντα χρόνια 

μετά την ανασκαφή, ο Κατσαμπάς έγινε το αντικείμενο ενός διεπιστημονικού προγράμματος 

μελέτης που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και την ερευνητική ομάδα της 

Ν. Γαλανίδου (Γαλανίδου 2011). 

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού προέκυψε ότι τα πρώτα ίχνη κατοίκησης στην 

περιοχή εντοπίζονται στην 6η χιλ. π.Χ., στη Μέση Νεολιθική. Τα περισσότερα ευρήματα από 

τη θέση έχουν ωστόσο χρονολογηθεί με σχετικές και απόλυτες μεθόδους στο τέλος της 6ης 

χιλιετίας, στην Ύστερη Νεολιθική. Μόνο στη βραχοσκεπή η κατοίκηση συνεχίζεται ως και 

τα μέσα της 5ης χιλ. π.Χ. Στη συνέχεια  οι θέσεις εγκαταλείπονται εκτός από ένα μεμονωμένο 

περιστατικό ταφικής χρήσης και τελετουργικής απόθεσης υλικού στη βραχοσκεπή, στην 

Τελική Νεολιθική IV (Γαλανίδου 2011, 37).  

Η βραχοσκεπή διαθέτει δύο κύριους θαλάμους (Ι και ΙΙ), ο ένας από τους οποίους 

υποδιαιρείται σε δύο μικρότερα μέρη. Βρίσκεται σε υψόμετρο 55μ., έχει συνολική έκταση 50 

τ.μ. και το ύψος της κυμαινόταν από 0,60 έως και 1,30μ. Η είσοδός της ήταν από τα 
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ανατολικά και είχε θέα προς τον ποταμό Καίρατο και την κοιλάδα του. Ο Αλεξίου 

αναγνώρισε σε αυτό δύο στρώματα, ένα καθαρά νεολιθικό (κοκκινόφαιο) και ένα με μεικτό 

νεολιθικό-μινωνικό υλικό (λευκό στρώμα). Τα ευρήματα της βραχοσκεπής, τόσο η 

κεραμεική όσο και το οστεολογικό υλικό, έχουν υποστεί μεγάλη φθορά και αυτό οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι πρόκειται για υλικό που αποτέθηκε αρχικά εντός της βραχοσκεπής αλλά και 

υλικό που αποτέθηκε εκτός αυτής και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο εσωτερικό της 

(Γαλανίδου 2011, 38).  

Η τυπολογία της κεραμεικής παραπέμπει σε ένα νοικοκυριό. Η κατοίκηση δε 

φαίνεται εποχική, καθώς ένα όστρακο ανήκει σε πιθάρι. Αναγνωρίστηκαν, εξάλλου, μη 

χρηστικά πήλινα αντικείμενα συμβολικού χαρακτήρα, όπως ειδώλιο βοοειδούς και πιθανά 

ομοιώματα οικίας και πλοιαρίου. Βρέθηκαν, επίσης, λίθινα εργαλεία από λαξευμένο και 

αδρό λίθο. Τα ανθρώπινα οστά μαρτυρούν και ταφική χρήση της θέσης στο τέλος της 6ης 

χιλιετίας αλλά είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ο αριθμός των ατόμων που τάφηκαν εκεί. Το 

αρχαιοζωολογικό υλικό συνίσταται σε βοοειδή (46%), αιγοπρόβατα (42%) και άλλα ζώα σε 

πολύ μικρά ποσοστά (οστά χοίρου, σκύλου, λαγού, ασβού, πουλιού και ίππου). Παρά τον 

ταφικό χαρακτήρα της θέσης, το αρχαιοζωολογικό σύνολο δεν παρουσιάζει χαρακτηριστικά 

που να παραπέμπουν σε τελετουργική δραστηριότητα (Γαλανίδου 2011, 39-41).  

Η Νεολιθική οικία που ανεσκάφη στην κορυφή του λόφου είναι ένα ορθογώνιο 

κτίσμα με τρία κυρίως δωμάτια, βοηθητικούς χώρους και μια αυλή με περίβολο. Καλύπτει 

έκταση 70 τ.μ., αλλά πιθανόν ήταν μεγαλύτερο, καθώς τμήμα του έχει καταστραφεί κατά τη 

διάνοιξη τάφρου από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 

(Γαλανίδου 2011, 42). Τα θεμέλια είναι κτισμένα από αργολιθοδομή και πατούν στο φυσικό 

βράχο. Ο ανασκαφέας υποθέτει ότι η ανωδομία ήταν από ωμόπλινθους και οι στέγες από 

ελαφρά υλικά. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το σχέδιο της οικίας, καθώς υπάρχει ένας πυρήνας, η 

δίχωρη κυρίως οικία με προθάλαμο στον οποίο ήταν προσαρτημένοι μικρότεροι βοηθητικοί 

χώροι. Η είσοδος είναι από τα νότια, ενώ στα ανατολικά ένας τοίχος που προεκτείνεται 

δημιουργεί ένα μικρό χώρο που θα μπορούσε να χρησιμεύει ως βοηθητικός χώρος ή 

στάβλος. Στη βόρεια πλευρά της οικίας υπάρχει περίβολος, εντός του οποίου υπάρχει άλλη 

μία κατασκευή που απέδωσε μεγάλη ποσότητα οστών ζώων, πιθανώς απορρίψεις. Ο 

ανασκαφέας παραλληλίζει τα κτίσματα αυτά με τις ΥΝ οικίες της Κνωσού, ως προς τη 

διάταξη και τον τρόπο οικοδόμησης τους (Αλεξίου 1953, 306; Αλεξίου 1954, 371-372).  
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 Ο Χ. Ζώης (1973, 130) αναφέρει ότι το 1956 κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού 

βρέθηκαν επίσης κτιστή εστία «εντός ημικυκλικού τοιχίου» (δεν υπάρχει αναφορά της 

ακριβούς θέσης της) και τρεις πυρές σε λάκκους μέσα στα δωμάτια.  

Η ανασκαφή της οικίας έδωσε άφθονη κεραμεική σε μεγάλο ποσοστό νεολιθική αλλά 

και μινωική. Τα αγγεία είναι συνήθως μονόχρωμα, στιλβωμένα, σε σκοτεινές αποχρώσεις 

μελανές και καστανές και σπανίως ερυθρές. Η διακόσμηση είναι γραπτή, πλαστική ή 

εγχάρακτη. Τα σχήματα που ταυτίστηκαν είναι αβαθείς φιάλες, τροπιδωτά αγγεία, αγγεία με 

διαμόρφωση χειλέων. Στις λαβές απαντώνται όλες οι γνωστές κατηγορίες νεολιθικών λαβών 

(Αλεξίου 1953, 306-307). Τα αγγεία σχετίζονται με διαδικασίες, όπως η προετοιμασία και η 

κατανάλωση τροφής (Γαλανίδου 2011, 42-43).   

 Βρέθηκαν, επίσης, αρκετά λίθινα εργαλεία. Επτά πελέκεις, μία σφύρα, πολλοί 

τριπτήρες με στρογγυλή ή ορθογώνια τομή, πολλά τριβεία, μία λεπίδα από πυριτόλιθο, και 

απολεπίσματα οψιανού. Τα οστά ζώων, που μελετήθηκαν από την Ginetta Chiapella Cordero 

ανήκουν σε βοοειδή, αίγες και πρόβατα (Αλεξίου 1953, 306-307). Ενώ ένας σωρός από 

στρείδια στην αυλή παραπέμπει μάλλον σε απορρίμματα των κατοίκων της οικίας (Ζώης 

1973, 131). Το μοντέλο διαχείρισης του ζωικού κεφαλαίου φαίνεται ότι μοιάζει με αυτό της 

Κνωσού, καθώς τα βοοειδή κυριαρχούν και εδώ και αποτελούν πηγή πρωτογενών και 

δευτερογενών προϊόντων (Γαλανίδου 2011, 45-46).  

Σύμφωνα με τα δεδομένα από σύγχρονη μελέτη της ανασκαφής του Κατσαμπά, 

φαίνεται πως μια ομάδα από την κοινότητα της Κνωσού άφησε τα ίχνη της στην περιοχή του 

Κατσαμπά στη Μέση Νεολιθική εποχή, αλλά μάλλον όχι σε μορφή εγκατάστασης. Η κορυφή 

του λόφου κατοικήθηκε στην ΥΝ Ι, ενώ η χρήση της βραχοσκεπής ξεκινάει από τη ΜΝ 

περίοδο και συνεχίζεται και στην ΥΝ ΙΙ, οπότε και εγκαταλείπεται ο οικισμός του 

Κατσαμπά. Πρόκειται για μια μικρή κοινότητα που συγκρίνεται με την αντίστοιχη θέση στο 

Μαγκασά Σητείας (Γαλανίδου 2011, 45).  

   

«Καλά Σελιά», Καλοί Λιμένες 

 Στη θέση «Καλά Σελιά», στους Καλούς Λιμένες του Νομού Ηρακλείου, το 1983 

ερευνήθηκε νεολιθική οικία της Τελικής Νεολιθικής. Βρίσκεται σε ισόπεδο, σε μια από τις 

νοτιότερες απολήξεις των Αστερουσίων κοντά στη θάλασσα, σε βραχώδες έδαφος με λεπτό 

χώμα, μάλλον ακατάλληλο για καλλιέργεια και νερό σε σχετική εγγύτητα. Η θέση ήταν ήδη 

συλημένη από λαθρανασκαφείς (Βασιλάκης 1987, 45-46). 
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 Οι τοίχοι της οικίας σώζονται αποσπασματικά, γι’ αυτό δεν είναι βέβαιη η 

αποκατάσταση της κάτοψης της. Κατά τον ανασκαφέα η ποσότητα των λίθων που βρέθηκαν 

ήταν αρκετή μόνο για τα θεμέλια και την κρηπίδα των τοίχων που θα πρέπει να ήταν 

πλίνθινοι, ενώ η στέγη ήταν από φθαρτά υλικά (ξύλα, κλαδιά, χόρτα) (Βασιλάκης 1987, 47).  

 Τα κινητά ευρήματα από την επιφανειακή και την ανασκαφή συνίστανται σε 

κεραμεική, λίθινα εργαλεία, λεπίδες και απολεπίσματα πυριτόλιθου και οψιανού, και όστρεα 

(κυρίως πεταλίδες). Η κεραμεική  ανήκει σε δύο κατηγορίες, με βάση το χρώμα του πηλού, 

που είναι σκούρος σταχτόχρωμος και ανοικτός καστανόχρωμος. Η δεύτερη, που είναι η πιο 

συνηθισμένη στη Νεολιθική Κρήτη, αποτελεί και εδώ την πλειονότητα. Υπάρχουν κυρίως 

χονδροειδή και λίγα καλοφτιαγμένα αγγεία, κυρίως μεσαίου μεγέθους, άλλα με επίχρισμα 

(το 80% του συνόλου) και άλλα με στίλβωση (το 20%) (Βασιλάκης 1987, 48).  

 Βρέθηκαν επίσης 21 λίθινα εργαλεία κυρίως τριβεία και τριπτήρες, που φαίνεται ότι 

ήταν σε ζευγάρια, κάθως έχουν βρεθεί οκτώ από το κάθε είδος. Τα τριβεία είναι κυρίως από 

ψαμμίτη, ενώ οι τριπτήρες από θαλασσινά σκληρά γκριζόμαυρα ή πράσινα βότσαλα. Άλλα 

λίθινα εργαλεία είναι τρία σφυριά, ένα από σκληρό κιτρινό πωρόλιθο και δύο από θαλασσινά 

βότσαλα με οπές για να δένονται σε στυλεό, καθώς και απολεπίσματα από πυριτόλιθο και 

οψιανό (Βασιλάκης 1987, 50). Μεταξύ των ευρημάτων υπήρχαν και δεκαπέντε (15) 

πεταλίδες, άλλες ακέραιες, άλλες σπασμένες και κάποιες με οπή, οι οποίες 

χρησιμοποιήθηκαν για τροφή και αυτό υποδεικνύει ότι γνώριζαν να εκμεταλλεύονται τους 

θαλάσσιους πόρους για την επιβίωση τους (Βασιλάκης 1987, 51). 

 Η διάρκεια ζωής της οικίας στα «Καλά Σελιά» φαίνεται ότι ήταν μικρή αφού 

κατοικήθηκε και εγκαταλείφθηκε στα τέλη της Νεολιθικής, όταν οι κάτοικοι του μάλλον 

μετακινήθηκαν είτε προς χαμηλότερα υψώματα στα νότια, κοντά στη θάλασσα, είτε προς τα 

βόρεια, στην κοιλάδα του Μονοχωριανού ποταμού, όπου υπήρχε πηγή νερού και 

καλλιεργήσιμη γη (Βασιλάκης 1987, 51-52).   

 

Μαγκασάς Σητείας (εικ.19-20) 

Στη θέση «Στης ελιάς το λάκκο» κοντά στο χωριό Μαγκασάς, νοτιοδυτικά του 

Παλαικάστρου ο R. M. Dawkins ανέσκαψε το 1905 μια βραχοσκεπή και κατάλοιπα ενός 

κτιρίου με πληθώρα ευρημάτων που τα τοποθετούν στο τέλος της Νεολιθικής (Dawkins 

1904-1905). Η θέση βρίσκεται σε μια πλαγιά που κλίνει προς τα βόρεια και βλέπει νότια 

προς το χωριό Καρύδι (Ζώης 1973, 87). Ένα πηγάδι και μια πηγή κοντά στη βραχοσκεπή 
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ίσως ήταν ένας από τους λόγους επιλογής της τοποθεσίας αυτής, καθώς και η εγγύτητα της 

με την κοιλάδα.   

Η βραχοσκεπή δεν είχε ίχνη διαμόρφωσης του χώρου, πέρα από έναν πρόχειρα 

κατασκευασμένο τοίχο, σε απόσταση περίπου τεσσάρων μέτρων από το βράχο και 

παράλληλο προς αυτόν, ενώ σωρός λίθων που βρέθηκε κοντά στο βράχο αποτελούσε την 

οροφή που κάποια στιγμή έπεσε. Ο Dawkins παραλληλίζει τη διαμόρφωση αυτή με τα 

σύγχρονα χειμαδιά που απαντώνται στην ορεινή Κρήτη (Dawkins 1904-1905, 261-262).  

  Περίπου δέκα μέτρα από τη βραχοσκεπή ανιχνεύθηκε ένα σχεδόν ορθογώνιο κτήριο 

με άνοιγμα στην ανατολική πλευρά, όπου ίσως ήταν η είσοδος που οδηγούσε απευθείας στο 

σπήλαιο (Dawkins 1904-1905, 261-263). Ο Ζώης υποστηρίζει ότι στο εσωτερικό τα 

διαστήματα θα ήταν γύρω στα έξι μέτρα και θα μπορούσαν να στεγάζονται με μεγάλα 

δοκάρια και από πάνω κλαδιά και λεπιδόχωμα, χωρίς τη χρήση υποστηριγμάτων (Ζώης 

1973, 88-89). 

Ο συγγραφέας αναφέρει άφθονη κεραμεική από τη βραχοσκεπή («εννέα με δέκα 

καλάθια γεμάτα», Dawkins 1904-1905, 262) και λιγότερη αλλά ανάλογη από την οικία. Τα 

αγγεία ήταν γενικά χειροποίητα και κακοψημένα από γκρίζο πηλό με γκρίζα ή μαύρη και 

ενίοτε στιλβωμένη επιφάνεια. Τέσσερα μόνο όστρακα έφεραν εγχάρακτη διακόσμηση, εκ 

των οποίων δύο με στιγμές και δύο με γραμμές. Οι βάσεις των αγγείων ήταν επίπεδες, ενώ οι 

λαβές παρουσιάζουν κάποιο ενδιαφέρον καθώς ανήκουν σε δύο τύπους, αφενός τις πλατιές, 

οριζόντιες ή κάθετες με κάθετη ή οριζόντια οπή αντίστοιχα και αφετέρου του τύπου του 

wishbone, δηλαδή με δύο γωνιούμενα σκέλη και πεπλατυσμένη απόφυση στην κορυφή. Η 

κεραμεική ήταν σε εξαιρετικά κακή κατάσταση και δεν έχουν αποκατασταθεί πλήρη 

σχήματα αγγείων, ωστόσο ο ανασκαφέας θεωρεί ότι οι λαβές τύπου wishbone θα μπορούσαν 

να ανήκουν σε μικρά ρηχά κύπελλα ή κουτάλες. Κάποια όστρακα ανήκαν πιθανώς σε 

λεκάνες για την προετοιμασία φαγητού (Dawkins 1904-1905, 264-265). 

Είναι εντυπωσιακός ο αριθμός των 260 οστέινων εργαλείων που προέρχονται όλα 

από τη βραχοσκεπή και ούτε ένα από την οικία. Ήταν κατασκευασμένα από οστά μικρών 

ζώων και τα περισσότερα βρέθηκαν σπασμένα. Σημειώνονται, επίσης, τριάντα έξι λίθινα 

πελέκια, εννέα από τη βραχοσκεπή, δεκαεννέα από την οικία και οκτώ στην κατοχή των 

χωρικών. Ο Blikenberg τα κατέταξε σε τρεις κατηγορίες: α) βαρείς πελέκεις με αιχμηρή ή 

αμβλεία ακμή (heavy axes with pointed or blunt butts), β) λεπτοί πελέκεις (thin axes) και γ) 

βαριές και λεπτές σμίλες (heavy and thin chisels). Οι μεγαλύτεροι από αυτούς ήταν 
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κατασκευασμένοι από πιο χονδροειδές υλικό, ενώ οι μικρότεροι από αμυγδαλίτη (breccia) 

και αιματίτη. Μεταξύ των λίθινων ευρημάτων ήταν και απολεπίσματα από οψιανό, κανένα 

από τα οποία δε φαίνεται να προέρχεται από λεπίδα, ενώ δεν υπήρχαν ούτε πυρήνες 

(Dawkins 1904-1905, 265-267). 

Τέλος, βρέθηκαν τέσσερεις μυλόλιθοι, ένας στη βραχοσκεπή και τρεις στην οικία. Οι 

δύο είχαν κοιλότητες και στις δύο όψεις και ο άλλος μόνο στη μία όψη. Πάντως, όλοι ήταν 

πεπλατυσμένοι, σαν δίσκοι, και το σχήμα της κοιλότητας ήταν ίδιο (Dawkins 1904-1905, 

268).  

Ο ανασκαφέας αναφέρει ότι βρέθηκαν οστά και δόντια ζώων, αλλά δεν υπάρχει άλλη 

διευκρίνιση ως προς το είδος των ζώων. Στη βραχοσκεπή υπήρχαν και κάποια θραυσμένα 

όστρεα, κυρίως από τρίτωνες. Επίσης, βρέθηκε μια πορφύρα (Murex trunculus) και ένα 

όστρεο από στρείδι (Dawkins 1904-1905, 266).  

 Ο Μαγκασάς μπορεί να τοποθετηθεί με ασφάλεια στην ΥΝ Ι και θεωρείται 

σύγχρονος του Κατσαμπά και του Σφουγγαρά (Tomkins 2007, 19). Ο Tomkins (2008, 34) 

θεωρεί ότι τέτοιου είδους μικρές υπαίθριες εγκαταστάσεις θα εξαρτώνταν από μεγαλύτερους 

οικισμούς, όπως η Κνωσός στην περίπτωση του Κατσαμπά. Κατά τη γνώμη του, ο 

Μαγκασάς ήταν μια θέση με εξειδικευμένη παραγωγή, αν κρίνει κανείς από το πλήθος των 

λίθινων πελέκεων και θα σχετιζόταν με έναν οικισμό, που δεν έχει ακόμα βρεθεί.  

 

Κεφάλα Πετρά (εικ.21-22) 

 Τη διετία 2002-2004 δοκιμαστικές τομές στον Πετρά, κοντά στη Σητεία, αποκάλυψαν 

οικιστικά κατάλοιπα της ΤΝ IV και της ΠΜ Ι περιόδου. Η θέση αυτή βρίσκεται στη βόρεια 

πλαγιά του λόφου της Κεφάλας σε απόσταση 200μ. από τον λόφο στον οποίο βρίσκεται η 

μινωική πόλη και το ανάκτορο του Πετρά. Η έκταση του οικισμού δεν έχει υπολογιστεί με 

ακρίβεια, αλλά φαίνεται ότι δεν έχει ανασκαφεί παρά ένα μικρό μόνο τμήμα του (Παπαδάτος 

2008, 263).  

 Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα είναι αρκετά και υποδεικνύουν πολλές διαδοχικές 

φάσεις κατοίκησης. Τα ΤΝ IV κατάλοιπα περιλαμβάνουν τους τοίχους δύο κτηρίων 

παράλληλων μεταξύ τους. Ενώ στην ΠΜ Ι αντιστοιχεί μεγάλο συγκρότημα τουλάχιστον 

οκτώ δωματίων. Δεν ανιχνεύτηκαν ενδείξεις φυσικής καταστροφής ή βίαιης ανθρώπινης 

παρέμβασης, που να σημάδεψαν τη μετάβαση από την ΤΝ IV στην ΠΜ Ι ούτε το τέλος της 

χρήσης της θέσης, η οποία φαίνεται απλά εγκαταλείφθηκε και οι κάτοικοι της 
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μετακινήθηκαν από τον λόφο της Κεφάλας στον πιο χαμηλό λόφο του Πετρά (Παπαδάτος 

2008, 263-264). 

 Η κεραμεική παραπέμπει στις δύο διακριτές φάσεις κατοίκησης που 

προαναφέρθηκαν. Τα ΤΝ IV αγγεία ανήκουν σε μία στυλιστική φάση και είναι κυρίως 

χονδροειδή και ημι-χονδροειδή, με σκούρο φαιό και μελανό πυρήνα. Η επιφάνεια φέρει 

καστανέρυθρη στίλβωση και το ίδιο παρατηρείται και στα λεπτότεχνα αγγεία. Τα σχήματα 

εγγράφουν ανοιχτά και ευρύστομα αγγεία, κυρίως κύπελλα, λεκάνες και πιθοειδή με λαιμό 

(collared jars). Παράλληλα των αγγείων αυτών έχουν εντοπιστεί εντός και εκτός Κρήτης. 

Μερικά τυπικά σχήματα είναι συχνά και στα ΤΝ σύνολα από την Κνωσό και τη Φαιστό, ενώ 

τα αγγεία τύπου cheese-pot είναι πολύ συχνά, όπως είδαμε στα Δωδεκάνησα (Παρθένι 

Λέρου, Αλιμνιά Ρόδου , Γυαλί Νισύρου, Κάσος, Κάρπαθος), καθώς και στη Νεροκούρου 

(στη Δυτική Κρήτη) (Παπαδάτος 2008, 264-265).  

 Να σημειωθεί ότι έχει βρεθεί και πρωιμότερη κεραμεική που χρονολογείται στις 

περιόδους ΤΝ Ι-ΙΙΙ και υποδεικνύει ανθρώπινη δραστηριότητα στην περιοχή και πριν από 

την TN IV. Δυστυχώς, η εν λόγω κεραμεική δεν βρέθηκε στη θέση της αλλά είναι 

αναμεμειγμένη με ΤΝ IV και ΠΜ Ι κεραμεική, και δεν οδηγεί με βεβαιότητα στο είδος της 

και τη δραστηριότητα με την οποία συνδέεται (Παπαδάτος 2008, 265). Η κεραμεική που 

αποδίδεται στην ΠΜ Ι περίοδο δεν παρουσιάζει επιδράσεις εκτός Κρήτης, αλλά αντιθέτως 

παράλληλα της ανιχνεύονται εντός του νησιού, και επιβεβαιώνουν τη χρονολόγηση της σε 

μια πρωιμότερη φάση της ΠΜ Ι από ό,τι για παράδειγμα αυτής της Αγιας-Φωτιάς, του 

Πόρου Κατσαμπά, του Πύργου, του Καλού Χωριού, της Αγίας Τριάδας, που τοποθετούνται 

προς το τέλος της ίδιας περιόδου (Παπαδάτος 2008, 267-268). 

 Η ΤΝ IV κεραμεική της Κεφάλας Πετρά και κυρίως η παρουσία των 

χαρακτηριστικών cheese-pots δηλώνει μια σχέση με τα Δωδεκάνησα, σύμφωνα με τον 

ανασκαφέα όχι τόσο μια πολιτιστική επίδραση αλλά προπαντός μια μετακίνηση πληθυσμών 

προς την Κρήτη (Παπαδάτος 2008, 270). Αντίστοιχες παρατηρήσεις έχουν γίνει και για το 

Νεροκούρου στα Χανιά, αν και εκεί οι εκτός νησιού επιδράσεις προέρχονται από την 

Πελοπόννησο.  

 

Μοναστηράκι Καταλύματα (εικ.23) 

 Η θέση Μοναστηράκι Καταλύματα βρίσκεται ψηλά στις βόρειες βραχώδεις εξοχές 

του φαραγγιού του Χα, στον Ισθμό της Ιεράπετρας. Η θέση είναι φυσικά οχυρή, με θέα στην 
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κοιλάδα της Ιεράπετρας και μάλλον επιλέχθηκε για λόγους ασφαλείας (Nowicki 2008, 204). 

Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε υπό τη διεύθυνση του K. Nowicki και σε συνεργασία με την 

ΚΔ’ Ε. Π.Κ.Α. μεταξύ των ετών 1993-2000, στο πλαίσιο του Chalasmenos Project. 

Νεολιθικές αποθέσεις εντοπίστηκαν σε δύο σημεία του Πλατώματος C. Στο ένα, το χώμα 

ήταν αναμεμειγμένο με στάχτη, οστά ζώων και όστρακα και τέχνεργα από οστό και 

πελεκημένο και λειασμένο λίθο. Στο άλλο, ανιχνεύθηκαν κάρβουνα και ελάχιστη κεραμεική 

(Nowicki 2008, 204-206). 

 Πρόκειται για κεραμεική της κρητικής Τελικής Νεολιθικής με στοιχεία που τη 

χρονολογούν στο τέλος της περιόδου. Τα πιο κοντινά παράλληλα της κεραμεικής αυτής 

προέρχονται από το Στρώμα ΙΙ της Κνωσού, το χαμηλότερο στρώμα της Φαιστού και από 

διάφορες επιφανειακές έρευνες της Ιεράπετρας. Ο ανασκαφέας τη θεωρεί σύγχρονη με αυτήν 

από τη Φαιστό και τη Γόρτυνα και πρωιμότερη από εκείνη του Νεροκούρου. Φαίνεται, 

επομένως, πως ανήκει στην ΤΝ ΙΙΙ κατά την αναθεωρημένη χρονολόγηση του Tomkins 

(Nowicki 2008, 206-207).  

 

Λαμνώνι και Κατελιώνας (εικ.24-26) 

Επιφανειακή έρευνα πραγματοποιήθηκε το 1994 από τον K. Branigan και μια ομάδα 

από το Πανεπιστήμιο του Sheffield στην περιοχή του Ζίρου και συγκεκριμένα σε δύο 

λεκανοπέδια, το Λαμνώνι και τον Κατελιώνα. Καταγράφηκε ένας ορίζοντας προανακτορικής 

κατοίκησης και στις δύο θέσεις, που χρονολογείται στα τέλη της Νεολιθικής περιόδου 

(Branigan 1999, 57). 

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν πυκνές συγκεντρώσεις Νεολιθικών οστράκων σε τρία 

σημεία στο Λαμνώνι, και ίχνη από θεμελιώσεις τοίχων, ο συνδυασμός των ο οποίων οδήγησε 

τον ερευνητή στην ταύτιση μιας θέσης κατοίκησης με τέσσερις ή πέντε μικρές οικίες από 

ελαφριές κατασκευές πάνω σε λίθινη θεμελίωση (Branigan 1999, 62). Με βάση τα ευρήματα 

από την έρευνα, ο Branigan θεωρεί ότι πέρα από τις τέσσερις ή πέντε ελαφρές οικίες, 

υπήρχαν και δυο απομονωμένες αγροικίες καθώς και ένα κοινοτικό ιερό και ένας τόπος 

ταφής, τα οποία μοιράζονταν οι κάτοικοί τους. Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι η μικρή αυτή 

κοινότητα των έξι-επτά οικογενειών κατοίκησε για μία ή δυο γενιές στην ΥΝ περίοδο το 

Λαμνώνι, ότι επρόκειτο για εποχική κατοίκηση και οι μόνιμες κατοικίες τους θα βρίσκονταν 

σε χαμηλότερο υψόμετρο (Branigan 1999, 62). Δε μπορούμε όμως να παραβλέψουμε τις 
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ανθρώπινες ταφές και την ύπαρξη δύο με τριών μεγάλων αποθηκευτικών αγγείων, τα οποία 

αποτελούν ενδείξεις μιας πιο μόνιμης κατοίκησης της θέσης.  

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και το λεκανοπέδιο του Κατελιώνα, όπου 

εντοπίστηκαν υψηλές συγκεντρώσεις νεολιθικών οστράκων σε δύο περιοχές: στις πλαγιές 

του λόφου Σταυρωμένου και νοτιότερα από αυτόν. Οι συγκεντρώσεις οστράκων στα δύο 

αυτά σημεία υποδεικνύουν την ύπαρξη μικρών συστάδων οικιών (hamlets of households), 

αλλά δε σώζονται καθόλου αρχιτεκτονικά κατάλοιπα (Branigan 1999, 62-64).  

Το υλικό που εντοπίστηκε στα δύο λεκανοπέδια και η διασπορά του στο χώρο δίνουν 

την εντύπωση ότι πρόκειται για σύγχρονες οικιστικές εγκαταστάσεις της ΤΝ IV (Tomkins 

2008, 40), μικρής έκτασης και βραχύβιες, που σχετίζονταν κυρίως με την κτηνοτροφική 

οικονομία. Το τελευταίο συμπέρασμα προκύπτει, σύμφωνα με τον ίδιο, από την απουσία 

ευρημάτων σχετικών με την επεξεργασία δημητριακών και οσπρίων, παρόλο που και στον 

Κατελιώνα και στο Λαμνώνι, υπάρχει καλλιεργήσιμη γη και πηγή νερού κοντά στις περιοχές 

των νεολιθικών οικισμών (Branigan 1999, 64).  

 Η μελέτη της κεραμεικής από την επιφανειακή έρευνα των λεκανοπεδίων στο 

Λαμνώνι και στον Κατελιώνα έδειξε διαφορές, που μπορούν να αποδοθούν είτε στην 

προμήθεια από διαφορετικές πηγές, είτε σε χρονολογικές διαφορές μέσα στην Τελική 

Νεολιθική. Σύμφωνα με τον Branigan η εγγύτητα των δύο περιοχών μάλλον αποκλείει την 

πρώτη αιτιολογία και ευνοεί τη δεύτερη. Το πιθανότερο σενάριο είναι τα δύο λεκανοπέδια να 

κατοικήθηκαν την ίδια περίοδο, αλλά λίγο αργότερα οι κάτοικοι του Λαμνωνίου να 

μετακινήθηκαν στον Κατελιώνα πριν εγκαταλείψουν λίγο αργότερα και αυτήν την περιοχή, 

πάντα στο πλαίσιο της Τελικής Νεολιθικής (Branigan 1998, 84). 

 

Σπήλαιο Τραπέζας (εικ.27-28) 

Το μικρό οροπέδιο της Τραπέζας βρίσκεται βορειοανατολικά, σε απόσταση περίπου 

ενός χιλιομέτρου, του χωριού Τζερμιάδου, εκατό μέτρα ψηλότερα από το επίπεδο του 

μεγάλου οροπεδίου του Λασιθίου. Κοντά στο ανατολικό άκρο της νότιας απόληξης του 

βρίσκεται το ομώνυμο σπήλαιο, που είναι γνωστό και ως σπήλαιο της Πλάκας ή Γρύλη, για 

να διακρίνεται από τα άλλα που βρίσκονται στην ίδια περιοχή. Το σπήλαιο 

πρωτοεντοπίστηκε από τον Α. Evans και ανασκάφηκε από τον Pendlebury με τους 

συνεργάτες του το 1936 που δημοσίευσαν και τα αποτελέσματα μετά από τρία χρόνια 

(Pendlebury – Money-Coutts 1935-1936, 13).  
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Το σπήλαιο έχει πολύπλοκη κάτοψη και φθάνει σε βάθος ως τα 23μ. Λόγω συλήσεως 

είχε εξαιρετικά διαταραγμένη στρωματογραφία. Οι ανασκαφείς εντόπισαν ωστόσο μια 

περιοχή με αδιατάρακτη επίχωση, που απέδωσε μεγάλο αριθμό ευρημάτων, κυρίως 

κεραμεική και οστά, από τη Νεολιθική έως την ΜΜ περίοδο (Pendlebury – Money-Coutts 

1935-1936, 17-18).  

Τα είδη των ζώων δεν αναφέρονται. Η κεραμεική περιλαμβάνει όστρακα και ένα 

μικρό αριθμό ακέραιων αγγείων (Pendlebury – Money-Coutts 1935-1936, 25). Ο πηλός είναι 

εξαιρετικά χονδροειδής με χρώμα που ποικίλλει από το καστανό μέχρι το μαύρο. Η 

επιφάνεια των αγγείων είναι στιλβωμένη. Υπάρχουν λίγα εγχάρακτα όστρακα, στικτά ή με 

γραμμώσεις. Τα σχήματα είναι κυρίως σκύφοι, αγγεία με στόμιο ή λαιμό, και πινάκια, καθώς 

και μεγάλα μαγειρικά σκεύη. Οι βάσεις είναι πάντα κυρτές, ποτέ επίπεδες. Οι λαβές είναι 

πεπλατυσμένες, τυπικές Νεολιθικές, ενώ μία έχει τριγωνική διατομή (Pendlebury – Money-

Coutts 1935-1936, 26).  

Η κεραμεική αυτή χαρακτηρίστηκε από τους ανασκαφείς Ρυθμός Τραπέζας, με 

χαρακτηριστικό της τον τραχύ πηλό με εγκλείσματα, χωρίς επίχρισμα, μερικές φορές με 

στίλβωση και με επιφάνεια που έχει ένα χαρακτηριστικό κοκκινωπό-καστανό ως μαύρο 

χρώμα με μικρές κηλίδες. Χαρακτηριστική είναι η πλαστική διακόσμηση, σχοινοειδής ή με 

απομιμήσεις προσώπων. Τα αγγεία του ρυθμού αυτού είναι χειροποίητα και μερικές φορές 

φαίνεται να έχουν συναρμολογηθεί με την προσθήκη λωρίδων πηλού. Ο πηλός είναι 

εξαιρετικά εύθραυστος και γι’ αυτό ήταν δύσκολη η αποκατάσταση αγγείων (Pendlebury – 

Money-Coutts 1935-1936, 28-31).  

Η κεραμεική χρονολογείται «στη μεταβατική περίοδο μεταξύ Νεολιθικής και ΠΜ Ι» 

(Pendlebury – Money-Coutts 1935-1936, 23). Έχει παράλληλα με αυτήν από την ΥΝ Κνωσό, 

τη Φαιστό, το σπήλαιο της Μιαμούς και τον Μαγκασά (Pendlebury – Money-Coutts 1935-

1936, 26, 28), που σήμερα τοποθετούνται στην Τελική Νεολιθική. Οι ανασκαφείς τη 

συσχετίζουν επίσης με την κεραμεική από την Μικρά Ασία, παραλληλίζοντας τα αγγεία με 

ανθρωπόμορφη διακόσμηση με αυτά από την Τροία (Pendlebury – Money-Coutts 1935-

1936, 31). Ο Ζώης δε συμφωνεί και υπενθυμίζει την αντίστοιχη διακόσμηση σε αγγεία από 

το Διμήνι (Ζώης 1973, 122).  

 Το σπήλαιο της Τραπέζας ήταν εγκατάσταση ζωής κατά την ΥΝ και την ΤΝ περίοδο. 

Κατόπιν χρησιμοποιήθηκε για ταφές από την ΠΜ Ι/ΙΙ ως και τη ΜΜ περίοδο (Pendlebury – 

Money-Coutts 1937-1938, 14). Η εύρεση κεραμεικής τύπου Τραπέζας στο κοντινό σπήλαιο 
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Κάστελλος δείχνει την πληθυσμιακή μετακίνηση από το ένα σπήλαιο στο άλλο. Σύμφωνα με 

τον Nowicki, τα δεδομένα από την έρευνα του Pendlebury δείχνουν μια τάση για επιλογή 

οχυρών λόφων ως θέσεις κατοίκησης στις αρχές της ΠΜ Ι περιόδου (Nowicki 1996, 33). 

 

Νεροκούρου, Χανιά  

 Τη δεκαετία του 1980 εντοπίστηκε τυχαία μια σημαντική εγκατάσταση της Τελικής 

Νεολιθικής, κατά τη διάρκεια Ελληνοϊταλικών ανασκαφών στο Νεροκούρου, μια θέση μόλις 

3χλμ. ΝΑ των Χανίων, στη μέση μια εύφορης πεδιάδας με θέα στον κόλπο της Σούδας, που 

μελετήθηκε από τη L. Vagnetti (Vagnetti 1996, 31). Πρόκειται για έναν οικισμό από 

ανεξάρτητες οικίες με λίθινα θεμέλια και ανωδομή από φθαρτά υλικά, από τον οποίο έχουν 

μόνο σωθεί τα λιγοστά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα μιας οικίας. Παρόλο που είναι άφθονη, η 

κεραμεική είναι δυστυχώς κακής ποιότητας, με ανομοιόμορφη όπτηση, εύθριπτη, με 

μονότονα σχήματα. Το πιο κοινό σχήμα είναι η λεκάνη με στρογγυλή ή γωνιούμενη διατομή, 

ενίοτε με έσω νεύοντα χείλη. Υπάρχουν επίσης μερικά κλειστά σχήματα και αγγεία με στενό 

λαιμό. Αντιπροσωπευτική είναι μια σειρά από χονδροειδή αγγεία, τα «ταψιά» (baking pans). 

Υπάρχουν, επίσης, και αγγεία τύπου cheese-pot, που όπως έχει προαναφερθεί είναι πολύ 

τυπικά της Τελικής Νεολιθικής (Vagnetti 1996, 31-32).  

 Σφονδύλια και υφαντικά βάρη παραπέμπουν σε δραστηριότητες υφαντικής. Ενώ 

λίθινα εργαλεία και μεγάλη ποσότητα λεπίδων και αποκρουσμάτων οψιανού δείχνουν ότι οι 

κάτοικοι κατασκεύαζαν επί τόπου τα εργαλεία τους. Παραξενεύουν η περιορισμένη 

ποσότητα οστών ζώων και η παντελής απουσία οστρέων (Vagnetti 1996, 32). 

 Η Vagnetti θεωρεί ότι η κεραμεική από Νεροκούρου δεν συνδέεται τόσο με τη 

σύγχρονη της εκείνη από την Κνωσό και τη Φαιστό, αλλά μοιάζει περισσότερο με σύνολα 

από την Τραπέζα, το Σπήλαιο της Ειλειθυίας στην Αμνισό και τη Φουρνή στο Μιραμπέλλο. 

Η ίδια συσχετίζει έμμεσα την εγκατάσταση στο Νεροκούρου με τις εγκαταστάσεις που 

εντόπισε ο Βασιλάκης στα Αστερούσια (Καλά Σελιά, Καλοί Λιμένες Ι, Αγία Κυριακή, 

Μεγάλοι Σκίνοι Ι και Αποθαμένου Λάκκος) (Vagnetti 1996, 34). Εντοπίζει, επίσης, 

παράλληλα με θέσεις του συνόλου «Αττικής-Κεφάλας» στην ηπειρωτική Ελλάδα, των 

Κυκλάδων5 και άλλων. Τέλος, η κεραμεική του Νεροκούρου παρουσιάζει ομοιότητες με 

                                                 
5 Με το υλικό από το Νεροκούρου, η Vagnetti συνδέει, ακόμη, ευρήματα από την Αγορά των Αθηνών, τον Θορικό, τη 
Σπηλιά του Κίτσου, την Κεφάλα Κέας και  τη Σκοτεινή Θαρρουνίων της Εύβοιας, καθώς και από τη Γκρόττα Νάξου 
(Vagnetti 1996, 35). 
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αντίστοιχο υλικό από τη Χίο (Εμποριό, Άγιο Γάλα), τη Σάμο (Τηγάνι) και  τα Δωδεκάνησα6 

(Vagnetti 1996, 34-36). Βάσει της κεραμεικής, η Vagnetti τοποθετεί την εγκατάσταση 

Νεροκούρου σε ένα προηγμένο στάδιο της Τελικής Νεολιθικής, μαζί με τις άλλες θέσεις της 

πολιτισμικής ομάδας της Φουρνής (Vagnetti 1996, 38).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Ειδικότερα, το Παρθένι Λέρου, το Γυαλί Νισύρου, το Κάστρο Αλιμνιάς, τις Καλυθιές και το Κούμελο Ρόδου, της Άσπρη 
Πέτρα στην Κω, το Βαθύ Καλύμνου (Vagnetti 1996, 35-36).  
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Συνθετική παρουσίαση των δεδομένων 

 Σύμφωνα με τα γνωστά αρχαιολογικά δεδομένα, μόνο σε πέντε αιγαιακά νησιά 

ανιχνεύεται ανθρώπινη δραστηριότητα στην Πρώιμη και Μέση Νεολιθική περίοδο (περ. 

7000-5200 π.Χ.) και αυτά είναι: η Κρήτη, η Αλόννησος, η Κυρα-Παναγιά, η Σκύρος και η 

Θάσος (Phoca-Cosmetatou 2011, 80). Εκτός από την Κρήτη, δεν υπήρχαν ενδείξεις για 

μόνιμη εγκατάσταση στα άλλα νησιά, τα περισσότερα από τα οποία μάλλον δεν ήταν τότε 

νησιά.  

Αντίθετα, τα τέλη της Νεολιθικής περιόδου, δηλαδή η Ύστερη και η Τελική 

Νεολιθική (περ. 5200-3000 π.Χ.), βρίσκουν τα δύο τρίτα των νησιών του Αιγαίου 

κατοικημένα. Στις Κυκλάδες στην ΥΝ περίοδο εποικίζονται ο Σάλιαγκος, οι Κουκουναριές 

Πάρου, η Φτελιά Μυκόνου, το σπήλαιο Ζα Νάξου, η Γκρόττα Νάξου και το Ακρωτήρι στη 

Σαντορίνη. Ενώ στην ΤΝ ιδρύονται οι οικισμοί: στην Κεφάλα Κέας και στον Στρόφιλα  

Άνδρου. Οι κυκλαδικές αυτές εγκαταστάσεις είναι οι μεγαλύτερες, οι πιο συστηματικά 

ανεσκαμμένες και καλύτερα μελετημένες (Phoca-Cosmetatou 2011, 81).  

Στις Κυκλάδες έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και αρκετές επιφανειακές 

έρευνες που έχουν αποκαλύψει θέσεις της Τελικής Νεολιθικής, όπως το Μικρογυάλι και το 

Βρυόκαστρο Άνδρου, τα Χοντρά και τα Τάλαντα Σύρου, η Μινώα Αμοργού, η Πάουρα και η 

Αγία Ειρήνη Κέας, ο Άγιος Σώστης Σίφνου και η Μαύρη Σπηλιά Μυκόνου (Phoca-

Cosmetatou 2011, 81). Τα διαθέσιμα σχετικά δεδομένα είναι περιορισμένα και δεν έχουν 

συμπεριληφθεί στις θέσεις στην παρούσα εργασία. Συμπληρώνουν ωστόσο και επαληθεύουν 

την εικόνα της Τελικής Νεολιθικής στις Κυκλάδες.  

Στα Δωδεκάνησα, υπάρχει αντιστοίχως αύξηση του αριθμού των εγκαταστάσεων στο 

τέλος της Νεολιθικής περιόδου. Εδώ παρουσιάστηκαν: το σπήλαιο Άγιος Γεώργιος 

Καλυθιών και το Κούμελο Αρχαγγέλου στη Ρόδο, το Παρθένι στη Λέρο, το Κάστρο στην 

Αλιμνιά και το Γυαλί στη Νίσυρο. Ενώ από επιφανειακές έρευνες έχουν προκύψει και άλλες 

ενδείξεις σε νησιά, όπως η Κάσος και σε βραχονησίδες, όπως η Καντηλούσα και η 

Πέργουσα, λόγω περιορισμένων δεδομένων, δεν παρουσιάστηκαν εδώ (Σάμψων 2006, 242).  

Στην Κρήτη, η έρευνα για τη Νεολιθική παρέμεινε ελλιπής για αρκετά χρόνια, λόγω 

κυρίως της έμφασης στην Εποχή του Χαλκού. Οι γνώσεις μας για την Τελική Νεολιθική 

ήταν μέχρι σχετικά πρόσφατα πολύ περιορισμένες και αφορούσαν κυρίως το κεντρικό και το 

ανατολικό τμήμα του νησιού. Υπήρχαν επίσης ζητήματα αφενός του ορισμού της 

μεταβατικής περιόδου από την Τελική Νεολιθική και την Πρωτομινωική Ι, και αφετέρου της 
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αποσαφήνισης της χρονολογικής σχέσης μεταξύ Κνωσού και Φαιστού. Η νέα χρονολόγηση 

της κρητικής Νεολιθικής που πρότεινε ο P. Tomkins αποκαθιστά το δεύτερο κενό και 

συγχρόνως επανασυνδέει χρονολογικά την Κρήτη με το υπόλοιπο Αιγαίο.   

Στην παρούσα εργασία, η Κρήτη του τέλους της Νεολιθικής περιόδου 

αντιπροσωπεύεται από: τη Φαιστό, τον Πόρο-Κατσαμπά, τα «Καλά Σελιά» στους Καλούς 

Λιμένες, το Μαγκασά Σητείας, την Κεφάλα Πετρά Σητείας, το Μοναστηράκι Καταλύματα 

Ιεράπετρας, το Λαμνώνι και τον Κατελιώνα Λασιθίου, το Σπήλαιο Τραπέζας Λασιθίου και 

το Νεροκούρου Χανίων. Πρόκειται για εγκαταστάσεις κατά κανόνα δημοσιευμένες σε 

μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό.  

Τα τελευταία χρόνια με επιφανειακές έρευνες έχουν εντοπιστεί πολλές άλλες θέσεις 

του τέλους της Νεολιθικής, που όμως δεν παρέχουν επαρκή δεδομένα ώστε να συγκριθούν 

ικανοποιητικά μεταξύ τους και με εκείνες που παρουσιάζονται.  

Οι υπό μελέτη αιγαιακοί οικισμοί βρίσκονται σε βουνά ή σε λόφους και γενικά σε 

υψηλά σημεία από όπου μπορεί κανείς να έχει εποπτεία της γύρω περιοχής. Εξαίρεση 

αποτελεί το Νεροκούρου, που βρίσκεται στον κάμπο των Χανίων. Ιδρύονται επίσης σε 

ακρωτήρια και σε περιοχές με θέα στη θάλασσα, αν και σε κάποιες περιπτώσεις όπως το 

Σπήλαιο Ζα στη Νάξο, το Λαμνώνι και ο Κατελιώνας στο Λασίθι, τα Νεροκούρου στα 

Χανιά, το σπήλαιο Τραπέζας στο Λασίθι και o Μαγκασάς Σητείας, οι θέσεις είναι μακρυά 

από αυτήν. Επίσης, άλλο χαρακτηριστικό των θέσεων της Τελικής Νεολιθικής είναι η 

οχυρότητά τους.  

Οι έποικοι των νησιών του νότιου Αιγαίου στα τέλη της Νεολιθικής επιλέγουν 

εξάλλου πολύ συχνά σπηλαιοπεριβάλλοντα για εγκατάσταση, όπως το Σπήλαιο Ζα, η 

Τραπέζα, η βραχοσκεπή στον Κατσαμπά, ο Άγιος Γεώργιος Καλυθιών και το Κούμελο 

Αρχαγγέλου στη Ρόδο. Όσο και υπαίθριους οικισμούς, συνήθως μικρούς σε μέγεθος, που 

αποτελούνται από λίγα σπίτια ή μερικά δωμάτια, όπως η οικία του Κατσαμπά. 

Η διάρκεια ζωής των οικισμών αυτών είναι συνήθως μερικές εκατοντάδες χρόνια. 

Συχνά εγκαταλείπονται στην αρχή της Εποχής του Χαλκού, χωρίς προφανή βίαια αίτια. 

Κάποιες θέσεις συνεχίζουν ωστόσο να χρησιμοποιούνται, όπως το σπήλαιο Ζα, η Τραπέζα 

και το Μοναστηράκι Καταλύματα, με τον ίδιο οικιστικό ή διαφορετικό χαρακτήρα.  

Τα ευρήματα από τις υπό μελέτη εγκαταστάσεις δείχνουν ότι αυτές κατοικήθηκαν, αν 

και η εποχικότητα ή η μονιμότητα της κατοίκησης σε κάποιες από αυτές είναι ακόμα υπό 

συζήτηση. Στην κεραμεική τους συγκαταλέγονται αγγεία για την προετοιμασία και την 
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κατανάλωση της τροφής, και κάποτε πιθοειδή αγγεία για την αποθήκευση διατροφικών 

προϊόντων. Ενώ λίθινα εργαλεία όλων των τύπων θα εξυπηρετούσαν τις διαφορετικές 

ανάγκες των νοικοκυριών.  

Όχι σπάνια συναντώνται επίσης σκωρίες μετάλλων, πήλινες χοάνες και μεταλλικά 

τέχνεργα, για παράδειγμα στην Κεφάλα Κέας, στο σπήλαιο Ζα (ένα χρυσό έλασμα), στη 

Φτελιά Μυκόνου, στο Γυαλί Νισύρου και στην Κεφάλα Πετρά. Τα ευρήματα αυτά δείχνουν 

πως οι απαρχές της μεταλλουργίας μετακινούνται σήμερα αρκετά νωρίτερα, δηλαδή στα 

τέλη της Νεολιθικής περιόδου στο Αιγαίο.  

Τα οργανικά κατάλοιπα δεν έχουν μελετηθεί στον ίδιο βαθμό σε όλες τις θέσεις. 

Υπάρχουν όμως ικανοποιητικές ενδείξεις από τα περισσότερα για τις στρατηγικές επιβίωσης 

της εποχής. Στα σύνολα από τα Κυκλαδικά νησιά κυριαρχούν τα πρόβατα και οι αίγες και σε 

μικρότερο ποσοστό ανιχνεύονται βοοειδή και χοίροι. Συνήθως οι δύο πρώτοι τύποι οικιακών 

ζώων εξετάζονται στις δημοσιεύσεις ως μία ενιαία κατηγορία, εκτός από τα οστά στο 

σπήλαιο Ζα όπου γίνεται διάκριση μεταξύ των δύο, και προκύπτει μια υπεροχή των 

αιγοειδών και μάλιστα μια εκμετάλλευση των ζώων τα ζώα κυρίως για το κρέας τους και σε 

μικρότερο βαθμό η και καθόλου για τα δευτερογενή προϊόντα από αυτά.  

Από τις θέσεις της Κρήτης αναφορά σε αρχαιοζωολογικά σύνολα γίνεται δυστυχώς 

μόνο από τον Μαγκασά και τον Κατσαμπά. Στην πρώτη περίπτωση, λόγω της παλαιότητας 

της ανασκαφής, δεν αναφέρεται παρά η εύρεση οστών ζώων και οστρέων, και τίποτα 

περισσότερο. Στη νεότερη μελέτη του υλικού που είχε συλλεχθεί κατά την ανασκαφή 

προέκυψε ότι κυριαρχούν τα βοοειδή και ακολουθούν σε μικρότερα ποσοστά τα 

αιγοπρόβατα, οι χοίροι, καθώς και ο σκύλος, ο λαγός, ο ασβός, τα πουλιά και ο ίππος. Η 

εικόνα αυτή φέρνει στο μυαλό της περίπτωση της Κνωσού, όπου οι κάτοικοι 

εκμεταλλεύονταν τα βοοειδή τόσο για το κρέας τους, όσο και για το γάλα και την ελκτική 

τους δύναμη.  

Από τις θέσεις των Δωδεκανήσων, αρχαιοζωολογικά δεδομένα υπάρχουν μόνο από 

τα σπήλαια Αγίου Γεωργίου Καλυθιών και Κούμελο Αρχαγγέλου, και από το Παρθένι 

Λέρου. Τα οστά των γνωστών οικόσιτων ζώων συνυπάρχουν στις θέσεις αυτές με όστρεα και 

οστά ψαριών. Αναλυτικά έχει μελετηθεί μόνο το σύνολο από το σπήλαιο στις Καλυθιές, 

όπου ανιχνεύθηκαν αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοίροι, διάφορα πτηνά, εκ των οποίων και 

κοτόπουλα.   
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Αποτελέσματα για τα αρχαιοβοτανικά κατάλοιπα απουσιάζουν δυστυχώς στις 

περισσότερες ανασκαφικές αναφορές. Πολύ σπάνια έχει γίνει πλήρης μελέτη φυτικών 

συνόλων, όπως στην περίπτωση του σπηλαίου στις Καλυθιές. Στις Κυκλάδες μοιάζουν να 

κυριαρχούν το κριθάρι και τα όσπρια, μολονότι και πάλι δεν υπάρχουν δεδομένα από όλες 

τις θέσεις.  

Για τις κρητικές νεολιθικές θέσεις που αναφέρονται στην παρουσία εργασία δεν 

υπάρχουν πληροφορίες για τα αρχαιοβοτανικά δεδομένα, οπότε θα αρκεστούμε στις έμμεσες 

ενδείξεις καλλιέργειας, καθώς και επεξεργασίας και κατανάλωσης φυτικών ειδών όπως είναι 

τα τριβεία και οι τριπτήρες που έχουν βρεθεί στις περισσότερες θέσεις από αυτές.  

Στα Δωδεκάνησα μόνο στο σπήλαιο του Αγίου Γεωργίου στις Καλυθιές έχει γίνει 

λεπτομερής μελέτη των αρχαιοβοτανικών καταλοίπων. Μεταξύ των γνωστών ειδών 

(δημητριακά και όσπρια), βρέθηκαν και μερικοί απανθρακωμένοι σπόροι από καρποφόρα 

δέντρα, όπως η συκιά. Η καλλιέργεια και η διατροφή των νεολιθικών κατοίκων στις άλλες 

εγκαταστάσεις εικάζεται και πάλι μέσω εργαλείων άλεσης, καθώς και τα μεγάλων 

αποθηκευτικών αγγείων. 

 

Συμπεράσματα 

 Οι δεκαοκτώ εγκαταστάσεις που παρουσιάστηκα στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, 

παρά τις ελλείψεις τους, δίνουν μια εικόνα του τέλους της Νεολιθικής εποχής των νησιών 

στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και στη νήσο Κρήτη. Επιφανειακά ευρήματα έχουν 

προσθέσει μεγάλο αριθμό θέσεων που πρωτοκατοικήθηκαν στην Ύστερη και την Τελική 

Νεολιθική στις περιοχές αυτές. Σε γενικές γραμμές, μοιράζονται ανάλογα τοπογραφικά 

χαρακτηριστικά, όπως ο φυσικός οχυρός τους χαρακτήρας, η εγγύτητα σε πηγές νερού, η 

καλή ορατότητα, και συνήθως η θέα στη θάλασσα.  

 Πρόκειται για υπαίθριους οικισμούς ή για σπήλαια που κατοικούνται για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα (από ένα-δυο γενιές ως μερικές εκατοντάδες χρόνια), από 

μικρές ανθρώπινες ομάδες. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα μαρτυρούν 

κτήρια κατασκευασμένα από ελαφρά υλικά, για να στεγάσουν ένα ή δύο νοικοκυριά. Το 

τέλος των οικισμών αυτών δεν συνδέεται κατά κανόνα με βίαια φυσικά ή ανθρωπογενή 

καταστροφικά γεγονότα, αφού οι περισσότεροι απλά εγκαταλείπονται.  

 Με βάση τα ευρήματα τους πρόκειται για εγκαταστάσεις ζωής. Η κεραμεική και τα 

λίθινα εργαλεία προτείνουν εγκαταστάσεις  ζωής, όπου προετοιμάζεται και καταναλώνεται η 



79 
 

τροφή και συνήθως αποθηκεύονται διατροφικά είδη στην κλίμακα του νοικοκυριού. Πολύ 

σπάνια έχουν αναφερθεί μαζικά γεύματα, που ίσως είχαν σχέση με τελετουργίες ή 

κοινοτικούς εορτασμούς, όπως για παράδειγμα στη Φαιστό (Todaro – Di Tonto 2008, 181-

183). Ο μόνιμος ή εποχικός χαρακτήρας τους αποτελεί αντικείμενο συζήτησης.  

 Τα αρχαιοζωολογικά όσο και τα αρχαιοβοτανικά κατάλοιπα, όταν είναι γνωστά, 

δείχνουν μια υπεροχή των αιγοπροβάτων και ακολουθούν οι χοίροι και τα βοοειδή. Μόνο 

στον Κατσαμπά η εικόνα φαίνεται διαφορετική, με αυξημένο τον αριθμό των βοοειδών. Τα 

ζώα, που ανιχνεύονται στο οστεολογικό υλικό είχαν καταναλωθεί και δεν υπάρχουν στοιχεία 

για την εκμετάλλευση των δευτερογενών προϊόντων τους. Βασικά διατροφικά είδη της 

εποχής ήταν τα δημητριακά και τα όσπρια, ενώ σε πολύ μικρό ποσοστό ανιχνεύονται άγρια 

είδη φυτών (π.χ. σχίνος, βελανιδιά) και ζώων (ελάφια, αλεπούδες, λαγοί, αρουραίοι, αρκετά 

πτηνά κ.ο.κ.).  

 Οι ομάδες των κατοίκων τους είχαν μια οικονομία μεικτού αγροτοκτηνοτροφικού 

χαρακτήρα. Δημιούργησαν μικρούς αυτάρκεις οικισμούς σε απομακρυσμένες περιοχές, οι 

περισσότεροι από τους οποίους “σβήνουν” στο τέλος της Νεολιθικής περιόδου. Ελάχιστοι 

συνεχίζουν με τον ίδιο ή διαφορετικό χαρακτήρα για μερικές εκατοντάδες χρόνια ακόμα. Τα 

δεδομένα που παρουσιάστηκαν από τους ερευνητές στην βιβλιογραφία των τελευταίων ετών 

φώτισαν ως ένα βαθμό την εικόνα που είχαμε για το Αιγαίο της Τελικής Νεολιθικής, αλλά η 

έρευνα συνεχίζεται με στόχο την αποκάλυψη και άλλων πτυχών της περιόδου αυτής.  
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η εικόνα της Ύστερης και της Τελικής Νεολιθικής περιόδου στο Αιγαίο, όπως 

διαμορφώνεται μέσα από τα σημερινά αρχαιολογικά δεδομένα, είναι εντυπωσιακή 

και απέχει κατά πολύ από εκείνη που επικρατούσε πριν μερικές δεκαετίες. Το 

πολιτισμικό τοπίο της εποχής αυτής δεν είναι καθόλου έρημο, όπως πιστευόταν, αλλά 

αντιθέτως εγγράφει μια εποικιστική «έκρηξη» που γεννά πολλά ερωτήματα, σε 

κάποια από τα οποία απαντά η σύγχρονη έρευνα και σε κάποια άλλα όχι.  

Σύμφωνα με τις υποθέσεις που έχουν διατυπωθεί περί του νεολιθικού 

εποικισμού των νησιών του Αιγαίου, οι νέες εγκαταστάσεις είναι άλλοτε μόνιμες και 

άλλοτε εποχικές. Οι άνθρωποι που εποίκισαν τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την 

Κρήτη φαίνεται ότι τα είχαν επισκεφθεί προηγουμένως και αποφάσισαν ότι 

πληρούσαν τα απαραίτητα κριτήρια για την επιβίωσή τους.  

Με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως είναι η περίπτωση της Κνωσού, οι πρώτοι 

μόνιμοι οικισμοί των νησιών του Νοτίου Αιγαίου εμφανίζονται στα τέλη της 

Νεολιθικής περιόδου. Οι λόγοι που καθυστέρησαν τον εποικισμό των νησιών δεν 

θεωρείται πλέον ότι σχετίζονται με δημογραφικές αυξομειώσεις στον ηπειρωτικό 

χώρο ούτε με τεχνολογικές ελλείψεις. Οι παλαιότερες αυτές υποθέσεις δεν έχουν 

ωστόσο ακόμα αντικατασταθεί με νεότερες και πειστικότερες.  

Η επιλογή των νεολιθικών αυτών εποίκων παραξενεύει και για έναν άλλο 

λόγο. Αφού στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται κατά κανόνα για εγκαταστάσεις 

σε οριακά αγροτικές περιοχές, με μικρές δυνατότητες καλλιέργειας και αξιοποίησης 

φυσικών πόρων για την επιβίωση των κοινοτήτων τους. Πολύ λίγοι είναι οι οικισμοί 

που δημιουργήθηκαν όχι σε ημιορεινές ζώνες αλλά σε κοιλάδες ή γενικά σε εύφορες 

περιοχές.  

Οι επιλογές αυτές οδήγησαν αρκετούς μελετητές στην υπόθεση ότι οι νέες 

εγκαταστάσεις σε υψηλό υψόμετρο και συχνά σε σπήλαια και βραχοσκεπές ήταν 

κατοικίες εξειδικευμένων κτηνοτρόφων. Η μελέτη, ωστόσο, των δεδομένων από τις 

θέσεις δεν στηρίζει πειστικά την αποκλειστική ενασχόληση των κατοίκων τους με την 

κτηνοτροφία και την παραγωγή δευτερογενών προϊόντων που θα δικαιολογούσαν μια 

τέτοια άποψη. 
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Από την άλλη, ο φυσικά οχυρός χαρακτήρας τους, το ικανό υψόμετρο, οι 

δυνατότητες εποπτείας, η συχνή εγγύτητά τους με τη θάλασσα και η θέα προς αυτήν 

δείχνουν μια διάθεση των νέων κατοίκων των νησιών για απομόνωση ή και 

προστασία από άλλες κοινωνικές ομάδες. Η οικιστική αυτή τάση που έρχεται σε 

αντίθεση με τον πιο εξωστρεφή τοπογραφικό χαρακτήρα των περισσότερων οικισμών 

των προηγούμενων περιόδων της Νεολιθικής, οδήγησε σε υποθέσεις για κοινωνικές 

αντιπαραθέσεις στα τέλη της περιόδου και, επομένως, μια ανασφάλεια των μικρών 

αυτών ομάδων.  

Ο εντοπισμός της ερυθράς κεραμεικής στα Δωδεκάνησα και αργότερα στην 

Κρήτη θεωρήθηκε ένδειξη για το ότι οι ομάδες αυτές μετακινήθηκαν από την 

Ανατολία στα Δωδεκάνησα και στη συνέχεια στην Κρήτη, όπου δημιούργησαν τις 

νέες τους εγκαταστάσεις. Οι Κυκλάδες ενδέχεται να εποικίσθηκαν τόσο από τον 

ελλαδικό ηπειρωτικό χώρο, όσο και από τη Μικρά Ασία.  

Άλλο κοινό χαρακτηριστικό των υπό μελέτη οικισμών είναι ότι στην 

πλειονότητα τους κατοικήθηκαν για μικρό χρονικό διάστημα και στη συνέχεια 

εγκαταλείφθηκαν χωρίς εμφανή βίαια αίτια. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα, όπως 

στην Κεφάλα Πετρά, φαίνεται ότι στην αυγή της Εποχής του Χαλκού οι κοινότητές 

τους μετακινούνται σε θέσεις σε χαμηλότερο υψόμετρο και σε πιο ευνοϊκές περιοχές, 

όπου αναπτύσσονται και ευημερούν. 

Επομένως, η συγκριτική προσέγγιση των δεκαοκτώ όψιμων νεολιθικών 

εγκαταστάσεων στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη οδηγεί κυρίως σε 

κοινά χαρακτηριστικά τους, όπως την επιλογή των θέσεων, τον χαρακτήρα, το 

μέγεθος και τη διάρκεια ζωής τους. Με μικρές διαφορές, η γενική διαπίστωση είναι 

ότι υπάρχει μια οικιστική αύξηση και ένα κοινό οικιστικό πρότυπο στα τέλη της 

Νεολιθικής περιόδου.  

Αυτό, όμως, που απασχολεί περισσότερο, δηλαδή οι λόγοι που οδήγησαν 

νεολιθικές ομάδες να τολμήσουν να κατοικήσουν στις μη ευνοϊκές αυτές περιοχές, 

δεν έχει απαντηθεί ικανοποιητικά και ίσως δεν απαντηθεί ποτέ. Οι επικρατέστερες 

σύγχρονες υποθέσεις επικεντρώνονται σε κοινωνικούς λόγους που θα οδήγησαν 

μικρές πληθυσμιακές ομάδες να «αποσπαστούν» από τις υπόλοιπες και να 

αναζητήσουν αλλού την τύχη τους και πλησιάζουν ίσως σε ένα κομμάτι της αλήθειας.  
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Ενδιαφέρον είναι, επίσης, το γεγονός ότι αυτή η μαζική κίνηση εποικισμού 

των νησιών και των οριακών τους περιοχών στο τέλος της Νεολιθικής περιόδου δεν 

μπορεί να ερμηνευθεί με μία μοναδική υπόθεση που να εφαρμόζεται παντού όπου 

παρατηρείται το φαινόμενο. Οι κοινωνικοί λόγοι που σύμφωνα με πολλούς μελετητές 

θα δικαιολογούσαν τον τυχαίο εποικισμό των νησιών δεν αιτιολογούν όμως τις 

προηγούμενες επισκέψεις τους και την οργάνωση που προηγήθηκε της εγκατάστασης 

τους σε αυτά.  

Το βέβαιο είναι ότι οι ομάδες που άφησαν τον τόπο τους, διέσχισαν τη 

θάλασσα και εγκαταστάθηκαν σε νησιωτικές και συχνά αφιλόξενες τοπογραφικά 

περιοχές φαίνεται, αν και δεν έχει αποδειχθεί παντού, ότι τα κατάφεραν, επιβίωσαν, 

προσαρμόστηκαν στα νέα περιβάλλοντα και ρίζωσαν στις καινούργιες τους πατρίδες. 

Θα είναι δύσκολο να βρεθούν οι λόγοι που τις οδήγησαν στο εγχείρημα αυτό και 

μόνο εικασίες μπορούν να γίνουν για το αν ήταν βίαιες αναταραχές, ασυμφωνίες 

μεταξύ των μελών των κοινοτήτων ή κάτι άλλο.  

Το σίγουρο είναι ότι η σχετική έρευνα συνεχίζεται από πολλούς και 

αξιόλογους επιστήμονες, οι οποίοι φέρνουν στο φως συνεχώς νέα στοιχεία που θα 

βοηθήσουν ακόμη περισσότερο στην κατανόηση της πολύ ενδιαφέρουσας αυτής 

περιόδου.  
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Επίλογος 

 

Όταν επέλεξα το θέμα της διπλωματικής μου, μού είχε κινήσει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον η 

ανθρώπινη πλευρά ενός τέτοιου φαινομένου. Οι νεολιθικοί άποικοι των νησιών ήταν μετανάστες, 

τυχοδιώκτες ή πρωτοπόροι; Έννοιες που παραπέμπουν βέβαια σε σύγχρονες καταστάσεις και πολύ 

δύσκολα μπορούν να εφαρμοστούν σε μια τόσο πρώιμη περίοδο. Τα χρόνια που μεσολάβησαν ως 

την ολοκλήρωση της εργασίας μου, παρατήρησα μια αύξηση του ενδιαφέροντος για το θέμα αυτό 

στην αρχαιολογική βιβλιογραφία, με νέες δημοσιεύσεις και νέες ερμηνευτικές υποθέσεις. Πολλά 

ερωτήματα που σχετίζονται με τον τρόπο που πραγματοποιήθηκε ο εποικισμός των νησιών και 

μάλιστα οριακών περιοχών σε αυτά, και τα μέσα της εκεί προσαρμογής των νέων αποίκων έχουν 

απαντηθεί σχετικά ικανοποιητικά. Άλλα πάλι, για τους λόγους που οδήγησαν τους ανθρώπους 

αυτούς σε ένα τέτοιο κίνημα θα βυθιστούν μάλλον για πάντα στη λήθη του χρόνου. 

Η βασική δυσκολία που αντιμετώπισα ήταν ότι δεν είχα στη διάθεσή μου τις ίδιες 

κατηγορίες δεδομένων για όλες τις υπό μελέτη εγκαταστάσεις. Οι ανασκαφείς δεν έχουν κοινή 

στρατηγική συλλογής δεδομένων, σε κάποιες περιπτώσεις λόγω της παλαιότητας των ανασκαφών 

τους που δεν επέτρεπε ακόμη προσεγγίσεις όπως τις σύγχρονες και άλλοτε επειδή οι δημοσιεύσεις 

είναι γενικά περιορισμένες και κάποτε δεν υπάρχουν καν ανασκαφικές εκθέσεις. Επίσης, η 

κεραμεική, που αποτελούσε μέχρι σχετικά πρόσφατα το κυρίαρχο εργαλείο χρονολόγησης και 

προσδιορισμού του χαρακτήρα μιας θέσης, σήμερα λειτουργεί συμπληρωματικά με τα δεδομένα 

από άλλες κατηγορίες ευρημάτων, κυρίως τα ζωοαρχαιολογικά και τα αρχαιοβοτανικά κατάλοιπα. 

Αυτό σημαίνει ότι θέσεις που έχουν ανασκαφεί, μελετηθεί και δημοσιευθεί τα τελευταία χρόνια 

παρουσιάζουν μια πιο πλήρη εικόνα σε σχέση με άλλες που έχουν διερευνηθεί στο παρελθόν.  

Τέλος, η προσπάθειά μου να συγκρίνω εγκαταστάσεις της ίδιας περιόδου από τρεις 

γειτονικές νησιωτικές ενότητες, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, υπήρξε μόνο 

μερικώς επιτυχής: καθώς προκύπτει μια πιο στενή σχέση μεταξύ Δωδεκανήσων και Κρήτης, ενώ οι 

Κυκλάδες εποικίστηκαν και επηρεάστηκαν πολιτισμικά από την ηπειρωτική Ελλάδα και από την 

Ανατολία. Ωστόσο το γεγονός ότι οι τρεις αυτές περιοχές υιοθετούν κοινά οικιστικά πρότυπα στα 

τέλη της Νεολιθικής δείχνει κάποιες αναλογίες.  

Σε γενικές γραμμές, η μελέτη της βιβλιογραφίας της Ύστερης και Τελικής Νεολιθικής 

περιόδου των νησιών του Νότιου Αιγαίου ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και η περιήγησή μου στην 

πολιτισμική αυτή ενότητα απέδωσε περισσότερα αποτελέσματα από όσα περίμενα όταν ξεκινούσα. 

Οι συνεχείς δημοσιεύσεις επί του θέματος μου γεννούν την ελπίδα ότι πολλές και συναρπαστικές 

εξελίξεις περιμένουν ακόμα την επιστήμη της αρχαιολογίας στο πεδίο αυτό. 
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Κατάλογος Εικόνων 

1. Όψη του ακρωτηρίου της Κεφάλας στην Κέα 

(http://www.pezoporia.gr/pez/wph_regions.asp?regionID=82&phID=image020) 

2. Το όρος Ζας στη Νάξο. Το σπήλαιο βρίσκεται στο απότομο πρανές κάτω από την 

κορυφή. (http://www.abettergreece.com/sightseeing%20on%20Naxos.html) 

3. Ο κόλπος του Πανόρμου και η θέση της Φτελιάς (Σάμψων 2006, 174, εικ.154) 

4. Φτελιά, Μύκονος (www.rhodes.aegean.gr) 

5. Άποψη του σπηλαίου Άγιος Γεώργιος Καλυθιών στη Ρόδο από τα βόρεια 

(www.rhodes.aegean.gr/tms/Ακαδημαϊκά/Ανασκαφές/Δωδεκάνησα.doc) 

6. Κάτοψη του σπηλαίου Άγιος Γεώργιος Καλυθιών στη Ρόδο (Σάμψων 2006, 220, εικ. 

203) 

7. Κάτοψη του σπηλαίου Κούμελο στον Αρχάγγελο Ρόδου (Σάμψων 2006, 222, εικ. 

206) 

8. Νεολιθικός οικισμός στο Παρθένι Λέρου (Σάμψων 2006, 230, εικ. 218) 

9. Χάρτης της νήσου Αλιμνιάς (Σάμψων 2006, 233, εικ. 223) 

10. Ο λόφος με το μεσαιωνικό κάστρο της Αλιμνιάς. Η νεολιθική εγκατάσταση βρέθηκε 

στη νότια πλευρά του (http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=19633) 

11. Άποψη του Γυαλιού Νισύρου από ψηλά 

(http://www.energia.gr/article.asp?art_id=82003) 

12. Κάτοψη νεολιθικού κτηρίου στο Γυαλί (Σάμψων 2006, 237, εικ. 233) 

13. Όψη του ανακτόρου της Φαιστού από τα βόρεια. Στα δεξιά της φωτογραφίας 

διακρίνεται η Δυτική Αυλή, νότια της οποίας εντοπίστηκαν τα νεολιθικά κατάλοιπα 

(δεν είναι ορατά). (http://www.grisel.net/images/greece/Phaestos30_2.JPG) 

14. Σχέδιο του ανακτόρου της Φαιστού που δείχνει τις ανασκαφές που διεξήχθησαν κατά 

τα έτη 1955-6, 2000-2 και 2004 (Todaro - Di Tonto 2008, 178, πίν. 11.1) 

15. Σχέδιο του ανακτόρου της Φαιστού που δείχνει τις οικιστικές, τελετουργικές και 

ταφικές περιοχές της ΤΝ IV (Todaro - Di Tonto 2008, 184, πίν. 11.5) 

16. Ο Νεολιθικός Κατσαμπάς εντός του σύγχρονου πολεοδομικού ιστού. (Γαλανίδου 

2011, 35). 

17. Κάτοψη της νεολιθικής οικίας στον Κατσαμπά (Αλεξίου 1954, 370, εικ. 2) 

18. Όψη της νεολιθικής οικίας στον Κατσαμπά κατά την ανασκαφή (Αλεξίου 1954, 371, 

εικ. 3) 

19. Σχέδιο της νεολιθικής βραχοσκεπής στο Μαγκασά Σητείας (Dawkins 1904-1905, 

262, εικ. 1) 

20. Σχέδιο της νεολιθικής οικίας στο Μαγκασά Σητείας (Dawkins 1904-1905, 263, εικ. 

2) 

http://www.pezoporia.gr/pez/wph_regions.asp?regionID=82&phID=image020
http://www.abettergreece.com/sightseeing%20on%20Naxos.html
http://www.rhodes.aegean.gr/
http://www.rhodes.aegean.gr/tms/Ακαδημαϊκά/Ανασκαφές/Δωδεκάνησα.doc
http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=19633
http://www.energia.gr/article.asp?art_id=82003
http://www.grisel.net/images/greece/Phaestos30_2.JPG
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21. Κεφάλα Πετρά, Σητεία (http://www.yppo.gr/0/anaskafes/pdfs/KD_EPKA.pdf) 

22. Χάρτης της περιοχής του Πετρά (Papadatos 2007, 156, πίν. 10.1) 

23. Μοναστηράκι Καταλύματα, Φαράγγι του Χα, Ιεράπετρα 

(http://www.instappress.com/catalog/pm24.html#) 

24. Τοποθεσία των οροπεδίων Λαμνώνι και Κατελιώνας (Branigan 1999, 57, πίν. 3.1) 

25. Πυκνότητα νεολιθικών οστράκων στο οροπέδιο Λαμνώνι (Branigan 1999, 60, πίν. 

3.3) 

26. Πυκνότητα νεολιθικών οστράκων στο οροπέδιο Κατελιώνας (Branigan 1999, 63, πίν. 

3.5) 

27. Χάρτης Οροπεδίου Λασιθίου 

(http://hellas.teipir.gr/Thesis/Kriti/Lasithi/greek/dimoi/lasith.htm) 

28. Άποψη του σπηλαίου Τραπέζας στο Οροπέδιο Λασιθίου 

(http://www.cretanbeaches.com/spilaia/spilaia-lasithi%CE%BFy/kronio/) 

29. Όστρακα από αγγεία τύπου cheese-pot από θέσεις της ΤΝ στην Κρήτη (Nowicki 

2008, 208, πίν. 13.8) 

30. Αγγείο τύπου cheese-pot από τη Φτελιά Μυκόνου (Σάμψων 2006, 183, εικ. 171) 

31. Τομές και όψεις αγγείων τύπου cheese-pot (Σάμψων 2006, 232, εικ. 221) 

http://www.yppo.gr/0/anaskafes/pdfs/KD_EPKA.pdf
http://www.instappress.com/catalog/pm24.html
http://hellas.teipir.gr/Thesis/Kriti/Lasithi/greek/dimoi/lasith.htm
http://www.cretanbeaches.com/spilaia/spilaia-lasithi%CE%BFy/kronio/
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Κατάλογος Εικόνων 
 

 
Εικ.1: Όψη του ακρωτηρίου της Κεφάλας στην Κέα 

(http://www.pezoporia.gr/pez/wph_regions.asp?regionID=82&phID=image020) 

 
Εικ.2: Το όρος Ζας στη Νάξο. Το σπήλαιο βρίσκεται στο απότομο πρανές κάτω από την 

κορυφή. (http://www.abettergreece.com/sightseeing%20on%20Naxos.html) 

http://www.pezoporia.gr/pez/wph_regions.asp?regionID=82&phID=image020
http://www.abettergreece.com/sightseeing%20on%20Naxos.html
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Εικ.3: Ο κόλπος του Πανόρμου και η θέση της Φτελιάς (Σάμψων 2006, 174, εικ.154) 

 

 
Εικ.4: Φτελιά, Μύκονος (www.rhodes.aegean.gr) 

 

http://www.rhodes.aegean.gr/
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Εικ.5: Άποψη του σπηλαίου Άγιος Γεώργιος Καλυθιών στη Ρόδο από τα βόρεια 

(www.rhodes.aegean.gr/tms/Ακαδημαϊκά/Ανασκαφές/Δωδεκάνησα.doc) 

 

 

 
Εικ.6: Κάτοψη του σπηλαίου Άγιος Γεώργιος Καλυθιών στη Ρόδο (Σάμψων 2006, 220, εικ. 

203) 

 

http://www.rhodes.aegean.gr/tms/Ακαδημαϊκά/Ανασκαφές/Δωδεκάνησα.doc
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Εικ.7: Κάτοψη του σπηλαίου Κούμελο στον Αρχάγγελο Ρόδου (Σάμψων 2006, 222, 

εικ. 206) 

 

 

 

 
Εικ.8: Νεολιθικός οικισμός στο Παρθένι Λέρου (Σάμψων 2006, 230, εικ. 218) 
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Εικ.9: Χάρτης της νήσου Αλιμνιάς (Σάμψων 2006, 233, εικ. 223) 

 

 
Εικ.10: Ο λόφος με το μεσαιωνικό κάστρο της Αλιμνιάς. Η νεολιθική εγκατάσταση 

βρέθηκε στη νότια πλευρά του 

(http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=19633) 

 

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=19633
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Εικ.11: Άποψη του Γυαλιού Νισύρου από ψηλά 

(http://www.energia.gr/article.asp?art_id=82003) 

 

 

 
Εικ.12: Κάτοψη νεολιθικού κτηρίου στο Γυαλί (Σάμψων 2006, 237, εικ. 233) 

 

http://www.energia.gr/article.asp?art_id=82003
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Εικ.13: Όψη του ανακτόρου της Φαιστού από τα βόρεια. Στα δεξιά της φωτογραφίας 

διακρίνεται η Δυτική Αυλή, νότια της οποίας εντοπίστηκαν τα νεολιθικά κατάλοιπα 

(δεν είναι ορατά). (http://www.grisel.net/images/greece/Phaestos30_2.JPG) 

 

 
 

Εικ.14: Σχέδιο του ανακτόρου της Φαιστού που δείχνει τις ανασκαφές που 

διεξήχθησαν κατά τα έτη 1955-6, 2000-2 και 2004 (Todaro - Di Tonto 2008, 178, πίν. 

11.1) 

 

http://www.grisel.net/images/greece/Phaestos30_2.JPG
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Εικ.15: Σχέδιο του ανακτόρου της Φαιστού που δείχνει τις οικιστικές, τελετουργικές 

και ταφικές περιοχές της ΤΝ IV (Todaro - Di Tonto 2008, 184, πίν. 11.5) 

 

 

 
Εικ.16: Ο Νεολιθικός Κατσαμπάς εντός του σύγχρονου πολεοδομικού ιστού. 

(Γαλανίδου 2011, 35). 
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Εικ.17: Κάτοψη της νεολιθικής οικίας στον Κατσαμπά (Αλεξίου 1954, 370, εικ. 2) 

 

 

 

 
Εικ.18: Όψη της νεολιθικής οικίας στον Κατσαμπά κατά την ανασκαφή (Αλεξίου 

1954, 371, εικ. 3) 
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Εικ.19: Σχέδιο της νεολιθικής βραχοσκεπής στο Μαγκασά Σητείας (Dawkins 1904-

1905, 262, εικ. 1) 

 

 
Εικ.20: Σχέδιο της νεολιθικής οικίας στο Μαγκασά Σητείας (Dawkins 1904-1905, 

263, εικ. 2) 
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Εικ.21: Κεφάλα Πετρά, Σητεία 

(http://www.yppo.gr/0/anaskafes/pdfs/KD_EPKA.pdf) 

 
Εικ.22: Χάρτης της περιοχής του Πετρά (Papadatos 2007, 156, πίν. 10.1) 

 

http://www.yppo.gr/0/anaskafes/pdfs/KD_EPKA.pdf
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Εικ.23: Μοναστηράκι Καταλύματα, Φαράγγι του Χα, Ιεράπετρα 

(http://www.instappress.com/catalog/pm24.html#) 

 

 

 
Εικ.24: Τοποθεσία των οροπεδίων Λαμνώνι και Κατελιώνας (Branigan 1999, 57, πίν. 

3.1) 

 

http://www.instappress.com/catalog/pm24.html
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Εικ.25: Πυκνότητα νεολιθικών οστράκων στο οροπέδιο Λαμνώνι (Branigan 1999, 60, 

πίν. 3.3) 

 

 
Εικ.26: Πυκνότητα νεολιθικών οστράκων στο οροπέδιο Κατελιώνας (Branigan 1999, 

63, πίν. 3.5) 
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Εικ.27: Χάρτης Οροπεδίου Λασιθίου 

(http://hellas.teipir.gr/Thesis/Kriti/Lasithi/greek/dimoi/lasith.htm) 

 

 

 
Εικ.28: Άποψη του σπηλαίου Τραπέζας στο Οροπέδιο Λασιθίου 

(http://www.cretanbeaches.com/spilaia/spilaia-lasithi%CE%BFy/kronio/) 

http://hellas.teipir.gr/Thesis/Kriti/Lasithi/greek/dimoi/lasith.htm
http://www.cretanbeaches.com/spilaia/spilaia-lasithi%CE%BFy/kronio/
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Εικ. 29: Όστρακα από αγγεία τύπου cheese-pot από θέσεις της ΤΝ στην Κρήτη 

(Nowicki 2008, 208, πίν. 13.8) 

 

 

 
Εικ.30: Αγγείο τύπου cheese-pot από τη Φτελιά Μυκόνου (Σάμψων 2006, 183, εικ. 171) 
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Εικ.31: Τομές και όψεις αγγείων τύπου cheese-pot (Σάμψων 2006, 232, εικ. 221) 

 


