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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η επιλογή, πριν από δύο περίπου χρόνια, του θέµατος αυτής της 

µεταπτυχιακής εργασίας ειδίκευσης προέκυψε από την εξοικείωση, κατά τις 

προπτυχιακές και µεταπτυχιακές µου σπουδές, µε την αρχαιολογία των νησιών του 

Αιγαίου και της Μεσογείου, και την επιθυµία µου να µελετήσω τις νησιωτικές 

νεολιθικές κοινωνίες, µέσα στο φυσικό περιβάλλον που επέλεξαν να 

δραστηριοποιηθούν. Αρχική µου πρόθεση ήταν να προσεγγίσω το θέµα σε όλο το 

Αιγαίο και µόνο µέσα από τη µελέτη των αρχιτεκτονικών καταλοίπων. Στην πορεία 

όµως της έρευνας, τα ίδια τα δεδοµένα µε ώθησαν σε µια συνολικότερη θεώρησή 

τους, µέσα από τη συνεξέταση των γεωγραφικών και γεωµορφολογικών παραγόντων 

κάθε νησιού γενικά και κάθε εγκατάστασης ειδικότερα, ώστε να φθάσω σε  πιο 

σφαιρικά αποτελέσµατα. Για το λόγο αυτό, το θέµα περιορίστηκε γεωγραφικά στις 

Κυκλάδες και στις Βόρειες Σποράδες. Η έρευνά µου αντιµετώπισε σοβαρά 

προβλήµατα, κυρίως εξαιτίας της αποσπασµατικότητας του αρχαιολογικού και 

περιβαλλοντικού υλικού, καθώς εξετάζει περιόδους που προηγούνται της Εποχής του 

Χαλκού – της οποία τα αρχαιολογικά κατάλοιπα είναι καλύτερα διατηρηµένα και 

µελετηµένα – δηλαδή την Παλαιολιθική, τη Μεσολιθική και τη Νεολιθική.  

Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτριά µου 

Κ. Κόπακα που µε εισήγαγε στον κόσµο της νησιωτικής αρχαιολογίας του 

προϊστορικού Αιγαίου, µου έδωσε αµέριστη υποστήριξη και ήταν δίπλα µου να µε 

συµβουλέψει και να µε παροτρύνει· τις καθηγήτριές µου, Ν. Γαλανίδου που µου 

έδωσε το ερέθισµα να εµπλακώ µε την «απώτατη» προϊστορία, τις παλαιολιθικές, 

µεσολιθικές και νεολιθικές σπουδές και υπήρξε πάντα πηγή έµπνευσης για µένα, και  

Ι. Τζαχίλη που µε οδήγησε στο δρόµο της θεωρητικής αρχαιολογικής σκέψης. 

Προπάντων τις ευχαριστώ όλες που µου έδειξαν τα µονοπάτια της προϊστορίας και µε 

εφοδίασαν µε τον κατάλληλο επιστηµονικό εξοπλισµό για να τα περπατήσω. 

Ευχαριστώ επίσης την Κ. Μαντέλη για όλη την πολύτιµη βοήθεια και τις συµβουλές 

κατά τη µελέτη και συγγραφή της εργασίας µου, ως µέλος της τριµελούς επιτροπής.  

Τις ευχαριστίες µου εκφράζω: στην αρχαιολόγο Γ. Στρατούλη, για µια 

συζήτηση στο µπαλκονάκι της Κεφαλλονιάς, όταν αυτή η µελέτη βρισκόταν στα 

πρώτα της στάδια· στον υδρογεωολόγο Α. Μανάκο, για τη βοήθειά του στο Ι.Γ.Μ.Ε 

Θεσσαλονίκης, αναφορικά µε τα υδατοστεγή πετρώµατα και την ανάγνωση του 

γεωλογικού χάρτη για τον εντοπισµό καρστικών πηγών και ρεµάτων, στους φίλους 
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και συναδέλφους από την ανασκαφή στην Αυγή Καστοριάς, Τ. Μπεκιάρη που 

διεύρυνε τη βιβλιογραφία µου για την οικιστική αρχαιολογία, και Στ. Παπαδοπούλου 

για την αρχαιολογία του τοπίο αντίστοιχα· στις συγκατοίκους µου στο Ρέθυµνο, Μ. 

Σταθακιού και Μ. Μπατσιούλα που άντεξαν τις βραδινές µου «κρίσεις υπερέντασης» 

και τις επακόλουθες ατέλειωτες συζητήσεις στην κουζίνα του σπιτιού µας. Η Κ. 

Μιχαλοπούλου έκανε τη συντακτική και γραµµατική επιµέλεια της εργασίας και µου 

συµπαραστέκεται χρόνια µε τη φιλία της, όπως και οι Μ. Καραµπίνη, Κ. Ρουµελιώτη 

και Α. Στεφανάκη. Ο ∆. Κλουκίνας έφτιαξε τη βάση δεδοµένων access, σχεδίασε και 

ψηφιοποίησε κάποιους από τους χάρτες, διάβαζε το κείµενό µου καθ’ όλη τη «µακρά 

διάρκεια» της συγγραφικής διαδικασίας, µου έδινε κίνητρα να συνεχίσω και διάνθισε 

µε τη σκέψη και την παρουσία του όλη αυτή την «επίπονη» περίοδο. Την εργασία 

µου αφιερώνεται στους γονείς µου Έφη και ∆ιονύση Καλογηρόπουλο και στην 

αδερφή µου Κατερίνα για την ηθική και οικονοµική τους συµπαράσταση. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
«Η αρχιτεκτονική δηµιουργεί όρια σε χώρους που σε άλλες συνθήκες ήταν χωρίς όρια, ενώ η χρήση 
του χώρου µπορεί να θεωρηθεί ως ένα µέσο να οργανωθούν περιοχές χωρίς όρια… πρόκειται για µια 
αντανάκλαση της χρήσης του χώρου, ο οποίος µε τη σειρά του είναι µια αντανάκλαση πολιτισµού· µε 

άλλα λόγια πρόκειται για αντικείµενα που δεν ταυτίζονται» (Kent, 1990: 2-31) 
 
Προοπτικές και περιορισµοί της έρευνας 

Μια αρχαιολογική συζήτηση για το πώς ορίζεται ένας οικισµός, για την 

ύπαρξη σε αυτόν πολλαπλών ή όχι δοµών και άλλων στοιχείων εσωτερικής και 

εξωτερικής του συγκρότησης, αναπτύχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες παράλληλα µε 

τον σοβαρό προβληµατισµό για το φυσικό περιβάλλον, το τοπίο και τους 

γεωφυσικούς και συνολικότερους γεωγραφικούς παράγοντες που επέδρασαν στην 

επιλογή ενός τόπου προς εγκατάσταση2. Σε αυτή τη διαλεκτική καλούνται φυσικά να 

συµµετάσχουν και οι αρχαιολόγοι που ασχολούνται µε τη Νεολιθική Εποχή µε τις 

δικές τους προσεγγίσεις και µε κατά το δυνατόν νέα ερµηνευτικά σχήµατα.  

Σύµφωνα µε έναν ορισµό, «αρχιτεκτονική είναι ένα σύνολο 

επαναλαµβανόµενων διαδικασιών που περιλαµβάνουν την αντίληψη, τον 

προγραµµατισµό, την κατασκευή και τη συντήρηση»3. Είναι δηλαδή το αποτέλεσµα 

προµελετηµένων ανθρώπινων πράξεων και σκέψεων, µε στόχο τη διαµόρφωση ορίων 

ανάµεσα στο δοµηµένο και στο αδόµητο, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, στο 

ιδιωτικό και στο δηµόσιο.  Σε εγκαταστάσεις µόνιµες ή πιο εφήµερες, η κάθε 

κατασκευή και η οικιακή «κυψέλη», δηµιουργείται σύµφωνα µε τις κοινωνικές, 

πολιτισµικές, οικονοµικές και λειτουργικές ανάγκες της κοινωνικής οµάδας που 

αντιπροσωπεύει. Συνεπώς «τα κτήρια είναι κάτι πολύ περισσότερο από διαστάσεις, 

είναι κοινωνικά τεκµήρια που περιλαµβάνουν πληροφορίες για την πολιτιστική και 

την κοινωνική εξέλιξη»4. ∆εν πρόκειται, δηλαδή, για παθητικές κατασκευές που 

απλώς υφίστανται στο χώρο, αλλά για δοµές σηµαίνουσες δράσεις, λειτουργίες στις 

επιµέρους και συνολικές κοινωνικές τους συνάφειες, που εµπεριέχουν νοήµατα.  

Στόχος της εργασίας αυτής είναι να εξετάσει τη σχέση του δοµηµένου χώρου 

και του φυσικού περιβάλλοντος που επιλέχθηκε να τον φιλοξενήσει κατά τη 

Νεολιθική Εποχή, στο νησιωτικό Αιγαίο. Όπως προαναφέρθηκε, η συζήτηση θα 

                                                 
1 Η µετάφραση είναι δική µου. 
2 Renfrew, 1983: 316. 
3 Galanidou, 1997: 1. 
4 Sanders, 1988: 496. 
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επικεντρωθεί σε δύο νησιωτικά σύνολα, τις Κυκλάδες και τις Βόρειες Σποράδες 5 

(Χάρτ. 1). Τα αρχικά ερωτήµατα στα οποία θα προσπαθήσω να απαντήσω είναι τα 

εξής: (α) Μπορούν να ανιχνευθούν κάποια γεωµορφολογικά κριτήρια επιλογής µιας 

εγκατάστασης και αν ναι, ποια είναι αυτά; (β) Είναι δυνατόν να συγκροτηθεί µια 

σχετική αρχιτεκτονική-οικιστική-περιβαλλοντική «τυπολογία» και αν ναι, αυτή 

υπακούει σε τοπικές ή/και χρονολογικές µεταβολές; (γ) Το φυσικό περιβάλλον έπαιζε 

ρόλο στη µορφή του οικιστικού ιστού και αν ναι, σε ποιο βαθµό; (δ) Προκύπτουν 

ενδεχοµένως, κάποια στοιχεία κοινωνικής οργάνωσης από τις υπό µελέτη 

εγκαταστάσεις και αν ναι, ποια είναι αυτά;  

Βασική δυσκολία στην επιλογή µιας ερευνητικής στρατηγικής υπήρξε η ίδια η 

φύση των υλικών τεκµηρίων, καθώς και η πρακτική και µεθοδολογική αδυναµία ή 

απροθυµία από τη µεριά των αρχαιολόγων να τα διαχειριστούν6. Ο µικρός αριθµός 

συστηµατικών και εκτεταµένων ανασκαφών σε εγκαταστάσεις της Νεολιθικής 

Περιόδου στις Κυκλάδες και τις Βόρειες Σποράδες περιορίζει την κατανόηση της 

χωροταξικής τους οργάνωσης, µέσα από τις περιορισµένες και διάσπαρτες 

πληροφορίες που προκύπτουν, έτσι, για τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα του νεολιθικού 

Αιγαίου. Χαρακτηριστική είναι η λιγοστή δηµιουργία συνολικών, συλλογικών και 

διεπιστηµονικών σχετικών δηµοσιεύσεων, που οφείλεται,  κυρίως στη σχεδόν 

αποκλειστική και ατέρµονη µελέτη της κεραµικής, που συνεπάγεται την µικρότερη 

προσοχή στα λοιπά κινητά και ακίνητα ευρήµατα: ακόµη και οι κατόψεις είναι 

λιγοστές, όσο βέβαια και τα τοπογραφικά διαγράµµατα χαρτών µε τη γεωγραφική 

θέση των εγκαταστάσεων7. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε ένα σχεδόν αποκλειστικά 

χρονολογικό ενδιαφέρον για το δοµηµένο χώρο, και µια διερεύνηση πολιτισµικών 

παραλλήλων, χωρίς όµως να προάγουν όποια δυνατότητα συνθετικής και 

ερµηνευτικής προσέγγισης στο νησιωτικό νεολιθικό Αιγαιακό τοµέα. Ενώ 

αξιοσηµείωτη είναι η σπανιότητα παλαιοπεριβαλλοντικών, γεωφυσικών και άλλων 

συναφών µελετών, µε σκοπό την ανασύσταση των νεολιθικών, νησιωτικών τοπίων 

                                                 
5 Σποράδες είναι η αρχαία ονοµασία όλων των νησιών του Αιγαίου εκτός των Κυκλάδων. Η ονοµασία 
έχει διατηρηθεί στη συστάδα των νησιών που βρίσκονται βόρεια της Εύβοιας και ανατολικά της 
χερσονήσου του Πηλίου και ονοµάζονται Βόρειες Σποράδες: Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος, 
Περιστερά, Κυρά Παναγιά, Γιούρα, Πιπέρι, Σκαντζούρα, αλλά και µικρότερα νησιά που ανήκουν όλα 
στο νοµό Μαγνησίας και στην επαρχία Σκοπέλου. Στις Βόρειες Σποράδες ανήκει επίσης η Σκύρος 
(Σουζιούµοφ, 1983. 71). Για την καλύτερη ροή του κειµένου θα χρησιµοποιείται καταχρηστικά ο όρος 
Σποράδες, αντί για Βόρειες Σποράδες. 
6 Χουρµουζιάδης, 1979: 18.   
7 Για παράδειγµα τα δηµοσιευµένα άρθρα του νεολιθικού οικισµού Γρόττα στη Νάξο 
(Χατζηαναστασίου, 1985, Hadjianastassiou1988).  
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και την κατανόηση  των στρατηγικών επιβίωσης των κατοίκων τους, παρά την 

επιρροή της Νέας Αρχαιολογίας στη χώρα µας8.  

Εξάλλου, στον τοµέα της αρχιτεκτονικής η απουσία  συστηµατικής µελέτης 

του υπάρχοντος υλικού, π.χ. τυπολογικών κατατάξεων των κτισµάτων και των 

δοµικών τους υλικών, στο σύνολο ή σε µέρος των νησιών, δεν επιτρέπει την 

ανασύνθεση των επιµέρους κοινωνικών δοµών και την οργάνωση πληθυσµιακής 

σύνθεσης. Επιπλέον, η αποσπασµατικότητα και η συχνά κακή διατήρησης των 

νεολιθικών καταλοίπων έχουν οδηγήσει στην ύπαρξη ενός θεωρητικού κενού, που 

συνεπάγεται την απουσία σχετικών ερµηνευτικών προσεγγίσεων, πέρα από τη 

µονοµερή αντιµετώπιση των όποιων εµπειρικών δεδοµένων9, που να καταλήγει σε 

µια πολυδιάστατη οικονοµική και κοινωνική προσέγγιση των νησιωτικών 

κοινοτήτων.  

Παρόλα αυτά, υπάρχουν σηµαντικές «παρουσίες» µεθοδολογικών και 

θεωρητικών αρχαιολογικών προτάσεων και εφαρµογών στο νησιωτικό Αιγαίο. Η 

αρχή έγινε µε την ανασκαφή της νησίδας Σάλιαγκος στην Αντίπαρο από τους J.D. 

Evans και C. Renfrew. Σηµαντική ήταν και η συµβολή του C. Renfrew µε τη 

συνθετική του µελέτη για το Αιγαίο και ιδιαίτερα τις Κυκλάδες. Ο κύριος όγκος των 

δεδοµένων αυτής της µελέτης προέρχεται από θέσεις της Εποχή Χαλκού, ενώ 

καταγράφεται και το Νεολιθικό τους παρελθόν10.  Μια συνθετική προσπάθεια 

παρουσίασης του αιγαιακού πολιτισµού, τόσο στην ηπειρωτική χώρα όσο και στα 

νησιά, πραγµατοποιήθηκε από τους Hope Simons και Dickinson στα τέλη της 

δεκαετίας του 197011.  Στη συνέχεια οι M. Wagstaff και C. Renfrew, µε τη συνολική 

αρχαιολογική και  περιβαλλοντική τους µελέτη στη Μήλο, άνοιξαν θεωρητικά και 

πρακτικά το δρόµο για µια σφαιρικότερη θεώρηση τόσο των ερευνητικών 

ερωτήσεων, όσο και των επιστηµονικών αποτελεσµάτων, προτείνοντας παράλληλα 

νέες µεθοδολογικές προσεγγίσεις άµεσα εφαρµόσιµες σε ένα νησιωτικό περιβάλλον. 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, παρατηρείται ένα αυξανόµενο επιστηµονικό 

ενδιαφέρον για τη συστηµατική διερεύνηση των νησιωτικών κοινωνιών στην 

Παλαιολιθική, Μεσολιθική και Νεολιθική Εποχή. Οι επιφανειακές, αλλά και 

συστηµατικές έρευνες που πραγµατοποίησε ο Α. Σάµψων στα νησιά των Σποράδων, 

                                                 
8 Κύριος εισηγητής αυτού του θεωρητικού και µεθοδολογικού ρεύµατος στην Ελλάδα είναι ο Γιώργος 
Χουρµουζιάδης: Βλ., χαρακτηριστικά,  Χουρµουζιάδης, 1980, 1981.  
9 Ευστρατίου, 2001: 232, Κόπακα (υπό δηµοσίευση): 2. 
10 Renfrew, 1972: 75-77. 
11 Hope Simpson, Dickinson, 1979. 



 10

των Κυκλάδων, των ∆ωδεκανήσων και πρόσφατα και του Βορειοανατολικού 

Αιγαίου, δηµιούργησαν έναν πυρήνα αρχαιολογικών δεδοµένων που ανέτρεψε την 

εικόνα των ακατοίκητων, στις εν λόγο περιόδους, περιοχών. Άλλοι ερευνητές, όπως ο 

Ν. Ευστρατίου µε τη µελέτη και δηµοσίευση των αρχαιολογικών ευρηµάτων στη 

νησίδα του Αγίου Πέτρου στις Βόρειες Σποράδες, η Ε. Παναγοπούλου µε την έρευνα 

επίσης στα νησιά των Σποράδων, αλλά και η Χ. Τελεβάντου στις Κυκλάδες, έδωσαν 

νέα ώθησε στο ερευνητικό ενδιαφέρον σε αυτή τη νησιωτική ενότητα. 

Σκοπός αυτής της µελέτης δεν είναι η δηµιουργία ενός µπινφορδιανού 

µοντέλου, που αναζητά «το παράδειγµα», µέσω του οποίου θα απαντηθούν όλα τα 

ερωτήµατα· αλλά επιχειρείται ο εντοπισµός, η ανασύνθεση και η ανάδειξη των 

ιδιαίτερων εκείνων στοιχείων που χαρακτηρίζουν τις υπό µελέτη θέσεις µέσα στο 

γεωγραφικό τους σύνολο. Η διαπραγµάτευση του θέµατος δεν αποσκοπεί στην 

καθολική αποδοχή ενός προτύπου ή µιας µοναδικής ερµηνείας. Οι έρευνες των 

τελευταίων ετών έχουν, εξάλλου αποκαλύψει νέα στοιχεία και έχουν δώσει έµφαση 

σε µια διεπιστηµονικότερη προσέγγιση. Θέτουν έτσι ερωτήµατα που ξεπερνούν τη 

χρονολογική και πολιτισµική κατάταξη και δίνουν νέες προοπτικές στην έρευνα.  

 

Ζητήµατα χρονολόγησης της Νεολιθικής στο νησιωτικό Αιγαίο  

Η διαµόρφωση ενός ενιαίου χρονολογικού συστήµατος για το νεολιθικό 

νησιωτικό Αιγαίο ή η αποδοχή ενός κοινού συστήµατος διακριτού ως προς εκείνο της 

ηπειρωτικής χώρας, αποτελεί ακόµη ένα ζητούµενο της αρχαιολογικής έρευνας. Ο 

εντοπισµός νέων θέσεων έφερε στο φως περισσότερα στοιχεία του υλικού πολιτισµού 

και οι βελτιωµένες µέθοδοι ραδιοχρονολόγησης αξιώνουν την επανεξέταση 

παλιότερων δειγµάτων προς ένα ενιαίο και εκσυγχρονισµένο χρονολογικό σύστηµα.   

Ως κυρίαρχο στο νεολιθικό Αιγαίο είχε επικρατήσει το χρονολογικό σύστηµα 

του J. Mellart για την Ανατολία, κυρίως για τη Νεότερη Νεολιθική Περίοδο. Η ΑΝΛ 

και ΜΝΛ περίοδος δεν είχαν απασχολήσει ιδιαίτερα την έρευνα στο Αιγαίο, καθώς 

ελάχιστες θέσεις είχαν εντοπιστεί, ενώ η περίπτωση του Άγιου Πέτρου, εξαιτίας και 

της γεωγραφικής εγγύτητας, καλύφθηκε από τον δανεισµό του χρονολογικού 

συστήµατος της Θεσσαλίας. Το 1972 o C. Renfrew στηρίχτηκε στα νεολιθικά 

ευρήµατα της νησίδας του Σάλιαγκου και της Κεφάλας στην Κέα, και εισήγαγε την 

υποδιαίρεση της Τελικής Νεολιθικής Περιόδου στο χρονολογικό σύστηµα του S.S. 

Weinberg, επισηµαίνοντας ότι δεν υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση της φάσης αυτής 
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στο Αιγαίο12. ∆ύο χρόνια αργότερα ο J.E. Coleman επιχείρησε µια επιµέρους, 

πολιτισµική διάκριση της περιόδου αυτής, χώρισε, έτσι, στους Πολιτισµούς του 

Σάλιαγκου και της Κεφάλας13. Το 1984, ο Α. Σάµψων στηριζόµενος κυρίως στα νέα 

ευρήµατα από τα ∆ωδεκάνησα, επιδίωξε να ξεπεράσει τον καθιερωµένο δανεισµό 

από το χρονολογικό σύστηµα της Ανατολίας και επισήµανε την ανάγκη διαµόρφωσης 

«νέας ορολογίας … προς όφελος της µελλοντικής έρευνας»14. Εντούτοις, η 

χρονολογική διαίρεση που πρότεινε ο ίδιος ήταν και αυτή επηρεασµένη από την 

αντίστοιχη της Ανατολίας, προσαρµοσµένη περισσότερο στις ανάγκες του 

ανατολικού Αιγαίου παρά στο σύνολό των νησιών, και εποµένως εξίσου περιοριστική 

για τη µελλοντική έρευνα, µε εκείνη που προσπάθησε να αντικαταστήσει. Ο  R.L.N. 

Barber, τέλος, προχώρησε στην ενοποίηση της Νεότερης Νεολιθικής ΙΙ Περιόδου µε 

την Τελική Νεολιθική15, καθώς θεώρησε ότι δεν υπήρχαν ευδιάκριτα χαρακτηριστικά 

να τις διαχωρίζουν.  

Η παρούσα µελέτη δεν επιδιώκει φυσικά να επιλύσει ζητήµατα χρονολογικής 

ορολογίας και  κατηγοριοποίησης, που ισχύουν ακόµη για το νεολιθικό νησιωτικό 

Αιγαίο. Ακολουθεί, έτσι, τη χρονολογική κατάταξη του Γ. Παπαθανασόπουλου16, που 

είναι η πιο ενηµερωµένη και που επιχειρεί χρονολογικούς συσχετισµούς µε θέσεις, 

στον Ελλαδικό χώρο, όσο και στις γειτονικές περιοχές των Βαλκανίων και της 

δυτικής Ανατολίας. Επιχειρείται, έτσι, εδώ, η διαµόρφωση ενός εµπεριστατωµένου 

χρονολογικού πίνακα (Πίν. 1), που συµπεριλαµβάνει τις σύγχρονες ανακαλύψεις στο 

νεολιθικό νησιωτικό Αιγαίο: η Νεολιθική Εποχή χωρίζεται, δηλαδή, σε Ακεραµική, 

Αρχαιότερη, Μέση, Νεότερη Ι, Νεότερη ΙΙ και Τελική Νεολιθική Περίοδο. ∆εν 

χρησιµοποιείται ο όρος Χαλκολιθική, αλλά υιοθετείται ο όρος Υπονεολιθική, που 

συνιστά την περίοδο ανάµεσα στον οικισµό της Κεφάλας και στην Πρωτοκυκλαδική 

Περίοδο17. Εκτός από τη Νεολιθική στον πίνακα περιλαµβάνεται και η Μεσολιθική, 

αφού συνεξετάζονται και θέσεις αυτής της περιόδου, µε σκοπό τη διερεύνηση των 

αντίστοιχων αρχιτεκτονικών και οικιστικών ενδείξεων σε σχέση µε εκείνες της 

µετέπειτα Νεολιθικής18.  

                                                 
12 Renfrew, 1972: 63-68. 
13 Coleman, 1974: 333-344. 
14 Σάµψων, 1984: 249. 
15 Barber, 1994: 26. 
16 Παπαθανασόπουλος, 1996. 
17 Katsarou, Schilardi, 2004: 23-48. 
18 Ευχαριστώ την Κ. Μαντέλη για την βοήθεια που µου προσέφερε στη διαµόρφωση του χρονολογικού 
πλαισίου που ακολουθείται στο παρόν κείµενο. 
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Μεθοδολογική προσέγγιση 

Στην προηγούµενη αρχαιολογική έρευνα, κύριο µέληµα υπήρξε η τυπολογική 

κατάταξη, που επαγωγικά οδηγούσε στο χρονολογικό και πολιτισµικό καθορισµό. 

∆εν είχαν, έτσι, τεθεί έως σχετικά πρόσφατα, ζητήµατα πιθανών αλληλεπιδράσεων 

ανάµεσα σε πολιτισµικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, καθώς και ζητήµατα 

κοινωνικής προσέγγισης του παρελθόντος19. Η σύγχρονη έρευνα έχει έως ένα βαθµό 

ξεπεράσει τις συναφείς περασµένες αγκυλώσεις, και έχει προχωρήσει στη δηµιουργία 

διαφορετικών σχετικών µεθοδολογικών σχηµάτων. Τίθενται, πλέον, συνδυαστικά 

ερωτήµατα για το περιβάλλον, την κοινωνική δοµή και οργάνωση, που καθιστούν 

επιτακτική τη διεπιστηµονική συνεργασία ανάµεσα στους αρχαιολόγους και σε 

άλλους επιστήµονες των θεωρητικών και των θετικών επιστηµών. Μέσα από αυτή τη 

συνειδητοποίηση, προέκυψαν αρκετές πρωτοπόρες µεθοδολογικές προσεγγίσεις, µία 

εκ των οποίων θα χρησιµοποιηθεί στην παρούσα µελέτη. Πρόκειται για τη γνωστή 

site catchment analysis (s.c.a.), ή «µέθοδος της λεκάνης τροφοδοσίας». 

Σε µια προσπάθεια να ξεπεραστεί ο εγγενής αρχαιολογικός περιορισµός της 

αποσπασµατικότητας του υλικού και να µην αποµονωθεί η έρευνα σε εµπειρικές 

παρατηρήσεις και άστοχες κατηγοριοποιήσεις, που δεν συνδέονται µε το εκάστοτε 

ευρύτερο φυσικό και ανθρωπογενές πλαίσιο20, η προσέγγιση αυτή προτείνει τη 

συστηµατική γεωµορφολογική ανάλυση της γεωγραφικής περιφέρειας µιας αρχαίας 

οικιστικής θέσης, µε σκοπό να διερευνήσει τους περιβαλλοντικούς εκείνους 

παράγοντες που έπαιξαν ρόλο στη συγκρότηση και επιβίωσή της: παρείχαν 

απαραίτητες πρώτες ύλες, δυνατότητες καλλιέργειας και εν γένει δραστηριοποίηση 

της εκάστοτε ανθρώπινης οµάδας21. Η συµβολή της έγκειται στη γεφύρωση των  

αρχαιολογικών καταλοίπων µε τους περιβαλλοντικούς, φυσικούς παράγοντες. Στο 

θεµελιώδες άρθρο του, το 1972, ο M.R. Jarman µε κριτήριο την οικονοµία δυνάµεων 

των κατοίκων του καθορίζει ζώνες δραστηριότητας ή επιρροής στην περιφέρεια κάθε 

οικισµού, σε τέτοια απόσταση που θεωρείται «συµφέρουσα» για την κοινότητα, 

δηλαδή σε προσιτές ακτίνες δράσης. Για τις µόνιµες νεολιθικές τροφοπαραγωγικές 

εγκαταστάσεις, υποστηρίζεται ότι η απόσταση µιας ώρας περπατήµατος από τον 

οικισµό, δηλαδή σε ακτίνα 5 χλµ. περίπου, συγκροτεί µια επαρκή και συµφέρουσα 

ζώνη αγροτικής και κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης· ενώ, για τις ίδιες κοινωνίες  
                                                 
19 Renfrew, Bahn, 2001: 485. 
20 Με τους όρους «πλαίσιο», «συµφραζόµενα» ή «συνάφειες» αποδίδεται εδώ η αγγλική λέξη context, 
παραπέµποντας στο ευρύτερο πολιτισµικό και περιβαλλοντικό σύνολο µιας οικιστικής µονάδας.   
21 Jarman, 1972: 61. 
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όποια µεγαλύτερη απόσταση κρίνεται µη αποδοτική22. Η προσέγγιση αυτή έχει δεχθεί 

επικρίσεις κυρίως επειδή δεν συνυπολογίζει την πιθανότητα µεγαλύτερων εποχικών 

µετακινήσεων ενός πληθυσµού, αλλά και γιατί βασίζεται στη συστηµατική 

παρατήρηση του σηµερινού περιβάλλοντος, παραβλέποντας τις πιθανές διαφορές του 

από το παλαιό περιβάλλον23. 

Παρά τις αδυναµίες της, η s.c.a. χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα µελέτη ως 

προσέγγιση, αφού είναι η µόνη που αναδεικνύει τη συµβολή των φυσικών 

παραγόντων στην επιλογή µιας θέσης προς µόνιµη εγκατάσταση. Ωστόσο, για να 

δώσει µια κλίµακα µεγέθους, αλλά και για λόγους χωροταξικής οργάνωσης, η ζώνη 

των 5 χλµ. δεν θα χρησιµοποιηθεί. Στα νησιά, στα νησάκια και τις βραχονησίδες οι 

κλίµακες αποστάσεων πρέπει να σχετικοποιούνται κάθε φορά. Θα εξετάζεται, 

δηλαδή, η γεωµορφολογική τοποθέτηση κάθε εγκατάστασης (ορεινή, πεδινή, 

παραθαλάσσια, ακρωτήρι κ.τ.λ.), η απόστασή της από τη θάλασσα, οι παρεχόµενες 

δυνατότητες καλλιέργειας ή κτηνοτροφίας στην περιοχή, η εγγύτητα σε πηγή 

υδροδότησης, η ύπαρξη γειτονικού φιλόξενου όρµου κ.τ.λ.. Για το σκοπό αυτό 

χρησιµοποιήθηκαν γεωλογικοί χάρτες κλίµακας 1:50.000, από το Ινστιτούτο 

Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)24. Οι πληροφορίες που δίνουν 

αυτοί οι χάρτες χρησιµεύουν στον προσδιορισµό των ποικίλων πρωτογενών φυσικών 

πόρων που προσφέρονται σε κάθε περιοχή, και δεν προκύπτει ότι άλλαξαν µέσα στο 

χρόνο δραµατικά. Για την ανάλυση των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκαν στατιστικές 

αναλύσεις (%), παρά το γεγονός ότι οι θέσεις είναι λίγες, που αποτυπώνονται στα 

∆ιαγράµµατα 1 – 6 (Κεφ. 3).  

Η εθνοαρχαιολογική προσέγγιση θεωρείται θεµιτή και ιδιαίτερα διαφωτιστική 

για την κατανόηση διαχρονικών οικιστικών συστηµάτων. ∆εν επιλέγεται ωστόσο 

εδώ, όχι γιατί υπάρχουν αντιρρήσεις ως προς τη µεθοδολογική της αξία, αλλά επειδή 

δεν εγγράφεται στους στόχους της εργασίας.  

Υιοθετείται, αντίθετα,  η µέθοδος κατηγοριοποίησης των αρχιτεκτονικών 

καταλοίπων (cluster analysis), µέσα από τη διαµόρφωση µιας σύνθετης βάσης 

δεδοµένων (Data Base, Microsoft Office Access 2003). Τα ακίνητα µνηµεία των υπό 

µελέτη νησιών αναλύθηκαν οµοιόµορφα, σύµφωνα µε δεδοµένα κριτήρια, όπως το 

                                                 
22 Jarman, 1972: 63. 
23 Μαντέλη, 1991: 437. 
24 Ευχαριστώ την επιβλέπουσα καθηγήτριά µου Κ. Κόπακα που πραγµατοποίησε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για να αγοραστούν οι εν λόγο χάρτες, µε δαπάνη του τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 
της Φιλοσοφικής Σχολής, του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 
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υλικό δόµησης, τις κατασκευαστικές τεχνικές, τη µορφή, τη λειτουργία, τη 

στρωµατογραφία τους, και µια σειρά λεπτοµερέστερων στοιχείων που σχετίζονται µε 

την περιγραφή και τη χρήση τους. Στόχος της οµαδοποίησης αυτής είναι η καλύτερη 

δυνατή ανάλυση της αρχιτεκτονικής-οικιστικής διαδικασίας και οι ενδεχόµενες 

συνέχειες ή ασυνέχειες στις διαφορετικές υποπεριόδους της Νεολιθικής. Από τη 

συστηµατική αυτή ανάλυση προκύπτουν ερωτήµατα για συνολικότερα ζητήµατα της 

συναφούς οικιστικής αρχαιολογίας, όπως η πιθανή ύπαρξη διπολικών µόνιµων 

εγκαταστάσεων, οι τρόποι οριοθέτησης ενός κτηρίου ή ενός οικισµού (τείχος, 

περίβολος, τάφρος), τα στοιχεία εσωτερικής και εξωτερικής συγκρότησης, όπως και 

πληροφορίες για τις κοινωνικές δοµές, προκύπτουν από αυτή τη συνδυαστική 

ερµηνευτική διαδικασία 

 

Οργάνωση της εργασίας 

Η µελέτη αυτή χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα γίνεται µια 

θεωρητική παρουσίαση του χώρου και του εννοιολογικού πλαισίου της έρευνας. 

Προσεγγίζονται έτσι θέµατα γεωµορφολογίας της νησιωτικής αρχαιολογίας στο 

Αιγαίο, αρχαιολογίας του τοπίου και οικιστικής αρχαιολογίας (Κεφ. 1). Ακολουθεί η 

παρουσίαση των δεδοµένων για κάθε νησί στην επιµέρους γεωγραφική ενότητα, 

ξεκινώντας από τα µεγαλύτερα νησιά. Τα δεδοµένα αυτά θα αποτελέσουν τον πυρήνα 

των ερευνητικών αναζητήσεων του παρόντος κειµένου (Κεφ. 2). Στο τρίτο µέρος 

γίνεται µια επεξεργασία συνολικών, αναλυτικών δεδοµένων για το φυσικό 

περιβάλλον και τη σχέση του µε τον οικιστικό χώρο (Κεφ. 3.Ι.) και σε µια ακόµα 

ενότητά του διαπραγµατεύεται ο δοµηµένος χώρος, τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και 

πως αυτά µπορούν να συµβάλλουν στην κατανόηση λειτουργιών που λαµβάνουν 

χώρα στον κάθε οικισµό, αλλά και ενδεχοµένως στη διαµόρφωση της κοινωνικής 

δοµής κάθε νεολιθικής, νησιωτικής κοινωνίας (Κεφ. 3.ΙΙ.). ∆ιατυπώνονται, τέλος, τα 

βασικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από την ισότιµη συνθετική προσέγγιση και 

συνεξέταση του φυσικού τοπίου και του αρχιτεκτονικού αρχαιολογικού υλικού.  

Στο κεφάλαιο 3.Ι. παρουσιάζονται διαγράµµατα (∆ιαγράµµατα 1-6) µε σκοπό 

την καλύτερη τεκµηρίωση των συµπερασµάτων που προκύπτουν από τη 

διαπραγµάτευση του θέµατος συσχετισµού φυσικού περιβάλλοντος και οικισµού. Τα 

∆ιαγράµµατα αυτά αφορούν όλη τη Νεολιθική Εποχή, καθώς ο περιορισµένος 

αριθµός των ευρηµάτων στατιστικά δεν επιτρέπει την περαιτέρω κατάτµηση στις 

χρονολογικές υποκατηγορίες της περιόδου. Στο κείµενο παρατίθενται χρονολογικός 
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πίνακας (Πίν. 1), αλλά και πίνακες που παραθέτουν συνοπτικά τα κύρια στοιχεία που 

διαπραγµατεύεται η εργασία στο κεφάλαιο 3 (Πίν. 2-4), δηλαδή το φυσικό και το 

δοµηµένο χώρο.   
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1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ  
 
«Η αρχαιολογική γνώση του παρελθόντος είναι ολοκληρωτικά εξαρτώµενη από τα νοήµατα τα οποία 
οι ίδιοι οι αρχαιολόγοι δίνουν στις παρατηρήσεις των αρχαιολογικών δεδοµένων… αν, όπως θα 

υποστήριζε ένας θετικιστής, η γνώση των τυχαίων σχέσεων εξάρτησης είναι όλα όσα µπορούµε να 
αποδείξουµε, τότε η γνώση του παρόντος πλαισίου, παρότι εκτεταµένη, δεν µπορεί να παρέχει 

αξιόπιστη καθοδήγηση του παρελθόντος» (Wylie, 1995: 20–2125) 
 

Πριν την παρουσίαση και ανάλυση των δεδοµένων είναι απαραίτητη η 

αναφορά στο θεωρητικό υπόβαθρο που στοιχειοθετεί τη µελέτη. Τα δεδοµένα έχουν 

βέβαια µια δυναµική διάσταση, αφού διαθέτουν µια σχετικά αυτόνοµη και 

αυτοδύναµη δυνατότητα παροχής πληροφοριών. ∆εν µπορούν, όµως, να υπάρξουν 

ανεξάρτητα, χωρίς τις αρχαιολογικές συνάφειες και το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο 

εγγράφεται η ερµηνευτική τους προσέγγιση. Τα δεδοµένα δεν  αποτελούν αυτοσκοπό, 

αλλά µέρος ενός συνολικότερου σώµατος πληροφοριών, που διαµορφώνεται µέσα 

από τις θεωρητικές και µεθοδολογικές επιλογές των µελετητών τους. Κρίθηκε, 

συνεπώς, σηµαντική η κατάδειξη  των διαδικασιών, που επηρέασαν και 

µορφοποίησαν το µεθοδολογικό και θεωρητικό ιστό της συγκεκριµένης µελέτης. 

 

Το γεωµορφολογικό πλαίσιο: η συµβολή της παλαιογεωγραφίας  

Παλαιογεωγραφία είναι η επιστήµη που εξετάζει τις φυσικές και γεωγραφικές 

συνθήκες παρελθουσών γεωλογικών εποχών, αποτελεί µέρος της ιστορικής 

γεωλογίας και έχει απώτατο σκοπό την κατανόηση της σύγχρονης φύσης της γης26. 

Σύµφωνα µε τους ειδικούς, λίγες είναι οι περιοχές της γης όπου έχουν 

πραγµατοποιηθεί ασφαλώς χρονολογηµένες βαθυµετρικές µελέτες για τις 

ακτογραµµές κατά την τελευταία Παγετώδη Περίοδο. Η νοτιοανατολική Μεσόγειος 

δεν ανήκει σε αυτές, και οποιαδήποτε προσπάθεια ανασύστασης της 

παλαιογεωγραφίας της, κατά τη διάρκεια της χαµηλότερης στάθµης της θάλασσας και 

της Μεσοπαγετώδους ανύψωσής της, δεν στηρίζεται κυρίως σε ειδικές, αλλά σε 

υπεργενικευµένες καµπύλες µεταβολών της στάθµης της θάλασσας και σε 

βαθυµετρικές έρευνες. Υποστηρίζεται έτσι ότι, κατά την τελευταία Παγετώδη 

Περίοδο, γύρω στο 18000 Π.Π., στο βόρειο Αιγαίο υπήρχαν µεγάλες και 

καταβυθισµένες σήµερα παράκτιες πεδιάδες, που διέσχιζαν πολλά ποτάµια.  Τότε, οι 

                                                 
25 Η µετάφραση είναι δική µου. 
26 Ρόνοφ, Χάιν, 1981: 517- 518. 
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Σποράδες, εκτός από τη Σκύρο, ήταν ενωµένες µε την ηπειρωτική χώρα, 

σχηµατίζοντας µια εκτεταµένη χερσόνησο. Ενώ, αρκετά από τα νησιά του 

συµπλέγµατος των Κυκλάδων ήταν ακόµη ενωµένα, σχηµατίζοντας τη λεγόµενη 

Κυκλαδιά ή Κυκλαδική νήσο27. Μεταβολές της στάθµης της θάλασσας 

διαπιστώνονται µε το ξεκίνηµα της Μεταπαγετώδους Περιόδου περίπου 15000 

χρόνια Π.Π.28. Κατά τη ΜΝΛ Περίοδο όµως, η διαµόρφωση των ηπειρωτικών ακτών 

και των νησιών, είχε φθάσει στη σηµερινή τους γεωµορφολογία στο σύνολο του 

Ελλαδικού χώρου.  

Η ανύψωση των νερών είχε ως αποτέλεσµα την καταβύθιση ολόκληρων 

παράκτιων ζωνών και εγκαταστάσεων, καθώς και την αλλαγή πολλών στρατηγικών 

επιβίωσης που βασίζονταν στην έµµεση εκµετάλλευσή τους. Έχουν χαθεί, έτσι, 

σηµαντικές ανθρωπογεωγραφικές πληροφορίες για τη µεσολιθική και παλαιολιθική 

κατοίκηση των νησιών. Αντίθετα στη Νεολιθική Περίοδο, το παράκτιο τοπίο είχε, 

φαίνεται, σε µεγάλο βαθµό σταθεροποιηθεί. Αυτό επιτρέπει µια ασφαλέστερη 

αρχαιολογική προσέγγιση της γεωγραφικής διασποράς των ανθρώπινων οµάδων, που 

ενδιαφέρει την παρούσα µελέτη, στις νησιωτικές περιοχές.  

Από τους άλλους παράγοντες που συµβάλλουν στην απώλεια πληροφοριών 

για αρχαίες εγκαταστάσεις (π.χ. προσχώσεις στις εκβολές ποταµών, ιζηµατογενείς 

αποθέσεις, διαβρώσεις), σηµαντικό ρόλο έπαιξε για τα αιγιακά νησιά η τεκτονική 

δράση που ευθύνεται µάλλον για την καταβύθιση παράκτιων νεολιθικών θέσεων, 

όπως για παράδειγµα η Γρόττα στη Νάξο  και ο Άγιος Πέτρος στην Κυρά Παναγιά 

(βλ. παρακάτω, Κεφ. 3).  

 

Αρχαιολογία του τοπίου: η συµβολή της περιβαλλοντικής έρευνας 

Στη δεκαετία του 1970 η έρευνα για το φυσικό περιβάλλον και το τοπίο 

εφαρµόστηκε ευρέως στην αρχαιολογία, κυρίως στις προϊστορικές σπουδές, µέσα από 

τη διεπιστηµονική συνεργασία αρχαιολόγων µε ερευνητές άλλων θεωρητικών 

(κοινωνιολόγους, ανθρωπολόγους) και θετικών επιστηµών (γεωλόγους, γεωγράφους 

κ.λ.π.). 

Για την παραδοσιακή αρχαιολογία το τοπίο ήταν το φυσικό πλαίσιο µέσα στο 

οποίο ζούσαν και ενεργούσαν οι περασµένες ανθρώπινες οµάδες, και είχε µε την 

έννοια αυτή, µια παθητική διάσταση: οι αρχαιολόγοι καλούνταν να το κατανοήσουν 
                                                 
27 Van Andel, Sackleton, 1982: 445. 
28 Ό.π.: 448. 
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σχεδόν ως ένα ακόµη αντικείµενο (object). Με την ουσιαστική συµβολή της Νέας 

Αρχαιολογίας και της Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας, το τοπίο απέκτησε ενεργό 

ρόλο, έγινε υποκείµενο (subject)29 µε ανιχνεύσιµη ιστορική διάσταση. Η ανασύνθεσή 

του, µέσα από νέες µεθόδους, όπως η αρχαιοβοτανική, η αρχαιοζωολογία και η 

διερεύνηση των παλαιοεδαφών, έγινε βασικός κι απαραίτητος στόχος της σύγχρονης 

αρχαιολογικής έρευνας. ∆ηµιουργήθηκε, δηλαδή µια ακόµη διάσταση του 

παρελθόντος, το τοπίο, όπως θα το αντιµετώπιζε η ίδια η οµάδα που το βίωνε, το 

εκµεταλλεύθηκε και δραστηριοποιήθηκε σε αυτό30. Σύµφωνα µε τον ανθρωπολόγο T. 

Ingold, «η διαµονή µας σε έναν τόπο τον κάνει κοµµάτι του εαυτού µας, όπως και 

εµείς είµαστε κοµµάτι του τοπίου»31. Για το λόγο αυτό, ο ίδιος θεώρησε τη 

διαδικασία της κατοίκησης θεµελιακά προσωρινή32, και προσέδωσε ένα επιπλέον 

γνώρισµα στην εννοιολογική υπόσταση του τοπίου: στην πραγµατικότητα, το τοπίο 

είτε είναι «δοµηµένο» είτε «φυσικό», δεν είναι ποτέ ολοκληρωµένο· είναι διαρκώς 

υπό κατασκευή33.  

Μέσα από παρόµοιους προβληµατισµούς, το τοπίο απόκτησε κοινωνική βάση 

και υπόσταση. ∆εν αποτελεί πια ένα παθητικό πλαίσιο των συνολικών αθροισµάτων 

των ενεργειών, αλλά περισσότερο µια σειρά «δοµών» (structures) και «τεχνασµάτων» 

(devices) που αντιπροσωπεύουν σε κάποιο βαθµό την κοινωνική συνάθρωση34. Η 

συµβολή των µεταδιαδικαστικών αρχαιολογικών προσεγγίσεων υπήρξε καθοριστική 

ως προς την ενεργή συµµετοχή του τοπίου στη διαµόρφωση των συµπεριφορών35. Τα 

σύγχρονα αρχαιολογικά, θεωρητικά ρεύµατα προσέδωσαν άλλη µια ερευνητική 

προοπτική, εισάγοντας τη συµβολική διάσταση του τοπίου. Τα  φυσικά στοιχεία δεν 

είναι µόνο γεωγραφικά, γεωφυσικά και οικονοµικά σηµεία. Είναι, επίσης, κοµµάτια 

της συνολικής δοµής του πνευµατικού κόσµου36. Φέρουν µύθους και αναµνήσεις από 

το παρελθόν, επηρεάζουν το παρόν και θα µεταφέρουν  ανάλογες µνήµες και στο 

µέλλον, διαµορφώνοντας έτσι, για παράδειγµα, ιερούς τόπους ή άλλους ειδικά 

σηµαίνοντες. Στόχος  µας είναι η παρατήρηση, ανάγνωση και κατανόηση των τοπίων 

εκτεταµένων γεωγραφικών περιοχών του παρελθόντος, όσο και µεµονωµένων 

                                                 
29 Darvill, 1997: 1. 
30 Renfrew, 1983: 319. 
31 Ingold, 1993: 154. 
32 Ό.π.: 172. 
33 Ό.π.: 162. 
34 Darvill, 1997: 6. 
35 Barret, 1999: 26. 
36 Erdoğu, 2003: 17. 
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θέσεων, και η ανίχνευση της ιστορίας της ανθρώπινης δραστηριότητας σε τοπική και 

σε παγκόσµια κλίµακα37. 

Για την παρούσα µελέτη το νεολιθικό νησιωτικό τοπίο βρίσκεται σε ένα 

σταθερό και κρίσιµο «διάλογο» µε την πολιτισµική ύπαρξη και δράση. Είναι το 

κοµµάτι του φυσικού χώρου που επιλέχθηκε για µια εγκατάσταση, όσο και o 

δυναµικός παράγοντας κάθε φορά διαµόρφωσης συµπεριφορών, και ιδεολογιών, που 

µε τη σειρά τους το επηρεάζουν δραστικά. Πρόκειται για µια ουσιαστική διαλεκτική 

σχέση αλληλεπίδρασης, που µπορεί να οδηγήσει, µέσα από τη συστηµατική και 

διεπιστηµονική της µελέτη σε πληροφορίες για τις ανάγκες, τις δυνατότητες, τις 

προσδοκίες, τα επιτεύγµατα και τις αστοχίες της εκάστοτε οµάδας.  

Τα νησιωτικά τοπία αποτελούν ιδιαίτερα περιβάλλοντα. ∆ιαθέτουν φυσικά 

καθορισµένα όρια, αφού περιβρέχονται από τη θάλασσα και συχνά φέρουν ξεχωριστά 

ή/και µοναδικά οικοσυστήµατα. ∆ιαφοροποιούνται σε σχέση µε εκείνα της 

ηπειρωτικής στεριάς και δηµιουργούν διαφορετικές συνθήκες διαβίωσης για τις 

ανθρώπινες οµάδες που φιλοξενούν, γεγονός που επιδρά αναµφίβολα στη 

διαµόρφωση των νησιωτικών βιοτικών-οικονοµικών δραστηριοτήτων και κοινωνικών 

δοµών και συµπεριφορών.   

 

Νησιωτική αρχαιολογία: η περίπτωση του νεολιθικού Αιγαίου 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 τα νησιά, που προηγουµένως βρίσκονταν, 

όπως και το φυσικό περιβάλλον, στο περιθώριο του ενδιαφέροντος της παγκόσµιας 

προϊστορίας, µπήκαν στο προσκήνιο, µέσα κυρίως από αρχαιολογικές, 

ανθρωπολογικές και βιο-γεωγραφικές µελέτες για τα νησιά του Ειρηνικού Ωκεανού 

και της Αυστραλασίας, που αποτέλεσαν το ερέθισµα και επηρέασαν τις πρώτες 

αρχαιολογικές προσεγγίσεις των νησιών της Μεσογείου και του Αιγαίου38 – µε όλες 

τις αρνητικές συνέπειες και τις προκαταλήψεις που συνεπάγεται η χρήση τόσο 

µακρινών µεταξύ τους νησιωτικών πολιτισµικών προτύπων. Το θεµελιακό άρθρο του 

J.D. Evans39 εισήγαγε τις βασικές γραµµές της νησιωτικής αρχαιολογίας για τη 

µελέτη της πολιτισµικής εξέλιξης, βγάζοντας τα νησιά ως ξεχωριστή κατηγορία από 

                                                 
37 Crumley, 2002: 307. 
38 Evans, 1977: 12-26. 
39 Evans, 1973: 517-520.  
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την αφάνεια (out of the stream)40, και εισάγοντάς τα στη δεσπόζουσα τάση 

(mainstream).  

Η βασική ιδέα του νησιωτισµού είναι επηρεασµένη από βιογεωγραφικά 

µοντέλα µε βάση τα οποία «…το νησί είναι η πρώτη µονάδα που ένα µυαλό µπορεί 

να διαλέξει και να ξεκινήσει να κατανοεί»41. Ακολουθώντας δαρβίνειες απόψεις ο 

Evans θεώρησε ότι οι ειδικές συνθήκες διαβίωσης, που συχνά αποδίδονταν στα 

νησιά, οι ιδιαίτεροι φυσικοί πόροι τους, το φυσικό θαλάσσιο όριο και το µικρό, κατά 

προτίµηση, µέγεθός τους κρίνεται ως το καταλληλότερο περιβάλλον διατήρησης 

κοινωνικών παραδόσεων, στα µικρότερα κυρίως νησιά. Αυτά, εποµένως, θα 

µπορούσαν να λειτουργήσουν ιδανικά ως τόποι-παραδείγµατα, για τη µελέτη της 

πολιτισµικής εξέλιξης και µεταβολής. Έτσι, γεννήθηκε η µεταφορική ιδέα των 

νησιών ως εργαστηρίων42 για τη σύγχρονη έρευνα, η οποία φέρει και την 

προκατάληψη της αποµόνωσης των νησιωτικών κόσµων, που εξέρρεε από την 

αγγλοαµερικάνικη ανθρωπολογική παράδοση. Στις πρωτότυπες µελέτες του  για την 

διαδικασία του ανθρώπινου εποικισµού των νησιών της Μεσογείου, ο J.F. Cherry 

διευκρίνισε ότι η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη των νησιών του 

Ειρηνικού. Ακολούθησε το βιογεωγραφικό µοντέλο της «παθητικής εποικιστικής 

διαδικασίας» των νησιών από φυτά και ζώα. Με βάση τα γνωστά αρχαιολογικά 

κατάλοιπα, υποστήριξε ότι ο πρώτος εποικισµός των νησιών του Αιγαίου 

πραγµατοποιήθηκε στη Νεολιθική περίοδο, από οµάδες κτηνοτρόφων και 

καλλιεργητών, τονίζοντας επιπλέον τη διάκριση ανάµεσα στον εποικισµό και στην 

απλή επίσκεψη ή περιοδική χρήση ενός νησιωτικού χώρου43.  

Η ιδέα των νησιών ως αποµονωµένων περιβαλλόντων έτυχε κριτικής και 

αναθεωρήθηκε, κυρίως µέσα από το επιχείρηµα ότι η θάλασσα περισσότερο ενώνει 

παρά χωρίζει, δηµιουργεί επικοινωνιακές οδούς, υποδηλώνει κινητικότητα και 

λειτουργεί ως µέσο επαφών44, ιδιαίτερα στις προβιοµηχανικές συνάφειες. 

Επανεξετάστηκε επιπλέον στη βάση της η µεθοδολογική προσέγγιση και το 

εννοιολογικό-θεωρητικό πλαίσιο µελέτης των νησιωτικών περιβαλλόντων και 

διατυπώθηκαν αµφιβολίες για την προσέγγιση του εγχειρήµατος που εισήγαγε ο 

Evans: όσο περισσότερο αποµονώνεται ένα νησί τόσο λιγότερο φυσιολογικό (normal) 

                                                 
40 Cherry, 1985: 12-29. 
41 MacArthur, Wilson, 1967: 3. 
42 Evans, 1973: 520. 
43 Cherry, 1981: 48, Cherry, 1990: 193. 
44 Ντούµας, 2005: 14. 
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γίνεται και συνεπώς πολύ λιγότερο κατάλληλο ως εργαστήριο για την παρατήρηση 

της κοινωνικής µεταβολής45. Επισηµαίνεται εξάλλου η ανάγκη να ξεπεραστεί η 

άποψη που αντιµετωπίζει τα νησιά ως διαφορετικά και ειδικά µέρη. Από µερικούς 

αυτά θεωρούνται συγκρίσιµα µε τους ηπειρωτικούς τόπους46.  

Ο αυξανόµενος αριθµός των νέων δεδοµένων και πληροφοριών, που έρχονται 

στο φως από τις έρευνες των τελευταίων είκοσι περίπου χρόνων στο νησιωτικό 

Αιγαίο, άλλαξε την προηγούµενη εικόνα τού «…γενικά φτωχού υλικού»47. Οι 

ερευνητές των νησιών καλούνται να τα µελετήσουν και να τα κατανοήσουν όµοια µε 

τα υπόλοιπα περιβάλλοντα, όχι γιατί αποτελούν ξεχωριστούς τόπους, που θα 

οδηγήσουν συνεπαγωγικά σε ιδιαίτερες αναλύσεις για την πολιτισµική εξέλιξη και 

την κοινωνική διαδικασία, αλλά γιατί αποτελούν τόπους ενός ευρύτερου 

οικοσυστήµατος, το οποίο καλούµαστε να αποκωδικοποιήσουµε48. Έστρεψε, 

επιπλέον, την έρευνα στη µελέτη της Νεολιθικής Περιόδου, που αποτελεί ένα από τα 

ανερχόµενα πεδία της αιγαιακής αρχαιολογίας49, όσο και των προνεολιθικών 

οριζόντων της Μεσολιθικής και της Παλαιολιθικής. Η νησιωτική αρχαιολογία 

δηµιουργήθηκε από την ανάγκη να µελετηθούν αυτά τα περιβάλλοντα, που είχαν 

θεωρηθεί περιθωριακά όχι µόνο εξαιτίας των µεγαλοποιηµένων συνθηκών 

αποµόνωσής τους, αλλά και γιατί κανείς δεν ασχολούνταν ουσιαστικά µε αυτά. Μέσα 

από αυτό το πρόσταγµα, που όµως δεν ξέφευγε από τη µεροληψία που πρόβαλαν 

συγγενικές επιστήµες, η αρχαιολογία της Μεσογείου και του Αιγαίου παραµέλησε να 

απαντήσει σηµαντικά ερωτήµατα όπως: πρέπει, και αν ναι, γιατί να µελετάµε τα 

νησιά ξεχωριστά; Τι συνθήκες επικρατούν στη Μεσόγειο; Σε ποιο βαθµό 

νοµιµοποιούµαστε να χρησιµοποιήσουµε τις νησιωτικές σπουδές ως βάση για πιο 

γενικά µοντέλα κοινωνικής δοµής και πολιτισµικών αλλαγών; Αδιαµφισβήτητα τα 

νησιά της Μεσογείου και ιδιαίτερα του Αιγαίου παρουσιάζουν πολλές διαφορές σε 

σχέση µε εκείνα του Ειρηνικού Ωκεανού και της Αυστραλασίας. Η εγγύτητά τους µε 

την ακτή, η γειτνίαση µεταξύ τους και  η οπτική επαφή τους µε άλλα χερσαία 

κοµµάτια µειώνουν την επίδραση των οικολογικών περιορισµών και το αίσθηµα 

αποµόνωσης50. Η κριτική που ασκείται σε παλιότερες µεθοδολογικές και θεωρητικές 

εφαρµογές είναι θεµιτή και εύλογη, οφείλουµε όµως να βλέπουµε κάθε κείµενο µέσα 
                                                 
45 Finlayson, 2004: 19. 
46 Rainbird, 1999: 229. 
47 Cherry, 1985: 12. 
48 Broodbank, 2000: 32. 
49 Broodbank, 1999α: 15. 
50 Patton, 1996: 7. 
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στο εννοιολογικό, ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της εκάστοτε εποχής51 και να µην 

ξεχνάµε τη συµβολή των προσεγγίσεων του νησιωτισµού στην αρχαιολογία και στην 

παγκόσµια προϊστορία. 

 

Οικιστική αρχαιολογία: η περίπτωση του νησιωτικού νεολιθικού Αιγαίου  

Στη συζήτηση για τη φύση της σχέσης ανάµεσα στον άνθρωπο, το περιβάλλον 

του και τους χώρους στους οποίους κατοικεί συµµετέχουν τις τελευταίες δεκαετίες 

κοινωνιολόγοι, ανθρωπολόγοι, αρχιτέκτονες, περιβαλλοντολόγοι και αρχαιολόγοι. Η 

µελέτη της αρχιτεκτονικής και της οικιστικής αποτέλεσε αίτηµα της κοινωνικής 

αρχαιολογίας, που επιχειρεί να προχωρήσει πέρα από τη µορφολογία και τους 

χρονολογικούς συγχρονισµούς, για να φθάσει ως τις κοινωνικές δοµές, τις δράσεις 

και την καθηµερινότητα των κοινοτήτων.  

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, ο B.G. Trigger υπογράµµισε τη 

σπουδαιότητα της οικιστικής προσέγγισης στην αρχαιολογία. Ο ίδιος έθεσε ως 

πρωταρχικό κινητήριο άξονα τη διατύπωση σύγχρονων σχετικών ερωτηµάτων, και 

επεσήµανε τη δυσκολία κατανόησης της φύσης του συγκεκριµένου υλικού ωθώντας 

τους αρχαιολόγους προς την επίλυση ζητηµάτων, µέσω της οπτικής των κοινωνικών 

σχέσεων52. Συγκεκριµένα στην προϊστορική και δη στη νεολιθική αρχαιολογική 

έρευνα, εξαιτίας των συνθηκών που προαναφέρθηκαν, όπως η αποσπασµατικότητα 

του υλικού, οι κακές συνθήκες διατήρησης, η έλλειψη εκτεταµένων συστηµατικών 

ανασκαφών, η εντατική απασχόληση µε το χρονολογικό και τυπολογικό καθορισµό 

της κεραµικής, η µεθοδολογική αδυναµία κ.α., η µελέτη της οργάνωσης και χρήσης 

του χώρου είχε σε µεγάλο βαθµό παραµεληθεί. Τι είναι όµως αυτό που ωθεί τον 

άνθρωπο να δοµήσει το χώρο του; Πρακτικοί παράγοντες, όπως η στέγαση, η 

προστασία από τα καιρικά φαινόµενα και η αποθήκευση των αγαθών είναι οι 

πρωταρχικές απαντήσεις σε αυτό το σύνθετο ερώτηµα. Οι πρώτες µελέτες της 

αρχιτεκτονικής αντικειµενοποίησαν τις κτιστές δοµές εστιάζοντας στην τυπολογία 

και καθιστώντας τα κτήρια τα καθαυτά αρχεία του παρελθόντος53.   

Το µεταδιαδικαστικό θεωρητικό ρεύµα, ξεπερνώντας τις πρακτικές και 

παραγωγικές αιτιοκρατικές απαντήσεις, πρότεινε µια πολιτισµική προσέγγιση 

                                                 
51 Broodbank, 1999β: 237. 
52 Trigger, 1967: 158.  
53 Sanders, 1988: 491. 
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καταρχήν της βασικής αρχιτεκτονικής µονάδας – του νοικοκυριού54 και κατ’ 

επέκταση του οικισµού. Η αρχιτεκτονική εµπεριέχει συµπεριφορές, είναι η 

αντανάκλαση κοινωνικών και πολιτισµικών διαδικασιών που λαµβάνουν χώρα στο 

σύνολο µιας κοινότητας55. Η µελέτη της αρχιτεκτονικής δεν είναι εποµένως µόνο µια  

αποτύπωση των τοπικών διαθέσιµων δοµικών υλικών, αλλά µάλλον µια ανίχνευση 

της έκφρασης των τρόπων µε τους οποίους δοµούνται και οργανώνονται οι 

οικισµοί56. Τα δοµηµένα περιβάλλοντα δεν δηµιουργούνται µόνο για να 

υποστηρίξουν επιθυµητές συµπεριφορές. Παράλληλα διαµορφώνουν επικοινωνιακά 

δίκτυα, οριοθετούν επικράτειες, ιεραρχούν το κύρος και τη δύναµη και καθρεφτίζουν 

ρόλους και δράσεις. Σύµφωνα µε µερικούς µελετητές µπορούν να λειτουργήσουν και 

ως µνηµεία, που διατηρούν και διαιωνίζουν τη µνήµη57.  Η πρόθεση, η µνήµη και η 

παράδοση, όλα εγγράφονται στο φυσικό περιβάλλον, συγκεντρώνονται στην 

αρχιτεκτονική φόρµα και συνεπαγωγικά στον οικισµό58. Ο τρόπος που η σύγχρονη 

αρχαιολογική έρευνα έχει φτάσει σήµερα να αντιλαµβάνεται  το χώρο, διαφέρει 

σηµαντικά από τις προσεγγίσεις της περασµένης εικοσαετίας. Ο χώρος 

υποκειµενοποιείται, αποκτά δυναµική στρατηγική σηµασία, συµµετέχει και επηρεάζει 

την καθηµερινότητα της κοινότητας59, έχει ρόλο στην υστεροφηµία της, διαµορφώνει, 

διαµορφώνεται και ορίζει µέσα από µια συνεχή σχέση αλληλεπίδρασης ανάµεσα στο 

φυσικό περιβάλλον, στην δοµηµένη µορφή και στις ανθρώπινες ανάγκες και 

ιδεολογίες, στους άξονες του χώρου και του χρόνου.  

Τι συµβαίνει όµως µε τα οικιστικά κατάλοιπα στο νησιωτικό νεολιθικό 

Αιγαίο; Ο µικρός αριθµός εκτεταµένων νεολιθικών θέσεων που έχουν ανασκαφεί στη 

Ελλάδα, περιορίζει τη διαµόρφωση µιας συνολικής εµπεριστατωµένης άποψης για 

την οργάνωση και χρήση του χώρου στην εν λόγω περίοδο. Ο ∆.Ρ. Θεοχάρης υπήρξε 

ο πρώτος Έλληνας αρχαιολόγος που έθεσε στη δεκαετία του 1970 ουσιαστικά και 

θεµελιακά ζητήµατα αρχιτεκτονικής και χωροοργάνωσης στο νεολιθικό Αιγαίο, 

ορµώµενος από τη µακροχρόνια  έρευνά του στη Θεσσαλία και ιδιαίτερα στο 

νεολιθικό οικισµό του Σέσκλου60. Πρωτοπόρος υπήρξε και στην αναζήτηση του 

                                                 
54 Hodder, 1990. 
55 Rapaport, 1990: 9. 
56 Halstead, 1999: 79. 
57 Sherrat, 1997: 22. 
58 Kotsakis, 1999: 67. 
59 Κωτσάκης, 2004: 65. 
60 Θεοχάρης, 1967. 
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ορισµού και της λειτουργίας του νεολιθικού σπιτιού61, που εξακολουθεί να αποτελεί 

ζητούµενο προς διερεύνηση για την επιστηµονική κοινότητα των αρχαιολόγων του 

αιγαιακού χώρου62.  

Έκτοτε, η έρευνα έχει προχωρήσει σε θεωρητικούς και µεθοδολογικούς 

προβληµατισµούς για το χώρο, και τη δόµησή του, οι οποίοι όµως περιορίζονται στη 

Θεσσαλία και,  σε µικρότερο βαθµό, στην ανατολική Μακεδονία,  δηλαδή σε 

συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές. Ανακαλύψεις των τελευταίων χρόνων, όπως 

για παράδειγµα εκείνη του µεγαλύτερου γνωστού νεολιθικού οικισµού στην Ελλάδα, 

στο Μακρύγιαλο Πιερίας63, έδειξαν ότι για αυτή τη µεροληπτική προτίµηση 

σηµαντικό ρόλο έχει ο µικρός αριθµός αρχαιολογικών ερευνών και οι αρχαιολογικές 

εµµονές στην αναζήτηση θέσεων σε περιοχές που πληρούν συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά, όπως οι «µαγούλες» στη Θεσσαλία ή οι «τούµπες» στη Μακεδονία. 

Τα νησιά του Αιγαίου δεν έχουν, µέχρι τώρα, συµµετάσχει σχεδόν καθόλου 

στη συζήτηση αυτή για τη νεολιθική αρχιτεκτονική και οικιστική. Οι λίγες και κατά 

κανόνα περιορισµένης κλίµακας ανασκαφές της περιόδου, και η αποσπασµατικότητα 

του συναφούς υλικού κράτησαν για πολλές δεκαετίες τους νησιωτικούς κόσµους  σε 

επιστηµονική «αποµόνωση». Η απουσία συνθετικής µελέτης αναφορικά µε τη 

νησιωτική νεολιθική αρχιτεκτονική οφείλεται, πιστεύω, σε µεγάλο βαθµό, στην 

αδυναµία σχεδιασµού και υλοποίησης  µιας µεθοδολογικής πρακτικής που θα 

υπερβαίνει τις ήδη υπάρχουσες και εφαρµοσµένες πρακτικές σε επίπεδο ερευνητικής 

επιλογής. Το νεολιθικό νησιωτικό Αιγαίο αποτελεί, έτσι, ένα σχετικά νέο πεδίο 

διερεύνησης της προϊστορικής αιγαιακής αρχαιολογίας των τελευταίων είκοσι 

χρόνων.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 Θεοχάρης, 1972. 
62 Χουρµουζιάδης, 1979: 29, Κωτσάκης, 2004: 59, Halstead, 1999: 79, Souvatzi, 2000, Souvatzi, 2007.  
63 Pappa, Besios, 1999: 108-120. 
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2. ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

 
«Ο υλικός πολιτισµός δεν υπάρχει απλά. Είναι κατασκευασµένος από κάποιον. Έχει παραχθεί για να 
εκπληρώσει ένα σκοπό. Ωστόσο δεν αντανακλά παθητικά την κοινωνία, αλλά την δηµιουργεί µέσω 

των δράσεων των ατόµων» (Hodder, I., 1986: 664) 
 

Ι. ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ 
Οι Κυκλάδες συνιστούν  το µεγαλύτερο σύµπλεγµα στο Αιγαίο. Πρόκειται για 

ένα σύνθετο και ιδιόµορφο σύνολο, µε πλούσια ορυκτά υλικά, δαντελωτές ακτές και 

φιλόξενους όρµους.  Τα νησιά είναι διασκορπισµένα σε µια θαλάσσια έκταση 8.000 

τ.χλµ. περίπου (µε ακραία σηµεία από βορρά προς νότο την Άνδρο και τη Θήρα, ενώ 

από δύση προς ανατολή την Αντίµηλο και την Αµοργό)65. Η θάλασσα προσφέρει µια 

σχετικά ήπια πλεύση, ιδιαίτερα κατά τους µήνες Απρίλιος έως Οκτώβρης. Ένα ακόµα 

προτέρηµα, που διευκολύνει τη ναυτιλία στην αιγαιακή λεκάνη, είναι η άµεση οπτική 

επαφή µε κάποια ακτή, είτε πρόκειται για άλλο νησί, είτε για κάποια παραθαλάσσια, 

χερσαία περιοχή. 

 Τα νησιά που θα µας απασχολήσουν, µε σειρά µεγέθους από το µεγαλύτερο 

στο µικρότερο είναι: η Νάξος, η Άνδρος, η Πάρος –µαζί, και το γειτονικό νησάκι 

Σάλιαγκος– η Κέα, η Κύθνος, η Μύκονος, η Μήλος, η Αµοργός και η Θήρα. Μόνο σε 

µερικά από αυτά έχουν αποκαλυφθεί αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της Εποχής του 

Λίθου, της Παλαιολιθικής, Μεσολιθικής και Νεολιθικής Εποχής (Πίν. 1), που θα 

παρουσιασθούν όλα εδώ, ώστε να αναδειχθεί η γεωγραφική οικιστική κατανοµή της 

Νεολιθικής και των περιόδων που προηγήθηκαν και να αποτυπωθεί η ανθρώπινη 

παρουσία και κατά το προ-νεολιθικό παρελθόν (Χαρτ. 2).  

 

Νάξος (Χάρτ. 2) 
Η Νάξος αποτελεί το µεγαλύτερο σε µέγεθος νησί των Κυκλάδων, µε έκταση 

428 τ.χλµ., και βρίσκεται στην κεντρική-ανατολική περιοχή του συγκροτήµατος. Έχει 

ανώτερο υψόµετρο τα 1.001 µ. στην οροσειρά του Ζα που δεσπόζει και διατρέχει το 

νησί από βορρά προς νότο. Νεολιθικά ευρήµατα εντοπίζονται σε δύο βασικές θέσεις: 

στον οικισµό Γρόττα και στην εγκατάσταση στο σπήλαιο του Ζα (Χάρτ. 7, 8, 9).  

 

                                                 
64 Η µετάφραση είναι δική µου. 
65∆ηµητράκος, 1975:178.  
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Γρόττα (Χάρτ. 7) 

Τοπογραφία – Παλαιογεωγραφία – Φυσικό τοπίο 

Η Γρόττα είναι µια παραθαλάσσια θέση στη βορειοδυτική Νάξο, όπου 

βρίσκεται η Χώρα, η πρωτεύουσα και το λιµάνι του νησιού. ∆ιαθέτει ένα φυσικό κι 

απάνεµο όρµο, ενώ στα ανατολικά της ρέει ένας χείµαρρος, που υδροδοτεί και 

δηµιουργεί γόνιµα εδάφη, κατάλληλα για καλλιέργεια, µε τις αλλουβιακές του 

αποθέσεις.  

Το φυσικό τοπίο της περιοχής κατά τη Νεολιθική Περίοδο διαφοροποιείται 

από το σηµερινό. Στις µέρες µας, µια στενή θαλάσσια λωρίδα χωρίζει την παραλία 

της Γρόττας από το νησάκι στα Παλάτια, όπου όπως προαναφέρθηκε, βρέθηκε ο 

αρχαϊκός ναός του Απόλλωνα µε το υπονεολιθικό στρώµα. Κατά το παρελθόν οι δύο 

αυτές θέσεις αποτελούσαν το ενιαίο τµήµα ενός ακρωτηρίου, τη συνολική έκταση του 

οποίου κάλυπτε ο νεολιθικός οικισµός66. Πράγµατι, το υπονεολιθικό στρώµα 

βρίσκεται εν µέρει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας (0,10µ.)67, γεγονός που 

υποδεικνύει ότι η θαλάσσια στάθµη έχει ανέβει. Εποµένως, παρότι η έκταση του 

νεολιθικού οικισµού δεν είναι µε ακρίβεια γνωστή, υπάρχουν κάποια σταθερά σηµεία 

που διαµορφώνουν µέρος των ορίων του: στα βόρεια, το υπονεολιθικό στρώµα του 

Welter στα Παλάτια και στα δυτικά ο Κοκκινόβραχος· στα νότια και τα ανατολικά, η 

οριοθέτηση παραµένει µέχρι στιγµής άγνωστη.   

 

∆ιερεύνηση - Χρονολόγηση 

Το 1930, στο πλαίσιο των ανασκαφικών εργασιών στον αρχαϊκό ναό του 

Απόλλωνα στα Παλάτια - νησάκι που βρίσκεται βόρεια της παραλίας της Γρόττας - ο 

G. Welter χαρακτήρισε «υπονεολιθικό» το αρχαιότερο στρώµα του68. Η παρατήρηση 

αυτή ξεχάστηκε για δεκαετίες και, επιπλέον, τα ευρήµατα από το εν λόγω στρώµα 

χάθηκαν. Έτσι, οι γνώσεις µας για τη νεολιθική Γρόττα προέρχονται ουσιαστικά από 

τη σωστική ανασκαφή που πραγµατοποιήθηκε το 1985 από την ΚΑ΄ Εφορεία 

Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στο οικόπεδο ∆ηµητροκάλλη, υπό την 

εποπτεία της Όλγας Χατζηαναστασίου. Η ανασκαφέας αναφέρεται µε βεβαιότητα σε 

                                                 
66 Hadjianastasiou, 1988: 18. 
67 Χατζηαναστασίου, 1985: 155. 
68 Welter, 1930:134. 



 27

ένα νεολιθικό, εκτεταµένο οικισµό, του οποίου το µέγεθος και τα όρια δεν είναι 

γνωστά. Μια προκαταρτική δηµοσίευση του υλικού γίνεται σε ένα άρθρο του 198869. 

Η βεβαιότητα του Welter για την ύπαρξη υπονεολιθικού στρώµατος στα 

Παλάτια είναι επισφαλής, εξαιτίας της απώλειας των εν λόγω ευρηµάτων και της µη 

σχεδιαστικής αποτύπωσης και φωτογράφησής του υλικού70. Οι µόνες ασφαλείς 

χρονολογικές πληροφορίες για τη νεολιθική κατάληψη είναι εκείνες από την 

κεραµική του οικοπέδου ∆ηµητροκάλλη, που ανήκει σε ένα ΝΝΛ στρώµα71. Εάν 

τελικά συνδυαστούν  οι ενδείξεις από το υπονεολιθικό στρώµα του Welter στα 

Παλάτια, µε τον σαφή ΝΝΛ ορίζοντα στο οικόπεδο ∆ηµητροκάλλη, αλλά και κάποια 

επιπλέον ευρήµατα που εντοπίστηκαν στον ανατολικό τοµέα  της Γρόττας, που είναι 

γνωστός ως Κοκκινόβραχος, προκύπτει µια αρκετά εκτεταµένη θέση, που καλύπτει 

τη ΝΝΛ Ι, τη ΝΝΛ ΙΙ, τη ΤΝΛ και την Υπονεολιθική περίοδο. 

 

Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και δοµικά υλικά 

Όπως και οι περισσότερες εγκαταστάσεις του νεολιθικού Αιγαίου, στη Γρόττα 

διατηρούνται λιγοστά και αποσπασµατικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. Στις σχετικές 

δηµοσιεύσεις δεν περιλαµβάνεται καµία κάτοψη, ούτε καν τοπογραφικός χάρτης µε  

τη θέση, γεγονός που δυσχεραίνει τη διαµόρφωση όποιας εικόνας για τη δόµηση του 

χώρου. 

Στο βορειοανατολικό τµήµα του οικοπέδου ∆ηµητροκάλλη αποκαλύφθηκαν 

δύο κάθετοι µεταξύ τους τοίχοι, ο Τ5 µήκους 5,50 µ., και ο µεγαλύτερος Τ6, «όµοια 

χτισµένοι», χωρίς όµως να περιγράφονται τα δοµικά τους υλικά. Εντοπίστηκαν 

επίσης, διάσπαρτα «κοµµάτια από διαλυµένες πλίνθους»72, χωρίς να διευκρινίζεται αν 

αυτά συνδέονται άµεσα µε τους τοίχους. Αποκαλύφθηκαν, επιπλέον, αλλεπάλληλες 

στρώσεις πηλώδους χώµατος, ένα λεπτό δάπεδο από λιωµένη κιµωλία και τα 

υπολείµµατα δύο εστιών, που δεν περιγράφονται –είναι ανοιχτές ή περίβλητες; είναι 

στο ίδιο επίπεδο µε τους τοίχους και τις άλλες δοµές; ανήκουν σε διαφορετικό 

επίπεδο της στρωµατογραφίας; κ.λ.π.   

Στην ανατολική πλευρά του Τ6 βρέθηκε ένας τοιχίσκος χτισµένο µε βότσαλα, 

που χρησίµευε ως υποθεµελίωση άλλου τοίχου, που σώζεται έως το ίδιο επίπεδο του 

Τ6, και ήταν ίσως σύγχρονός του. Στο σηµείο αυτό, όµως, η επίχωση ήταν 
                                                 
69 Hadjianastasiou, 1988: 11-20. 
70 Χατζηαναστασίου, 1985: 153. 
71 Hadjianastasiou, 1988: 12. 
72 Ό.π.: 155. 
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διαταραγµένη, και κατά την ανασκαφέα «πιθανόν πρόκειται για υπόλειµµα 

παλιότερου τοίχου που καταστράφηκε µε το χτίσιµο των τοίχων Τ5 και Τ6. Σε αυτή 

την περίπτωση θα µπορούσαµε να διακινδυνέψουµε την υπόθεση ύπαρξης δύο 

τουλάχιστον αρχιτεκτονικών φάσεων. Η Χατζηαναστασίου θεωρεί, ότι το ανατολικό 

αυτό τµήµα του οικοπέδου, που ορίζεται από τους τοίχους Τ5 και Τ6, είναι ανοιχτός 

χώρος.  

Για το δυτικό τµήµα τα δεδοµένα είναι ακόµη πιο περιορισµένα και 

διαταραγµένα - εξαιτίας της κατασκευής του παραλιακού δρόµου - και προέρχονται 

από µια παλιά δοκιµαστική τοµή. Γνωρίζουµε µόνο ότι  εκεί βρέθηκε τµήµα 

δωµατίου, µε βοτσαλωτό δάπεδο, σε βάθος 0,77 µ., πάνω στο οποίο υπήρχε µια εστία 

και ανάµεικτη κεραµική µεταγενέστερων περιόδων (ΥΚ ΙΙ και ΥΕ ΙΙΙΑ)73.  

Εποµένως, η νεολιθική κατάληψη παραµένει ασαφής. Λίγα πράγµατα 

µπορούν να διατυπωθούν µε βεβαιότητα. Η εγκατάσταση διέθετε µάλλον δωµάτια και 

εξωτερικούς χώρους, στους οποίους πραγµατοποιούνταν ποικίλες δραστηριότητες, 

όπως δείχνουν οι εστίες και τα φροντισµένα βοτσαλωτά όσο και τα πήλινα δάπεδα. 

Αγνοούµε, όµως, πως οργανώνονταν οι χώροι αυτοί σε οικίες, αφού δεν υπάρχουν ή 

δεν προκύπτουν συνολικές κατόψεις.  

Ελλιπής είναι και η γνώση µας για τα δοµικά υλικά και τις συναφείς 

κατασκευαστικές τεχνικές.  Τα διάσπαρτα διαλυµένα υπολείµµατα δείχνουν τη χρήση 

λίθων, βοτσάλων, πλίνθων και πηλού, ως αυτόνοµο υλικό για την επίστρωση  

δαπέδων ή/και προερχόµενου από την αποσάθρωση ωµών πλιθιών. ∆ιαµορφώνεται 

µια ιδιαίτερη φροντίδα για την κατασκευή των δαπέδων µε υλικά προσιτά στην 

περιοχή της εγκατάστασης. Χρήση βοτσάλων γίνεται εκτός από τα δάπεδα και για τη 

θεµελίωση τοίχου.  

 

Σπήλαιο του Ζα (Χάρτ. 7) 

Τοπογραφία – Φυσικό τοπίο 

Το σπήλαιο του Ζα βρίσκεται σε ορεινή ζώνη πάνω από τη γειτονική κοιλάδα 

των Αρίων, σε υψόµετρο 628 µ. (Χάρτ. 7).  Κάτω από την είσοδό του, σε απόσταση 

400 µ. αναβλύζουν τα νερά µιας καρστικής πηγής, γνωστής ως η «Βρύση των 

Αρίων»74, που υδρεύει την οµώνυµη κοιλάδα. Την κατοίκηση και τις άλλες χρήσεις 

                                                 
73 Χατζηαναστασίου, 1985: 156. 
74 Ζάχος, 1994: 99. 
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της περιοχής ευνοεί, εποµένως, η ύπαρξη πόσιµου νερού σε όλη τη διάρκεια του 

έτους.  

Το νεολιθικό τοπίο γύρω από το σπήλαιο θα ήταν µάλλον διαφορετικό. 

Σήµερα, η περιοχή είναι απογυµνωµένη από όποια βλάστηση, συνέπεια των 

διαβρώσεων και χιλιάδων ετών ανθρώπινης εκµετάλλευσης. Η επιβίωση, όµως, 

µικρών συστάδων φυτών, σπάνιων για τα Κυκλαδονήσια,  αποδεικνύει ότι η χλωρίδα 

θα υπήρξε πολύ πλουσιότερη, όταν η περιοχή πρωτοκατοικήθηκε, στη ΝΝΛ 

περίοδο75. Οι ελιές, τα αµπέλια, τα οπωροφόρα δέντρα και τα κηπευτικά, που 

καλλιεργούνται σήµερα στην περιοχή εξαιτίας του νερού, συνθέτουν  ένα τοπίο 

ασυνήθιστο για τις Κυκλάδες76. 

 

∆ιερεύνηση – Χρονολόγηση 

Η συστηµατική ανασκαφή του σπηλαίου του Ζα πραγµατοποιήθηκε από την 

Εφορεία Σπηλαιολογίας και Παλαιοανθρωπολογίας, µε επικεφαλή τον Κωνσταντίνο 

Ζάχο,  σε δύο σύντοµες ανασκαφικές περιόδους συνολικής διάρκειας δύο µηνών, τον 

Ιούλιο του 1985 και τον Αύγουστο του 198677. 

Το αρχαιολογικό υλικό δείχνει ότι το σπήλαιο ήταν γνωστό στους 

προϊστορικούς όσο και στους ιστορικούς χρόνους. Όπως προκύπτει από το µικρό 

πάχος των στρωµάτων στο εσωτερικό του, δεν χρησιµοποιήθηκε ποτέ ως χώρος 

µόνιµης κατοίκησης. Προϊστορικές επιχώσεις εντοπίστηκαν στις βαθιές τοµές Ε7 και 

Ε8 σε βάθος 0,50-0,70 µ., που ανοίχτηκαν µέχρι το φυσικό βράχο. Προέκυψε, έτσι, 

ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα ξεκινά στο σπήλαιο στη Νεολιθική Εποχή και 

µάλιστα συνεχίζεται στην ύστερη ΝΝΛ Εποχή78. 

 

∆οµηµένος χώρος 

Στο εσωτερικό του σπηλαίου όσο και έξω από αυτό, δεν εντοπίστηκαν κτιστά 

αρχιτεκτονικά κατάλοιπα (Εικ.1). Το σπήλαιο διαθέτει µια µεγάλη, ευάερη και ευήλια 

κύρια αίθουσα, περίπου 100 µ. µήκος και 50 µ. ώς 25 µ. πλάτος, µε  έντονες 

υψοµετρικές διαφορές της οροφής, ώς και τα 20 µ.79. Πεσµένοι βράχοι από την οροφή 

έχουν δηµιουργήσει ανώµαλο και δύσβατο δάπεδο. Επιπλέον πλεονέκτηµα του 

                                                 
75 Ζάχος, 1996: 88. 
76 Ζάχος, 1994: 99. 
77 Ζάχος, 1987: 694. 
78 Ό.π.: 696. 
79 Ζάχος, 1996: 88, Zachos, 1999: 154 . 
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σπηλαίου είναι ένα ήπιο στάξιµο, που θα παρείχε µια ποσότητα νερού στους 

κατοίκους του. Οι νεολιθικοί χρήστες του χώρου  θα πρέπει να συγκεντρώνονταν 

γύρω από τις ανοιχτές, µη δοµηµένες εστίες, περιµετρικά των οποίων υπάρχουν 

διάσπαρτοι οψιανοί, υπολείµµατα λιθοτεχνιών και οστά ζώων. ∆ιαµορφώνονται, έτσι, 

ζώνες εργασίας και κατανάλωσης τροφής γύρω από τη φωτιά, που αποτελούν τις 

µοναδικές περιοχές στο σπήλαιο που εντοπίζονται  κάποια στοιχεία χωρικής 

οργάνωσης.  

 

Άλλες εγκαταστάσεις στη Νάξο 

Νεολιθική ή πρώιµη ανθρώπινη παρουσία ανιχνεύεται και σε δύο άλλες θέσεις 

στη Νάξο. Από το Σαγκρί προήλθε, το 1946, µαρµάρινο, γυναικείο νεολιθικό 

ειδώλιο80, που έχει περιγραφεί σύντοµα από τον C. Renfrew. Έχει γραµµικό σχήµα 

και εµφανίζει κάποιες αναλογίες µε τη «χοντρή κυρία του Σαλιάγκου»81. ∆εν έγινε, 

όµως,  περαιτέρω έρευνα στην περιοχή για να επιβεβαιωθεί εάν το ειδώλιο σχετίζεται 

µε κάποια νεολιθική θέση82. 

Η θέση Στελίδα είναι λιγότερο γνωστή στους ερευνητές του νησιού, 

πιθανότατα εξαιτίας της χρονολογικής ασάφειας που παρουσιάζει. Σε αυτή την 

εκτεταµένη, παραθαλάσσια περιοχή, στη δυτική ακτή της Νάξου, πλησίον της 

Χώρας, βρέθηκαν εργαλειοτεχνίες από πυριτόλιθο, που χαρακτηρίζονται από τον 

µελετητή ως σαφώς προνεολιθικες83.  Το σύνολο περιλαµβάνει λεπίδες, φολίδες και 

πυρήνες µε ατυπικά χαρακτηριστικά λευκωπού πυριτόλιθου, που ανήκουν και σε 

ποικίλους άλλους πολιτισµικούς ορίζοντες, οι οποίοι θα µπορούσαν να καθοριστούν 

µε µικρές ανασκαφικές τοµές84. 

 

                                                 
80 Cook, 1946: 115. 
81 Renfrew, 1969: 29-30. 
82 Ζάχος, 1990: 32. 
83 Séfériadès, 1983: 67-73. 
84 Σάµψων, 2006: 22. 
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Άνδρος (Χάρτ. 2) 
Η Άνδρος είναι το δεύτερο σε µέγεθος και το βορειότερο νησί των Κυκλάδων, 

µε έκταση 380 τ.χλµ. ∆ύο µεγάλα βουνά κυριαρχούν στο τοπίο της, η Καβούρα µε 

υψόµετρο 975 µ. και το Πέταλο µε υψόµετρο 994 µ.85. Το νησί διαθέτει πλούσιους 

φυσικούς πόρους, που εύλογα θα κέντριζαν το ενδιαφέρον προϊστορικών πληθυσµών. 

Η απουσία, όµως, εντατικών και συστηµατικών αρχαιολογικών ερευνών δεν έχει 

ακόµη επιτρέψει µια συνολική εικόνα του προϊστορικού παρελθόντος του. Η 

επιφανειακή έρευνα στο βορειοδυτικό τµήµα του νησιού, που πραγµατοποίησε η  Α. 

Κουτσούκου, κατά το 1987 και 1989, απέφερε περιορισµένες πληροφορίες κατά 

κύριο λόγο για «περιοχές µε ευρήµατα» (findspots)86. Την τελευταία δεκαετία, 

αποκαλύφθηκε ένας πολύ σηµαντικός οικισµός, ο Στρόφιλας, που συνιστά τη 

µοναδική νεολιθική ανεσκαµµένη εγκατάσταση στο νησί. 

 

Στρόφιλας (Χάρτ. 8) 

Τοπογραφία – Φυσικό τοπίο  

Ο οικισµός του Στρόφιλα βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τµήµα της Άνδρου, σε 

µια προνοµιακή από γεωγραφική και περιβαλλοντική άποψη περιοχή. Κτίστηκε σε 

υψόµετρο πάνω από 120 µ. στη ράχη του κεκλιµένου οµώνυµου ακρωτηρίου, στην 

κορυφή ενός ευµεγέθους οροπεδίου (Εικ. 10), ανάµεσα στην Παλαιόπολη και τη 

Ζαγορά, σε θέση περίοπτη τόσο από τη στεριά όσο και από τη θάλασσα. Σύµφωνα µε 

τα αποτελέσµατα επιφανειακής έρευνας σε όλη την έκταση του οροπεδίου, 

καταλάµβανε µια µεγάλη περιοχή 30 στρεµµάτων (30.000 τ.µ.) 87. 

Από τη µεριά της θάλασσας ο οικισµός περιβάλλεται από ψηλά, κατακόρυφα 

βράχια που κάνουν την πρόσβαση σε αυτόν δυνατή µόνο από το εσωτερικό του 

νησιού88. Στα νοτιοανατολικά του ακρωτηρίου σχηµατίζεται διπλό, φυσικό 

ορµητήριο· ενώ στα βόρεια η θέση ορίζεται από χαράδρα µε χείµαρρο, που υδρεύει 

την περιοχή και καταλήγει στη θάλασσα σχηµατίζοντας, έναν αµµώδη τρίτο µικρό 

όρµο. 

 

 

                                                 
85 Τελεβάντου, 1996: 13. 
86 Κουτσούκου, 1993:100. 
87 Τελεβάντου, 1998: 789. 
88 Televantou, 2004: 2. 
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∆ιερεύνηση – Χρονολόγηση 

Η ανασκαφή στο Στρόφιλα ξεκίνησε ως σωστική το 1998 από την ΚΑ΄ 

Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, υπό την εποπτεία της Χριστίνας 

Τελεβάντου89. Έκτοτε συνεχίζεται και βρίσκεται σε εξέλιξη. Αρχικά η εγκατάσταση 

χρονολογήθηκε στη ΝΝΛ και κατόπιν στην ΤΝΛ, χωρίς η συστηµατική µελέτη των 

αρχιτεκτονικών  και άλλων ευρηµάτων να έχει ολοκληρωθεί90.   

 

Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και δοµικά υλικά 

Με την πυκνότητα των αρχιτεκτονικών καταλοίπων και τη µεγάλη έκτασή 

του, ο Στρόφιλας ανέτρεψε τα προηγούµενα οικιστικά δεδοµένα για το νεολιθικό 

Αιγαίο, ενώ παράλληλα άνοιξε νέες προοπτικές στη συναφή έρευνα.  

Ο ακριβής αριθµός των κτηρίων του οικισµού και η µορφή και οργάνωση της 

οικιστικής δοµής δεν είναι γνωστά, καθώς η διερεύνηση της θέσης βρίσκεται σε 

εξέλιξη. Επισηµαίνεται ταυτόχρονη παρουσία ορθογωνίων (Εικ. 3) και αψιδωτών 

κτηρίων (Εικ. 4), τα περισσότερα οικίες αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν είχαν όλα 

την ίδια λειτουργία. Αψιδωτά κτήρια υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα (Αψιδωτά 1-4, 

βλ. σελ. 103)91· δεν προκύπτει κάποια ξεχωριστή χρήση τους, και φαίνεται ότι είχαν 

ανάλογο ρόλο µε αυτόν των ορθογώνιων, ήταν δηλαδή πιθανόν οικίες.  

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί το µεγάλο ορθογώνιο Κτήριο Β σε εξέχουσα 

θέση του οικισµού, που συνιστά ένα ξεχωριστό, ιδιαίτερο χώρο, πιθανόν 

προορισµένο για τελετουργικούς σκοπούς, δηλαδή ένα ιερό92. Έχει εξωτερικές 

διαστάσεις 17 x 12 µ. και εµβαδό έως 100 τ.µ. και  είναι χτισµένο µε 

επεξεργασµένους λίθους και µε πηλό ως συνεκτικό υλικό. Τµήµα του δαπέδου του 

ήταν πήλινο και υπερυψωµένο· ενώ λίθινες κτιστές κυκλικές κατασκευές και θρανία 

αποκαλύφθηκαν στο νότιο τµήµα του. Περιλαµβάνει επίσης, ένα µεγάλο όρυγµα για 

οργανικές προσφορές. Στο υπόλοιπο, βραχώδες δάπεδό του, έφερε πολλές µικρές 

κοιλότητες και µεγάλο αριθµό βραχογραφιών (Εικ. 5), που αποτελούν µια 

ιδιαιτερότητα για το Στρόφιλα, και ίσως παραπέµπουν σε κάποια συµβολική  

διάσταση του χώρου93.  

                                                 
89 Τελεβάντου, 1998: 789. 
90 Τελεβάντου, 2006:185. 
91 Televantou, 2004: 2-3. 
92 Τελεβάντου, 2006:186. 
93 Televantou, 2004: 4. 
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Ένα ακόµα σηµαντικό τοπικό αρχιτεκτονικό στοιχείο είναι το τείχος, που  

περιβάλλει το πλάτωµα του οικισµού, καθώς και µεγάλο τµήµα του ακρωτηρίου και 

το προτείχισµα στις παρυφές του ακρωτηρίου (Εικ. 2). Αυτό σώζεται σε ύψος 3,50 – 

4 µ., και σε µήκος έως 100µ. Είναι κατασκευασµένο από αργούς όσο και 

επεξεργασµένους λίθους, µε πηλό ως συνδετικό υλικό. Η εξωτερική επιφάνεια του 

τείχους καλύπτεται από βραχογραφίες, µε παραστάσεις πλοίων σε οµάδες ή 

µεµονωµένα, καθώς και σαρκοβόρα ζώα να κυνηγούν ελάφια94 (Εικ. 6, 7). Ένα 

χαρακτηριστικό στοιχείο που έχει καθορίσει τη χρήση του ως τείχος είναι η ύπαρξη 

περισσότερων από πέντε κατασκευών, που ονοµάζονται από την ανασκαφέα 

προµαχώνες (βλ. σελ. 108). Πρόκειται για ισχυρές και καλά διατηρηµένες δοµές, που 

φθάνουν και 5 µ. πλάτος, µε δύο παράλληλους τοίχους από λίθους και πηλό, που το 

µεσοδιάστηµα τους είναι γεµισµένο µε παρόµοια υλικά. Η ύπαρξη τείχους και 

προµαχώνων, οδηγεί την Τελεβάντου στην υπόθεση ότι ο Στρόφιλας διαθέτει σαφώς 

ένα αµυντικό σύστηµα, που δείχνει την  αρχαιότητα των οχυρωµένων οικισµών στις 

Κυκλάδες και στο Αιγαίο95. 

Ο οικισµός εµφανίζει ένα πυκνό οικοδοµικό ιστό και αρκετά κτήρια µοιάζουν 

να περιλαµβάνουν  περισσότερες από µία αρχιτεκτονικές φάσεις, γεγονός που τονίζει 

τη µεγάλη διάρκεια χρήσης του και δίνει επιπλέον πληροφορίες για την κοινωνική 

συγκρότηση  µιας κοινωνίας, η οποία, µε βάση την αρχιτεκτονική της και την 

οργάνωση του χώρου παρουσιάζει ξεκάθαρα προ-αστικές δοµές96.   

Από τα υλικά και τις τεχνικές κατασκευής που χρησιµοποιήθηκαν στο 

νεολιθικό Στρόφιλα διαφαίνεται η υψηλή τεχνολογική ανάπτυξη και τεχνογνωσία 

στον τοµέα της αρχιτεκτονικής. Ευδιάκριτη είναι και η προσπάθεια εκµετάλλευσης 

των διαθέσιµων φυσικών πόρων. Τα κτήρια κτίζονται από φυσικούς και 

επεξεργασµένους λίθους που υπάρχουν σε αφθονία στην περιοχή. Συχνή είναι η 

χρήση πηλού στην τοιχοποιία, προφανώς ως συνδετικού και µονωτικού-υδραυλικού 

υλικού, αφού δεν αναφέρονται κονιάµατα Για τις οροφές των κτηρίων δεν υπάρχουν 

µέχρι στιγµής στοιχεία για τη µορφή, την κατασκευή και τα υλικά. Τα δάπεδα 

διαµορφώνονται συχνά στο φυσικό βράχο ή στρώνονται µε πηλό. Η χρήση της 

πέτρας ως πρωταρχικό δοµικό υλικό δικαιολογεί την καλή διατήρηση των κτηρίων. 

Παρατηρείται µια προσπάθεια οικονοµίας δυνάµεων και υλικών, καθώς σε κάποιες 

                                                 
94 Τελεβάντου, 2006: 187. 
95 Televantou, 2004: 1-2. 
96 Τελεβάντου, 2006:193. 
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περιπτώσεις, οι κάτοικοι εκµεταλλεύτηκαν το τείχος και το φυσικό βράχο, 

ενσωµατώνοντας τα στοιχεία αυτά στην τοιχοποιία97. 

 

Άλλες θέσεις στην Άνδρο (Χάρτ. 10) 

Στη βορειοδυτική Άνδρο η επιφανειακή έρευνα έδωσε λίγες πληροφορίες για 

το νεολιθικό παρελθόν του νησιού, κυρίως σε περιοχές περιορισµένης έκτασης, όπως 

η Μαρµουρίτσα, ο Χάρακας και η Αγία Μαρίνα, που απέδωσαν λιγοστά εργαλεία 

οψιανού της ΤΝΛ98. Στο Ρέθι στο βόρειο τµήµα του νησιού, σε λοφώδης περιοχή 

εντοπίστηκαν υπολείµµατα ερειπίων και λιθοσωρός ίσως από τείχος που προστάτευε 

την πρόσβαση στον λόφο καθώς και λιγοστά άλλα ευρήµατα που χρονολογούνται 

στην ΤΝΛ. ∆ύο ακόµα θέσεις της ίδιας περιόδου, στο Βριόκαστρο και το Μικρογιάλι, 

έχουν αλλάξει την εικόνα της όψιµης νεολιθικής Άνδρου (Χάρτ. 10)   

Το Βριόκαστρο δεσπόζει σε ορεινή περιοχή, αρκετά µακριά από τη θάλασσα, 

στη βορειοδυτική πλευρά της Άνδρου. Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα δεν έχουν 

εντοπιστεί, παρά λιγοστά και διάσπαρτα κινητά ευρήµατα, κυρίως κεραµική και 

εργαλεία οψιανού. Το τοπίο στο Μικρογιάλι παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές σε 

σχέση µε τις δύο άλλες σύγχρονές του  ΤΝΛ θέσεις στο νησί, τον Στρόφιλα και το 

Βριόκαστρο. Πρόκειται για µια παραθαλάσσια θέση στη βορειοανατολική ακτή της 

Άνδρου, στον οµώνυµο όρµο Μικρογιάλι, σε µια κατάφυτη και εύφορη έκταση99. Στα 

δυτικά, η οροσειρά των Βιγλών διαµορφώνει έναν επιβλητικό ορεινό όγκο. Ένα 

ποτάµι ή χείµαρρος που καταλήγει στη θάλασσα διασχίζει τα βουνά των Βιγλών και 

υδρεύει την περιοχή. Ούτε σε αυτή την περίπτωση έχουν εντοπιστεί αρχιτεκτονικά 

κατάλοιπα. Τα ευρήµατα περιορίζονται σε µικρή ποσότητα κεραµικής και εργαλείων 

οψιανού. Ωστόσο, η Τελεβάντου πιστεύει ότι µελλοντικές ανασκαφικές εργασίες θα 

αποκαλύψουν έναν ακόµα σηµαντικό νεολιθικό οικισµό, της µεταβατικής περιόδου 

από τη Νεολιθική στην Πρώιµη Εποχή του Χαλκού100.  

 

                                                 
97 Τελεβάντου, 1998: 789. 
98 Κουτσούκου, 1993: 100. 
99 Televantou, 2004: 2.  
100 Τελεβάντου, 1996:18. 
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Πάρος –Σάλιαγκος (Χάρτ. 11) 

Η  Πάρος ανήκει στις κεντρικές Κυκλάδες και συνιστά το τρίτο σε µέγεθος 

νησί του συγκροτήµατος µε έκταση 194 τ.χλµ. και υψόµετρο 706 µ., στην κορυφή 

του Προφήτη Ηλία. Η παράκτια ζώνη του νησιού, που παρουσιάζει έντονο 

διαµελισµό, ιδιαίτερα στο βόρειο τµήµα του, είναι πεδινή. ∆ιαθέτει γεωγραφική θέση 

σε εγγύτητα µε άλλα νησιά, εύφορο υπέδαφος και ευεργετικούς υδροφόρους 

ορίζοντες. Στο νησί δεν έχει, ωστόσο, εντοπιστεί ανθρώπινη παρουσία πριν από τη 

ΝΝΛ Ι101. Ευρήµατα της περιόδου αυτής υπάρχουν στις Κουκουναριές και στο 

γειτονικό νησάκι  του Σαλιάγκου.  

 

Κουκουναριές (Χάρτ. 12) 

Τοπογραφία – Φυσικό τοπίο 

Οι Κουκουναριές εκτείνονται πάνω σε χαµηλό έξαρµα, που φτάνει τα 75 µ. 

ύψος, στην κοιλάδα Καµάρες στη βόρεια ακτή της Πάρου, στο εσωτερικό του όρµου 

Πλαστήρα σε άµεση εγγύτητα µε τη θάλασσα και δυτικά της σύγχρονης πόλης της 

Νάουσας. Σύµφωνα µε τους ερευνητές ανασκαφείς η επιλογή της τοποθεσίας συνιστά 

ένα «τυπικό δείγµα νησιωτικού νεολιθικού οικισµού. Ο λόφος έχει απότοµες παρειές, 

απογυµνωµένες από επιχώσεις λόγω της έντονης διάβρωσης. Το τοπίο είναι πεδινό 

και ένας χείµαρρος εκβάλει µέσα στον κόλπο.  

 

∆ιερεύνηση – Χρονολόγηση 

Η έρευνα στις Κουκουναριές αποκάλυψε µια σηµαντική αιγαιακή θέση, που 

καλύπτει ένα ευρύ χρονολογικό φάσµα, από τη Νεολιθική ώς την Αρχαϊκή 

Περίοδο102. Οι εργασίες πραγµατοποιήθηκαν, µεταξύ 1974 και 1992, από την 

Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, µε υπεύθυνους αρχαιολόγους τη Στέλλα Κατσαρού-

Τζεβελέκη και το ∆ηµήτρη Σκιλάρντι. Το 1998, επανεκτιµήθηκε το υλικό του 

ονοµαζόµενου «προ-Μυκηναϊκού» ορίζοντα, από τα βαθύτερα στρώµατα της θέσης. 

Ενώ συστηµατική µελέτη όλων των ευρηµάτων οδήγησε στην ανίχνευση εκείνων της 

Νεολιθικής Περιόδου που δεν είχαν αναγνωριστεί κατά την ανασκαφή103.  

Ο οικισµός εκτείνεται σε τρία πλατώµατα (Εικ. 8), το κατώτερο εκ των 

οποίων επέτρεψε την κατά το δυνατόν καλύτερη χρονολόγηση της θέσης. Το εκεί 

                                                 
101 Katsarou, Schilardi, 2004β: 7. 
102 Katsarou, Schilardi, 2004α: 26. 
103 Ό.π.: 27. 
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βαθύτερο Στρώµα 4 χρονολογείται στη ΝΝΛ Ι στα µέσα της 5ης χιλιετίας, και το 

υπερκείµενο Στρώµα 3, αντιστοιχεί σε ένα παχύ και πυκνό σε ευρήµατα ορίζοντα της 

ΝΝΛ ΙΙ περίοδου, ενώ επιπλέον καλύπτει όλο το εύρος της 4ης χιλιετίας, καθώς και τη 

µεταβατική Υπονεολιθική Περίοδο (Χάρτ. 7, 8, 9). Τέλος, το Στρώµα 2 δείχνει τη 

συνέχεια χρήσης της θέσης στην ΤΝΛ και την ΠΚ Ι104.  

 

Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και δοµικά υλικά 

Στις Κουκουναριές δεν έχουν εντοπιστεί «συµπαγή» αρχιτεκτονικά λείψανα 

σε κανένα σηµείο του οικισµού. Πιθανόν, οι δυσχερείς ταφονοµικές συνθήκες που 

επικρατούν γενικά στο Αιγαίο και η συνήθως εξαντλητική χρήση του χώρου κατά 

τους µεταγενέστερους χρόνους105 δεν επέτρεψαν ούτε εδώ τη διατήρηση των 

οικοδοµικών καταλοίπων. Ο οικισµός εξελίσσεται σε τρία πλατώµατα, στο Κατώτερο 

Πλάτωµα στον ανατολικό τοµέα της θέσης, όπου το υψόµετρο κυµαίνεται από 40 µ. 

ώς 50 µ., στο Μεσαίο Πλάτωµα στο δυτικό τοµέα της θέση, ύψους 60µ. ως 65µ. και 

στο Ανώτερο Πλάτωµα ύψους 75µ., στην κορυφή του βραχώδους λόφου106 (Είκ. 9).  

Πρόκειται για ένα µικρό οικισµό από ελαφριές κατασκευές, από φθαρτά 

κυρίως δοµικά υλικά, όπως καλάµια, χόρτα, κλαδιά και άλλα ξύλα. Στο Ανώτερο 

Πλάτωµα εντοπίστηκαν εστίες (δεν προσδιορίζεται όµως από τις δηµοσιεύσεις 

πόσες)107, τρεις ελλειπτικές πασσαλότρυπες (διαµέτρου 0,10-0,12µ.) σε δάπεδο από 

πατηµένο χώµα, διευθετηµένες σε δύο άξονες που διασταυρώνονται σε γωνία, για τη 

υποδοχή ελαφριάς ξύλινης κατασκευής και µάλλον ορθογώνιας καλύβας108. Εκτός 

από τα δάπεδα από πατηµένο χώµα, υπάρχουν και άλλα πλακόστρωτα από τοπικό 

σχιστόλιθο και γρανίτη.  

Στο Στρώµα 4, στο Κατώτερο Πλάτωµα (Εικ. 10) βρέθηκε κοµµάτι από ωµή 

πλίνθο109. Οι ανασκαφείς υποστηρίζουν ότι τα νεολιθικά οικήµατα του Μεσαίου και 

του Κατώτερου Πλατώµατος ήταν διατεταγµένα σε άνδηρα που στηρίζουν 

αναληµµατικοί τοίχοι, τµήµατα των οποίων βρέθηκαν στα µεταγενέστερα 

προϊστορικά στρώµατα110. Αυτή η υπόθεση χρειάζεται επιβεβαίωση δεδοµένης της 

                                                 
104 Ό.π.: 36. 
105 Κατσαρού-Τζεβελέκη, Σκιλάρντι 2006: 196. 
106 Katsarou, Schilardi, 2004α: 37. 
107 Katsarou, Schilardi, 2004α:36. 
108 Ό.π.:37. 
109 Σκιλάρντι, 1990: 212. 
110 Κατσαρού-Τζεβελέκη, Σκιλάρντι 2006: 196. 
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περιορισµένης και σποραδικής µόνο χρήσης λίθινων αρχιτεκτονικών στοιχείων στη 

νεολιθική εγκατάσταση111.  

 

Σάλιαγκος (Χάρτ. 13) 

Τοπογραφία – Φυσικό τοπίο 

Η νησίδα του Σάλιαγκου βρίσκεται νοτιοανατολικά της Πάρου και µόλις 370 

µ. βορειοδυτικά της Αντιπάρου (Χάρτ. 11). Έχει µήκος που ξεπερνάει τα 100 µ., σε 

40 µ. µόνο από τα οποία µπορεί να συγκρατηθεί χώµα και, συνεπώς, βλάστηση. 

Μόλις το 1/8 της ξηρά αυτής ορθώνεται 4 µ. πάνω από το σηµερινό επίπεδο της 

θάλασσας, και σε ηµέρες µε άνεµο και κακοκαιρία, τα κύµατα καλύπτουν ικανό 

µέρος της112. Το µέγεθος του νησιού συµπίπτει µε το ελάχιστο όριο της νεολιθικής 

εγκατάστασης, που θα πρέπει να ήταν µεγαλύτερο, παρά τις εν γένει µικρές 

διαστάσεις του113. Έρευνες στο βυθό της ευρύτερης περιοχής, αποκάλυψαν 

υποθαλάσσια καρστική πηγή, στα δυτικά της γειτονικής νησίδας Ρεµατονήσι, σε 

περιοχή που κατά τη Νεολιθική Εποχή ήταν χερσαία114.  

Το µέγεθος και το τοπίο του νησιού έχουν µεταβληθεί, εξαιτίας τοπικών 

τεκτονικών επεισοδίων, όσο και των παγκόσµιων ευστατικών διακυµάνσεων που 

προκάλεσαν αλλαγές στη θαλάσσια στάθµη της περιοχής, δηµιουργώντας τη 

σύγχρονη εικόνα µιας άγονης και αφιλόξενης νησίδας· µε βάση, όµως, την παραπάνω 

πληροφορία ο οικισµός του Σάλιαγκου θα µπορούσε να διαθέτει πόσιµο νερό115. Για 

παράδειγµα ο λάκκος Α (βλ. παρακάτω) συνιστά δείκτη ανόδου της στάθµης της 

θάλασσας: περιείχε αποθέσεις της Νεολιθικής, όταν ο λάκκος ήταν στεγνός, ενώ στις 

µέρες µας ο πυθµένας του είναι 0,80 µ. κάτω από το νερό. Σε συνδυασµό µε 

αντίστοιχες παρατηρήσεις στην εγκατάσταση της Εποχής Χαλκού στον Άγιο 

Γεώργιο, στο γειτονικό νησάκι ∆εσποτικό, η θάλασσα κατά τους νεολιθικούς χρόνους 

ήταν 3,00 – 3,50 µ. κάτω από τα σηµερινά επίπεδα. Σε αυτή την περίπτωση τµήµα 

του έχει καταβυθισθεί και ο Σάλιαγκος θα πρέπει να είχε τότε το διπλάσιο µέγεθος116. 

Πράγµατι, έρευνες έδειξαν ότι στον ευρύτερο υποθαλάσσιο χώρο το νησάκι 

αποτελούσε τµήµα ισθµού µεταξύ Πάρου και Αντιπάρου, στα βόρεια  του οποίου 

υπήρχε ένα ακρωτήριο.  Ο νεολιθικός οικισµός, βρισκόταν σε χαµηλό λόφο στην 
                                                 
111 Katsarou, Schilardi, 2004β:3. 
112 Morrison, 1968: 92. 
113 Evans, Renfrew, 1968: 81. 
114 Ό.π.: 5. 
115 Morrison, 1968: 98. 
116 Ό.π.: 97. 
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απόληξη του ακρωτηρίου αυτού, σε προνοµιακή θέση: στον απάνεµο, φιλόξενο και 

εκτεταµένο όρµο που σχηµατιζόταν από τον ισθµό117. 

 

∆ιερεύνηση – Χρονολόγηση 

Το 1960, ο Νίκος Ζαφειρόπουλος πραγµατοποίησε επιφανειακή έρευνα στις 

νησίδες δίπλα στην Αντίπαρο. Σε µία από αυτές, τον Σάλιαγκο βρέθηκαν όστρακα 

αγγείων, εργαλεία οψιανού, µαζί µε εµφανή τµήµατα τοίχων. Η θέση χαρακτηρίστηκε 

αρχικά «πρωτοκυκλαδικός συνοικισµός»118, καθώς, µέχρι τότε, η περίοδος αυτή ήταν 

η αρχαιότερη γνωστή στις Κυκλάδες. Το 1963, σε µια ακόµη επιφανειακή έρευνα στη 

νησίδα ο Colin Renfrew υπέδειξε τον Σάλιαγκο ως τον πρώτο νεολιθικό κυκλαδικό 

οικισµό119. Ανασκαφικές εργασίες ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 1964, διήρκησαν 

ενάµιση µήνα και οργανώθηκαν από τη Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή, µε 

επικεφαλείς τους J.D. Evans και τον νεαρό τότε C. Renfrew. Τον Ιούλιο του 1965, η 

ίδια αρχαιολογική οµάδα συνέχισε για ένα µήνα και ολοκλήρωσε την έρευνα120 

(Χάρτ. 13).  

Ραδιοχρονολογήσεις C14 δείχνουν µια σχετικά σύντοµη διάρκεια ζωής του 

οικισµού αυτού, από το 4400 έως το 3700 π.Χ.121. Μέσα από τη σύγκριση των 

ευρηµάτων µε αντίστοιχα της ηπειρωτικής Ελλάδας και των νησιών του ανατολικού 

Αιγαίου, ο Σάλιαγκος χρονολογήθηκε στην ΤΝΛ122. Αργότερα, η συστηµατική 

µελέτη των υλικών καταλοίπων έδειξε ότι πρόκειται για µια θέση του τέλους της  

ΜΝΛ προς τη ΝΝΛ περίοδο123 (Χάρτ. 6, 7, 8). 

 

Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και δοµικά υλικά 

Κύριος Τοµέας (Εικ.11) της ανασκαφής ορίστηκε  στο δυτικό τµήµα του 

νησιού, ενώ στο ανατολικό ορίστηκε ο Τοµέας Υ (Εικ. 12). Επιπλέον, ένας οριζόντιος 

άξονας τέµνει το νησί από ανατολή προς δύση, άξονας Υ-Υ’ (Χάρτ. 13). Στο 

αρχαιότερο Στρώµα 1 εντοπίσθηκαν τρεις οικίες, µε λίθινα θεµέλια, δάπεδα και 

εστίες. Όπως και στο σύνολο του οικισµού, έτσι και εδώ δεν διατηρήθηκαν στοιχεία 

της ανωδοµής των τοίχων. Στον Τοίχο C εντοπίστηκε διπλή σειρά λίθων, που  

                                                 
117 Evans, Renfrew, 1968: 77. 
118 Ζαφειρόπουλος, 1960: 247. 
119 Evans, Renfrew, 1965: 525. 
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πιθανόν υποδηλώνει τη στήριξη µιας γερής κατασκευής, ίσως και την ύπαρξη 

παταριού στο εσωτερικό της οικίας124. Οι εστίες ορίζονταν από αργούς λίθους και τα 

δάπεδα είτε ήταν διαµορφωµένα από ασβεστόλιθο, είτε από πατηµένο χώµα που 

εφαπτόταν κατευθείαν στο φυσικό βράχο. ∆ύο λάκκοι (λάκκος Α και Β) ακανόνιστου 

σχήµατος περιείχαν  µεγάλη ποσότητα κεραµικής και απορρίψεων υπολειµµάτων 

τροφής, και πιθανόν είχαν χρησιµοποιηθεί αρχικά για την εξόρυξη ασβέστη και 

αργίλου για την κατασκευή των δαπέδων και την κάλυψη των τοίχων125. 

Το Στρώµα 2 είναι πιο εκτεταµένο· εντοπίζεται σε όλους τους ανασκαµµένους 

τοµείς και συνιστά ένα καθαρό οικιστικό επίπεδο µε πυκνή διασπορά αρχιτεκτονικών 

καταλοίπων. Περιλαµβάνει θεµέλια τοίχων από τµήµατα οικιών ορθογώνιας κάτοψης, 

δάπεδα από πηλό και κυκλικές εστίες οριοθετηµένες µε λίθους. Για τη διατήρησή της 

ξεχωρίζει η Κατασκευή Ε (Οικία Ε), που έχει ορθογώνια κάτοψη και βοτσαλωτό 

δάπεδο µε πηλό ως συνδετικό υλικό. Καταλαµβάνει σηµαντικό τµήµα του Κύριου 

Τοµέα (Εικ. 13).  Στο δάπεδο υπήρχε συγκέντρωση οστών, µε µαύρο χώµα και ίχνη 

καύσης που ορίζουν µια επιφάνεια  χρήσης.  Ένας άλλος τοίχος (τοίχος D) έχει 

ανάλογα χαρακτηριστικά και προσανατολισµό, και ορίζει µια δεύτερη πιθανόν 

σύγχρονη κατασκευή126. Ενώ, ένας κυκλικός τοίχος (διάµετρος 4 µ., πάχος 0,40 µ.) µε 

θεµελίωση από διπλή σειρά επεξεργασµένων λίθων συνιστά µια τρίτη κατασκευή, 

την Κατασκευή G (Εικ. 14, 15), µε φροντισµένο δάπεδο που έχει πλακοστρωθεί 

επιµελώς τουλάχιστον τρεις φορές.  Η χρήση και αυτής της κατασκευής δεν 

προσδιορίζεται. Η µεγάλη συγκέντρωση µαύρου χώµατος στο δάπεδό – µάλλον 

αποσαρθρωµένων και καµένων οργανικών καταλοίπων127– κάνει πιθανή της 

λειτουργία της ως αποθηκευτικού χώρου – σιτοβολώνα.  

Το Στρώµα 3 αντιστοιχεί στο νεότερο χρονολογικό ορίζοντα  στο Σάλιαγκο. 

Σε αυτό ανήκει ένα νοτιοδυτικό περιµετρικό τείχος, που σώζει τρεις πλευρές128. Είναι 

ορθογώνιας κάτοψης, κατασκευασµένο από αργούς λίθους, χωρίς συνδετικό υλικό 

και δεν διατηρείται σε µεγάλο ύψος. Περικλείει µια περιοχή 15 x 17 µ. (255 τ.µ.) και 

διαθέτει προεξέχουσα, αποστρογγυλεµένη, πολύ συµπαγή και ογκώδη απόληξη, που 

χαρακτηρίστηκε «προµαχώνας», και δίνει έναν αµυντικό χαρακτήρα στην 
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κατασκευή129 (Εικ. 16, 17).  Έξω από το τείχος εντοπίστηκαν ίχνη λίθινων δοµών ή 

θεµελίων, αλλά και κάποια τεχνητά ορύγµατα στο βράχο των οποίων η χρήση 

παραµένει αινιγµατική130. Στο ίδιο στρώµα ανήκει και το Μεγάλο Κτηριακό 

Συγκρότηµα του Κύριου Τοµέα της ανασκαφής (Εικ. 11). Πρόκειται για ένα σύνθετο 

κτήριο µνηµειακών διαστάσεων, µε ξηρολιθικούς τοίχους για τη χρήση του οποίου 

λίγα είναι γνωστά. Θεωρείται βέβαιο ότι το ξύλο είχε χρησιµοποιηθεί στην 

κατασκευή  ανωδοµών, διαχωριστικών τοίχων ή ακόµα και δαπέδων131. Σειρές λίθων 

στο τετράγωνο Q2 αποτελούν τη θεµελίωση µιας κατασκευής χωρίς είσοδο, ενός 

µάλλον υπόγειου αποθηκευτικού χώρου132.  

Ως προς τα κατασκευαστικά υλικά, η αρχιτεκτονική στο Σάλιαγκο 

χαρακτηρίζεται από τη γενικευµένη χρήση του λίθου και του πηλού.  Ενδιαφέρον 

είναι ένα µικρό αποτύπωµα επιφάνειας επιχρισµένης καλαµωτής (wattle and daub)133. 

∆εν υπάρχουν ενδείξεις πλίνθων, εκτός από µια υπόνοια άψητου πλιθιού για την 

ανωδοµή τοίχου στο Στρώµα 3134. 

 

Άλλες θέσεις στην Πάρο και στην Αντίπαρο 

∆ύο ακόµη θέσεις στις οποίες έχουν εντοπιστεί νεολιθικά ευρήµατα, χωρίς 

όµως να έχουν διερευνηθεί διεξοδικά, είναι το Κάστρο Παροικιάς, όπου βρέθηκε ένα 

µεγάλο κοµµάτι φιάλης της ΤΝΛ περιόδου135 και η θέση Βουνί στην Αντίπαρο, όπου 

το 1964 ο Ian Morrison αποκάλυψε ένα σύνολο λιθοτεχνίας οψιανού, σύγχρονο του 

πολιτισµού του Σάλιαγκου136 (Χάρτ.11). 

 

                                                 
129 Evans, Renfrew, 1968: 23. 
130 Ό.π.: 26. 
131 Ό.π.: 25. 
132 Ό.π.: 25. 
133 Ό.π.: 26. 
134 Ό.π.: 26. 
135 Overbeck, 1989: 78, Davis, 1992: 741. 
136 Evans,, Renfrew, 1968: 74-75. 
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Κέα (Χάρτ. 8) 
Η Κέα ή Τζια, εντάσσεται γεωγραφικά στις βορειοδυτικές Κυκλάδες, και είναι 

το κοντινότερο από τα εξεταζόµενα νησιά στην Αττική. Έχει έκταση 130 τ.χλµ, 

υψόµετρό 560 µ., στην κορυφή του Προφήτη Ηλία, παρουσιάζοντας βραχώδες και 

δαντελωτές ακτές, χωρίς όµως ευρείες κολπώσεις, εκτός από τον όρµο της Οτζιάς και 

του Αγίου Νικολάου.  

Παρά την καίρια, ως προς την ηπειρωτική Ελλάδα γεωγραφική θέση του 

νησιού, τα αρχαιότερα ίχνη ανθρώπινης παρουσίας χρονολογούνται µόλις στην 

ύστερη ΤΝΛ περίοδο (Χάρτ. 8), στην Κεφάλα τη µόνη νεολιθική θέση που έχει 

ανασκαφεί συστηµατικά στο νησί (Χάρτ. 14). Παλαιολιθικά ή µεσολιθικά ευρήµατα 

δεν έχουν εντοπιστεί, εξαιτίας πιθανώς της έντονης διάβρωσης των πλειστόκαινων 

εδαφών137. Ωστόσο, νεολιθικά κατάλοιπα της ΤΝΛ περιόδου επισηµαίνονται και 

στην Αγία Ειρήνη, µέσα σε φυσικές κοιλότητες, καθώς και στην Πάουρα και στο 

Συκαµιά, όπου εντοπίστηκαν διάσπαρτα όστρακα, εργαλεία αποκρουσµένου λίθου 

και λιγοστά αρχιτεκτονικά λείψανα (βλ. 43-44).  

 

Κεφάλα (Χάρτ. 14) 

Τοπογραφία – Φυσικό τοπίο 

Ο νεολιθικός οικισµός της Κεφάλας βρίσκεται σε υψοµέτρου 50 µ., στη 

βορειοδυτική ακτή της Κέας, στο οµώνυµο, βραχώδες, άγονο και έντονα διαβρωµένο 

ακρωτήριο (Εικ. 18). Το ακρωτήριο αυτό ενώνεται µε το υπόλοιπο νησί µε στενό 

ισθµό: στην ανατολική πλευρά του υπάρχουν απότοµα βράχια ύψους 10 µ., ενώ στη 

δυτική πλευρά σχηµατίζεται αµµώδης παραλία, όπου έχουν εντοπιστεί πολλά πηγάδια 

µε πόσιµο νερό. Στα νότια, υπάρχει µικρός κόλπος που περιβάλλεται από απότοµους 

βράχους και απόκρηµνες πλαγιές.  

 

∆ιερεύνηση – Χρονολόγηση 

Το 1960, ξεκίνησε στην Κέα ένα µεγάλο ερευνητικό πρόγραµµα, που είχε 

στόχο τον εντοπισµό προϊστορικών θέσεων στο βόρειο τµήµα του νησιού και τη 

συστηµατική ανασκαφή του οικισµού της Εποχής Χαλκού στην Αγία Ειρήνη, υπό τη 

διεύθυνση του καθηγητή J.L. Caskey και την οµάδα του από το  Πανεπιστήµιο του 

Cincinnati. Στο πλαίσιο αυτό εντοπίστηκε η νεολιθική θέση στην Κεφάλα. Η εκεί 
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αποκάλυψη των τάφων ενός νεκροταφείου, και η πιθανότητα ύπαρξης ενός 

αντίστοιχου οικισµού ήταν η αιτία της συστηµατικής ανασκαφής στην Κεφάλα, από 

το 1960 έως το 1967, µε µικρές περιόδους λίγων ηµερών έως ένα µήνα (1963, από 

τον T.W. Jacobsen). Καθώς η θέση δεν αποτελούσε τον κύριο ερευνητικό στόχο του 

προγράµµατος, δεν είχε σταθερό επικεφαλής των ανασκαφικών εργασιών µέχρι το 

1964, οπότε υπεύθυνος ορίστηκε ο J.E. Coleman138. 

Η Κεφάλα ανήκει στα ύστερα στάδια της ΤΝΛ περιόδου (περίπου στα 3300  - 

3200 π.Χ.). Η παρουσία λίγης µόνο κεραµικής µε επίθετη διακόσµηση –crusted ware, 

η τυπολογία λιθοτεχνιών και χάλκινων αντικειµένων υποδηλώνουν ένα σαφές στάδιο 

µετάβασης από τη Νεολιθική στην Εποχή του Χαλκού. Από τα ευρήµατα που 

προέρχονται κυρίως από το νεκροταφείο, οι ερευνητές συµπεραίνουν ότι πρόκειται 

για µια σύντοµης διάρκειας θέση, που δεν ξεπερνά τα 150 χρόνια ζωής139. Εξαιτίας 

της διάβρωσης των εν γένει λεπτών στρωµάτων τα ασφαλώς ραδιοχρονολογηµένα 

δείγµατα είναι λίγα. Ένα δείγµα από απόθεση σπόρων στον Τοµέα Κ έδωσε την 

ιδιαίτερα χαµηλή χρονολόγηση 2876±56 χρόνια π.Χ., που προβληµάτισε τους 

ερευνητές και αµφισβητήθηκε ως αλλοιωµένο140.  

   

Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και δοµικά υλικά  

Η Κεφάλα είναι η µοναδική νεολιθική αιγαιακή θέση, στην οποία εντοπίστηκε 

εκτός από τον οικισµό και το σύγχρονό του νεκροταφείο. Η εγκατάσταση εκτείνεται 

στους πρόποδες και στην κορυφή του ακρωτηρίου (Εικ. 19). Προσπάθειες 

καθορισµού των ορίων της στην αµµώδη πλευρά του ισθµού (Τοµείς Α, Β και C), δεν 

έδωσαν αρχιτεκτονικά ευρήµατα. Η εν λόγω περιοχή είχε προφανώς καλυφθεί από 

άµµο ήδη από την Προϊστορική Εποχή, και όποια ανθρωπογενή κατάλοιπα θα πρέπει 

πλέον να αναζητηθούν κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας141.  

Οι οικίες στον ψηλότερο Τοµέα Η, σε ένα µέσο υψόµετρο 36,50 µ.142 ήταν 

χτισµένες στην πλαγιά και εκµεταλλεύτηκαν το φυσικό βράχο. Αυτός άλλοτε 

χρησίµευε ως δάπεδο143, και άλλοτε, όπως στην Οικία D, ως θεµέλιο τοίχων144. Πιο 

εκτεταµένη χρήση του βράχου γίνεται στην Οικία Ζ (Εικ. 20), που διαθέτει 
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τραπεζοειδή κάτοψη, διαφορετική από τις ορθογώνιες κατόψεις των άλλων 

κτηρίων145. ∆ιαβρωµένα και διάσπαρτα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα εντοπίζονται σε 

όλη την έκταση της θέσης, γεγονός που, σε συνδυασµό µε την κλίση του εδάφους, 

οδήγησε τους ερευνητές στην υπόθεση ότι, είχαν διαµορφωθεί πεζούλες για την 

ίδρυσή τους. 

Ως δοµικά υλικά στον οικισµό χρησιµοποιήθηκαν αργοί και επεξεργασµένοι 

λίθοι, µικρού µεγέθους, χωρίς χρήση συνδετικού υλικού, δηλαδή µε την τεχνική της 

ξερολιθιάς. Οι συµπαγείς τοίχοι είχαν κατά µέσο όρο 0,50 - 0,70 µ. πάχος και ύψος 

που σπάνια ξεπερνούσε τα 0,50 µ. ∆εν διαπιστώνεται χρήση πλιθιών. Ωστόσο, στις 

Οικίες Υ και L αναφέρονται πιθανές πασσαλότρυπες στο φυσικό βράχο (Εικ. 21), 

ενδεχοµένως για την υποδοχή δοκαριών για τη στήριξη της οροφής146 ή ίσως κάποιου 

εσωτερικού διαχωριστικού ή παταριού. Το σχήµα και τα υλικά κατασκευής της 

στέγης δεν είναι γνωστά· θεωρείται όµως πιθανή η χρήση ελαφρών υλικών, όπως το 

ξύλο, τα κλαδιά και ο πηλός147.  

Το νεκροταφείο βρίσκεται στους πρόποδες του ακρωτηρίου. Στο σηµείο αυτό, 

η πλαγιά διακόπτεται από δύο γεωλογικά ρήγµατα που απέχουν 2 µ. το ένα από το 

άλλο: τουλάχιστον 40 τάφοι εντοπίστηκαν στο εσωτερικό και περιµετρικά των 

συγκεκριµένων ορυγµάτων. Το Κατώτερο Νεκροταφείο, νότιο ρήγµα, περιέχει τους 

περισσότερους τάφους. Αξιοσηµείωτες είναι η πυκνότητα και η εγγύτητα των τάφων, 

καθώς φαίνεται ότι οι κατασκευαστές τους εκµεταλλεύθηκαν κάθε δυνατή επιφάνεια 

των δύο ρηγµάτων (Εικ. 22).  

Από τους τρεις διαφορετικούς τύπους τάφων του νεκροταφείου της Κεφάλας, 

ο πιο κοινός είναι ο «χτιστός τάφος», µε τοίχους που ήταν κατασκευασµένοι από 

πολλές ακατέργαστες, µικρές πέτρες (0,20 - 0,60 µ.), από τις οποίες κάποιες φέρουν 

ίχνη πηλοκονιάµατος. Το µέγεθος και η κάτοψη αυτών των τάφων ποικίλλει – από 

ελαφρώς ορθογώνιο έως κυκλικό ή ωοειδές. ∆εν διέθεταν εξάλλου είσοδο: ο νεκρός 

τοποθετούταν από την οροφή, που συνήθως καλυπτόταν από αρκετά µεγάλες πλάκες 

σχιστόλιθου148. Μόνο δύο από τους 40 τάφους ανήκουν στο δεύτερο τύπο που 

περιλαµβάνει λακκοειδείς τάφους, ένα ορθογώνιο και ένα τριγωνικό, που περιείχαν 
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την ταφή ενός παιδιού και ενός βρέφους. Ο τρίτος τύπος ενταφιασµού είναι  αυτός 

της πιθοταφής149.  

Πέντε τοίχοι που εντοπίστηκαν στο Κατώτερο και ένας στο Ανώτερο 

Νεκροταφείο (Τοίχοι 1-5 και 6) (Εικ. 23), χρονολογούνται στα ύστερα στάδια της 

χρήσης του.  Η χρήση τους αντίστοιχα είναι ασαφής, αλλά είναι πιθανό να 

λειτούργησαν ως όριο, ένα σύνορο δηλαδή ανάµεσα στο χώρο των ζωντανών και στο 

χώρο των νεκρών (βλ. Σύνθεση, 90-91)150. 

 

Άλλες θέσεις στην Κέα (Χάρτ.14) 

Η θέση Πάουρα, στη βόρεια ακτή της Κέας, 2χλµ. ανατολικά της Κεφάλας, 

έχει εγκατασταθεί σε βραχώδες ύψωµα, στη δυτική πλευρά του όρµου και της 

αµµώδους παραλίας της Οτζιάς. Το ανάγλυφο της περιοχής είναι οµαλό και υπάρχει 

µια τοπική καρστική πηγή. Η νεολιθική εγκατάσταση εντοπίστηκε κατά την 

επιφανειακή έρευνα του Πανεπιστηµίου του Cincinnati, υπό τον  καθηγητή J.L. 

Caskey, στην ευρύτερη περιοχή της βόρειας Κέας, το καλοκαίρι του 1968, και δεν 

έχει διερευνηθεί ανασκαφικά151. Πρόκειται για ένα νεολιθικό οικισµό της ύστερης 

ΤΝΛ περιόδου σύγχρονο µε την Κεφάλα152, όπως δείχνουν και τα υπολείµµατα 

τοίχων και η διάσπαρτη κεραµική και εργαλειοτεχνία.  

Ο Συκαµιάς βρίσκεται σε ακρωτήριο της βορειοανατολικής ακτής της Κέας, 

στη βραχώδη ράχη του οποίου εντοπίστηκαν διάσπαρτα νεολιθικά όστρακα,  

εργαλεία οψιανού και υπολείµµατα ενός τοίχου ύψους µεγαλύτερου από 1 µ.153. Η 

θέση εντοπίστηκε κατά την ίδια επιφανειακή έρευνα του Πανεπιστηµίου του 

Cincinnati, τον Αύγουστο του 1971154. Με βάση τα επιφανειακά ευρήµατα 

χαρακτηρίζεται σύγχρονη µε την Κεφάλα.  

Η Αγία Ειρήνη συνιστά παραθαλάσσια θέση στη βορειοδυτική ακτή της Κέας, 

στο εσωτερικό του κόλπου του Αγίου Νικολάου. Απέδωσε ελάχιστα νεολιθικά, 

διαβρωµένα και αποσπασµατικά υλικά κατάλοιπα, που δεν παρέχουν ασφαλείς 

ενδείξεις του χαρακτήρα της. Κατά τις ανασκαφικές εργασίες, στον οικισµό Εποχής 

Χαλκού, του Πανεπιστηµίου του Cincinnati και της Αµερικανικής Αρχαιολογικής 
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Σχολής Αθηνών155 (1960 - 1968), εντοπίστηκε µικρή ποσότητα νεολιθικών οστράκων 

µέσα σε κοιλότητα στο φυσικό βράχο. Η φάση αυτή (Περίοδος Ι) δεν περιλαµβάνει 

αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και δεν εντοπίζεται σε όλη την έκταση του µετέπειτα  

οικισµού, παρά µόνο κάτω από τις Οικίες E, ED και D156. Επιπλέον, η 

αποσπασµατική φύση της νεολιθικής κεραµικής δείχνει ότι αυτή προέρχεται από 

γεµίσµατα, και δεν είναι σαφές αν αντιπροσωπεύει µία ή περισσότερες φάσεις της 

εγκατάστασης. Χρονολογείται στα όψιµα στάδια της ΤΝΛ περιόδου, και είναι λίγο 

µεταγενέστερη της Κεφάλας157.  
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157 Wilson, 1991: 6. 
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Κύθνος 
Η Κύθνος εγγράφεται στις βορειοδυτικές Κυκλάδες. Έχει έκταση 99 τ.χλµ. 

και ανάγλυφο που διαµορφώνεται από δύο παράλληλα υψώµατα µε βορειοανατολική 

- νοτιοδυτική κατεύθυνση· το υψόµετρό του φτάνει τα 306 µ. στο Πετροβούνι. Οι 

ακτές του νησιού εµφανίζουν περισσότερους, µικρότερους και µεγαλύτερους όρµους. 

Το νησί σήµερα έχει ξερό και άγονο το τοπίο, όµως, έχει σηµαντικά διαφοροποιηθεί, 

και πληροφορίες για το πρώιµο Ολόκαινο έχουν σίγουρα χαθεί.  

Στην Κύθνο δεν υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις για νεολιθική 

δραστηριότητα. Αντίθετα, πρόσφατα, έχει τεκµηριωθεί η Μεσολιθική κατάληψη, στο 

Μαρουλά (Χάρτ. 4, 15). Πρόκειται για τη µοναδική θέση αυτής της περιόδου που έχει 

ανασκαφεί µέχρι στιγµής στις Κυκλάδες, και µία από τις λίγες που έχουν εν γένει 

εντοπισθεί στο Αιγαίο (π.χ. στα Γιούρα158, στην Ικαρία159, στην Αλόννησος160). 

 

Μαρουλάς 

Τοπογραφία – Φυσικό τοπίο 

Ο Μαρουλάς εκτείνεται στη βορειοανατολική ακτή της Κύθνου, στην είσοδο 

του γνωστού όρµου των Λουτρών, στο αµµώδες έδαφος ενός επίπεδου ακρωτηρίου 

που δεν ξεπερνά τα 5 µ. υψόµετρο και κοντά σε µια καρστική πηγή θερµού ύδατος. 

Στις µέρες µας, µέρος µόνο της εγκατάστασης έχει διατηρηθεί έξω από το νερό, 

καθώς κατά το πρώιµο Ολόκαινο η θαλάσσια στάθµη βρισκόταν 50 µ. - 60 µ. 

χαµηλότερα από τη σηµερινή και το τοπίο ήταν σίγουρα διαφορετικό. Η σωζόµενη 

έκταση  του Μαρουλά φτάνει τα 1.000 τ.µ.161: καταλαµβάνει, δηλαδή, το πλάτωµα 

ενός ολόκληρου λόφου.  

 

∆ιερεύνηση – Χρονολόγηση 

Ο Αµερικάνος ανθρωπολόγος Kenneth Honea δηµοσίευσε το 1975, τα 

αποτελέσµατα µιας ανεπίσηµης επιφανειακής έρευνας, που πραγµατοποίησε στην 

Κύθνο τον Ιούλιο του 1972 µε την συνδροµή του Πανεπιστηµίου του Illinois, και 

υποστήριξε την ύπαρξη ενός «προ-κεραµικού καταυλισµού και νεκροταφείου» στην 

                                                 
158 Sampson, 1998: 1-22. 
159 Σάµψων, 2006: 43-45. 
160 Παναγοπούλου, 2001: 121-151. 
161 Ό.π.: 45.  
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περιοχή Μαρουλά162. Η ανακοίνωση αυτή δηµιούργησε έντονη αµφισβήτηση· πολλοί 

ερευνητές του νησιωτικού προϊστορικού Αιγαίου υποστήριξαν ότι, η συζήτηση για το 

Μαρουλά όφειλε να παραµείνει ανοιχτή163. Τον Αύγουστο του 1996, η ΚΑ’ ΕΠΚΑ 

πραγµατοποίησε σύντοµη σωστική ανασκαφή στη θέση, µε πρωτοβουλία του 

Αδαµάντιου Σάµψων. Ο ίδιος αρχαιολόγος πραγµατοποίησε συστηµατική 

ανασκαφική έρευνα εκεί από το 2001, υπό την Αιγίδα του  Πανεπιστηµίου του 

Αιγαίου164. 

Τα αποτελέσµατα των ερευνών δείχνουν ότι πρόκειται για µια σαφώς 

µεσολιθική εγκατάσταση µε απουσία κεραµικής και µεγάλο όγκο ατυπικής 

λιθοτεχνίας, καθώς και αρχιτεκτονικά κατάλοιπα οικιών και τάφων. Προσπάθειες 

ραδιοχρονολόγησης, ήδη από το 1972, δεν απέδωσαν ασφαλή δεδοµένα εξαιτίας της 

έντονης διάβρωσης και της κακής κατάστασης της στρωµατογραφίας165. Τα 

αποτελέσµατα της ανασκαφής τοποθέτησαν τον Μαρουλά στην 9η και 8η χιλιετία 

π.Χ., συνδέοντάς τον χρονολογικά µε το Σπήλαιο του Κύκλωπα στα Γιούρα. 

 

Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και δοµικά υλικά 

Παρά τις µεγάλες καταστροφές που έχει υποστεί η εγκατάσταση από τη 

φυσική διάβρωση και την καταβύθιση τµήµατός της, διατηρούνται εµφανείς τεχνικές 

καθώς και τα στοιχεία της οργάνωσής της. Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και τάφοι είχαν 

ήδη αναγνωρισθεί από τον Κ. Honea, που αναφέρει επίσης την ύπαρξη «εστιών, 

ηµικυκλικών λιθοσωρών και άλλων κατασκευών»166. Αργότερα ο Σάµψων 

διαπίστωσε ανασκαφικά την ύπαρξη µεσολιθικής εγκατάστασης και σύγχρονους 

τάφους167.  

Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα είναι διάσπαρτα σε όλη σχεδόν την έκταση του 

ακρωτηρίου. Παρουσιάζουν µεγαλύτερη πυκνότητα στην ανατολική του πλευρά, σε 

άµεση γειτνίαση µε τη θάλασσα (Εικ. 24). Όλες οι κατασκευές είναι από 

ακατέργαστους λίθους και έχουν λίθινες θεµελιώσεις. ∆εν έχει, όµως, διευκρινιστεί η 

µόνιµη ή εποχική-περιοδική χρήση τους. Συνολικά αποκαλύφθηκαν 17 κυκλικά ή 

ελλειψοειδή, ελαφρά µάλλον καταλύµατα, και λιθόστρωτα δάπεδα από πλακαρές 

                                                 
162 Honea, 1975: 277. 
163 Cherry, 1979: 28-32, Cherry, 1981: 44, Cherry, Torrence, 1982: 34. 
164 Σάµψων, 2006: 39.  
165 Sampson, 2002β: 62.  
166Honea, 1975: 277.  
167 Σάµψων, 1996α: 609. 
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πέτρες168 (Εικ. 25). Χαρακτηριστικές είναι δύο από τις κυκλικές αυτές κατασκευές -

δάπεδα, στην Τοµή 5 (Εικ. 26), που βρίσκονται σε άµεση γειτνίαση και οριοθετούνται 

από µικρές πέτρες τοποθετηµένες µε την κάθετη στενή τους επιφάνεια169, 

διαµορφώνοντας µια σαφή κάτοψη. Οι συγκεντρώσεις λίθων, που συνιστούν αυτές 

τις κατασκευές δεν ξεπερνούν σε διάµετρο τα 3 µ.. Η µεγαλύτερη (διαµέτρου 3,20 µ.) 

βρίσκεται στο νότιο τµήµα ενώ, µια άλλη, ηµικυκλική και ηµιυπόγεια, λαξευµένη στο 

µαλακό βράχο κατασκευή, στην Τοµή 3,  διέθετε κεντρικό πάσσαλο, και παρέχει 

πρόσθετες πληροφορίες για τις κατασκευαστικές τεχνικές. Επιπλέον, το κτίσµα αυτό 

διαθέτει τρία επάλληλα δάπεδα· πρόκειται για επαναλαµβανόµενες επισκευές που 

µαρτυρούν µια κατοίκηση µεγαλύτερης διάρκειας (Εικ. 27)170. Η εγκατάσταση 

διατηρεί εστίες, των οποίων ο ακριβής αριθµός, η µορφή και ο τρόπος κατασκευής 

τους δεν προσδιορίζονται. Φαίνεται επίσης, ότι δεν κατοικήθηκε µόνο σε µια σύντοµη 

περίοδο. Αντίθετα, τα αρχιτεκτονικά αυτά κατάλοιπα δείχνουν ότι ο Μαρουλάς, δεν 

υπήρξε µια εφήµερη εγκατάσταση171.  

Επιπλέον, η παρουσία τάφων στο Μαρουλά αποτελεί ένα ιδιαίτερα σηµαντικό 

γεγονός, αφού είναι λιγοστά τα µεσολιθικά ανθρώπινα κατάλοιπα που έχουν µέχρι 

σήµερα εντοπιστεί στον ελλαδικό χώρο. Οι τάφοι είναι δύο τύπων: λαξευτοί στο 

φυσικό βράχο και λιθοπερίβλητοι λάκκοι, µε καλυπτήρια µεγάλη πλάκα. 

Εντοπίστηκαν, επίσης, νεκροί κάτω από ογκώδεις λίθους που συνιστούσαν τµήµατα 

δαπέδων οικιών172. Οι νεκροί είχαν τοποθετηθεί σε έντονα συνεσταλµένη στάση. Τα 

οστά είχαν, φαίνεται, πλήρως ή µερικώς «ραντισθεί» µε ώχρα173.  

 

Άλλες µεσολιθικές θέσεις στην Κύθνο 

Τρεις ακόµα µεσολιθικές θέσεις έχουν εντοπιστεί µέσα από επιφανειακά 

ευρήµατα στην Κύθνο. Η πρώτη βρίσκεται σε µια οµαλή πλαγιά στα δυτικά των 

Λουτρών, στο εσωτερικό του νησιού. Η δεύτερη εκτείνεται στον αυχένα του 

ακρωτηρίου του Αγίου Σώστη, στα βορειοανατολικά της Κύθνου και η τρίτη στο 

κεντρικό τµήµα του νησιού, στην περιοχή της Νάουσας174.  

 

                                                 
168 Σάµψων, 2006: 41. 
169 Ό.π.: 40. 
170 Ό.π.: 41. 
171 Σάµψων, 2006: 39. 
172 Σάµψων, 1996α: 51. 
173 Honea, 1975: 278. 
174 Σάµψων, 2006: 37-38. 
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Μύκονος (Χάρτ. 16) 
Η Μύκονος βρίσκεται στις βορειοανατολικές Κυκλάδες. Έχει έκταση 86 

τ.χλµ. και υψόµετρο 372 µ. στην κορυφή του Προφήτη Ηλία. Οι ακτές παρουσιάζουν 

έντονο διαµελισµό, µε µεγαλύτερο εκείνο στον όρµο Πάνορµο.  Πηγές νερού και 

αλλουβιακές προσχώσεις διαµορφώνουν συνθήκες ευνοϊκές για την ευφορία των 

εδαφών. Η Φτελιά αποτελεί τη µοναδική νεολιθική θέση που έχει ανασκαφεί 

συστηµατικά στο νησί (Χάρτ. 16). Επιφανειακά έχουν εντοπιστεί δύο ακόµη, η 

Μαύρη Σπηλιά και η Αναβαλούσα.  

 

Φτελιά (Χάρτ. 16) 

Τοπογραφία – Φυσικό τοπίο 

Η Φτελιά βρίσκεται στη βόρεια ακτή της Μυκόνου, στο εσωτερικό του βαθύ 

κόλπου του Πανόρµου, στο µυχό του οποίου σχηµατίζεται ευρεία, αµµώδης παραλία, 

που διακόπτεται από τον χαµηλό στενόµακρο λόφο (30 x 20 µ., ύψ. 4 µ.), όπου 

βρίσκεται η νεολιθική θέση (Χάρτ. 17)175. Καρστικές πηγές, ρηχά πηγάδια µε πόσιµο 

νερό, καθώς και χείµαρρος που εκβάλλει στον κόλπο, υδρεύουν την περιοχή176.    

Το τοπίο έχει διαφοροποιηθεί σηµαντικά από την 5η και την 4η χιλιετία π.Χ. 

Μια εύφορη κοιλάδα απλωνόταν, τότε, µπροστά από το λόφο του νεολιθικού 

οικισµού, και η θάλασσα βρισκόταν σε µεγαλύτερη απόσταση από ό,τι σήµερα177. Η 

Φτελιά δεν ήταν, συνεπώς, ένας απολύτως παραθαλάσσιος οικισµός, αλλά µια πεδινή 

εγκατάσταση κοντά στη θάλασσα.  

 

∆ιερεύνηση – Χρονολόγηση 

Αρχαιολογικά κατάλοιπα στο χαµηλό έξαρµα της Φτελιάς είχαν επισηµανθεί 

κατά την επιφανειακή έρευνα, που πραγµατοποίησε, το 1989 - 1990, ο αρχαιολόγος 

Κώστας Τσάκος178. Συστηµατικές ανασκαφικές εργασίες στη θέση 

πραγµατοποιήθηκαν τα διαστήµατα 1995 – 1996 και 2000 - 2003 από τον Αδαµάντιο 

Σάµψων, σε συνεργασία της ΚΑ΄ ΕΠΚΑ και του Πανεπιστηµίου του Αιγαίου179. 

Σύντοµα, το 2002, ο Α. Σάµψων δηµοσίευσε τα πρώτα αποτελέσµατα των 

ανασκαφικών εργασιών, κυρίως αυτά που προέκυψαν από την προκαταρτική µελέτη 

                                                 
175 Τσάκος, 1992: 121. 
176 Sampson, 2002α: 16. 
177 Kabouroglou, 2002: 231. 
178 Τσάκος, 1992: 121-136. 
179 Phoca-Cosmetatou, 2004: 1. 
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των κινητών ευρηµάτων, ενώ αναµένεται η τελική δηµοσίευση της Φτελιάς, που θα 

αποσαφηνίσει και τα αρχιτεκτονικά της κατάλοιπα. Για το λόγο αυτό στο παρόν 

κείµενο εµφανίζεται ένα κενό ανάµεσα στη Γ’ και την Α’ φάση κατοίκησης του 

οικισµού, δεδοµένου ότι στην προκαταρτική µελέτη δεν παρέχονται πληροφορίες για 

την οικοδοµική φάση Β’. 

Ο Κ. Τσάκος χαρακτήρισε ήδη νεολιθική τη Φτελιά, µέσα από τα επιφανειακά 

του ευρήµατα. Οι ραδιοχρονολογήσεις, σε συνδυασµό µε την τυπολογία της 

κεραµικής και των εργαλείων, δείχνουν ότι κατοικήθηκε στη ΝΝΛ περίοδο (Χάρτ. 7), 

για περίπου έξι αιώνες, 5050 ώς 4460 π.Χ.180. Σύµφωνα µε τον Α. Σάµψων, τα 

οικοδοµικά κατάλοιπα κατατάσσονται σε  τέσσερις αρχιτεκτονικές φάσεις (Α΄, Β΄, Γ΄ 

και ∆΄), που δηλώνουν εντατική κατοίκηση (Εικ. 28). Η νεότερη φάση ∆΄ σώζεται σε 

εξαιρετικά κακή κατάσταση και σε περιορισµένα σηµεία της181. 

 

Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και δοµικά υλικά    

Παρά το γεγονός ότι τµήµα των βόρειων και δυτικών άκρων της 

εγκατάστασης έχει καταστραφεί από τη θαλάσσια διάβρωση και τις λατοµικές 

εξορύξεις των ελληνιστικών χρόνων, η έκταση και ο πληθυσµός του οικισµού κατά 

τη Νεολιθική Περίοδο υπολογίζεται στα 6.500 τ.µ., και 150 - 200 άτοµα 

αντίστοιχα182. Η αρχιτεκτονική εικόνα είναι αποσπασµατική και δεν επιτρέπει 

ασφαλή συµπεράσµατα για την ευδιάκριτη κοινωνική και χωροταξική οργάνωση του 

οικισµού. 

Τα περισσότερα κτήρια δεν σώζουν τη συνολική τους κάτοψής, αλλά µόνο 

τµήµατα των τοίχων τους, που στην πλειονότητά τους αποδίδουν ορθογώνιες 

κατασκευές (Εικ. 29). Βρέθηκαν, όµως, και ακέραια ή τµηµατικά σωζόµενα αψιδωτά 

ή κυκλική κτήρια. Έτσι, όπως στην τοµή Β6, υπάρχει ένα ζεύγος ιδιόµορφων µικρών 

κτισµάτων, των κτηρίων G και H (Εικ. 30), που εφάπτονται µεταξύ τους 

δηµιουργώντας δύο κυκλικούς χώρους της τρίτης οικοδοµικής φάσης Γ’ του 

οικισµού. Εξαιτίας του σχήµατος, της απουσίας εισόδου, του µικρού µεγέθους και της 

έλλειψης κινητών ευρηµάτων, θεωρήθηκε πιθανόν ότι χρησίµευαν ως 

                                                 
180Facorellis, Maniatis, 2002: 311. 
181 Σάµψων, 2004: 4. 
182 Ό.π.: 1. 
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σιτοβολώνες183. Σε χαµηλότερα επίπεδα βρέθηκαν υπολείµµατα και άλλων αψιδωτών 

κτισµάτων, που ίσως είχαν την ίδια λειτουργία.  

Ένα πολύ σηµαντικό κτίσµα της αρχαιότερης φάσης Α’ του οικισµού είναι το 

κτήριο Α (Εικ. 28, 31), στο ψηλότερο σηµείο του εξάρµατος, σε φυσικά επίπεδο 

βράχο. ∆ιαθέτει δύο δωµάτια και ο ανασκαφέας το παροµοιάζει µε «µέγαρο»  

θεσσαλικού τύπου. Ένα δεύτερο κτίσµα της ίδιας φάσης που µοιάζει να έχει 

χαρακτηριστικά «µεγάρου» είναι το κτήριο Β184 (Εικ. 31). Ωστόσο, τα κινητά 

ευρήµατα από τα κτήρια αυτά δεν επέτρεπαν την υπόθεση ότι ανήκαν σε κάποιο 

εξέχον πρόσωπο και ότι υπήρχε µια οργανωµένη κοινωνική ιεραρχία.   

Οι κατασκευαστικές τεχνικές που εφαρµόστηκαν στη θέση υπαγορεύονται, 

και εδώ, από τη φύση των οικοδοµικών υλικών, στο άµεσο περιβάλλον, και τις 

ανάγκες των κατοίκων. Επιπλέον, ένα στοιχείο που δείχνει την προσαρµογή στη 

φυσική κλίση του λόφου είναι η ύπαρξη κτιστών αναβαθµίδων (πεζούλες). Στο 

κτίσιµο χρησιµοποιήθηκαν κυρίως αργοί λίθοι, µικρών διαστάσεων· δεν 

εντοπίστηκαν πλίνθοι, αν και η χρήση τους θεωρείται πολύ πιθανή, όπως φαίνεται 

από σκληρές αποθέσεις πηλού περιµετρικά των κτηρίων στην νεότερη αρχιτεκτονική 

φάση και αποτελούν ίσως αποσαρθρωµένες ωµές πλίνθους185. Συχνά, η θεµελίωση 

των κτηρίων γινόταν πάνω σε παλιότερα κτίσµατα ή στο φυσικό βράχο, όπως στην 

περίπτωση του κτηρίου C ή και πάνω σε σαθρό χώµα, όπως στην περίπτωση του 

κτηρίου Ε186.  

 

Άλλες θέσεις στη Μύκονο 

∆ύο ακόµα γνωστές νεολιθικές θέσεις στη Μύκονο είναι η Μαύρη Σπηλιά και 

η Αναβαλούσα. Προέκυψαν από επιφανειακή έρευνα του αρχαιολόγου J.L. Belmont 

υπό την αιγίδα της Αµερικάνικης Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα. Το υλικό  

δηµοσιεύτηκε σε ένα σύντοµο και περιεκτικό άρθρο, το 1964187.  

Η Μαύρη Σπηλιά βρίσκεται στη βόρεια ακτή του νησιού, στο εσωτερικό του 

κόλπου του Πανόρµου, σε βραχώδη λόφο ύψους 85 µ., 1 χλµ. βορειοδυτικά της 

Φτελιάς, µε την οποία θεωρείται σύγχρονη (ΝΝΛ περίοδος)188. Το τοπίο είναι ορεινό, 

αλλά δυτικά και βόρεια εκτείνεται κοιλάδα που διατρέχεται από ποτάµι. Η έρευνα δεν 
                                                 
183 Σάµψων, 2004: 4. 
184 Ό.π.: 2. 
185 Sampson, 2002α: 32. 
186 Σάµψων, 2004.: 2-3. 
187 Belmont, Renfrew, 1964: 395-400. 
188 Sampson, 2002α: 174. 
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αποκάλυψε αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, αλλά µόνο µικρή ποσότητα κεραµικής και 

εργαλείων αποκρουσµένου - κυρίως από υψιανό αλλά και πυριτόλιθο - και 

λειασµένου λίθου189.  

Η Αναβαλούσα εκτείνεται σε βραχώδες και ορεινό ακρωτήριο, µε υψόµετρο 

85 µ., 5 χλµ. δυτικά της σύγχρονης πόλης της Μυκόνου. Η θέση έχει χρονολογηθεί 

προκαταρτικά στην Υπονεολιθική ή την Πρωτοκυκλαδική Περίοδο. Ούτε εδώ 

εντοπίστηκαν αρχιτεκτονικά κατάλοιπα αλλά µια µικρή, διάσπαρτη οµάδα 

διαβρωµένων οστράκων κεραµικής και  εργαλείων οψιανού190. 

                                                 
189 Belmont, Renfrew, 1964: 395-396. 
190 Ό.π.: 397- 398. 
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Μήλος (Χάρτ. 8, 18) 

Η Μήλος βρίσκεται στο δυτικότερο άκρο του συµπλέγµατος των Κυκλάδων. 

Έχει έκταση 151 τ.χλµ., υψόµετρο 715 µ., στον Προφήτη Ηλία, και ακτογραµµή µε 

έντονες κολπώσεις, ως αποτέλεσµα της σεισµικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας, 

η οποία δηµιούργησε ένα σύνθετο και ασταθές τοπίο. Σηµαντικός είναι ο ρόλος της 

Μήλου στην προϊστορία του Αιγαίου, αφού ο οψιανός, το χαρακτηριστικό αυτό 

πέτρωµα του νησιού, εντοπίζεται, από τη Μεσολιθική κιόλας περίοδο σε 

περισσότερες νησιωτικές και ηπειρωτικές θέσεις191.  

∆ιεπιστηµονικό περιβαλλοντικό πρόγραµµα επιφανειακής έρευνας 

πραγµατοποιήθηκε το 1976, από το Πανεπιστήµιο του Southampton µε επικεφαλής 

τους M. Wasgstaff και C. Renfrew και µε τη συµβολή των J.F. Cherry, D. Davidson, 

C. Gamble και άλλων επιστηµόνων, αρχαιολόγων, γεωλόγων και τοπογράφων192. 

∆ιερευνήθηκε έτσι  διαχρονικά ο πολιτισµός στο νησί από την πρώιµη προϊστορία 

έως τη µεταρωµαϊκή περίοδο, και αποκαλύφθηκε αριθµός νεολιθικών θέσεων, καθώς 

και τα δύο βασικά λατοµεία εξόρυξης του οψιανού, στις θέσεις Στα Νύχια και 

∆εµενεγάκι193 (Χάρτ. 8, 18). Η ακριβής χρονολόγηση των θέσεων αυτών αποτελεί 

ζητούµενο.    

 

Αγριλιά 

Η θέση Αγριλιά βρίσκεται σε χαµηλό λόφο ύψους 60 µ,  1 χλµ. νοτιοδυτικά 

της Φυλακωπής. Η περιοχή φέρει διάσπαρτες λιθοτεχνίες οψιανού: επικρατούν αιχµές 

βελών που παρουσιάζουν οµοιότητες µε εκείνες του Σαλιάγκου194. Αµέσως δυτικά 

της θέσης περνά µικρός χείµαρρος.  

Καλόγερος 

Η θέση βρίσκεται σε χαµηλό, βραχώδες έξαρµα ύψους 125 µ., στην κορυφή 

του ακρωτηρίου Καλόγερος, στα βορειοανατολικά της Μήλου. Εµφανίζει εξαιρετικά 

αραιή και περιορισµένης έκτασης διασπορά εργαλείων οψιανού. Πρόκειται µάλλον 

για ένα χώρο ειδικής (εργαστηριακής;) δραστηριότητας, που ίσως χρησιµοποιήθηκε 

µία φορά195.  

 

                                                 
191 Cherry, 1981: 45. 
192 Renfrew, Wagstaff, 1982: xiv. 
193 Davis, 1992: 729. 
194 Renfrew, Wagstaff, 1982: 297. 
195 Ό.π.: 296-297. 
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Κορακιά 

Η θέση εντοπίζεται στη βορειοανατολική Μήλο, σε χαµηλό λόφο ύψους 80 µ. 

Γειτονικός µικρός χείµαρρος υδρεύει την περιοχή. Τα ευρήµατα από την Κορακιά 

περιορίζονται σε ένα µικρό αριθµό εργαλείων οψιανού196. 

Κουφή 

Πρόκειται για διασπορά επιφανειακών ευρηµάτων σε δίδυµους λοφίσκους, 

ύψους 80 µ. και 110 µ. αντίστοιχα, στην ανατολική Μήλο, που περιορίζονται σε 

νεολιθικά εργαλεία οψιανού και ένα αποκρουσµένο εργαλείο ρυολίτη197. Πιθανόν, 

πρόκειται για θέση µε µεµονωµένη και ειδική χρήση.   

Σολέτα 

Η θέση εκτείνεται σε όλη την έκταση χαµηλού λόφου ύψους 160 µ., νότια του 

λατοµείου στο ∆εµενεγάκι. Στα βορειοανατολικά της περνά χείµαρρος. Πρόκειται για 

µικρή συγκέντρωση νεολιθικών εργαλείων οψιανού και ρυολίτη, που παρουσιάζουν 

οµοιότητες µε αυτά από το Σάλιαγκο: µια φυλλόσχηµη αιχµή και ένα εργαλείο µε 

αµφιπρόσωπη επεξεργασία χρονολογούν τα ευρήµατα στην 5η χιλιετία π.Χ198.  

Φάβας Ι – Φάβας ΙΙ 

Οι θέσεις αυτές βρίσκονται σε ορεινή περιοχή, σε αντικριστούς λόφους στο 

δυτικό τµήµα της Μήλου και απέχουν µεταξύ τους περίπου 500 µ.. Η πρώτη έχει 

υψόµετρο 120 µ., περιλαµβάνει µικρή συγκέντρωση εργαλείων οψιανού, και είχε 

πιθανόν µεµονωµένη χρήση199. Η δεύτερη σε υψόµετρο 130 µ., απέδωσε ακανόνιστου 

σχήµατος απορρίψεις και λεπίδες οψιανού200. 

Ακρωτήρι Βάνι 

Η θέση εκτείνεται σε λοφίσκο ύψους 80 µ., στο βορειοδυτικό άκρο της 

Μήλου, στο Ακρωτήρι Τούρλος και χρονολογείται στη ΝΝΛ περίοδο. Απέδωσε 

εργαλειοτεχνίες οψιανού201.   

 

                                                 
196 Renfrew, Wagstaff, 1982: 297. 
197 Ό.π.: 297. 
198 Ό.π.: 301. 
199 Ό.π.: 308. 
200 Αυτόθι. 
201 Ό.π.: 309. 
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Αµοργός (Χάρτ. 8, 19) 

Η Αµοργός ανήκει στις λεγόµενες Μικρές Κυκλάδες, στο νοτιοανατολικό 

τµήµα του συµπλέγµατος και έχει µέγεθός 121 τ.χλµ. Το τοπίο είναι ορεινό, καθώς  

το νησί αποτελεί την κορυφογραµµή υποθαλάσσιας οροσειράς µε το ψηλότερο 

σηµείο στα 822 µ. στο όρος Κρίκελον. Οι ακτές παρουσιάζουν έντονο διαµελισµό, 

ιδιαίτερα στη βορειοδυτική πλευρά, που είναι πιο προσιτή και απάνεµη. Στο πλαίσιο 

των συστηµατικών ανασκαφικών εργασιών στη θέση Μινώα της Εποχής Χαλκού, 

από το διάστηµα 1981 έως 2001, υπό την αιγίδα της Αρχαιολογικής Εταιρείας 

Αθηνών και του Πανεπιστήµιου Ιωαννίνων, µε επικεφαλής την καθηγήτρια Λίλα 

Μαραγκού, πραγµατοποιήθηκε και επιφανειακή έρευνα, που αποκάλυψε τα 

αρχαιότερα κατάλοιπα στο νησί, που χρονολογούνται στην ύστερη  5η χιλιετία, 

δηλαδή στην ΤΝΛ περίοδο (Χάρτ. 8).  

 

Μινώα (Χάρτ. 19) 

Η νεολιθική Μινώα βρίσκεται στο βορειοδυτικό τµήµα του νησιού, κοντά στη 

µεταγενέστερη οµώνυµη εγκατάσταση από την οποία πήρε συµβατικά το όνοµά της. 

Εκτείνεται στην κορυφή και τις βραχοσκεπές της βόρειας πλαγιάς του βουνού 

Μουντουλιάς, στον όρµο των Καταπόλων, σε τοπίο ξηρό. Στα βορειοανατολικά της 

υπάρχει χείµαρρος, που εκβάλλει στον όρµο των Καταπόλων (Χάρτ. 19). Στα κινητά 

ευρήµατα περιλαµβάνονται πολλά όστρακα αγγείων καθηµερινής χρήσης, εργαλεία 

οψιανού, ένα πήλινο ειδώλιο και αρχαιοζωολογικά κατάλοιπα202. ∆εν εντοπίστηκαν 

όµως ίχνη αρχιτεκτονικών δοµών.  

 

                                                 
202 Μαραγκού, 2002: 7. 
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Θήρα (Χάρτ. 7, 8) 

Η Θήρα συνιστά το νοτιότερο νησί των Κυκλάδων, µε µέγεθος που πλησιάζει 

τα 76 τ.χλµ., και υψόµετρο 586 µ., στον Προφήτη Ηλία.  Η γεωµορφολογική ιστορία 

της είναι πλούσια εξαιτίας του ενεργού ηφαιστείου. Η µεγάλη έκρηξή του στη 2η 

χιλιετία π.Χ. µετέβαλε το αρχικά κυκλικό της σχήµα καταβυθίζοντας σηµαντικό 

τµήµα της σηµερινής καλντέρας στα δυτικά203. Το τοπίο έχει εποµένως αλλάξει 

σηµαντικά από τη Νεολιθική Εποχή, και πολλές πληροφορίες έχουν µάλλον χαθεί. Οι 

µοναδικές νεολιθικές πληροφορίες προκύπτουν σχετικά πρόσφατα από τα βαθιά 

στρώµατα της εγκατάστασης της Εποχής Χαλκού. Επιβεβαιώνεται, έτσι, το γεγονός 

ότι το νησί ήταν γνωστό στους νεολιθικούς πληθυσµούς της λεκάνης του Αιγαίου, 

χωρίς να αποκλείεται πιθανή µελλοντική ανακάλυψη και άλλης σύγχρονης 

εγκατάστασης.  

 

Ακρωτήρι (Χάρτ. 7,8) 

Το Ακρωτήρι βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της Θήρας, στην απόληξη του 

αρχαίου ακρωτηρίου που το ονόµασε (Χάρτ. 7, 8). Εντοπίστηκε από τον καθηγητή 

Σπυρίδονα Μαρινάτο, που άνεσκαψε τον σηµαντικό οικισµό της Εποχής Χαλκού, 

από το 1967 έως το θάνατό του το 1974204. Έκτοτε υπεύθυνος των ανασκαφικών και 

άλλων εργασιών είναι ο καθηγητής Χρήστος Ντούµας.  

Τα νεολιθικά στρώµατα προέκυψαν µόλις τα τελευταία χρόνια, κατά τη 

διάνοιξη βαθέων ορυγµάτων για την τοποθέτηση υποστυλωµάτων για την κατασκευή 

νέου στεγάστρου205 (Εικ. 32). Εντοπίστηκαν, έτσι, 25 υπόγειοι λαξευτοί στον βράχο  

θάλαµοι, µε µία, δύο ή τρεις συνεχόµενες αίθουσες, οι περισσότερες από τις οποίες 

έχουν διερευνηθεί µερικώς. Έχουν κυκλικό, ελλειψοειδές, ευθύγραµµο ή ακανόνιστο 

σχήµα και µέγεθός που ποικίλλει. Η πρόσβαση σε αυτούς γινόταν από κατακόρυφα 

ανοίγµατα ή από εισόδους που δεν βρέθηκαν. Μερικοί περιείχαν λάκκους µε 

αναµοχλευµένη κεραµική της ΝΝΛ Ι, της πρώιµης Χαλκολιθικής Ι, αλλά κυρίως  της 

ΠΕΧ ΙΙ και ΙΙΙ206. Μεγαλύτερη συγκέντρωση των νεολιθικών ευρηµάτων 

παρατηρείται στο κτήριο και την εγγύς περιοχή της Ξεστής 3.Το σύνολο των 

                                                 
203 Σύµφωνα µε τις αρχαίες πηγές, η Θήρα ονοµαζόταν Στρογγυλή αρχικά, εξαιτίας ακριβώς του 
κυκλικού της σχήµατος.  
204 Σαπουνά –Σακελλαράκη, 1979: 673. 
205 Sotiracopoulou, 1986: 297. 
206 Sotirakopoulou, 2004: 7-8. 
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νεολιθικών ευρηµάτων περιλαµβάνει όστρακα χρηστικής κεραµικής, εργαλεία 

οψιανού και ένα πήλινο ειδώλιο ΝΝΛ ΙΙ περιόδου207.  

∆εν έχει ακόµη αποσαφηνιστεί το βάθος των θαλάµων σε σχέση µε την 

επιφάνεια του εδάφους κατά τη Νεολιθική Περίοδο, ούτε µπορεί να διατυπωθεί 

κάποια εµπεριστατωµένη υπόθεση για τη χρήση τους – ήταν µόνιµες ή περιοδικές, 

οικίες, αποθηκευτικοί χώροι κ.τ.λ. Επιπλέον παραµένει ασαφής η ακριβής 

περιοδοποίησή τους στη Νεολιθική, καθώς όλα τα ευρήµατα προέρχονται από µη 

στρωµατογραφηµένο και αποσπασµατικό υλικό. Ωστόσο, τα ευρήµατα από τα 

ορύγµατα ανέτρεψαν την έως τώρα πεποίθηση ότι η κατοίκηση του νησιού ξεκίνησε 

στην προχωρηµένη Εποχή Χαλκού, και έδειξαν επιπλέον ότι η νεολιθική 

εγκατάσταση έχει µάλλον µεγάλη έκταση.   

 

                                                 
207 Sotirakopoulou, 2004: 2. 
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ΙΙ. Βόρειες Σποράδες 
Οι Σποράδες βρίσκονται στο δυτικό Αιγαίο. Περιλαµβάνουν δύο οµάδες 

νησιών: αφενός τη Σκιάθο, τη Σκόπελο, την Αλόννησο και την Κυρά Παναγιά, και 

αφετέρου τη Σκύρο, την Περιστερά, τα Γιούρα, την Ψαθούρα, το Πιπέρι και πολλές 

άλλες µικρότερες και ακατοίκητες σήµερα νησίδες και βράχους208. Οι νησίδες 

Γιούρα, Γράµιζα ή Πρασονήσι, Περιστερά, Νήσος Παππού, Σκαντζούρα, Πιπέρι, 

Ψαθούρα από τη δεύτερη οµάδα και η νήσος Κυρά Παναγιά ή Πελαγονήσι από την 

πρώτη οµάδα, ονοµάζονται Ερηµονήσια209. 

Στοχευµένες αρχαιολογικές έρευνες από το δεύτερο µισό της δεκαετίας 1990 

και εξής, προσανατολισµένες στον εντοπισµό θέσεων της Εποχής του Λίθου, έχουν 

αλλάξει την προηγούµενη εικόνα µιας ακατοίκητης τότε νησιωτικής περιοχής, µέσα 

από τον εντοπισµό ευρηµάτων της Παλαιολιθικής στην Αλόννησο210, της 

Μεσολιθικής στα Γιούρα211 και, κυρίως, της Νεολιθικής  Περιόδου σε όλες σχεδόν 

τις νησίδες του συµπλέγµατος.  Τα νησιά που θα µας απασχολήσουν είναι η 

Αλόννησος, η Κυρά Παναγιά, η Σκύρος, τα Γιούρα, η Ψαθούρα, η Γράµιζα, η 

Περιστέρα και η νησίδα Παππούς (Χάρτ. 20). Για το νησιωτικό σύµπλεγµα των 

Σποράδων δεν θα ακολουθηθεί η σειρά παρουσίασης των νησιών από το µεγαλύτερο 

στο µικρότερο. Αντίθετα, εδώ, πρώτα θα γίνει παρουσίαση των νησιών, στα οποία 

έχουν πραγµατοποιηθεί ανασκαφικές εργασίες, φέρουν αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και 

έχουν µελετηθεί διεξοδικότερα από τους ερευνητές. Κατόπιν, θα παρουσιαστούν τα 

λοιπά νησιά, όπου κινητά ευρήµατα έχουν εντοπιστεί από επιφανειακές έρευνες. 

Λόγος αυτής της ανακατάταξης των δεδοµένων είναι η καλύτερη ανάδειξη των 

νεολιθικών αρχιτεκτονικών δοµών που εντοπίζονται στις Σποράδες, και που αποτελεί 

το βασικό ζητούµενο της παρούσας µελέτης.  

 

Κυρά Παναγιά (Χάρτ. 20) 

Η νησίδα Κυρά Παναγιά, στο βορειοανατολικό τµήµα των Σποράδων, 

βρίσκεται ανάµεσα στα Γιούρα στα βορειοανατολικά, και στην Αλόννησο στα 

νοτιοανατολικά. ∆εν ξεπερνάει τα 28 τ.χλµ., και διαθέτει δύο µικρές επίπεδες 

κοιλάδες και ένα κόλπο του Αγίου Πέτρου. Νεολιθική κατοίκηση πιστοποιείται στον 

                                                 
208 Efstratiou, 1985: 3. 
209 Σάµψων, 2001β: 203- 215. 
210 Παναγοπούλου, 2001 
211 Σάµψων, 2001α: 41-66. 
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Άγιο Πέτρο, µια τροφοπαραγωγική εγκατάσταση212, καθώς και σε δύο σύγχρονές του 

θέσεις, στο Πηγάδι και στον Πλανήτη.  

 

Άγιος Πέτρος (Χάρτ. 3, 5, 6) 

Τοπογραφία – Φυσικό τοπίο  

Ο Άγιος Πέτρος βρίσκεται σε νησίδα στο βόρειο µυχό του οµώνυµου όρµου, 

στα ανοικτά της νότιας ακτής του νησιού Κυρά Παναγιά και πολύ κοντά σε αυτή. 

Έχει µήκος 150 µ. και πλάτος 50 µ., µε ανώτερο ύψος τα 12,60 µ.213 (Εικ. 33). Στην 

απέναντι νησίδα Κυρά Παναγιά σχηµατίζεται µικρή έκταση γης, που υδρεύεται από 

δύο ρέµατα. Σύµφωνα µε γεωµορφολογικές παρατηρήσεις, η στάθµη της θάλασσας 

στην ΑΝΛ περίοδο ήταν 10 µ. χαµηλότερα, συνεπώς τµήµα του οικισµού του Αγίου 

Πέτρου είναι σήµερα καταβυθισµένο. Υποβρύχιες έρευνες εντόπισαν καρστική πηγή 

πόσιµου νερού σε βάθος 9 µ. κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, που ήταν 

πιθανόν σε χρήση κατά τη ΑΝΛ περίοδο. 

Ο νεολιθικός οικισµός ήταν χτισµένος στη βόρεια απόληξη ενός ακρωτηρίου, 

που ξεκινούσε από την αντικρινή ακτή και εισχωρούσε στη θάλασσα, δηµιουργώντας 

έναν µάλλον ρηχό κόλπο.  Αυτό επιβεβαιώνουν δοκιµαστικές τοµές του 1971, που 

αποκάλυψαν τµήµατα της νεολιθικής εγκατάστασης στην απέναντι παραλία: 

πρόκειται εποµένως για µια εκτεταµένη θέση, χτισµένη αµφιθεατρικά στη µία πλευρά 

του ακρωτηρίου214.   

 

∆ιερεύνηση – Χρονολόγηση 

Με σκοπό τη διερεύνηση ενός ναυαγίου στην περιοχή, οι ∆. Θεοχάρης και  Γ. 

Χουρµουζιάδης επισκέφτηκαν το νησάκι του Αγίου Πέτρου, το καλοκαίρι του 1969, 

και εντόπισαν τα λείψανα µιας προϊστορικής εγκατάστασης215. Το 1970 

πραγµατοποιήθηκε εκεί σύντοµη διερευνητική ανασκαφή, για την εξακρίβωση της 

στρωµατογραφίας και τη χρονολόγηση της θέσης, που αποκάλυψε τα λείψανα ενός 

µόνιµου, νεολιθικού οικισµού216. Με τη συνέχεια των εργασιών, το 1971, φάνηκε το 

µέγεθος και τα ιδιαίτερα τοπικά στοιχεία της θέσης αυτής, που συγκροτεί έκτοτε µια 

                                                 
212 Efstratiou, 1985: 56. 
213 Θεοχάρης, 1970: 271. 
214 Ευστρατίου, 2001: 240. 
215 Θεοχάρης, Χουρµουζιάδης, 1969: 226. 
216 Θεοχάρης, 1970: 273-274. 
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ξεχωριστή πολιτιστική ενότητα στο Αιγαίο,  τον «πολιτισµό του Αγίου Πέτρου»217. 

Μικρής κλίµακας ανασκαφικές εργασίες µε σκοπό την επανεξέταση της 

στρωµατογραφίας του νεολιθικού οικισµού πραγµατοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 

1981, από τον Νίκο Ευστρατίου218. 

Σύµφωνα µε τον Ευστρατίου, η αρχή της εγκατάστασης, δεν µπορεί να 

τοποθετηθεί µετά το τέλος της 6ης χιλιετίας, πιθανόν γύρω στο 5.200 µε 5.100 π.Χ., 

στα οψιµότερα στάδια την ΑΝΛ και στην αρχή της ΜΝΛ, παρά τις οψιµότερες  

ανώτερες ραδιοχρονολογήσεις (µεταξύ 4.300 ώς 3.700 π.Χ.)219 (Χάρτ. 5, 6). 

Πρόκειται για την κύρια φάση κατοίκησης, στα αρχαιότερα Στρώµατα Ι και ΙΙ. Στο 

νεότερο και έντονα διαταραγµένο - πιθανόν και από γεωλογικούς, ευστατικούς και 

άλλους παράγοντες - Στρώµα ΙΙΙ, βρέθηκαν επιφανειακά εργαλεία της Μουστέριας 

λιθοτεχνίας. ∆ηµιουργήθηκε, έτσι, η εντύπωση µιας χρήσης του χώρου ήδη από τη 

Μέση Παλαιολιθική, που, όµως, αµφισβητήθηκε έντονα220. Μεσολιθική παρουσία 

δεν έχει διαπιστωθεί στο νησί· ούτε η αρχική υπόθεση για µια οψιµότερη ΝΝΛ221 και 

ΤΝΛ κατοίκηση επιβεβαιώθηκε από την έρευνα του 1981222. 

 

Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και δοµικά υλικά    

Η ανασκαµµένη από τον Θεοχάρη έκταση φτάνει τα 176 µ² και δεν παρέχει 

ευδιάκριτη κάτοψη των αρχιτεκτονικών δοµών, αλλά µόνο λίγα και διάσπαρτα 

κατάλοιπα - κυρίως σκόρπιους λίθους, χωρίς σαφή διάταξη223. Προσεκτικότερη 

εξέταση του οικοδοµικού υλικού οδήγησε στο συµπέρασµα ότι πρόκειται για 

ορθογώνια, κυκλικά και αψιδωτά κτήρια. Στο νεότερο Στρώµα ΙΙΙ, στην Τοµή Ζ, 

αποκαλύφθηκε µια κυκλική κατασκευή, πιθανόν τα λίθινα θεµέλια ενός σπιτιού ή 

καλύβας224. Υπάρχει προτίµηση για ανοιχτούς χώρους, ίσως αυλές, όπου θα 

πραγµατοποιούνταν ποικίλες τροφοπαρασκευαστικές δραστηριότητες, όπως δείχνουν 

τα αρχαιολογικά κατάλοιπα· για παράδειγµα, το «δάπεδο των σαλιγκαριών» και το 

«δάπεδο των γραπτών οστράκων». Ένα πολύ ενδιαφέρον αρχιτεκτονικό 
                                                 
217 Θεοχάρης, 1971: 295. 
218 Efstratiou, 1985: 11-12. 
219 Να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε το χρονολογικό σύστηµα του Γ. Παπαθανασόπουλου που 
ακολουθείται στην παρούσα εργασία, ο νεολιθικός αυτός οικισµός τοποθετείται στο τέλος της ΑΝΛ 
και στην αρχή της ΜΝΛ, δηλαδή στα 6.500 έως 5.400 χρόνια π.Χ. (Παπαθανασόπουλος, 1996: 29-30, 
χρονολογικός πίνακας). 
220 Cherry, 1990: 167. 
221 Θεοχάρης, 1971: 293. 
222 Efstratiou, 1985: 20. 
223 Ό.π.: 16. 
224 Ό.π.: 22. 
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χαρακτηριστικό των ανοιχτών χώρων, αλλά και κάποιων οικιών, είναι η ύπαρξη 

πολλών δοµών για τη φωτιά, εστιών, και φούρνων, που είναι κατασκευασµένοι σε 

κάποια απόσταση από τους τοίχους (Εικ. 34)225. 

Η κακή κατάσταση διατήρησης δεν επιτρέπει να διατυπωθούν πολλά για τις 

κατασκευαστικές µεθόδους που εφαρµόστηκαν, ούτε καν για  τα υλικά που 

χρησιµοποιήθηκαν (Εικ. 35).  Στο Στρώµα ΙΙΙ διαπιστώνεται η χρήση λίθου (Εικ. 36), 

στοιβαχτού πηλού (pisé) και πλιθιού χωρίς άχυρο226. Σχεδόν βέβαιη είναι και η χρήση 

ξύλου για τη στέγαση και άλλα  στοιχεία των κτηρίων.  

Στο τετράγωνο Ζ, στο Στρώµα Ι, εντοπίστηκε ταφή βρέφους, πάνω στο 

φυσικό βράχο, 0,30 µ. νότια µιας εστίας. Στο Στρώµα ΙΙΙ, στο τετράγωνο Τ1, 

αποκαλύφθηκε παιδική ταφή, που χαρακτηρίστηκε από το ∆.Ρ.Θεοχάρη ως 

νεολιθική, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε στο ανώτερο επίπεδο και άρα θα µπορούσε 

να ανήκει σε επόµενο χρονολογικό ορίζοντα. Ο σκελετός βρισκόταν σε 

συνεσταλµένη στάση, αλλά η κατάσταση διατήρησης ήταν κακή, ενώ επιπλέον η 

ταφή δεν συνοδευόταν από αντίστοιχη κεραµική227. 

 

Άλλες θέσεις στην Κυρά Παναγιά 

∆ύο θέσεις, σύγχρονες του Άγιου Πέτρου, εντοπίστηκαν στο νησάκι Κυρά 

Παναγιά, κατά την επιφανειακή έρευνα του Α. Σάµψων, εκ µέρους της Εφορείας 

Σπηλαιολογίας και Παλαιοανθρωπολογίας το 1992, στα Ερηµονήσια. Πρόκειται για 

τη θέση Πηγάδι, σε ύψωµα 80 µ., στο δυτικό τµήµα του νησιού, στον όρµο 

Βροµοπήγαδα. Εκεί βρέθηκαν όστρακα χρηστικής κεραµικής και εργαλεία οψιανού. 

Η δεύτερη θέση, στην τοποθεσία Πλανήτης, βρίσκεται στη βόρεια ακτή του νησιού, 

σε φυσικά οχυρό ύψωµα, και απέδωσε επίσης όστρακα νεολιθικής κεραµικής και 

εργαλεία οψιανού228.  

 

                                                 
225 Efstratiou, 1985: 17. 
226 Ό.π.: 18. 
227 Ό.π.: 13. 
228 Σάµψων, 2001β: 211-212. 
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Γιούρα (Χάρτ. 3, 4, 5, 6, 7, 20) 
Το νησάκι Γιούρα ανήκει και αυτό στα Ερηµονήσια, και βρίσκεται στο 

βορειοανατολικό τµήµα των Σποράδων, περίπου 20 µίλια (32,19 χλµ.) 

βορειοανατολικά της Αλοννήσου229 (Χάρτ. 20). Έχει µέγεθος περίπου 10 τ.χλµ.,  

υψόµετρο 150 µ., βραχώδες και άγονο τοπίο: είναι κρηµνώδες και αλίµενο, χωρίς 

καλλιεργήσιµη έκταση, και µε ακτές που έχουν υποστεί µεγάλες διαβρώσεις. Μόνο 

στο εσωτερικό του διατηρείται µικρή δασώδης περιοχή, υπόλειµµα της πιο πλούσιας 

περασµένης του βλάστησης, πριν την εντατική βόσκηση και τις καταστροφές από 

πυρκαγιές230. Η µοναδική γνωστή αρχαιολογική θέση είναι το Σπήλαιο του Κύκλωπα. 

 

Σπήλαιο Κύκλωπα (Χάρτ. 3, 4, 5, 6, 7, 20) 

Τοπογραφία – Φυσικό τοπίο  

Το σπήλαιο βρίσκεται σε ορεινό και αλίµενο τοπίο (Εικ.37),  αµέσως πάνω 

από τη θάλασσα. Είναι κατηφορικό, µε πολύ έντονη κλίση προς τα νότια και τα 

ανατολικά231 και διαθέτει δύο αίθουσες, που επικοινωνούν µέσω στενής διόδου. 

Πρόκειται για το µεγαλύτερο γνωστό σπήλαιο των Βόρειων Σποράδων, συνολικών 

διαστάσεων 60 x 50 µ. Στο εσωτερικό του υπάρχουν δύο λαξευτές δεξαµενές ύδατος 

άγνωστης χρονολόγησης Στα δυτικά της νησίδας ανιχνεύθηκε καρστική πηγή, η 

µοναδική σηµερινή πηγή ύδατος στα Γιούρα232.   

 

∆ιερεύνηση – Χρονολόγηση 

Το 1992, η Εφορεία Σπηλαιολογίας και Παλαιοανθρωπολογίας, ξεκίνησε 

συστηµατικές ανασκαφικές εργασίες στο Σπήλαιο του Κύκλωπα µε υπεύθυνο τον 

Αδαµάντιο Σάµψων, που διήρκησαν µέχρι το 1996233. Παρά τις διαταραγµένες 

επιχώσεις τα αποτελέσµατα ραδιοχρονολογηµένων δειγµάτων έδωσαν απόλυτες 

χρονολογήσεις που τοποθετούν την αρχή της εκεί κατοίκησης στην 9η χιλιετία π.Χ., 

δηλαδή στη Μεσολιθική Περίοδο. Η εγκατάσταση καλύπτει επίσης σχεδόν το εύρος 

της Νεολιθικής, ΑΝΛ, τη ΜΝΛ και τη ΝΝΛ περίοδο234 (Χάρτ. 4, 5, 6,7), έχει όµως 

επιβεβαιωθεί η χρήση του κατά την Εποχή Χαλκού, αλλά και κατά τη διάρκεια των 

                                                 
229 Σάµψων, 1992:69. 
230 Sampson, 1996α: 513. 
231 Σάµψων, 2001α: 48. 
232 Σάµψων, 1992: 69. 
233Σάµψων, 1996δ: 712.  
234 Sampson, 1998:4-8. 
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ιστορικών χρόνων, γεγονός που δηλώνει ένα σπήλαιο υψηλής προτίµησης 

διαχρονικά. 

  

∆οµηµένος χώρος 

Στο εσωτερικό του σπηλαίου (Εικ. 38) βρέθηκαν υπολείµµατα εστίας της 

ΑΝΛ στην τοµή Β, σε βάθος 0,60 µ.235. Ανασκάφηκαν επίσης στην τοµή Γ 

αλλεπάλληλα δάπεδα, πιθανόν από πατηµένο χώµα, που περιλαµβάνουν και άλλες 

εστίες και µαζί υπολείµµατα οστών, πλήθος οστράκων λίθινων και οστέινων 

εργαλείων236. Τµήµα ανθρώπινου κρανίου της 9ης χιλιετίας (8.500-6.500 π.Χ.), 

βρέθηκε το 1995237. 

 

                                                 
235Σάµψων, 1992: 70. 
236 Σάµψων, 1996δ: 713. 
237 Sampson, 1998: 11. 
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Άλλες θέσεις στα Ερηµονήσια (Χάρτ. 3, 20) 
Η ανασκαφή στο Σπήλαιο του Κύκλωπα σηµατοδότησε µια επιφανειακή 

έρευνα στα γειτονικά µικρά νησιά, που πραγµατοποιήθηκε κατά το διάστηµα 1992 ώς 

1995 από την Εφορεία Σπηλαιολογίας και Παλαιοανθρωπολογίας, µε επικεφαλής τον 

Α. Σάµψων (Χάρτ. 3). Σε κανένα από αυτά δεν εντοπίστηκαν αρχιτεκτονικά 

κατάλοιπα, αλλά κινητά ευρήµατα διαφόρων περιόδων της ιστορίας και της 

προϊστορίας238. 
 

Γράµιζα ή Πρασονήσι 

Σε αυτό το µακρόστενο, άνυδρο σήµερα, βραχώδες και αλίµενο νησάκι, 

ανάµεσα στα Γιούρα και στην Κυρά Παναγιά,  βρέθηκαν λεπίδες και φολίδες 

οψιανού των νεολιθικών χρόνων. Μερικές από τις λεπίδες µοιάζουν προνεολιθικής 

τυπολογικής καταγωγής239.  

Περιστέρα ή Ξηρό 

Η νοτιοδυτική άκρη της νησίδας αυτής χωρίζεται από την Αλόννησο µε 

δίαυλο πλάτους 1,5 µιλίων (2,41 χλµ.) και αποτελεί ένα από τα καλύτερα και 

ασφαλέστερα λιµάνια των Σποράδων. Στην έντονα διαβρωµένη θέση στο 

Παλιοφάναρο, στη βόρεια ακτή του νησιού, εντοπίστηκαν προϊστορικά ευρήµατα σε 

λίγα σηµεία ανάµεσα στους βράχους. Το νεολιθικό υλικό περιορίζεται σε µικρή 

οµάδα από φθαρµένα όστρακα και εργαλεία οψιανού240.  

Νήσος Παππούς 

Σε αυτό το πολύ µικρό, µακρόστενο, χαµηλό και βραχώδες νησί ανάµεσα στα 

Γιούρα και την Κυρά Παναγιά, διατηρούνται κάποιες περιοχές ερυθρογής, όπου 

βρέθηκαν λίγα φθαρµένα νεολιθικά όστρακα και τµήµατα από λεπίδες πυριτόλιθου µε 

φλοιό, που δεν έχουν επακριβώς χρονολογηθεί241.  

Ψαθούρα 

Πρόκειται για το βορειότερο νησί του αρχιπελάγους των Σποράδων µε έκταση 

2 τ.χλµ., πολύ χαµηλό υψόµετρο, βραχώδεις ακτές, στο οποίο υπάρχει ένα πηγάδι 

πόσιµου νερού. Λιγοστά νεολιθικά ευρήµατα προήλθαν κυρίως από τη νότια πλευρά 

του: όστρακα, λεπίδες και φολίδες οψιανού, καθώς και πολλά θραύσµατα 

                                                 
238 Σάµψων, 2001β: 203. 
239 Ό.π.: 207.  
240 Ό.π.: 207-208. 
241 Ό.π.: 209. 
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πυριτόλιθου µε λευκό φλοιό, που ίσως χρονολογούνται στη Μέση Παλαιολιθική 

Περίοδο242. 

 

                                                 
242 Σάµψων, 2001β: 213-214. 
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Σκύρος (Χάρτ. 3, 5, 20) 
Η Σκύρος βρίσκεται ανατολικά της Εύβοιας, στο νοτιότερο άκρο των 

Σποράδων και είναι το µεγαλύτερο νησί αυτού του συµπλέγµατος. Έχει έκταση 209 

τ.χλµ., πολυσχιδείς ακτές και ορεινό τοπίο, µε υψόµετρο 792 µ. στην κορυφή του 

Κόχυλα. Η µοναδική νεολιθική θέση έχει εντοπιστεί στου Παπά το Χώµα. 

 

Παπά το χώµα (Χάρτ. 3, 5, 20) 

Η θέση βρίσκεται στο βορειοανατολικό τµήµα του νησιού, σε παραθαλάσσια 

περιοχή, διερευνήθηκε επιφανειακά από τον ∆.Ρ.Θεοχάρη κατά το διάστηµα 1940 – 

1944243 και χρονολογήθηκε στην ΑΝΛ περίοδο: ήταν, τότε, η  «παλαιότερη…εις τον 

νησιωτικό κόσµο του Αιγαίου»244 (Χάρτ. 5). Το 1959, ο ίδιος ερευνητής επανήλθε 

στην περιοχή, και πραγµατοποίησε περιορισµένη σωστική/δοκιµαστική ανασκαφή245. 

Η επίχωση είχε µεγάλο πάχος, που έφτανε τα 4 µ.: στο κατώτερο στρώµα (πάχους 

0,50 – 0.80 µ.) που ακουµπούσε στο φυσικό βράχο, αποκαλύφθηκε ένας καθαρός 

νεολιθικός ορίζοντας χωρίς αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, αλλά µε θραύσµατα κεραµικής 

και εργαλεία οψιανού. Εξαιτίας του πάχους της επίχωσης, ο ίδιος θεώρησε βέβαιη την 

εκεί ύπαρξη ενός νεολιθικού οικισµού246. 

                                                 
243 Θεοχάρης, 1945-47: 1. 
244 Θεοχάρης, 1959: 322. 
245 Ό.π.: 313. 
246 Ό.π.: 315-320. 
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Αλόννησος (Χάρτ. 3, 4, 20) 

Η Αλόννησος βρίσκεται ανατολικά της Σκοπέλου, πολύ κοντά στα 

περισσότερα νησιά των Σποράδων. Η έκτασή της πλησιάζει τα 65 τ.χλµ. και έχει 

υψόµετρο 476 µ., στο όρος Κουβούλι, απόκρηµνες και βραχώδεις ακτές, αλλά και 

πεδινές εκτάσεις στο νότιο τµήµα του. Στο νησί δεν έχει γίνει συστηµατική 

αρχαιολογική διερεύνηση, µε αποτέλεσµα οι πληροφορίες για το προϊστορικό 

παρελθόν του να είναι περιορισµένες. Το 1970, ο ∆. Θεοχάρης είχε επισηµάνει 

παλαιολιθικά ευρήµατα στη θέση Μικρό Κοκκινόκαστρο247. Το διάστηµα 1994 ώς 

1997, πραγµατοποιήθηκε το «Πρόγραµµα Παλαιολιθικών Ερευνών Αλοννήσου» από 

την Εφορεία Σπηλαιολογίας και Παλαιοανθρωπολογίας και την ΙΓ΄ ΕΠΚΑ, µε 

επικεφαλείς τους Ε. Παναγοπούλου, Ε. Κοτζαµποπούλου και Π. Καρκάνα, µε σκοπό 

τη διερεύνηση των πρώιµων φάσεων της προϊστορίας στο νησί. Με οδηγό γεωλογικά 

και τοπογραφικά στοιχεία, οριοθετήθηκαν έντεκα (11) τοµείς διερεύνησης στο νησί 

(Πίν. 5)248, και εντοπίστηκαν έτσι δεκατέσσερις  θέσεις (14) από τη Μέση 

Παλαιολιθική έως τη Μεσολιθική περίοδο249 (Χάρτ. 4). ∆εν υπάρχουν, ωστόσο, 

στοιχεία για τη νεολιθική κατοίκηση στο νησί ίσως εξαιτίας της περιορισµένης 

συναφούς έρευνας ή µεταβολών του τοπίου στην πολύ µακρά διάρκεια της περιόδου 

από το Ανώτερο Πλειστόκαινο έως σήµερα. 

 

Τοµέας του Γέρακα 

Στο βόρειο τµήµα της Αλοννήσου εντοπίστηκαν δύο θέσεις, σε µέσο 

υψόµετρο 60 µ. περίπου, της Μέσης Παλαιολιθικής και της Μεσολιθικής Περιόδου, 

µε εξαιρετικά ολιγάριθµα εργαλειακά σύνολα250. 

Τοµέας Καλαµάκια 

Στη νοτιοανατολική ακτή της Αλοννήσου, σε παραθαλάσσια περιοχή µε 

υψόµετρο 3 µ., στην έξοδο δύο µικρών κοιλάδων, εντοπίστηκε µία θέση µε λιγοστή 

εργαλειοτεχνία της Μέσης Παλαιολιθικής Περιόδου251. 

 

 

 

                                                 
247 Θεοχάρης, 1970: 278. 
248 Παναγοπούλου, 2001: 124-125. 
249 Ό.π.: 121. 
250 Ό.π.: 129. 
251 Ό.π.: 130. 
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Τοµέας του Γλυφά 

Η περιοχή αυτή βρίσκεται σε ανοιχτό όρµο στη νοτιοανατολική ακτή της 

Αλοννήσου, έχει µέσο υψόµετρο 20 µ., και περιλαµβάνει δύο θέσεις µε 

µεσοπαλαιολιθικά και µεσολιθικά τέχνεργα252. 

Τοµέας του Λεπτού Γιαλού 

 Ο τοµέας καλύπτει µια από τις πιο εκτεταµένες κοιλάδες στο νοτιοανατολικό 

τµήµα του νησιού. Μια θέση σε υψόµετρο 13 µ., απέδωσε το µεγαλύτερο γνωστό 

εργαλειακό σύνολο της Αλοννήσου, που χρονολογείται στη Μέση Παλαιολιθική και 

τη Μεσολιθική Περίοδο. Μικρός αριθµός τεχνέργων αποδόθηκε στην Ύστερη 

Ανώτερη Παλαιολιθική Περίοδο253. 

Τοµέας του Κοκκινόκαστρου 

Στο νοτιοανατολικό τµήµα της Αλοννήσου εντοπίστηκε µεγάλη συγκέντρωση 

θέσεων. Επισηµαίνονται πέντε θέσεις πάνω σε χερσόνησο, που καταλήγει στη νησίδα 

Μικρό Κοκκινόκαστρο µπροστά στον οµώνυµο όρµο· εκεί εντοπίστηκε µία ακόµα 

συγκέντρωση συναφούς αρχαιολογικού υλικού. Τα εργαλειακά αυτά σύνολα 

χρονολογούν τις θέσεις στη Μέση Παλαιολιθική και στη Μεσολιθική Περίοδο254. 

Τοµέας Σπαρτίνες 

Η περιοχή αυτή βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τµήµα της Αλοννήσου, στην 

έξοδο δύο πολύ µικρών ρεµάτων, στο νότιο και οµαλότερο τµήµα του όρµου 

Σπαρτίνες. Περιλαµβάνει µια θέση που απέδωσε µικρό σύνολο σποραδικών 

παλαιολιθικών τεχνέργων255. 

 
 

                                                 
252 Παναγοπούλου, 2001: 130. 
253 Ό.π.: 132-133. 
254 Ό.π.: 133-134. 
255 Ό.π.: 134. 
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3. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 

Ι. Φυσικό περιβάλλον και εγκαταστάσεις 
 
 «Η ιδέα που εκφράζεται µε το τοπίο δεν συνιστά συνώνυµο της εξοχής, αλλά κάτι πιο δυναµικό που 

ισοδυναµεί µε ένα γενικό όρο για την έκφραση συγκεκριµένων τρόπων να δούµε τον κόσµο· 
εξειδικεύοντας εµπειρίες του χρόνου και του τόπου». (Darvill, 1997: 1256) 

 «…ζώντας σε αυτό, το τοπίο γίνεται ένα κοµµάτι του εαυτού µας, όπως και εµείς γινόµαστε ένα 
κοµµάτι του τοπίου» (Ingold, 1993: 154257) 

                                               

Τα λιγοστά και αποσπασµατικά δεδοµένα για την ανθρώπινη παρουσία στις 

Κυκλάδες και στις Σποράδες δείχνουν ότι τα νησιά δεν αποτέλεσαν µάλλον την 

κυρίαρχη επιλογή των παλαιολιθικών και µεσολιθικών θηρευτών-τροφοσυλλεκτών, 

ούτε των νεολιθικών γεωργοκτηνοτρόφων. Ωστόσο, δεδοµένων των περιορισµών και 

των προκαταλήψεων της προηγουµένης αιγαιακής αρχαιολογικής έρευνας στους 

«αποµονωµένους» νησιωτικούς κόσµους, αλλά και των γεωµορφολογικών 

µεταβολών των νησιωτικών τοπίων στο χρόνο – που είχε συχνά αποτέλεσµα την 

απώλεια ολόκληρων προνεολιθικών και νεολιθικών περιοχών κατοίκησης – θα πρέπει 

να είµαστε επιφυλακτικοί ως προς τα µέχρι σήµερα αποτελέσµατα. Η παρούσα, 

πάντως, εικόνα των παλαιολιθικών, µεσολιθικών και νεολιθικών εγκαταστάσεων στις 

Κυκλάδες και τις Σποράδες παραµένει εξαιρετικά φτωχή, όπως φαίνεται και από τις 

προηγούµενες σελίδες.   

 

Προνεολιθικές εγκαταστάσεις και τοπίο 

Τα τελευταία χρόνια ένας ικανοποιητικός αριθµός επιφανειακών ερευνών, 

ανασκαφών και δηµοσιεύσεων έχει φέρει στο φως νέα ευρήµατα της Παλαιολιθικής 

και Μεσολιθικής Περιόδου στον ελλαδικό χώρο, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, τις αναλογίες αλλά και διαφοροποιήσεις της υλικής παραγωγής των 

περιόδων αυτών. Η αντίστοιχη έρευνα στα νησιά του Αιγαίου βρίσκεται ακόµη σε 

πολύ πρώιµο στάδιο ως προς το Πλειστόκαινο και το πρώιµο Ολόκαινο. Αφού, µόλις 

την τελευταία δεκαετία έχουν λάβει χώρα αρχαιολογικές δράσεις, που επιδιώκουν 

συνειδητά την ανίχνευση των περιόδων αυτών στο νησιωτικό τοµέα, κυρίως στις 

Σποράδες.  

                                                 
256Η µετάφραση είναι δική µου.  
257 Αυτόθι. 
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Μια πρώτη συνολική εικόνα διαµορφώθηκε για την Αλόννησο, χάρη στο 

πρόγραµµα της Σπηλαιολογίας και Παλαιοανθρωπολογίας, το διάστηµα 1994 –

1997258. Πιθανή παλαιολιθική δραστηριότητα ανιχνεύεται και στο νησάκι Άγιος 

Πέτρος259, το ίδιο και στις δύο θέσεις εξόρυξης οψιανού, Στα Νύχια και ∆εµενεγάκι, 

της Μήλου. Την τελευταία δεκαετία, αφότου δηλαδή η Μεσολιθική άρχισε να 

αποτελεί ερευνητικό ζητούµενο και για τους αρχαιολόγους των νησιών του Αιγαίου, 

αρκετές σηµαντικές εγκαταστάσεις της περιόδου αυτής έχουν επισηµανθεί και 

µερικές ανασκαφεί: το Σπήλαιο του Κύκλωπα στα Γιούρα, στο Μαρουλά στην 

Κύθνο, και στις θέσεις Γέρακας, Γλυφά, Κοκκινόκαστρο και Λεπτός Γιαλός στην 

Αλόννησο (Χάρτ. 4). Εντατικότερη και διεπιστηµονική αρχαιολογική έρευνα θα 

αποφέρει µε βεβαιότητα περισσότερα και ασφαλέστερα συναφή αποτελέσµατα. 

Για τις συγκεκριµένες περιόδους, δεν µπορεί εποµένως ακόµη να διαµορφωθεί  

όποιο γενικό πρότυπο, π.χ. για τα κριτήρια εποικισµού των νησιών και την οικιστική 

οργάνωση των τροφοσυλλεκτικών οµάδων, δεδοµένων του µικρού αριθµού θέσεων 

και των µεγάλων αλλαγών του τοπίου. Είναι, όµως, δόκιµο να γίνουν ορισµένες 

παρατηρήσεις για τα τοπία που επιλέχθηκαν κάθε φορά. Αυτό θα οδηγήσει και σε 

πιθανές σχετικές συνέχειες ή ασυνέχειες µε την επόµενη Νεολιθική Περίοδο. 

Στη συντριπτική τους πλειονότητα οι παλαιολιθικές και µεσολιθικές 

νησιωτικές θέσεις στις Κυκλάδες και στις Σποράδες είναι παραθαλάσσιες ή πάντως 

σε γειτνίαση µε τη θάλασσα, σε υψώµατα έως και 150 µ. – η θέση στον Γέρακα 

Αλοννήσου είναι η µοναδική πεδινή (Πίν. 2). Με εξαίρεση ίσως το Κοκκινόκαστρο 

και το Μικρό Κοκκινόκαστρο, όλες οι υπόλοιπες έχουν εγκατασταθεί κοντά σε πηγές 

νερού (Πίν.2). Ειδικότερα, για παράδειγµα, ο Μαρουλάς εκτεινόταν στους πρόποδες 

ενός λόφου, από όπου είχε οπτική επαφή µε τη θάλασσα και τη γύρω στεριά. Ίσως, 

πριν την άνοδο της θαλάσσιας στάθµης, η εγκατάσταση να ήταν µεγαλύτερη, κατά τη 

Μεσολιθική Περίοδο260, και µέρος της, πιθανόν, να βρίσκεται σήµερα κάτω από το 

νερό. Κάτι ανάλογο φαίνεται να ισχύει και για το Κοκκινόκαστρο και το Μικρό 

Κοκκινόκαστρο.  

Συνολικά, είναι χαρακτηριστικό ότι η Μήλος και η Κύθνος, που απέδωσαν 

πρώιµες ενδείξεις, βρίσκονται στις δυτικές Κυκλάδες, και εποµένως ανατολικά της 

Πελοποννήσου, µε την οποία ίσως µπορούµε να υποθέσουµε ακόµη και µια 

                                                 
258 Παναγοπούλου, 2001: 121-151. 
259 Efstratiou, 1985: 59, Cherry, 1990: 167, Davis, 1992: 702. 
260 Van Andel, Sackleton, 1982: 450. 
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περιορισµένη οπτική επαφή, σε µέρες µε κατάλληλες καιρικές συνθήκες και την τότε 

καθαρότητα της ατµόσφαιρας. Επιπλέον, η Κύθνος δεν απέχει πολύ από την Αττική, 

προς και από την οποία η πλεύση, πιθανόν µέσω αβαθών και ενδιάµεσων νησίδων της 

περιόδου αυτής, να ήταν ευκολότερη από ότι σήµερα. Το ικανό µέγεθος των νησιών 

αυτών θα µπορούσε, µε επιφύλαξη, να αποτελέσει κριτήριο της επιλογής τους από τις 

οµάδες, που δραστηριοποιούνταν σε αυτά. Προπαντός, κάποιοι ειδικοί φυσικοί πόροι, 

όπως ο οψιανός, θα πρέπει να υπήρξαν κίνητρο εκµετάλλευσης των νησιών, ήδη από 

τη Μεσολιθική261.  

Στις Σποράδες, και ειδικότερα στην Αλόννησο, έγινε γνωστός ένας 

σηµαντικός αριθµός παλαιολιθικών και µεσολιθικών θέσεων. Ωστόσο, κατά το 

Ανώτερο Πλειστόκαινο, το νησί θα πρέπει να αποτελούσε τµήµα µιας εκτεταµένης 

ηπειρωτικής χερσονήσου και η πρόσβαση σε αυτό τότε θα ήταν προσιτή262. Και εδώ, 

οι περισσότερες από τις θέσεις βρίσκονται σε άµεση γειτνίαση µε τη θάλασσα και 

συνδέονται µε πηγές νερού (Πίν. 2).  

Η σπουδαιότητα της θάλασσας, που διαφαίνεται στις οικιστικές επιλογές, 

ερµηνεύεται ίσως από τη δυνατότητα συνδυασµού  του κυνηγιού και της 

τροφοσυλλογής καρπών µε το ψάρεµα και τη συλλογή µαλακόδερµων, που 

προέρχονται από τις παραθαλάσσιες ζώνες. Η γειτνίαση εξάλλου µε παροχές πόσιµου 

νερού υπογραµµίζει τη σπουδαιότητά του για τις εγκαταστάσεις και την επιβίωση των 

χρήσεών τους. Επιπλέον, όπου υπάρχει νερό τα εδάφη είναι πιο παραγωγικά σε 

καρπούς και πιο ελκυστικά για τα θηρεύσιµα είδη. Συνεπώς, οι περιοχές µε νερό είναι 

καταρχήν επιλέξιµες και ευνοηµένες ζώνες έρευνας για τις περιόδους αυτές. 

Εποµένως και οι γνωστές θέσεις αντανακλούν, ίσως, κάποια προτίµηση της 

αρχαιολογικής έρευνας. 

Υπάρχει, όµως, συνέχεια της εκµετάλλευσης των ίδιων αυτών τόπων και στην 

ακόλουθη Νεολιθική Εποχή;  

 

Νεολιθικές εγκαταστάσεις και τοπίο 

Ο χρονολογικός πίνακας 1 και ο πίνακας 2 µε τους συσχετισµούς των υπό 

µελέτη θέσεων µε το τοπίο δείχνουν ότι κατά τα πρώιµα στάδια της Νεολιθικής 

Περιόδου οι Κυκλάδες και οι Σποράδες θα πρέπει να ήταν ακόµα πολύ 

αραιοκατοικηµένες (Χάρτ. 5). Στις Κυκλάδες, µάλιστα, δεν έχει εντοπιστεί καµία 
                                                 
261 Perlès, 1987. 
262 Van Andel, Sackleton, 1982: 449. 
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θέση της ΑΝΛ. Ενώ, στις Βόρειες Σποράδες ανθρώπινη παρουσία έχει διαπιστωθεί 

στην ανοικτή εγκατάσταση στον Άγιο Πέτρο και στο Σπήλαιο του Κύκλωπα στα 

Γιούρα. Και τα δύο αυτά νησιωτικά παραδείγµατα µετριάζουν τη βιογεωγραφική 

άποψη ότι τα µεγάλα νησιά έχουν περισσότερες πιθανότητες εποικισµού263. 

Ο Άγιος Πέτρος διαθέτει χαρακτηριστικά µόνιµης νεολιθικής εγκατάστασης264, 

ενώ η χρήση του Σπηλαίου του Κύκλωπα υπήρξε, φαίνεται, µάλλον περιοδική, ίσως 

εποχική265. Ωστόσο, και οι δύο εγκαταστάσεις βρίσκονται πολύ κοντά στη θάλασσα 

και γειτνιάζουν µε πηγές νερού (Πίν. 2), σε τοποθεσίες που επέτρεπαν καλή εποπτεία 

του γύρω χώρου και ήταν συγχρόνως ορατές από περιοχές σε µεγάλη απόσταση, από 

πιθανές άλλες οµάδες που δραστηριοποιούνταν εκεί. Το Σπήλαιο του Κύκλωπα είναι 

σηµαντικό επιπλέον επειδή αποτελεί την πρώτη, και έως τώρα την µοναδική 

νησιωτική αιγαική εγκατάσταση µε διαπιστωµένη συνέχεια από τη Μεσολιθική στη 

Νεολιθική Εποχή.  

Η ΜΝΛ Περίοδος παρουσιάζει συνέχεια της ανθρώπινης δραστηριότητας στον 

Άγιο Πέτρο και στο Σπήλαιο του Κύκλωπα  στις Σποράδες. Σηµατοδοτεί εξάλλου την 

αρχή της νεολιθικής κατοίκησης στις Κυκλάδες (Χάρτ. 6). Μια νέα εγκατάσταση της 

ΜΝΛ στις Σποράδες, είναι εκείνη στου Παπά το Χώµα στη Σκύρο, που όµως δεν έχει 

ανασκαφεί. Κοινό χαρακτηριστικό αυτών των οικιστικών επιλογών είναι η άµεση 

σχέση µε τη θάλασσα και η γειτνίαση µε πηγές νερού, ωστόσο το µέγεθος των νησιών 

είναι πολύ δυσανάλογο. Μόνο η Σκύρος είναι µεγάλο και πλούσιο σε πρώτες ύλες 

νησί, που εύλογα θα προσέλκυε το ενδιαφέρον των νεολιθικών γεωργοκτηνοτρόφων. 

Στις Κυκλάδες η µοναδική εγκατάσταση µε κατάλοιπα του τέλους της ΜΝΛ είναι 

εκείνη στο νησάκι του Σαλιάγκου, στο κέντρο του νησιωτικού συµπλέγµατος. 

Στη ΝΝΛ Περίοδο η εικόνα αλλάζει σηµαντικά (Χάρτ. 7). Στις Σποράδες η 

µόνη χρονολογικά επιβεβαιωµένη ανθρώπινη δραστηριότητα είναι εκείνη στο 

Σπήλαιο του Κύκλωπα στα Γιούρα. Άλλες νεολιθικές θέσεις που έχουν εντοπιστεί 

επιφανειακά, αλλά δεν µπορούν να χρονολογηθούν επακριβώς, είναι αυτές στα νησιά 

Γράµιζα και Ψαθούρα, στη θέση Παλιοφάναρο Αλοννήσου, στο Πηγάδι και στον 

Πλανήτη στην Κυρά Παναγιά. Ωστόσο, και µόνο η ύπαρξή τους επιβεβαιώνει τις 

προσπάθειες διερεύνησης και  εκµετάλλευσης του ευρύτερου χώρου του νησιωτικού 

                                                 
263 Keegan, Diamond, 1987: 51. 
264 Efstratiou, 1985: 58. 
265 Σάµψων, 1992α: 691. 
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αυτού συγκροτήµατος, από τις οµάδες που δρούσαν εκεί, έστω και εάν δεν είναι 

γνωστό σε ποια ή ποιες φάσεις της περιόδου. 

Για τις Κυκλάδες η ΝΝΛ είναι η περίοδος ανάπτυξης ενός πυκνού δικτύου 

δραστηριοτήτων και επαφών, που άρχισε να εδραιώνεται τότε στο νησιωτικό Αιγαίο 

(Πίν. 1, 2). Ο οικισµός στο Σάλιαγκο εµφανίζει συνέχεια της ανθρώπινης παρουσίας 

και δράσης στο νησί από τα τέλη της προηγούµενης περιόδου. Σύγχρονη είναι και η 

εγκατάσταση στις Κουκουναριές, σε τοπίο πεδινό, και µε νερό από γειτονικό ποταµό. 

Στη Νάξο, ιδρύονται τότε ο οικισµός της Γρόττας στα βορειοδυτικά και το Σπήλαιο 

του Ζα στα νοτιοανατολικά. Η µεν Γρόττα συνιστά εγκατάσταση που σχετίζεται µε 

τη θάλασσα και υδρεύεται από ποταµό, ενώ το Σπήλαιο του Ζα βρίσκεται σε ορεινό 

τοπίο και υδροδοτείται από χείµαρρο. Συγχρόνως, στα βόρεια της Μυκόνου υπάρχει 

άλλος ένας παραθαλάσσιος οικισµός, στη Φτελιά: σε ένα εύφορο τοπίο, ευνοηµένο 

εξαιτίας της ύπαρξης πολλών πηγών. Τέλος, µία ακόµη θέση της ΝΝΛ διαπιστώνεται 

στο νοτιότερο τµήµα των Κυκλάδων: το Ακρωτήρι της Θήρας, όπου δυστυχώς, 

κυρίως εξαιτίας των έντονων γεωλογικών φαινοµένων που σηµάδεψαν την ιστορία 

του νησιού, δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για το τότε τοπίο. Το Ακρωτήρι Βάνι 

στη Μήλο, στις δυτικές Κυκλάδες, βρίσκεται σε ορεινή περιοχή σε υψόµετρο 80 µ. 

και δεν διαθέτει γνωστή πηγή υδροδότησης, ίσως συνιστά θέση ειδικής και 

µεµονωµένης ή περιοδικής ανθρώπινης δραστηριότητας και όχι οικισµό.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι θέσεις στην πλειονότητά τους διαθέτουν πηγή 

υδροδότησης και άµεση γειτνίαση µε τη θάλασσα. Εποµένως, στη ΝΝΛ Περίοδο, 

εκτός από τις παραθαλάσσιες, συναντώνται και ορεινές εγκαταστάσεις  (Ακρωτήρι 

Βάνι και Σπήλαιο του Ζα) που υποδηλώνει µάλλον την εκµετάλλευση και αυτών των 

τοπίων. Τα νησιά που επιλέγονται τώρα για εποικισµό είναι συνήθως πολύ µικρού και 

µεσαίου µεγέθους. Εξαίρεση αποτελεί η Νάξος (Πίν. 2), το µεγαλύτερο 

Κυκλαδονήσι. Η διασπορά των θέσεων που κάλυπταν το δυτικό τµήµα των 

Κυκλάδων και τις Σποράδες στην Παλαιολιθική και Μεσολιθική Εποχή, στη ΝΝΛ 

Περίοδο διευρύνεται, κατά κύριο λόγο, προς το νοτιοανατολικό τµήµα των 

Κυκλάδων. Αυτό δείχνει ενδεχοµένως µια αυτονόµηση σε σχέση µε την ηπειρωτική 

χώρα· κοινότητες που µάλλον διαθέτουν την τεχνογνωσία και την εµπειρία να ζήσουν 

σε απόσταση από την ασφάλεια που προσφέρει η εγγύτητα µε τη στεριά, ίσως όµως 

ελλοχεύει και ένα ενδιαφέρον προς άλλα νησιά και στεριές. Χαρακτηριστικό είναι ότι 

στις Σποράδες δεν έχουν εντοπιστεί θέσεις της περιόδου αυτής – ούτε εξάλλου και 

της επόµενης. 
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Η περίοδος όµως που θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε µια πραγµατική ακµή της 

δραστηριότητας στη νεολιθική νησιωτική αιγαιακή λεκάνη είναι η ΤΝΛ (Χάρτ.8)266. 

Στις Κυκλάδες, οι γνωστές θέσεις είναι τώρα υπερδιπλάσιες: από τις επτά (7) εκείνες 

της ΝΝΛ Περιόδου φθάνουν τις δεκαοκτώ (18) στην ΤΝΛ Περίοδο. Συνέχεια της 

ανθρώπινης παρουσίας παρατηρείται στον Σάλιαγκος και στις Κουκουναριές Πάρου, 

στη Γρόττα Νάξου, στη Φτελιά Μυκόνου, στο Ακρωτήρι της Θήρας και στο 

Ακρωτήρι Βάνι στη Μήλο. Αυτό δηλώνει µια σταθερότητα στην επιλογή των τόπων, 

µάλλον για την επίτευξη παρόµοιων σκοπών. Ωστόσο,  αρκετές είναι και οι νέες 

εγκαταστάσεις που δηµιουργήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της «έκρηξης» της 

ανθρώπινης δραστηριότητας στις Κυκλάδες της ΤΝΛ.  

Στα βόρεια των Κυκλάδων, κοντά στην Εύβοια και την Αττική, και ειδικότερα 

στην Άνδρο, ξεκινά ένας πολύ σηµαντικός οικισµός, ο Στρόφιλας. Είναι χτισµένος σε 

ακρωτήρι, που σχηµατίζει αµµώδη µικρό όρµο, παρέχει καλή εποπτεία της ευρύτερης 

χερσαίας και της θαλάσσιας ζώνης, και οι δύο πλευρές του περιβάλλονται από 

χαράδρα µε χείµαρρο. ∆ύο ακόµα θέσεις της ΤΝΛ Περιόδου στο νησί είναι το 

παραθαλάσσιο Μικρογιάλι, στη βορειοανατολική του πλευρά, που υδρεύεται από 

χείµαρρο, και το ορεινό Βριόκαστρο, στο βορειοδυτικό τµήµα σε περιοχή µε µικρά 

ρέµατα. Στις βόρειες Κυκλάδες, η Κέα είναι ένα ακόµη νησί που κατοικήθηκε 

συστηµατικά αυτή την περίοδο, όπως δείχνουν η εγκατάσταση και το νεκροταφείο 

της Κεφάλας, στη βορειοδυτική ακτή του νησιού: ο οικισµός βρίσκεται 5 – 20 µ. από 

τη θάλασσα, σε ακρωτήριο µε ύψος 37 µ., και υδροδοτείται από χείµαρρο. Σε 

ακρωτήριο ύψους 20 µ. βρίσκεται και η σύγχρονη θέση στην Πάουρα στη βόρεια 

ακτή της Κέας, που διαθέτει τη δική της καρστική πηγή νερού (Πίν. 2). Ενώ στην ίδια 

περίοδο χρονολογείται και η παραθαλάσσια θέση στην Αγία Ειρήνη, στο 

βορειοδυτικό τµήµα του νησιού.  

Στις νότιες Κυκλάδες, στη Μήλο έχουν αποκαλυφθεί αρκετά σηµαντικά 

ευρήµατα της  ΤΝΛ. ∆εν έχει όµως επιβεβαιωθεί κάποια µόνιµη εγκατάσταση εκεί, 

µόνο σχετικά εφήµερες και µικρές θέσεις µάλλον ειδικής χρήσης. Έτσι, στη 

βορειοανατολική µηλιακή ακτή βρίσκονται, η ορεινή Αγριλιά, ο παραθαλάσσιος 

Καλόγερος, και η επίσης ορεινή θέση Κουφή: και οι τρεις αυτές θέσεις γειτνιάζουν µε 

χείµαρρους. Ανάλογα ορεινά και υδρολογικά κοινά χαρακτηριστικά, έχει και το τοπίο 

στις θέσεις Φάβα Ι και ΙΙ, στη βορειοδυτική πλευρά της Μήλου.  

                                                 
266 Davis, 1992: 702, Broodbank, 1999α: 33. 
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Στο νοτιοδυτικό όριο των Κυκλάδων στην Αµοργό, προήλθαν ευρήµατα της 

ΤΝΛ Περιόδου από την ορεινή Μινώα. Ενώ, στη νοτιοδυτική ακτή της Μυκόνου, η 

Αναβαλούσα βρίσκεται σε ακρωτήριο  σε ύψος 120 µ., και συνιστά έναν ακόµη 

περίοπτο τόπο της εποχής, σε συνάφεια µε το θαλάσσιο στοιχείο. 

Συνοψίζοντας, στην ΤΝΛ Περίοδο, διαπιστώνεται µια συνολική απουσία 

ανθρώπινης δραστηριότητας στα νησιά των Σποράδων, και, αντίθετα,  µια έντονη 

αντίστοιχα  παρουσία σε πάρα πολλά νησιά των Κυκλάδων. Η πλειονότητα των εκεί 

θέσεων είναι σε άµεση σύνδεση µε τη θάλασσα (Πίν. 2). Αλλά, συγχρόνως, αρκετές 

θέσεις βρίσκονται σε ορεινές τοποθεσίες, και αναδεικνύουν την ενδοχώρα και τα 

ποικίλα νησιωτικά τοπία που εµπλουτίζουν τις οικονοµικές και κοινωνικές 

στρατηγικές. Το µέγεθος των νησιών που εποικίζεται τώρα,  ενδιαφέρει, φαίνεται, 

λιγότερο από ό,τι τα ίδια τα φυσικά πλεονεκτήµατα και κυρίως οι πρώτες ύλες που 

αυτά παρέχουν. Σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα, τα νησιά όπως η Σίφνος, η 

Σέριφος, η Φολέγανδρος, η Ανάφη και η Σίκινος δεν προτιµήθηκαν για κατοίκηση, 

µολονότι ήταν µε βεβαιότητα γνωστά, και µάλιστα γειτνίαζαν µε άλλα κατοικηµένα 

νησιά.  

Η Υπονεολιθική Περίοδος (Χάρτ. 9) της µετάβασης στην Πρώιµη Εποχή 

Χαλκού ανιχνεύεται πολύ περιορισµένα στο Αιγαίο. ∆εν έχει εντοπιστεί στις 

Σποράδες, και έχει αναγνωριστεί µόνο σε τρεις θέσεις στις νοτιοανατολικές 

Κυκλάδες: στη Μινώα της Αµοργού, στις Κουκουναριές της Πάρου και στη Γρόττα 

της Νάξου. Κοινό χαρακτηριστικό των τριών θέσεων είναι ότι κατοικούνταν κατά την 

ΤΝΛ, και οι δύο από αυτές –η Γρόττα και οι Κουκουναριές– κατοικούνταν ήδη από 

τη ΝΝΛ Περίοδο. Επιπλέον, συνιστούν παραθαλάσσιες θέσεις και βρίσκονται σε 

ευνοηµένα οικοσυστήµατα εξαιτίας των αλλουβιακών αποθέσεων και της ύπαρξης 

ποταµών που διασχίζουν τις εκτάσεις επιρροής τους, σε αντίθεση µε τη Μινώα που 

είναι ορεινή. Ούτε σε αυτή την περίπτωση το µέγεθος των νησιών φαίνεται να παίζει 

ιδιαίτερο ρόλο.  

 

Νεολιθικοί οικισµοί και φυσικό περιβάλλον: µια σύνοψη 

∆ιασπορά των νεολιθικών οικισµών : βιογεωγραφικοί παράγοντες 

Οι νεολιθικές θέσεις στα υπό µελέτη νησιωτικά συγκροτήµατα, που φέρουν 

αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και έχουν διερευνηθεί ανασκαφικά, είναι συνολικά (7): 

πολύ λίγες σε σχέση µε το µεγάλο αριθµό των νησιών που περιλαµβάνουν. Στις 

Σποράδες ο µόνος επιβεβαιωµένος οικισµός είναι αυτός στον Άγιο Πέτρο της νησίδας 
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Κυρά Παναγιά.  Οι υπόλοιπες έξι βρίσκονται στις Κυκλάδες: πρόκειται για τον 

Στρόφιλα της Άνδρου, τις Κουκουναριές της Πάρου, τη Γρόττα της Νάξου, το 

Σάλιαγκο δίπλα στην Αντίπαρο,  την Κεφάλα στην Κέα και τη Φτελιά Μυκόνου.  

Παρατηρείται, δηλαδή, ότι τα νησιά των Σποράδων, παρά την εγγύτητά τους 

µε την ηπειρωτική στεριά, την µεταξύ τους γειτνίαση και ορατότητα, τις 

καλλιεργήσιµες εκτάσεις – για παράδειγµα στη Σκύρο, την Αλόννησο, τη Σκόπελο 

και τη Σκιάθο – δεν προτιµήθηκαν, ωστόσο, για εγκατάσταση από τους νεολιθικούς 

ανθρώπους. Μια πιθανή εξήγηση µπορεί να είναι η τότε πυκνή και συστηµατική 

κατοίκηση της γειτονικής θεσσαλικής πεδιάδας, που προσέφερε ευκολότερες 

συνθήκες διαβίωσης, περιορίζοντας τα κίνητρα αναζήτησης άλλων προορισµών και 

µάλιστα νησιωτικών. Πάντως, η παρατήρηση αυτή χρειάζεται συστηµατική 

διερεύνηση, ιδιαίτερα αν συνυπολογίσουµε το γεγονός ότι ο Άγιος Πέτρος 

κατοικήθηκε σε πολύ πρώιµους χρονολογικούς ορίζοντες και έµεινε ακατοίκητος 

στην όψιµη περίοδο ακµής των Κυκλάδων, δηλαδή στην ΝΝΛ και ΤΝΛ.  

Οι νεολιθικοί οικισµοί στις Κυκλάδες δεν φαίνεται να ακολουθούν κάποιο 

συγκεκριµένο γεωγραφικό πρότυπο διασποράς. Οι οικισµοί καλύπτουν το βόρειο 

(Άνδρος, Κέα, Μύκονος) και κεντρικό (Πάρος, Αντίπαρος, Νάξος), τµήµα των 

Κυκλάδων. Η επιλογή των νησιών µπορεί να πραγµατοποιήθηκε µε κριτήριο όπως η 

µεταξύ τους γειτνίαση, και η στρατηγική θέση τους για τη ναυσιπλοΐα και τις 

θαλάσσιες επικοινωνίες. Πράγµατι, τα βόρεια νησιά βρίσκονται κοντά στην Αττική 

και στην Εύβοια267, και τα κεντρικά στον ίδιο τον πυρήνα του νησιωτικού 

συγκροτήµατος, µε δυνατότητα να επιβλέπουν κάθε δραστηριότητα που εξελισσόταν 

στην περιοχή. Ούτε το µέγεθος των νησιών φαίνεται να ακολουθεί ένα συγκεκριµένο 

πρότυπο: τα νησιά µε νεολιθικές εγκαταστάσεις είναι µικρού (Κυρά Παναγιά), 

µεσαίου (Πάρος, Κέα, Μύκονος) και µεγάλου µεγέθους (Νάξος, Άνδρος). 

Παραδειγµατικά αναφέρεται µάλιστα ότι, το µεγαλύτερο Κυκλαδονήσι, η Νάξος, δεν 

έχει ανάλογο µε την έκτασή του αριθµό οικισµών, αν και ήταν γνωστό στη Νεολιθική 

Εποχή: εκτός από τα στοιχεία στην παραθαλάσσια Γρόττα, στη βορειοδυτική του 

ακτή, σταθερή δραστηριότητα ανιχνεύεται και στο ορεινό σπήλαιο του Ζα στα 

νοτιοανατολικά. Ούτε και η Άνδρος υπήρξε, φαίνεται, πυκνοκατοικηµένη, αφού 

γνωρίζουµε µόνο έναν οικισµό, το Στρόφιλα στη δυτική ακτή και δύο ακόµα 
                                                 
267 Η Αττική και η Εύβοια πιθανόν αποτελούν τις περιοχές από όπου ξεκίνησε ο εποικισµός κάποιων 
νησιών των Κυκλάδων, όπως η Κέα, η Μύκονος και η Άνδρος. Είναι συγχρόνως περιοχές που 
συνιστούν δίαυλο για τις επαφές της ηπειρωτικής χώρας µε τα νησιά του Αιγαίου (Broodbank, 1999α: 
34). 
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αδιερεύνητες θέσεις στα βορειοανατολικά. Τα δύο αυτά µεγάλα, για τα δεδοµένα των 

Κυκλάδων, νησιά παρουσιάζουν, στην πραγµατικότητα, την ίδια πυκνότητα θέσεων 

µε αυτή σε άλλα µικρότερα νησιά, όπως η Κέα και η Μύκονος. Σε όλες τις 

περιπτώσεις, έχει εντοπισθεί ένας οικισµός και µία έως τρεις ακόµα θέσεις, που αν 

και δεν έχουν διερευνηθεί ανασκαφικά, δεν παρουσιάζουν ωστόσο επιφανειακά 

υπολείµµατα αρχιτεκτονικών δοµών, που θα στήριζαν όποια υπόθεση µόνιµης 

εγκατάστασης. Συχνά, εξάλλου, οι θέσεις αυτές βρίσκονταν κοντά στον ανεσκαµµένο 

οικισµό, και λειτουργούσαν ως δορυφορικές ή επικουρικές του. Με βάση το 

βιογεωγραφικό µοντέλο, είναι πιθανόν ένα νησί των διαστάσεων και της 

βιοποικιλότητας εκείνων των Κυκλάδων να µην µπορούσε να στηρίξει επιβιωτικά 

περισσότερες µόνιµες εγκαταστάσεις κατά τη Νεολιθική Περίοδο268. 

 

Περίοπτα σηµεία: ακρωτήρια και λοφώδη εξάρµατα 

Από την κατανοµή των νεολιθικών θέσεων στα δύο υπό µελέτη νησιωτικά 

συγκροτήµατα προκύπτει µια γενική και διαχρονική προτίµηση για θέσεις δίπλα ή 

κοντά στη θάλασσα και σε πηγές νερού (Πίν. 2, 3). Ο Πίνακας 3, που αποµονώνει τα 

δεδοµένα από τις θέσεις που διαθέτουν οικιστικά κατάλοιπα, ανοιχτές ή σε σπήλαια, 

οδηγεί σε ορισµένες παρατηρήσεις. ∆ιαπιστώνεται καταρχήν ότι στην πλειονότητά 

τους οι ως τώρα γνωστοί νεολιθικοί οικισµοί των Κυκλάδων και των Σποράδων, 

εγκαθίστανται κατά προτίµηση σε ακρωτήρια. Η Κεφάλα και ο Στρόφιλας – όπως και 

ο Μαρουλάς στη Μεσολιθική – αποτελούν τα καλύτερα παραδείγµατα. Ωστόσο, και ο 

Άγιος Πέτρος αποτελούσε τότε την απόληξη ενός ακρωτηρίου, που εκτεινόταν στο 

εσωτερικό του οµώνυµου όρµου269: συνεπώς, η µοναδική γνωστή θέση της ΑΝΛ στο 

Αιγαίο είχε χτιστεί κατά µήκος ενός ακρωτηρίου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση 

του Σάλιαγκου, που αποτελούσε στη Νεολιθική την απόληξη ενός ακρωτηρίου της 

Αντιπάρου, όπου διαµόρφωνε ένα ρηχό αλλά φιλόξενο όρµο270. Επίσης, και ο 

παραθαλάσσιος οικισµός της Γρόττας ήταν χτισµένος κατά µήκος ενός ακρωτηρίου, 

που έφθανε µάλλον έως την αντικρινή νησίδα Παλάτια271.  

Αυτή η προτίµηση για τα ακρωτήρια δεν ήταν µάλλον τυχαία. Τα 

προτερήµατα που προσφέρουν οι γεωγραφικές αυτές διαµορφώσεις είναι ποικίλα, και 

αντιπροσωπεύουν σε ένα βαθµό κάποιες από τις ανάγκες των νεολιθικών πληθυσµών 
                                                 
268 Keegan, Diamond, 1987: 62. 
269 Ευστρατίου, 2001: 240. 
270 Morrison, 1968: 94. 18. 
271 Hadjianastasiou, 1988: 18. 
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που τα επέλεξαν για εγκατάσταση. Τα ακρωτήρια αποτελούν συνήθως έξεργους 

τόπους, περίοπτους από την ξηρά και τη θάλασσα. Εκτός από τις καλές συνθήκες 

ορατότητας και εποπτείας που παρέχουν, αποτελούν εύκολα και σηµεία αναφοράς, 

που ονοµατίζονται και είναι γνωστά στους ανθρώπους που διαντιδρούν µε τα νησιά – 

και τα παράλια. Ενδεχοµένως, η επιλογή τέτοιων τοπίων δηλώνει και µια πρόθεση 

των κατοίκων τους να εδραιώσουν και να προβάλλουν µε αυτό τον τρόπο την περιοχή 

επιρροής – ή την «επικράτειά» – τους. Κρίσιµης σηµασίας για τα νησιά και ειδοποιός 

διαφορά σε σχέση µε τις οικιστικές εγκαταστάσεις σε ορεινά τοπία, είναι ότι η 

ύπαρξη ακρωτηρίων ή χερσονήσων δηµιουργεί φυσικούς όρµους: συνεπώς µπορεί να 

διαπιστωθεί η ύπαρξη ενός ή περισσότερων αγκυροβολίων.   

Ανάλογη, βέβαια, πρόθεση προβολής και επιδίωξη χερσαίου και θαλάσσιου 

ελέγχου ισχύει µάλλον και ως προς άλλες οικιστικές επιλογές. Για παράδειγµα, η 

Φτελιά και οι Κουκουναριές βρίσκονται και αυτές σε περίοπτα σηµεία, αν και όχι σε 

ακρωτήρια. Η παραθαλάσσια Φτελιά (Πίν. 3) εγκαταστάθηκε σε χαµηλό λόφο στο 

εσωτερικό του κόλπου Πάνορµος: πάνω από µια χερσαία, εύφορη και επίπεδη 

έκταση. Εκεί οι νεολιθικοί θα µπορούσαν να ιδρύσουν τον οικισµό πολύ πιο εύκολα· 

ωστόσο, οι ίδιοι επέλεξαν διαφορετικά για να ορίσουν την παρουσία τους στην 

περιοχή. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και στην περίπτωση των Κουκουναριών, όπου ο 

οικισµός εκτείνεται σε τρία φυσικά υψηλά πλατώµατα.  

 

Εύφοροι τόποι 

Μια συνδυαστική διάσταση στα κριτήρια επιλογής ενός τόπου για τον 

νεολιθικό οικισµό προκύπτει από τη µελέτη των γεωλογικών χαρτών και τη 

βιβλιογραφική έρευνα. Πράγµατι µε εξαίρεση την Κεφάλα, οι υπόλοιπες 

εγκαταστάσεις διαθέτουν εκτάσεις γης στην επικράτειά τους που προσφέρονται για 

καλλιέργεια. Αυτές δηµιουργούντα από αλλουβιακές αποθέσεις. Ο Άγιος Πέτρος είχε 

πρόσβαση στα γόνιµα εδάφη της Κυρά Παναγιάς της οποίας αποτελούσε τµήµα272. Ο 

Στρόφιλας κτίστηκε στο νότιο, εξαιρετικά εύφορο τµήµα της Άνδρου, που είναι 

κατάλληλο για καλλιέργεια όσο και κτηνοτροφική δραστηριότητα273. Στους πρόποδες 

της θέσης Κουκουναριές υπάρχει κοιλάδα µε µικρό ποταµό, που σχηµατίζει δέλτα µε 

τις προσχώσεις του, ενώ στις πλαγιές των γύρω λόφων είναι δυνατή η άσκηση της 

κτηνοτροφίας. Όπως δείχνουν ωκεανολογικές µελέτες, ο Σάλιαγκος ελέγχει δύο 
                                                 
272 Efstratiou, 1985: 53. 
273 Televantou, 2004: 1. 
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µεγάλες εκτάσεις πεδινής γης στην σηµερινή Πάρο και στην Αντίπαρο274. Εξάλλου, η 

Γρόττα ήταν επίσης εγκατεστηµένη σε εύφορη περιοχή αλλουβιακών αποθέσεων από 

τις προσχώσεις του ποταµού που κυλούσε στα ανατολικά της275. Τα παραπάνω 

δεδοµένα αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα της γεωργίας κα της κτηνοτροφίας για τη 

µεικτή οικονοµία, από τους πληθυσµούς που διέµεναν σε αυτούς τους νησιωτικούς 

νεολιθικούς οικισµούς, και εποµένως τη σπουδαιότητα του κριτηρίου επιλογής ενός 

εύφορου τόπου προς εγκατάσταση. Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε κάποια 

παραδείγµατα ευρωπαϊκών οικισµών που εγκαταστάθηκαν, φαίνεται, σε απόσταση 

από τις καλλιεργήσιµες εκτάσεις, καθώς ακολουθούσαν έναν νοµαδικό τρόπο ζωής, 

µε µεγάλα διαστήµατα κινητικότητας276.   

 

Φυσικοί όρµοι – αγκυροβόλια 

Η γειτνίαση των υπό µελέτη οικισµών µε έναν όρµο, φαίνεται ότι συνιστά ένα 

ακόµα κοινό τους στοιχείο. Έτσι, ο Άγιος Πέτρος βρίσκεται στο µυχό του βαθύ 

οµώνυµου όρµου, και η Φτελιά στον επίσης βαθύ όρµο του Πανόρµου. Ανατολικά 

της Γρόττας υπάρχει κόλπος του Αγίου Γεωργίου, που αποτελεί ακόµη στις µέρες µας 

το µεγαλύτερο λιµάνι της Πάρου. Αντίστοιχα, οι Κουκουναριές, ο Σάλιαγκος και η 

Κεφάλα έχουν άµεση πρόσβαση σε ευρείς, απάνεµους όρµους. Ακόµη και ο 

Στρόφιλας διαθέτει ασφαλή κόλπο. Ήδη στη Μεσολιθική Εποχή, ο όρµος του 

Μαρουλά δείχνει το ενδιαφέρον των κατοίκων του για τόπους που παρείχαν 

αγκυροβόλιο. 

 

Στατιστική ανάλυση των πληροφοριών για το τοπίο 

Η συµπληρωµατική παρουσίαση του υλικού σε διαγράµµατα, που 

διαµορφώθηκαν µε βάση τα παραπάνω δεδοµένα, συµβάλλει στην τεκµηρίωση των 

κριτηρίων των υπό µελέτη οικιστικών τάσεων και επιλογών. Στα διαγράµµατα αυτά 

συµπεριλαµβάνονται µόνο οι νεολιθικές θέσεις. Τα διαγράµµατα 1 – 3 

περιλαµβάνουν όλες τις θέσεις συνολικά (οικισµούς, σπήλαια, σηµεία ευρηµάτων) 

που αριθµούν τις 25, ενώ τα διαγράµµατα 4 – 6 ανταποκρίνονται µόνο στις θέσεις 

που δεν φέρουν αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, ούτε αποτελούν σπήλαια, που αριθµούν τις 

16. Τα στατιστικά αποτελέσµατα (%), θα συνοδεύει σε παρένθεση και ο αριθµητικός 

                                                 
274 Renfrew, 1968α: 77. 
275 Hadjianastassiou, 1988: 11. 
276 Whittle, 1997: 21. 
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καθορισµός των θέσεων που ανταποκρίνεται σε κάθε διάγραµµα. Για τους σκοπούς 

κατανόησης και καλύτερης λειτουργίας του κειµένου, αποφασίστηκε να οριστεί 

Οµάδα Α το σύνολο των θέσεων που αποτυπώνονται στα διαγράµµατα 1 – 3 και 

αντίστοιχα Οµάδα Β οι θέσεις που συµπεριλαµβάνονται στα διαγράµµατα 4 – 6. 

Ακολουθείται µια ανάστροφη διαδικασία, που στόχο έχει να αποδείξει ότι, στα 

ποσοστά των διαγραµµάτων της Οµάδας Β, όπου δεν συµπεριλαµβάνονται οικισµοί 

(δηλ. 4 – 6), οι τόποι που θεωρήθηκαν ότι υπήρξαν θελκτικοί για εγκατάσταση στις 

Κυκλάδες και τις Σποράδες µειώνονται σηµαντικά. Αυτό, δυνητικά, µπορεί να 

σηµαίνει ότι, είτε οι νεολιθικοί νησιώτες δεν επέλεξαν να κατοικήσουν σε αυτούς 

τους «αφιλόξενους» τόπους, είτε ακόµη ότι οι αρχαιολόγοι δεν πραγµατοποίησαν 

έρευνες σε αυτά τα τοπία, καθώς τα θεώρησαν χαµηλού ποσοστού επιτυχίας στον 

εντοπισµό οικισµών. 

Συγκεκριµένα, το διάγραµµα 1 (Οµάδα Α) αποτυπώνει µια προτίµηση στους 

«παραθαλασσίους» τόπους, στα «ακρωτήρια», στα «πεδινά» τοπία και στα 

«νησάκια», που καταλαµβάνουν συνολικά το 60% των θέσεων (15), ενώ παρά το 

υψηλό ποσοστό του «ορεινού» τοπίου 40%, ουσιαστικά αντιπροσωπεύει 10 θέσεις 

που είναι στην πλειονότητά τους σηµεία ευρηµάτων και δύο σπήλαια (βλ. υπόµνηµα). 

Με αυτό το διάγραµµα αποδεικνύεται και στατιστικά, ότι το κριτήριο επιλογής ενός 

τόπου που θα είχε άµεση ή κοντινή γειτνίαση µε τη θάλασσα ήταν σηµαντικό για την 

εγκατάσταση και οργάνωση των κοινοτήτων των νεολιθικών νησιωτών. Αντίστοιχα 

αποτελέσµατα έχει και το διάγραµµα 4 (Οµάδα Β), το οποίο αποτυπώνει το υψηλό 

ποσοστό των ορεινών τοπίων στο 50% (8). Το υπόλοιπο 50% είναι µοιρασµένο 

ανισοµερώς στο «παραθαλάσσιο» τοπίο 18,75% (3), στο «ακρωτήρι» 25% (4) και στο 

«πεδινό» τοπίο µε ποσοστό 6,25% (1). Το τοπίο «νησάκι» παρουσιάζει µηδενικά 

ποσοστά στην Οµάδα Β. Το διάγραµµα 4 δείχνει µια γενική δραστηριότητα σε 

ορεινές περιοχές, αλλά και σε τόπους που έχουν άµεση ή έµµεση πρόσβαση στη 

θάλασσα, υπογραµµίζει όµως µια εντατικότερη παρουσία της Οµάδας Β σε ορεινά 

τοπία, γεγονός που έρχεται σε αντιδιαστολή µε την Οµάδα Α. 

Άλλος ένας παράγοντας, ο οποίος θεωρήθηκε στην παρούσα µελέτη, ότι 

καταλάµβανε υψηλή θέση στα κριτήρια επιλογής ενός τόπου προς εγκατάσταση, ήταν 

η ύπαρξη πηγής ύδατος. Τα διαγράµµατα 2 (Οµάδα Α) και 5 (Οµάδα Β) 

υπογραµµίζουν τη σπουδαιότητα του νερού. Το διάγραµµα 2 αποτυπώνει ένα 

συνολικό ποσοστό 79,3% (23) της παρουσίας νερού στις υπό µελέτη εγκαταστάσεις· 

41,4% «χείµαρρος» (12), 17,24% «ποταµός» (5), 17,24% «καρστική πηγή» (5) και 
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3,44% «λίµνη» (1). Αντίθετα το συνολικό ποσοστό 20,7% (6) των θέσεων που δεν 

παρουσιάζουν «καµία» 13,8% (4) και «άγνωστη» 6,9% (2) πηγή υδροδότησης είναι 

χαµηλό. Το διάγραµµα 2 τεκµηριώνει και στατιστικά τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω 

για τη σηµασία του νερού στη επιλογή εγκατάστασης ενός οικισµού. Ιδιαίτερης 

βαρύτητας κρίνεται το ποσοστό των θέσεων στις οποίες εµφανίζεται  «καρστικής 

πηγή», καθώς αυτή παρέχει συνεχή ροή ύδατος στην περιοχή και ευνοεί την µόνιµη 

εγκατάσταση. Αντίθετη εικόνα αποτυπώνεται στο διάγραµµα 5 (Οµάδα Β). Το γενικό 

ποσοστό ύπαρξης νερού µειώνεται στο 64,65 % (11) – «χείµαρρος» 47% (8) και 

«ποταµός» 17,65% (3) – ενώ αυξάνεται το ποσοστό των θέσεων που δεν εµφανίζουν 

πηγή υδροδότησης σε 35,8% (6) – «καµία» 23,5% (4) και «άγνωστο» 11,8% (2). 

Ιδιαίτερη σηµασία έχει η απουσία της κατηγορίας «καρστική πηγή» και «λίµνη» στην 

Οµάδα Β, που όπως προαναφέρθηκε δηµιουργεί σταθερότερους δεσµούς µε µια 

περιοχή και ευνοεί τη µόνιµη εγκατάσταση. 

Τέλος, τα διαγράµµατα 3 (Οµάδα Α) και 6 (Οµάδα Β), που δείχνουν το 

µέγεθος των νησιών, δεν φαίνεται να υποδηλώνουν κάποια ιδιαίτερη ευδιάκριτη 

προτίµηση ανάµεσα στις µόνιµες ή εποχικές εγκαταστάσεις και στα σηµεία 

ευρηµάτων, καθώς τα ποσοστά τους παρουσιάζουν σχετικά µικρές αποκλίσεις. 

Συγκεκριµένα, στο διάγραµµα 2 το µέγεθος νησιού «>100» έχει ποσοστό 24% (6), 

«100-200» 40% (10), «200-300» 4% (1) και «<300» 32% (8). Παρόµοια εικόνα 

εµφανίζουν και τα αποτελέσµατα του διαγράµµατος 6· µέγεθος νησιού «>100» έχει 

ποσοστό 12,5% (2), «100-200» 50% (8), «200-300» 6,25% (1) και «<300» 31,25% 

(5). 

  

Μια σύνοψη 

Ακόµα και οι θέσεις χωρίς εµφανή αρχιτεκτονικά κατάλοιπα παρουσιάζουν τα 

κοινά αυτά χαρακτηριστικά. Έτσι, η Αγία Ειρήνη στην Κέα και η Μαύρη Σπηλιά στη 

Μύκονο, εκτός από τον παραθαλάσσιο χαρακτήρα τους, στο µυχό απάνεµων όρµων, 

και την ύπαρξη γειτονικής πηγής νερού, διαθέτουν και εκτάσεις µε οµαλό ανάγλυφο 

και µε αλλουβιακές αποθέσεις, που θα ήταν κατάλληλες για καλλιέργεια, ενταγµένες 

σε φυσικούς και απάνεµους όρµους (Πίν. 2). Το ίδιο και η Μινώα που αν και ορεινή, 

είχε στα νοτιοανατολικά της µια ζώνη αλλουβιακές αποθέσεις, που δηµιουργούσαν 

εύφορα εδάφη. Αντίθετα η Αναβαλούσα και η Κεφάλα δεν συνιστούσαν τόπους 

κατάλληλους για καλλιέργεια.  
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Γίνεται έτσι κατανοητό ότι, στα νησιά, η επιλογή ενός τόπου για νεολιθική 

εγκατάσταση ήταν προϊόν συνδυασµού πολλών παραγόντων, οι οποίοι 

λειτουργούσαν αµφίδροµα: καθορίζονταν από τις ανάγκες της οµάδας που 

κατοικούσε κάθε περιοχή, αλλά συγχρόνως καθόριζε, ως ένα βαθµό, τις ανάγκες 

αυτές, και µαζί τη δοµή του κοινωνικού ιστού της οµάδας αυτής της κοινότητας277.  

Στο νεολιθικό νησιωτικό Αιγαίο, σε όλες τις περιόδους, ήταν εύλογη  η 

ζωτική ανάγκη γειτνίασης των οικισµών µε τον υδροφόρο ορίζοντα, όπως και µε τη 

θάλασσα, που είναι κρίσιµη για την επιβίωση των νησιών. Τη βασική ανάγκη 

επικοινωνίας και διαντίδρασης των νησιωτών ενισχύει µάλλον στις Κυκλάδες η 

εγγύτητα των κατοικηµένων νησιών. Εξάλλου, η στενή σχέση των  οικισµών µε τη 

θάλασσα υπογραµµίζει, ακριβώς, τη θεµελιώδη σχέση των ανθρώπων τους µε τα 

επικοινωνιακά δίκτυα που στηρίζονται στις θαλάσσιες επαφές278, και τον καθοριστικό 

ρόλο που είχαν αυτές στην οργάνωση της οικονοµικής και  κοινωνικής δοµής µιας 

νεολιθικής νησιωτικής κοινότητας.  

Τα αρχαιοβοτανολογικά και αρχαιοζωολογικά κατάλοιπα που βρέθηκαν στους 

ανεσκαµµένους νεολιθικούς οικισµούς συνάδουν µε τα περιβαλλοντικά και 

τοπογραφικά δεδοµένα ως προς το δυνατόν πιο πλούσια συνδυασµένη εκµετάλλευση 

των προσφερόµενων διατροφικών πόρων: κυρίως από την καλλιέργεια της γης, την 

κτηνοτροφία, το ψάρεµα και το κυνήγι. Έτσι, οι περισσότεροι πληθυσµοί στις 

Κυκλάδες και στις Σποράδες συνδυάζουν το θαλάσσιο και χερσαίο τοπίο στις 

επιλογές των εγκαταστάσεών τους.  

Πέρα από τα εµφανή προτερήµατα ενός τόπου προς εγκατάσταση, οι 

νησιωτικές νεολιθικές κοινότητες θα έθεταν, µε βεβαιότητα, και άλλα, λιγότερο 

εµφανή κριτήρια για τις εγκαταστάσεις τους. Έτσι, οι εγκαταστάσεις στα ακρωτήρια 

προσέδιδαν µάλλον, επιπλέον, όπως πιστεύω, κύρος και µνηµειακότητα στο 

δοµηµένο χώρο, ενδυναµώνοντας το κοινωνικό status των οµάδων που τις 

κατοικούσαν279. Θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν, όπως και εκείνες στις µαγούλες 

της Θεσσαλίας280, στοιχεία συνέχειας και συµβολικής σχέσης της παρουσίας και 

κυριότητας του χώρου µεταξύ των διαδοχικών γενεών.   

 

                                                 
277 Ingold, 1993: 167. 
278 Kopaka, 2004: 92-93. 
279 Για παράδειγµα, οι µαγούλες στη Θεσσαλία προσέδιδαν, σύµφωνα µε µια θεωρία µνηµειακότητα, 
αντισταθµίζοντας την απουσία ταφικών µνηµείων στη Νεολιθική Ελλάδα (Sherratt, 1990: 147-167). 
280 Kotsakis, 1999: 73. 
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Ο ρόλος των νεολιθικών σπηλαιοπεριβαλλόντων  

Με βάση τις υπάρχουσες αρχαιολογικές µαρτυρίες, λίγα σπήλαια 

παρουσιάζουν πυκνή και συστηµατική χρήση στη Νεολιθική Εποχή στις Κυκλάδες 

και στις Σποράδες: το Σπήλαιο του Κύκλωπα στα Γιούρα, το Σπήλαιο του Ζα στη 

Νάξο, και ίσως οι θάλαµοι σπηλαίων ή βραχοσκεπών στο Ακρωτήρι της Θήρας.  

Ούτε είναι βέβαιο ότι οι σπηλαιοκαταλήψεις αυτές είχαν όλες την ίδια  

επιµέρους χρήση. Το σπήλαιο του Ζα στη Νάξο θεωρείται ότι φιλοξένησε περιοδική 

κατοίκηση από µικρές οµάδες, που ειδικεύονταν στην κτηνοτροφία και ζούσαν σε 

στενή αλληλεξάρτηση µε µία ή περισσότερες γειτονικές κοινότητες που ζούσαν σε 

ανοικτό οικισµό στη γειτονική κοιλάδα των Αρίων281. Έτσι, το σπήλαιο θα είχε 

δευτερεύοντα και δορυφορικό ρόλο. Οι πληροφορίες από το Ακρωτήρι προκύπτουν 

από πολύ αποσπασµατικά και ακόµα ανεπεξέργαστα δεδοµένα, που δεν επιτρέπουν 

όποια εµπεριστατωµένη άποψη.  

Στις Σποράδες, το Σπήλαιο του Κύκλωπα στα Γιούρα εµφανίζει µια µακρά 

περίοδο χρήσης, από τη  Μεσολιθική ώς τη ΝΝΛ Εποχή. Το άγονο και αλίµενο 

σηµερινό τοπίο της νησίδας, η απουσία καλλιεργήσιµης έκτασης όσο και η φύση των 

αρχαιολογικών καταλοίπων δεν προσδίδουν χαρακτηριστικά µιας µόνιµης 

σπηλαιοεγκατάστασης, αλλά µάλλον µιας εποχικής, που σχετίζεται πιθανόν µε 

αλιευτικές δραστηριότητες. Πράγµατι, η ευρύτερη θαλάσσια περιοχή αποτελεί 

ευνοϊκό ψαρότοπο ακόµα και στις µέρες µας, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από 

την πλούσια νεολιθική ιχθυοπανίδα, από ψαροκόκαλα τόνων που βρέθηκαν στην 

ανασκαφή282.    

Εποµένως, η επιµέρους χρήση των σπηλαίων αυτών ήταν διαφορετική, 

µάλλον, όχι εξαιτίας χρονολογικών ή γεωγραφικών διαφοροποιήσεων, αλλά 

ανόµοιων αναγκών και σκοπιµοτήτων των οµάδων που δραστηριοποιήθηκαν εκεί. 

Κοινό σηµείο των υπό µελέτη σπηλαίων είναι ότι δεν εµφανίζουν χαρακτηριστικά 

µόνιµης εγκατάστασης, αλλά φαίνεται ότι χρησιµοποιήθηκαν επικουρικά, για 

περιοδική, ίσως εποχική εκµετάλλευση. Ωστόσο, κανένα δεν απέδωσε συγκροτηµένες 

ταφές – ούτε τα σκόρπια ανθρώπινα οστά στο σπήλαιο του Ζα συνθέτουν την εικόνα 

κάποιας ταφής283. Τέλος, η χρήση τους ως χώρων αποθήκευσης, εξαιτίας των 

                                                 
281 Zachos, 1999: 157-161. 
282 Σαµψών, 1996γ: 59. 
283 Zachos, 1999: 155. 
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σταθερών ατµοσφαιρικών συνθηκών που επικρατούν στα σπηλαιοπεριβάλλοντα284, 

δεν επιβεβαιώνεται από τα οργανικά κατάλοιπα και από την κεραµική. Να σηµειωθεί 

ότι οι χρήσεις ενός σπηλαίου µπορεί να είναι ποικίλες και όχι µεµονωµένες και 

µονοσήµαντες, ενώ κάποιες  από αυτές ενδεχοµένως δεν ανιχνεύονται αρχαιολογικά.  

 

Συζήτηση 

Τα ερωτήµατα που προκύπτουν από το ζήτηµα της αλληλεπίδρασης των 

νεολιθικών εγκαταστάσεων στο νησιωτικό Αιγαίο µε το φυσικό περιβάλλον και το 

χώρο είναι ποικίλα και πολυεπίπεδα,  και δεν πιστεύω ότι µπορούν εύκολα να  

απαντηθούν µόνο µέσα από ποσοτικές θεωρήσεις. Στοιχεία, όπως αυτά πιο 

εξατοµικευµένων επιλογών, των ευµετάβλητων και συχνά µη εκλογικεύσιµων 

ανθρώπινων συµπεριφορών δεν µπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά µέσα από 

σχηµατικές αιτιολογήσεις. Κάποια «αντικειµενικά» κοινά χαρακτηριστικά µπορούν 

µόνο να αναδειχθούν στα νεολιθικά οικιστικά τοπία του νησιωτικού Αιγαίου. 

Αφήνοντας, όπως κάθε φορά, ανοιχτή την προοπτική νέων προσεγγίσεων και 

θεωρήσεων, που είναι ευκταίο να προκύψουν µέσα από τις «αναγνώσεις» άλλων 

µελετητών285. 

Όπως προαναφέρθηκε στις Κυκλάδες και τις Σποράδες παρατηρείται µια 

προτίµηση εγκατάστασης σε παραθαλάσσιες και περίοπτες θέσεις, κυρίως ακρωτήρια 

και χαµηλά εξάρµατα. Εκτός από τη θάλασσα σχεδόν όλοι οι υπό µελέτη οικισµοί 

διαθέτουν µια ζώνη εύφορης γης  για καλλιέργεια, µία τουλάχιστον πηγή νερού, και 

κοντά έναν πιο ορεινό τοµέα για την κτηνοτροφία. Όλα αυτά αντανακλούν όµοιες 

επιλογές και ανάγκες και διαµορφώνουν µια εικόνα για τη ζωή των συγκεκριµένων 

νεολιθικών νησιωτών. Ανάλογη εξέταση άλλων νησιωτικών συγκροτηµάτων του 

Αιγαίου θα αποκάλυπτε ενδεχοµένως διαφορετικές επιλογές, που θα έδειχναν άλλες  

επιβιωτικές πρακτικές και µια άλλη οργάνωση. Για παράδειγµα η αντίστοιχη έρευνα 

για τα ∆ωδεκάνησα στη Νεολιθική Εποχή οδηγεί τον Α. Σάµψων σε 

διαφοροποιηµένα αποτελέσµατα. Έτσι, εντατικές αρχαιολογικές εργασίες στο 

διάστηµα 1977 έως 1980 στη Ρόδο έδειξαν ότι, λίγες νεολιθικές θέσεις βρίσκονται σε 

ακρωτήρια, υπήνεµους όρµους, πεδινές ζώνες και ποτάµια. Πιο πρόσφορη 

αποδείχθηκε η ανίχνευσή τους σε βραχώδη τοπία που αποκάλυψε ένα σηµαντικό 

                                                 
284 Στρατούλη, 1998: 59-60.  
285 Spector, 1991: 390. 
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αριθµό κατοικηµένων σπηλαίων και διάσπαρτα άλλα επιφανειακά ευρήµατα286. Την 

ίδια εικόνα παρουσιάζουν και τα γειτονικά νησιά Αστυπάλαια και Λέρος. Εποµένως, 

οι πληροφορίες από τα ∆ωδεκάνησα αναδεικνύουν την ποικιλία των ανθρώπινων 

συµπεριφορών και επιλογών σε σχέση µε το χώρο της νεολιθικής αιγαιακής 

εγκατάστασης και εκµετάλλευσης του φυσικού τοπίου. Εάν η µελέτη µας 

διευρυνόταν και κάλυπτε όλο το νησιωτικό Αιγαίο, θα προέκυπταν πολλές 

αντίστοιχες συγκλίσεις και αποκλίσεις.  

 

                                                 
286 Σάµψων, 1987: 19 
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ΙΙ. Οικιστικός χώρος 

 
 «Οι µορφές κατοίκησης αποκαλύπτουν, σε κάθε περίπτωση, διαφορετικά νοήµατα στον κόσµο, και 
είναι αυτή η ανάπτυξη της πολιτιστικής διαφοροποίησης που σηµειώνει τα ίχνη της ανθρώπινης 

ιστορίας δια µέσου της εξέλιξης της ζωής». (Barret, 1999: 30) 
 

∆οµηµένος χώρος 

Ολόκληρος ο άξονας του χώρου –φυσικού και τεχνητού– είναι το πεδίο της 

ανθρώπινης δραστηριότητας287. Εποµένως, ο οικιστικός χώρος αποτελεί διαχρονικά 

αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινότητας των ανθρώπων, από τότε που αυτοί 

δοµούν το χώρο τους δηµιουργώντας οικίες και οικισµούς. Σύµφωνα µε έναν ορισµό, 

«οικισµός θεωρείται ένας τόπος, όπου οι ανθρώπινες κοινωνικές σχέσεις 

διαµόρφωσαν µόνιµα το χώρο µε έναν επαναλαµβανόµενο και αρχαιολογικά 

αναγνωρίσιµο τρόπο, ως αποτέλεσµα συνειδητής δραστηριότητας των ανθρώπων»288. 

Η µελέτη του οικιστικού χώρου στις νεολιθικές Κυκλάδες και Σποράδες δεν έχει 

προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήµατα για 

τη χωροταξική και την κοινωνική οργάνωσή του – που δεν είναι εξ’ ορισµού εύκολα 

και από την ίδια τη φύση του συναφούς αρχαιολογικού υλικού.  

Σε αυτή την ενότητα επιχειρείται µια συνθετική προσέγγιση των νεολιθικών 

εγκαταστάσεων στις Κυκλάδες και στις Σποράδες µέσα από τις σωζόµενες 

αρχιτεκτονικές τους δοµές, που αντανακλούν όχι µόνο χρονολογικές και υλιστικές 

αλλά και παραγωγικές, κοινωνικές και ιδεολογικές διαδικασίες289. Εκτός από τα 

υλικά δόµησης, τις κατασκευαστικές τεχνικές και τις κατόψεις των κτηρίων, θα 

διερευνηθεί εποµένως, στο πλαίσιο του δυνατού, και η χρήση των κατασκευών 

αυτών, µε στόχο µια πληρέστερη κατανόησή τους.  

 

Υλικά δόµησης, κατασκευαστικές τεχνικές, κατόψεις (Πίν. 4) 

Ένα κτίσµα είναι, σύµφωνα µε κάποιες θετικιστικές προσεγγίσεις, η σαφής 

αντικειµενοποίηση σε πλήρη αλληλεξάρτηση όλων τω παραγωγικών δυνάµεων: 

υλικά, εργαλεία, ανθρώπινη δύναµη290. Αντίστοιχα, η διαδικασία κατασκευής ενός 

κτίσµατος υπακούει στους παράγοντες «υλικό» και «διαθέσιµος χώρος»291. Νέοι 

µεθοδολογικοί τρόποι αρχαιολογικής προσέγγισης των αρχιτεκτονικών καταλοίπων 
                                                 
287 Κωτσάκης, 1983: 161. 
288 Kotsakis, 1999: 67. 
289 Galanidou, 1997: 5. 
290 Χουρµουζιάδης, 1979: 125. 
291 Ό.π.: 120. 



 87

τα προσλαµβάνουν όχι µόνο ως αντανάκλαση των τοπικών διαθέσιµων δοµικών 

υλικών, αλλά και ως έκφραση του τρόπου µε τον οποίο δοµούνται οι ίδιες οι 

ανθρώπινες κοινότητες που τα δηµιουργούν292. Η µεταδιαδικαστική θεωρητική 

προσέγγιση στοχεύει να ξεπεράσει την αρχιτεκτονική µορφή και να ανιχνεύσει τις 

κοινωνικές προεκτάσεις και τους συµβολισµούς των κτισµάτων, στα οποία αποδίδει 

ενεργό ρόλο στο πολιτισµικό γίγνεσθαι. Προποµπός αυτής της προσέγγισης υπήρξε η 

Κοινωνική Αρχαιολογία που έθεσε στο επίκεντρο των αναζητήσεών της τις κοινωνίες 

του παρελθόντος και την κατανόηση της καθηµερινότητας των ανθρώπινων οµάδων. 

Οι αρχιτεκτονικές κατασκευές ποικίλουν ως προς το υλικό, τις τεχνικές και 

την τεχνολογία, τις µορφές, τις διαστάσεις και, φυσικά, το ρόλο τους στην κοινωνική 

οργάνωση293. Τα δοµικά υλικά που χρησιµοποιήθηκαν στα νεολιθικά κτίσµατα των 

Κυκλάδων και των Σποράδων δείχνουν µια σαφή υπεροχή του λίθου, κατεργασµένου 

και ακατέργαστου. Η πέτρα αποτελεί, πράγµατι, το κατεξοχήν υλικό δόµησης – σε 

αντίθεση µε άλλες περιοχές στον νεολιθικό ελλαδικό χώρο, που η πέτρα αν και 

διαθέσιµη δεν προτιµάται294. Λιθόκτιστες είναι οι οικίες: Σάλιαγκος, Κεφάλα, Φτελιά, 

Στρόφιλας, Γρόττα, Άγιος Πέτρος· αποθηκευτικοί χώροι (Κεφάλα, Φτελιά, 

Σάλιαγκος)· τελετουργικοί χώροι (Στρόφιλας)· οχυρωµατικά (;) έργα (Σάλιαγκος, 

Στρόφιλας)· αναληµµατικοί τοίχοι, αναβαθµίδες (Κεφάλα, Κουκουναριές, Φτελιά)· 

και, ενίοτε, εστίες, φούρνοι και θρανία. ∆εν είναι εύκολη η διατύπωση κανόνων ως 

προς τη χρήση ακατέργαστων και επεξεργασµένων λίθων, ανά περιόδους, περιοχές ή 

κτίσµατα. Για τις εξωτερικές δοµές χρησιµοποιούνται συχνά αργές πέτρες, ενώ για τις 

εσωτερικές καλύτερα ή πλήρως διαµορφωµένες.  Ωστόσο, για παράδειγµα, στο 

Στρόφιλα ιδιαίτερα επιµεληµένη είναι η τοιχοποιία όλων των κατασκευών, των 

οικιών όσο και των εξωτερικών δοµών. Το τείχος του οικισµού συνιστά µια 

εξαιρετικά φροντισµένη δοµή από συνδυασµό αργών και κατεργασµένων λίθων. 

 Λίθινα είναι τα θεµέλια των κτηρίων, τα µόνα στοιχεία που σώζονται 

συνήθως και συµβάλλουν στην αναγνώριση των κατόψεων και  των τεχνικών 

δόµησης. Αυτές συνίστανται στην κατασκευή µονής σειράς λίθων, που οδηγεί στο 

συµπέρασµα ελαφρών  µάλλον κτιρίων χαµηλού ύψους. Ωστόσο, στο Σάλιαγκο, τη 

Φτελιά, τον Στρόφιλα και τον Άγιο Πέτρο είναι πιθανή η ύπαρξη ηµιορόφου ή 

παταριού, όπως δείχνει η διπλή και τριπλή σειρά λίθων για τη θεµελίωση κάποιων 
                                                 
292 Halstead, 1999: 79. 
293 Lawrence, Low, 1990: 463. 
294  Όπως, για παράδειγµα, στη δυτική Μακεδονία: στη χερσαία φάση του οικισµού στο ∆ισπηλιό και 
στο σύγχρονό του οικισµό στην Αυγή Καστοριάς (Στρατούλη, 2005: 595-603). 
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τοίχων τους. Εγκαταστάσεις σε βραχώδεις περιοχές εκµεταλλεύονται τη σταθερότητα 

του υποστρώµατος και θεµελιώνουν απευθείας σε ταφροειδή ορύγµατα στο φυσικό 

βράχο. Η τεχνική αυτή έχει διαπιστωθεί στο Σάλιαγκο, στην Κεφάλα, στην Φτελιά 

και στη Γρόττα – όπου αναφέρεται και µια περίπτωση πιθανής θεµελίωσης σε 

υπόστρωµα από βότσαλα, υλικό που υπάρχει σε αφθονία στη γειτονική ακτή, και 

πιθανόν χρησιµοποιήθηκε για την προστασία και τη στεγανοποίηση  από την υγρασία 

της θάλασσας. Οι λιθόκτιστες δοµές είναι τις περισσότερες φορές ξερολιθικές. Χρήση 

πηλού ως ενδιάµεσου συνδετικού υλικού διαπιστώνεται σπανιότερα σε κτίσµατα στο 

Σάλιαγκο και στο Στρόφιλα, που διακρίνονται για την ιδιαίτερη κατασκευαστική τους 

τεχνογνωσία. 

Οι κατασκευαστικές τεχνικές που περιλαµβάνουν τον πηλό δεν µοιάζουν να 

εφαρµόζονταν ευρέως στις υπό µελέτη εγκαταστάσεις. Στο Σάλιαγκο, πάλι, βρέθηκε 

µικρό αποτύπωµα επιφάνειας επιχρισµένης µε πηλό καλαµωτής (wattle and daub), 

που δείχνει τη γνώση και τη χρήση της συγκεκριµένης τεχνικής, πιθανόν στην 

τοιχοποιία ή στη στέγη. Σποραδικές πλίνθοι έχουν επισηµανθεί στο Σάλιαγκο, στη 

Φτελιά, στη Γρόττα και στον Άγιο Πέτρο, αλλά πάντα σε κακή κατάσταση 

διατήρησης. Στη Φτελιά, οι σκληρές αποθέσεις πηλού περιµετρικά των κτηρίων της 

νεότερης αρχιτεκτονικής φάσης του οικισµού θεωρήθηκαν πιθανή ένδειξη 

αποσαρθρωµένων πλιθιών. Ενώ, στον Άγιο Πέτρο, υπάρχουν πιθανές ενδείξεις, για 

την περιορισµένη µάλλον εφαρµογή της τεχνικής του στοιβαχτού πηλού (pisé) ή του 

πλιθιού χωρίς άχυρο.  

Είναι βέβαιο ότι σε όλους τους οικισµούς γινόταν χρήση φθαρτών υλικών, 

κυρίως ξύλων, κλαδιών και άχυρων· κάποια έµµεσα στοιχεία που επιβεβαιώνουν την 

ύπαρξή τους ανιχνεύθηκαν στο Σάλιαγκο, στην Κεφάλα, στις Κουκουναριές και στον 

Άγιο Πέτρο: στο Σάλιαγκο, µε το αποτύπωµα της επιχρισµένης καλαµωτής· στην 

Κεφάλα, µε τις πιθανές πασσαλότρυπες στο φυσικό βράχο για την στήριξη της 

οροφής ή κάποιου εσωτερικού διαχωριστικού ή παταριού· στις Κουκουναριές και 

πάλι µε τις τρεις πασσαλότρυπες για τη στήριξη ίσως ξύλινης κατασκευής. Στον Άγιο 

Πέτρο οι ανασκαφείς κάνουν λόγο για την πιθανή χρήση φθαρτών υλικών. Το ξύλο 

θα ήταν εποµένως σε χρήση άλλοτε µε τη µορφή πασσάλων, και µάλλον δοκαριών, 

ή/και  διαχωριστικών σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, ίσως και ως θεµέλιο σε 

καλύβες κατασκευασµένες από φθαρτά υλικά και ως υλικό επίστρωσης δαπέδων. Το 

ξύλο είναι απαραίτητο υλικό για αρχιτεκτονικές κατασκευές και η µη ορατότητά του 

στα αρχαιολογικά κατάλοιπα δεν συνεπάγεται την απουσία του στις αρχαίες δοµές.  
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Λίγες πληροφορίες υπάρχουν για τα δάπεδα και, κυρίως, για τη στέγαση των 

υπό µελέτη κτισµάτων. Τα συνηθέστερα υλικά που χρησιµοποιούνται στα δάπεδα 

είναι το χώµα και ο πηλός. ∆άπεδο από πατηµένο χώµα έχουν τα κτήρια στη Φτελιά, 

το Στρόφιλα και τις Κουκουναριές. Στο Κτήριο Β στο Στρόφιλα, που είχε µάλλον 

τελετουργική χρήση, το υπερυψωµένο δάπεδο ήταν επιστρωµένο µε πηλό. Στη 

Γρόττα, αποκαλύφθηκε δάπεδο που ήταν κονιαµένο µε ασβέστη, υλικό που 

στεγανοποιεί και συµβάλλει στην καθαριότητα του χώρου, δηλώνει, ίσως, 

περισσότερη φροντίδα, χρειάζεται όµως πολύ συχνές επισκευές. Στο Σάλιαγκο και 

στον Άγιο Πέτρο υπάρχουν λιθόστρωτα δάπεδα σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς 

χώρους. Το επιµελώς κατασκευασµένο και συχνά επισκευασµένο δάπεδο από 

στρωµένους λίθους στο εσωτερικό της κατασκευής G στο Σάλιαγκο υποδηλώνει 

ιδιαίτερη φροντίδα για αυτή τη δοµή που λειτουργούσε πιθανόν ως σιτοβολώνας (Εικ. 

14, 15). Συχνά, όµως, τα δάπεδα διαµορφώνονται απλώς στο φυσικό βράχο, όπως σε 

κτήρια του Σαλιάγκου και της Κεφάλας. Ουσιαστικά τα δάπεδα διαµορφώνονταν µε 

βάση τα εκάστοτε διαθέσιµα υλικά και τη γεωµορφολογία της κάθε εγκατάστασης. 

Ενδεχοµένως, κονιαµένα ή λιθόστρωτα ήταν τα δάπεδα µερικών χώρων που 

φιλοξενούσαν ευπαθή διατροφικά είδη ή οριοθετούσαν και στεγανοποιούσαν 

εξωτερικές ζώνες κτηρίων ή ακόµη είχαν ιδιαίτερη, π.χ. τελετουργική, σηµασία. 

Υπενθυµίζεται, ότι δάπεδα από πλακαρές πέτρες διέθετε και ο Μαρουλάς: πρόκειται, 

εποµένως, για ένα αρχιτεκτονικό χαρακτηριστικό γνωστό ήδη στη Μεσολιθική 

Εποχή, και η περιορισµένη εφαρµογή του στη Νεολιθική Περίοδο στις Κυκλάδες και  

στις Σποράδες θα πρέπει να υπήρξε αποτέλεσµα επιλογής.  

Η στέγαση των υπό µελέτη κτηρίων παραµένει αινιγµατική. Στις 

Κουκουναριές και στην Κεφάλα, πάσσαλοι χρησιµοποιήθηκαν ίσως για τη στήριξη 

της οροφής (Εικ. 21). Αλλά πουθενά δεν είναι γνωστά τα υλικά και η µορφή της 

στέγης: µάλλον, επειδή η στέγαση των κτηρίων γινόταν από φθαρτά υλικά (ξύλο, 

κλαδιά, φύλλα) και χώµα. Για τις νεολιθικές οικίες έχει γενικά υποστηριχθεί ότι οι 

στέγες ήταν συνήθως επίπεδες, εκτός από τις περιπτώσεις ελαφρών κατασκευών και 

καλυβών από φθαρτά υλικά295 ή παταριού296, οπότε ήταν δίρριχτες.  

Οι κατόψεις των υπό µελέτη κτηρίων είναι στην πλειονότητά τους ορθογώνιες 

(Πίν. 4). Κυκλικές κατασκευές υπάρχουν στο Σάλιαγκο – η κατασκευή G, που 
                                                 
295Όπως, για παράδειγµα, στην καλύβα 9-Β στη νεολιθική Νέα Μάκρη Αττικής (Παντελίδου-Γκόφα, 
1991: 130-131). 
296 Βλ. αναπαράσταση της Οικίας 5 στη νεολιθική θέση Opovo στην πρώην Γιουγκοσλαβία (Tringham, 
1991:116). 
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θεωρείται σιτοβολώνας – στον Άγιο Πέτρο – το τµήµα κυκλικής κατασκευής ή 

κτηρίου – και στη Φτελιά τα κτήρια G και H που έχουν επίσης χαρακτηριστεί 

σιτοβολώνες. Τέσσερα αψιδωτά κτήρια περιλαµβάνονται στο Στρόφιλα, ενώ τα 

ενδεχοµένης ανάλογης κάτοψης κτήρια Ε και F στη Φτελιά χρειάζονται επιβεβαίωση. 

Μορφολογικά χαρακτηριστικά «µεγάρου» θεσσαλικού τύπου έχουν αναγνωρισθεί 

στα κτήρια Α και Β στη Φτελιά. Άλλες µορφές κατόψεων έχουν επίσης  επισηµανθεί, 

όπως οι κατασκευές κάτοψη σχήµατος L στο Σάλιαγκο και στην Κεφάλα, και η 

ακανόνιστη, τετράγωνη και τραπεζιόσχηµη δοµή αντίστοιχα στο Σάλιαγκο και στη 

Φτελιά.  

Φαίνεται, εποµένως, ότι τα κυκλικά κτίσµατα δεν χρησιµοποιούνταν ως 

οικίες, αλλά µάλλον ως κοινοτικά (;) κτήρια µε ειδικό χρηστικό ρόλο. Οι οικίες είναι 

ορθογώνιες, ενίοτε µε αψιδωτή απόληξη, χωρίς διαφοροποίηση της χρήσης ή της 

θέσης τους στην κοινωνική ιεραρχία.    

Η θέση τους στο φυσικό τοπίο, η φροντισµένη τοιχοποιία, οι αποθηκευτικές 

ή/και τροφοπαραγωγικές κατασκευές, η ύπαρξη τειχών, σε συνεχόµενες χρονολογικές 

φάσεις κατοίκησης δηλώνουν διάρκεια των δραστηριοτήτων σε έναν οικισµό, και 

µπορούν, έως ένα βαθµό,  να υποστηρίξουν τον µόνιµο χαρακτήρα του. Το σύνολο 

των εξεταζόµενων νεολιθικών νησιωτικών εγκαταστάσεων που µελετήθηκαν 

παρέχουν αρχιτεκτονικές ενδείξεις, τέχνεργα και οργανικά ευρήµατα ικανά να 

στηρίξουν, το µόνιµο χαρακτήρα τους. Επισηµαίνεται, επιπλέον, ότι η χρήση κτηρίων 

και κατασκευών δεν είναι µονοσήµαντη ούτε αναλλοίωτη στο πέρασµα του 

χρόνου297. Αντίθετα, ενδεχοµένως, εξυπηρετεί πολλαπλούς σκοπούς σε βραχέα ή 

µεγάλα διαστήµατα, κάποιοι από τους οποίους όµως δεν µπορούν να ανιχνευτούν 

αρχαιολογικά298. 

 

Επιµέρους κατασκευές (Πίν. 4) 

Τείχη, «προµαχώνες», αναληµµατικοί τοίχοι  

Από τις αρχές του προηγούµενου αιώνα, ο Χ. Τσούντας είχε αναγνωρίσει 

νεολιθικά έργα µε αµυντικό χαρακτήρα στους περιβόλους των θεσσαλικών οικισµών 

στο ∆ιµήνι και το Σέσκλο, για την προστασία των κοινοτήτων από επιδροµές 

γειτονικών πληθυσµών299. Στο πλαίσιο των προβληµατισµών της Νέας Αρχαιολογίας, 

                                                 
297 Kotsakis, 1996: 55. 
298 Kent, 1990: 3.   
299 Τσούντας, 1908: 35-44. 
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ο Γ. Χουρµουζιάδης αµφισβήτησε την υπόθεση αυτή αντιπροτείνοντας µια 

λειτουργική σχέση των περιβόλων αυτών µε την παραγωγική διαδικασία και 

υπογραµµίζοντας τον κοινωνικό τους ρόλο300. Η µεταδιαδικαστική αρχαιολογική 

θεώρηση προχώρησε πέρα από την παραγωγική χρησιµότητά τους και προσέδωσε, 

συγχρόνως, ιδεολογικό και συµβολικό περιεχόµενο301, εφόσον η αρχιτεκτονική είναι 

µια αντανάκλαση της συµπεριφοράς ή της χρήσης του χώρου, ο οποίος είναι µε τη 

σειρά του µια αντανάκλαση πολιτισµού302.  

Στα νησιά των Κυκλάδων και των Σποράδων δεν έχουν εντοπιστεί ταφροειδή 

ορύγµατα γύρω από τους νεολιθικούς οικισµούς. Αναληµµατικοί τοίχοι για τη 

διαµόρφωση και αντιστήριξη ανισοϋψών επιπέδων δραστηριότητας σε κλιτείς,   

έχουν εντοπιστεί στην Κεφάλα και στις Κουκουναριές. Ενώ στο νεκροταφείο της 

Κεφάλας υπάρχουν έξι τοίχοι µε απροσδιόριστη λειτουργία. Υπάρχουν, ωστόσο, 

τείχη µε «προµαχώνες» στον Σάλιαγκο και στο Στρόφιλα, δύο θέσεις που ανήκουν σε 

διαφορετικούς χρονολογικούς ορίζοντες· τα δύο αυτά έργα εµφανίζουν ιδιαιτερότητες 

στις κατασκευαστικές και άλλες τεχνικές τους, και στη διαφορετική κλίµακα του 

χώρου.  

Εάν πρόκειται πράγµατι για οχυρωµατικά έργα, και εποµένως, όντως υπήρχαν 

έριδες και ανταγωνισµοί ανάµεσα σε γειτονικές οµάδες, τότε εύλογα αναρωτιέται 

κανείς γιατί ανάλογες κατασκευές δεν υπάρχουν και στους άλλους οικισµούς – στις 

Κουκουναριές, τη Γρόττα, τη Φτελιά, την Κεφάλα κ.α. Γιατί υπάρχουν µόνο δύο 

οχυρωµένες εγκαταστάσεις; Μήπως οι τοιχοδοµίες αυτές είχαν, ίσως  συγχρόνως και 

άλλες λειτουργίες, όπως η οριοθέτηση του οικισµού303, η προστασία του από τα 

καιρικά φαινόµενα, κυρίως τον αέρα και τη θάλασσα – ο σηµερινός Σάλιαγκος σε 

περιόδους σφοδρής κακοκαιρίας καλύπτεται µερικώς από τη θάλασσα – ο 

περιορισµός των οικόσιτων ζώων ή/και κάποιων καλλιεργειών από τα ζώα; Είχαν, 

άραγε, αυτές οι κατασκευές και τη συµβολικότερη διάσταση να προσδίδουν κύρος 

και µνηµειακότητα στην εγκατάσταση και στο εν γένει φυσικό και δοµηµένο τοπίο 

της304;  Το υψηλό τείχος του Στρόφιλα, θα µπορούσε να προστατέψει τη θέση από 

τους εχθρούς και τους ανέµους· οι βραχογραφίες των καραβιών στην εξωτερική του 

όψη υπογραµµίζουν όµως µάλλον και τη συµβολική – µνηµειακή διάστασή του.   

                                                 
300 Χουρµουζιάδης, 1979: 65-79. 
301 Κωτσάκης, 2004: 56. 
302 Kent, 1990: 3. 
303Kotsakis, 1999: 58.  
304 Κωτσάκης, 2004: 66. 
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Τη βεβαιότητα305 ή την υπόθεση306 του αµυντικού ρόλου των κατασκευών 

αυτών ενισχύουν οι «προµαχώνες»: συµπαγείς και ογκώδεις εξοχές, µε διάµετρο 

ενίοτε έως 5 µ.307. Ωστόσο, οι συγκεκριµένες δοµές χαρακτηρίστηκαν έτσι συµβατικά 

χωρίς να έχει προηγουµένως επιβεβαιωθεί ο αµυντικός χαρακτήρας των τοιχοδοµιών 

στις οποίες ενσωµατώνονται. Μια γενική παρατήρηση που µπορεί να γίνει είναι, 

νοµίζω, ότι οι νεολιθικοί αιγαιακοί οικισµοί δεν εµφανίζουν σηµάδια βίαιων 

καταστροφών, που θα δικαιολογούσαν αµυντικά έργα. Οι υπό µελέτη δοµές θα 

µπορούσαν να εξυπηρετούν πρακτικές και παραγωγικές, όσο και ιδεολογικές και 

συµβολικές ανάγκες. Στο Στρόφιλα, κάποιες οικίες χρησιµοποίησαν το τείχος ως 

µέρος της κατασκευής τους. Οι «προµαχώνες» στο Στρόφιλα και στο Σάλιαγκο δεν 

θα µπορούσαν να έχουν αντίστοιχη λειτουργία µε εκείνη που προτείνεται από τον Γ. 

Χουρµουζιάδη για τις ανάλογες κατασκευές στο ∆ιµήνι  της Θεσσαλίας; Να 

αποτελούσαν δηλαδή, βοηθητικές δοµές σε τροφοπαραγωγικές και άλλες 

δραστηριότητες – για το άπλωµα και την ξήρανση στον ήλιο ή την εν γένει 

κατεργασία των σχετικών προϊόντων;  

Ως προς τους έξι τοίχους που αποκαλύφθηκαν στο Ανώτερο και Κατώτερο 

νεκροταφείο της Κεφάλας, ο J. E. Coleman πρότεινε ότι πιθανόν οριοθετούσαν και 

διαχώριζαν το χώρο των ζωντανών από το χώρο των νεκρών308. Μια εναλλακτική 

ή/και συµπληρωµατική πρόταση θα αναδείκνυε και τη συµβολική τους διάσταση και 

ενδεχόµενη επιδίωξη κάποιας µνηµειακότητας και υπογράµµισης της µορφολογίας 

του χώρου309 και της ταφικής του χρήσης.   

 

Οργάνωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και δραστηριοτήτων (Πίν. 4) 

Αυλές, διαµορφωµένα ισόπεδα ή πεζούλες και ο ευρύτερος ανοιχτός χώρος  

του κάθε οικισµού φιλοξενούν εξωτερικές δραστηριότητες που διαφοροποιούνται έως 

ένα βαθµό από τις «εργασίες των εσωτερικών χώρων»310. Η επεξεργασία και η 

παρασκευή της τροφής, η κατασκευή εργαλείων ή/και αγγείων, ακόµα και ο 

σταυλισµός οικόσιτων ζώων, µπορούσαν να γίνονται µέσα στον οικισµό, ακόµη και 

στις οικίες ή έξω από αυτές. Για το νεολιθικό νησιωτικό Αιγαίο, οι σχετικές ενδείξεις 

είναι λίγες. Ωστόσο, µπορεί να επιχειρηθεί µια συνολική συζήτηση για τις 
                                                 
305 Televantou, 2004: 1 
306 Evans, Renfrew, 1968: 23 
307 Televantou, 2004: 1 
308 Coleman, 1977: 44. 
309 Κωτσάκης, 2004: 65. 
310 Χουρµουζιάδης, 1979: 34. 
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αρχιτεκτονικές δοµές που είναι ενδεικτικές για τέτοιες εργασίες στις Κυκλάδες και τις 

Σποράδες.  

Ένα στοιχείο που ανιχνεύεται στην πλειονότητα των εξεταζόµενων οικισµών 

είναι η ύπαρξη εστιών. Στο Σάλιαγκο, στην Κεφάλα, στη Φτελιά, στη Γρόττα και 

στον Άγιο Πέτρο εστίες υπάρχουν στο εσωτερικό των κτηρίων, αν και δεν 

διευκρινίζεται πάντα αν όλα τα κτήρια διέθεταν τέτοιες δοµές, πόσες και σε ποιες 

θέσεις στο χώρο. Οι περισσότερες είναι κυκλικές ή ωοειδείς κατασκευές από λίθους. 

Στην Κεφάλα µπορεί να πρόκειται για εστία ή για φούρνο – κλίβανο. Στον Άγιο 

Πέτρο µια ακόµα εσωτερική κατασκευή χαρακτηρίστηκε κλίβανος, ενώ εντοπίζονται 

και εξωτερικοί κυκλικοί φούρνοι. Οι δοµές αυτές για τη φωτιά συνδέονται άρρηκτα 

µε βασικές καθηµερινές δραστηριότητας, όπως το µαγείρεµα, η θέρµανση και ο 

φωτισµός. Ενώ, σε ένα σηµειολογικό και εξατοµικευµένο επίπεδο παραπέµπουν στη 

µονάδα που ζούσε στο εσωτερικό της οικίας που τις περιλάµβανε.   

Σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους υπάρχουν επίσης οι λακκοειδείς 

δοµές. Τέτοιοι εσωτερικοί λάκκοι στο Σάλιαγκο και στο Στρόφιλα έχει θεωρηθεί ότι 

είχαν αποθηκευτική χρήση. Στο Σάλιαγκο και τη Φτελιά λάκκοι υπάρχουν και σε 

εξωτερικούς χώρους, χωρίς όµως ενδείξεις για τη χρήση τους. 

Στην Κεφάλα, µια κρηπίδα ή θρανίο είχε πιθανόν αποθηκευτικό προορισµό. 

Ενώ, στο Στρόφιλα έχουν διαπιστωθεί και άλλες εσωτερικές δοµές στο Κτήριο Β, 

θρανία και κάποιες αινιγµατικές λίθινες κυκλικές κατασκευές. 

Μια µεµονωµένη περίπτωση δύο ταφών στο εσωτερικό κτηρίων – πιθανόν 

οικιών – αναφέρεται στον Άγιο Πέτρο: µία ταφή βρέφους λίγων µηνών, που βρέθηκε 

πάνω στο φυσικό βράχο κοντά σε εστία της αρχαιότερης φάσης του οικισµού311, και 

µια παιδική που εγγράφεται στην τελευταία φάση του312. Άλλες τέτοιες ταφές δεν 

εντοπίστηκαν στα υπό µελέτη νησιά, και το νεκροταφείο στην Κεφάλα δείχνει τον 

διαχωρισµό των νεκρών από τους ζωντανούς. Ωστόσο, είναι κοινή η πρακτική ταφής 

νεογνών και µικρών παιδιών σε νεολιθικές οικίες της ηπειρωτικής Ελλάδας, της 

Κύπρου313, και της Εγγύς Ανατολής. Σε συµβολικό επίπεδο πιθανόν υποδηλώνει τη 

σύνδεση των απογόνων της οικογενειακής µονάδας, µε τους προγόνους και τους 

άλλους οικείους νεκρούς µε τον ενταφιασµό τους στον ίδιο χώρο µε τους ζωντανούς. 

Έτσι, ο κατοικιακός δοµηµένος χώρος, µοιράζεται από όλα τα µέλη της οικογένειας 

                                                 
311 Efstratiou, 1985: 24. 
312 Ό.π.: 13. 
313 Niklasson, 1991. 
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ζώντα και νεκρά. Στο Αιγαίο, η παράδοση ταφής στο εσωτερικό των σπιτιών  υπήρχε 

ήδη από τη Μεσολιθική Εποχή, όπως δείχνουν τα συναφή ευρήµατα από το 

Μαρουλά314.  

Οι ανοιχτοί χώροι, δεν είναι πάντα εύκολα αναγνωρίσιµοι αρχαιολογικά. Στον 

Άγιο Πέτρο διαπιστώνεται µια προτίµηση των κατοίκων για τους ανοιχτούς χώρους, 

οι οποίοι είναι συχνά πλακοστρωµένοι και περιλαµβάνουν εστίες και φούρνους315. 

Ανοιχτοί χώροι ή αυλές επισηµαίνονται και στη Φτελιά, στο Στρόφιλα και στη 

Γρόττα. Αν και δεν επισηµαίνονται ειδικές κατασκευές που να σχετίζονται µε το  

τελετουργικό αυτό δεν σηµαίνει ότι οι εξωτερικοί χώροι προορίζονταν αποκλειστικά 

για παραγωγικές δραστηριότητες. Θα µπορούσαν και αυτοί να πλαισιώνουν ποικίλες 

συνδυασµένες δραστηριότητες καθηµερινές και επισηµότερες, καθώς, όπως έχει 

προαναφερθεί, η απουσία αρχαιολογικών τεκµηρίων δεν συνιστά πάντοτε ένδειξη της 

απουσίας τους.   

 

Συζήτηση 

Σε αυτή την ενότητα επιχειρήθηκε µια συνθετική προσέγγιση του δοµηµένου 

χώρου στις νεολιθικές Κυκλάδες και Σποράδες µε άξονα τα ίδια τα αρχιτεκτονικά 

κατάλοιπα. Η περιορισµένη και αποσπασµατική αρχιτεκτονική εικόνα οδήγησε σε 

µια γενική και διαχρονική κατηγοριοποίηση του συνολικού διαθέσιµου σχετικού 

υλικού, το οποίο εξάλλου, δεν είναι απολύτως συγκρίσιµο. Πράγµατι, ο Άγιος Πέτρος 

είναι ο µοναδικός οικισµός στις Σποράδες και, συγχρόνως, ο αρχαιότερος νεολιθικός 

οικισµός σε ολόκληρο το νησιωτικό Αιγαίο. Αυτό εξ ορισµού αποδυναµώνει όποιες 

χρονολογικές και γεωγραφικές δυνατότητες σύγκρισης. 

Η εξέταση του αρχιτεκτονικού υλικού περιορίστηκε έτσι σε κάποια τεχνικά 

και µορφολογικά χαρακτηριστικά των χτιστών δοµών, αναλυτικά και συνθετικά. 

Μέσα από την προοπτική µιας πολυχρηστικής και, µαζί, πολυσήµαντης λειτουργίας 

τους, στη µικροκλίµακα του κάθε οικισµού και συνολικότερα για το νεολιθικό 

νησιωτικό Αιγαίο.  

                                                 
314 Σάµψων, 2006: 41-43. 
315 Efstratiou, 1985: 17-18. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Τα αρχαιολογικά δεδοµένα των τελευταίων δύο δεκαετιών πρόσθεσαν έναν 

αριθµό νεολιθικών θέσεων σε περισσότερα νησιά του Αιγαίου, που επιτρέπουν τη 

διαµόρφωση µιας πρώτης εικόνας των αντίστοιχων κοινοτήτων µέσα από τις 

οικιστικές και αρχιτεκτονικές τους επιλογές. Αυτό επιχειρήθηκε στην παρούσα 

εργασία για τις Κυκλάδες και τις Σποράδες.  

Βασική δυσκολία υπήρξε η αποσπασµατικότητα του ίδιου του υλικού, η 

συχνά κακή κατάσταση διατήρησής του και η απουσία συνθετικών µελετών. Η 

κατηγοριοποίηση που προέκυψε συνυπολογίζει τις χρονολογικές, γεωγραφικές και 

γεωµορφολογικές παραµέτρους των οικισµών και αναζητά τα ενδεχόµενα κριτήρια 

επιλογής των τόπων εγκατάστασής τους. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν 

γεωλογικοί χάρτες και έγινε οργάνωση και επεξεργασία των δεδοµένων σε µια 

ηλεκτρονική βάση access, και κατόπιν, σε πίνακες και σε διαγράµµατα. Έτσι 

προέκυψε για παράδειγµα,  µια σαφής προτίµηση για την εγκατάσταση σε περίοπτες 

θέσεις, στην πλειονότητά τους σε ακρωτήρια αλλά και σε λοφώδη και άλλα 

εξάρµατα, και ο καθοριστικός ρόλος της ύπαρξης πόσιµου νερού και άλλων ποικίλων 

τοπίων προς εκµετάλλευση. Σηµαντικός παράγοντας είναι η γειτνίαση µε τη θάλασσα 

και µε ένα τουλάχιστον όρµο για αγκυροβόλιο. 

Η µελέτη των αρχιτεκτονικών καταλοίπων στηρίχθηκε στις διαθέσιµες 

πληροφορίες για τα δοµικά υλικά, τις κατασκευαστικές τεχνικές και τη µορφολογία, 

και προχώρησε σε ζητήµατα λειτουργίας, οργάνωσης και οριοθέτησης του δοµηµένου 

χώρου, του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Εξετάσθηκε, επίσης, ο µόνιµος και ο 

κύριος ή επικουρικός χαρακτήρας των εγκαταστάσεων σε ανοιχτούς χώρους και σε 

σπηλαιοπεριβάλλοντα. Ο ρόλος των σπηλαίων κρίθηκε επικουρικός. 

Όπως έχει προαναφερθεί,  «η αρχιτεκτονική δηµιουργεί όρια σε χώρους που 

είναι  χωρίς όρια»316. Στην εργασία αυτή επιχειρήθηκε ένα γεφύρωµα του δοµηµένου 

και του φυσικού χώρου στις Κυκλάδες και στις Σποράδες της Νεολιθικής περιόδου,  

συνεξετάζοντας και τα συναφή δεδοµένα από το µεσολιθικό νησιωτικό παρελθόν στα 

νησιωτικά αυτά συγκροτήµατα.  

Επιµέρους συµβολή της εργασίας είναι η επικέντρωση του ενδιαφέροντος 

προς τους νησιωτικούς κόσµους του Αιγαίου, που παραµένουν ερευνητικά 

παραµεληµµένοι. Τα νησιά δεν αντιµετωπίστηκαν ως ιδιαίτεροι και αποµονωµένοι 

                                                 
316 Kent, 1990: 2. 
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τόποι, αλλά ως τοπία που επιλέχθηκαν προς  εγκατάσταση από τις εκάστοτε 

νεολιθικές κοινότητες και, ως τέτοια, όφειλαν να µελετηθούν ως δυναµικά στοιχεία 

της ανθρωπογεωγραφίας και της πολιτισµικής της εποχής. Θεωρώ ότι, ανάλογη 

µελλοντική έρευνα και στα λοιπά νησιωτικά συγκροτήµατα του Αιγαίου, θα αποφέρει 

ενδιαφέροντα αποτελέσµατα και θα οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση της 

νησιωτικής ελλαδικής ζώνης κατά τη Νεολιθική Εποχή.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Όποια αρχαιολογική προσέγγιση, οφείλει να θέτει στο επίκεντρο της 

ερευνητικής διαδικασίας τον άνθρωπο. Συµβαίνει κάποιες φορές η µελέτη των 

υλικών καταλοίπων να µονοπωλεί το ενδιαφέρον και να αποµακρύνει από το βασικό 

µας ζητούµενο, που είναι η κατανόηση των τρόπων ζωής των κοινωνικών δοµών και 

των ανθρώπινων συµπεριφορών αλλά και του ατόµου σαν ξεχωριστή οντότητα, 

περασµένων κοινοτήτων που µελετούµε.  Θέλω να πιστεύω, ότι στο πλαίσιο της 

εργασίας µου δεν αποµακρύνθηκα πολύ από το στόχο αυτό. Συµβάλλοντας, σε 

κάποιο βαθµό, στη γενική γνώση για την οργάνωση και για τη ζωή των πρώιµων 

νησιωτικών πληθυσµών των Κυκλάδων και των Σποράδων.    
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Χάρτης 13. Σάλιαγκος. Τοπογραφικό διάγραµµα µε την ανεσκαµµένη περιοχή 
(Evans, Renfrew, 1968: 7). 
Χάρτης 14. Κέα. Νεολιθικές θέσεις Κεφάλα, Πάουρα και Συκαµιά (Coleman, 1977: 
I). 
Χάρτης 15. Κύθνος. Η µεσολιθική θέση Μαρουλάς (Σάµψων, 2006: 35). 
Χάρτης 16. Μύκονος. Η νεολιθική θέση Φτελιά (Sampson, 2002α: 15). 
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Χάρτης 19. Χάρτης της Αµοργού, µε τη νεολιθική θέση στη Μινώα (Μαραγκού, 
2002: 4). 
Χάρτης 20. Χάρτης των νησιών των Βόρειων Σποράδων. (Θεοχάρης, 1970: 172). 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 
 
Εικόνα 1. Νάξος. Κάτοψη των τοµών στο σπηλαίο Ζα (Ζάχος, 1987: 695). 
Εικόνα 2. Ακρωτήριο Στρόφιλα όπου βρίσκεται η νεολιθική εγκατάσταση µε το 
τείχος και το προτείχισµα (Τελαβάντου, 2006: 185). 
Εικόνα 3. Στρόφιλας. Κάτοψη τµήµατος ορθογώνιου νεολιθικού κτηρίου 
(Τελεβάντου, 1998: 790). 
Εικόνα 4. Στρόφιλας. Το αψιδωτό κτήριο 1 (Τελεβάντου, 2006: 187). 
Εικόνα 5. Στρόφιλας. Άποψη και σχεδιαστική αποτύπωση των βραχογραφιών στο 
Κτήριο Β (Τελεβάντου, 2006: 160). 
Εικόνα 6. Στρόφιλας. Σχεδιαστική αποτύπωση του τείχους µε σαρκοβόρα ζώα που 
κυνηγούν ελάφια (Τελεβάντου, 2006: 188). 
Εικόνα 7. Στρόφιλας. Αποτύπωση πλοίου από τη βραχογραφία του τείχους 
(Τελεβάντου, 2006: 189).   
Εικόνα 8. Πάρος. Κουκουναριές. Τοπογραφικό διάγραµµα µε τα τρία πλατώµατα 
(Κατσαρού-Τζεβελέκη, Σκιλάρντι, 2006: 195). 
Εικόνα 9. Κουκουναριές. Οι ανασκαφικοί τοµείς (Katsarou, Schilardi, 2004β). 
Εικόνα 10. Κουκουναριές. Ανασκαφικός κάνναβος στο κατώτερο Πλάτωµα. 
(Katsarou, Schilardi, 2004α: 34). 
Εικόνα 11: Σάλιαγκος. Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα  στον Κύριο Τοµέα (Evans, 
Renfrew, 1968: fig. 3). 
Εικόνα 12. Σάλιαγκος. Ανασκαφικός Τοµέας Υ, στη βόρεια πλευρά του νησιού. Τα 
θεµέλια τοίχων αποτυπώνονται µε µελανό γέµισµα (Από Evans, Renfrew, 1968: fig. 
13). 
Εικόνα 13. Σάλιαγκος. Κατασκευή (Οικία) Ε, Στρώµα 2, τετράγωνα S4 και R3 . 
Αριστερά ο τοίχος F. Με µελανό γέµισµα αποτυπώνεται ο τοίχος C Στρώµα 1, 
τετράγωνο R3 (Evans, Renfrew, 1968:16). 
Εικόνα 14. Σάλιαγκος. Σχεδιαστική απόδοση της Κατασκευής G µε τα τρία 
διαδοχικά δάπεδα (Evans, Renfrew, 1968: 17). 
Εικόνα 15. Σάλιαγκος. Η Κατασκευή G πριν την αφαίρεση του ανώτερου δαπέδου 
(Evans, Renfrew, 1968: VIIβ). 
Εικόνα 16. Σάλιαγκος, Στρώµα 3. Η δυτική γωνία του περιµετρικού τείχους µε τον 
«προµαχώνα». Το ανακατασκευασµένο κοµµάτι είναι σκιαγραφηµένο (Evans, 
Renfrew, 1968: fig. 11). 
Εικόνα 17. Σάλιαγκος. Άποψη της δυτικής γωνίας του περιµετρικού τείχους µε τον 
«προµαχώνα» (Evans, Renfrew, 1968: ΙΧα). 
Εικόνα 18. Κεφάλα. Τοπογραφικό διάγραµµα µε το ακρωτήρι, τον κόλπο και τον 
ισθµό (Coleman, 1977: 3). 
Εικόνα 19. Κεφάλα Τοµείς Η και G. Σε τοµές φαίνονται οι αναληµµατικοί τοίχοι 
στην κλιτή (Coleman, 1977: 6). 
Εικόνα 20. Κεφάλα. Τοµέας L µε τις Οικίες Ζ και Υ (Coleman, 1977: 7). 
Εικόνα 21. Κεφάλα. ∆ιάνοιξη οπής πασσάλου σε πέτρα (Coleman, 1977: 50). 
Εικόνα 22. Κεφάλα. Τοµέας F, γενική άποψη του Νεκροταφείου (Coleman, 1977: 8). 
Εικόνα 23. Κεφάλα. Τοµέας F, γενική άποψη του Νεκροταφείου. Οι ανώτεροι τάφοι 
οι έξι περιµετρικοί τοίχους (Coleman, 1977: 9). 
Εικόνα 24. Κύθνος. Μαρουλάς. Τοπογραφική αποτύπωση της ανασκαφής. 
Επισηµαίνεται η µεγαλύτερη πυκνότητα ευρηµάτων στο ανατολικό τοµέα (Σάµψων, 
2006: 38). 
Εικόνα 25. Μαρουλάς. Τοµές 2 και 6. Παραδείγµατα ελλειψοειδών ή κυκλικών 
καλυβών (Sampson, 2002β: 49). 
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Εικόνα 26. Μαρουλάς. Τοµή 5. ∆ύο γειτονικές κυκλικές κατασκευές (Sampson, 
2002β: 50). 
Εικόνα 27. Μαρουλάς. Τοµή 3. Ηµικυκλική, ηµιυπόγεια καλύβα. Το νεότερο δάπεδο 
ΙΙΙ (Σάµψων, 2006: 40). 
Εικόνα 28. Μύκονος. Φτελιά. Γενική άποψη της ανασκαφής και αρχιτεκτονικές 
φάσεις (Sampson, 2002α: 33). 
Εικόνα 29. Φτελιά. Τετράγωνα 4, Α5 και Β4. Παράδειγµα ορθογώνιας κάτοψης 
κτηρίου (Sampson, 2002α: 34). 
Εικόνα 30. Φτελιά. Τοµή Β6. Ζεύγος των ιδιόµορφων και εφαπτόµενων µικρών 
κυκλικών κτισµάτων G και  H (Σάµψων, 2004). 
Εικόνα 31. Φτελιά. Γενική άποψη της ανασκαφής µε τα κτήρια Α και Β (Σάµψων, 
2004). 
Εικόνα 32. Θήρα. Ακρωτήρι. Κάτοψη του αρχαιολογικού χώρου. Με µελανές 
κουκίδες τα σηµεία των ορυγµάτων για στήριξη το στέγαστρο, που απέδωσαν 
νεολιθικό υλικό (Sotirakopoulou, 2004). 
Εικόνα 33. Χάρτης µε τη νησίδα Άγιος Πέτρος στο εσωτερικό του οµωνύµου όρµου 
(Θεοχάρης, 1971: 294). 
Εικόνα 34. Άγιος Πέτρος. Πιθανή εστία ή κλίβανος στο Τετράγωνο Ι (Efstratiou, 
1985: 340b). 
Εικόνα 35. Άγιος Πέτρος. Άποψη της ανασκαφής (Θεοχάρης, 1971: 258β). 
Εικόνα36. Άγιος Πέτρος. Λίθινα αρχιτεκτονικά στοιχεία στο Τετράγωνο ΙΙΙ 
(Efstratiou, 1985: 332). 
Εικόνα 37. Γιούρα. Γενική άποψη του Σπηλαίου του Κύκλωπα. Η είσοδος 
επισηµαίνεται µε βέλος (Sampson, 1998: 3). 
Εικόνα 38: Σπηλαίο του Κύκλωπα. Σχεδιαστική αποτύπωση των ανασκαφικών 
τοµών (Sampson, 1998: 3). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Πίνακες – ∆ιαγράµµατα – Χάρτες - Εικόνες 
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∆ιάγραµµα 1. Θέσεις – Τοπίο: συνολικό 
 
Υπόµνηµα: Ορεινό: Μινώα, Αγριλιά, Ακρωτήρι Βάνι, Βριόκαστρο, Κουφή, Σολέτα, 
Φάβας Ι, Φάβας ΙΙ, Σπήλαιο Ζα, Σπήλαιο Κύκλωπα. Παραθαλάσσιο: Γρόττα, Αγία 
Ειρήνη, Ακρωτήρι, Μικρογιάλι, Φτελιά. Ακρωτήρι: Κεφάλα, Στρόφιλας, 
Αναβαλούσα, Καλόγερος, Πάουρα, Παπά το χώµα. Πεδινό: Κουκουναριές, Κοράκια. 
Νησάκι: Σάλιαγκος, Άγιος Πέτρος.  
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∆ιάγραµµα 2. Θέσεις – Υδρολογία: συνολικό 
 
Υπόµνηµα: Χείµαρρος: Μινώα, Κεφάλα, Στρόφιλας, Αγριλιά, Καλόγερος, Κουφή, 
Μικρογιάλι, Σολέτα, Φάβας Ι, Φάβας ΙΙ, Φτελιά, Σπήλαιο Ζα. Ποταµός: 
Κουκουναριές, Γρόττα, Βριόκαστρο, Μικρογιάλι, Σολέτα. Καρστική πηγή: Σάλιαγκος, 
Πάουρα, Φτελιά, Σπήλαιο Κύκλωπα, Άγιος Πέτρος. Λίµνη: Σπήλαιο Κύκλωπα. 
Καµία: Ακρωτήρι, Ακρωτήρι Βάνι, Αναβαλούσα, Παπά το χώµα. Άγνωστο: Αγία 
Ειρήνη, Κορακιά. 
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∆ιάγραµµα 3. Θέσεις – Μέγεθος νησιού: συνολικό 
 
Υπόµνηµα: >100: Σάλιαγκος, Ακρωτήρι, Αναβαλούσα, Φτελιά, Σπήλαιο Κύκλωπα, 
Άγιος Πέτρος. 100-200: Μινώα, Κουκουναριές, Κεφάλα, Αγία Ειρήνη, Αγριλιά, 
Ακρωτήρι Βάνι, Καλόγερος, Κορακιά, Κουφή, Πάουρα. 200-300: Παπά το χώµα. 
<300: Γρόττα, Στρόφιλας, Βριόκαστρο, Μικρογιάλι, Σολέτα, Φάβας Ι, Φάβας ΙΙ, 
Σπήλαιο Ζα. 
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∆ιάγραµµα 4. Θέσεις-Τοπίο (χωρίς αρχιτεκτονικά και σπήλαια) 
 
Υπόµνηµα: Ορεινό: Μινώα, Αγριλιά, Ακρωτήρι Βάνι, Βριόκαστρο, Κουφή, Σολέτα, 
Φάβας Ι, Φάβας ΙΙ.  Παραθαλάσσιο: Αγία Ειρήνη, Ακρωτήρι, Μικρογιάλι. Ακρωτήρι: 
Αναβαλούσα, Καλόγερος, Πάουρα, Παπά το χώµα. Πεδινό: Κοράκια. 
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∆ιάγραµµα 5. Θέσεις-Υδρολογία (χωρίς αρχιτεκτονικά και σπήλαια) 
 
Υπόµνηµα: Χείµαρρος: Μινώα, Αγριλιά, Καλόγερος, Κουφή, Μικρογιάλι, Σολέτα, 
Φάβας Ι, Φάβας ΙΙ. Ποταµός: Βριόκαστρο, Μικρογιάλι, Σολέτα. Καµία: Ακρωτήρι, 
Ακρωτήρι Βάνι, Αναβαλούσα, Παπά το χώµα. Άγνωστο: Αγία Ειρήνη, Κορακιά. 
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∆ιάγραµµα 6. Θέσεις- Μέγεθος νησιού (χωρίς αρχιτεκτονικά και σπήλαια) 
 
Υπόµνηµα: >100: Ακρωτήρι, Αναβαλούσα. 100-200: Μινώα, Αγία Ειρήνη, Αγριλιά, 
Ακρωτήρι Βάνι, Καλόγερος, Κορακιά, Κουφή, Πάουρα. 200-300: Παπά το χώµα. 
<300: Βριόκαστρο, Μικρογιάλι, Σολέτα, Φάβας Ι, Φάβας ΙΙ. 
 
 
 
 
 
 



Πίνακας 1: Χρονολογικός Πίνακας του Νεολιθικού Αιγαίου  
 

ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ Β.ΣΠΟΡΑ∆ΕΣ   
 Περίοδοι   Πάρος 

Αντίπαρος 
Μύκονος Κέα Άνδρος Νάξος Μήλος 

Σαντορίνη 
Κύθνος Αµοργός Κυρά 

Παναγιά 
Γιούρα 
Σκύρος 

υπο-Νεολιθικό            
3000 
3100 

……………….3200   
3300 

 Τελική ΝΛ      3400 
(ΤΝΛ )         3500 

3600 
3700 
3800 
3900 
4000 
4100 
4200 
4300 
4400 

……………….4500
Νεότερη ΝΛΙΙ  4600 
(ΝΝΛ ΙΙ)         4700 

……………….4800
4900 

Νεότερη ΝΛ Ι 5000 
(ΝΝΛΙ)       5100 

5200 
……………….5300

5400 
Μέση ΝΛ        5500 
  (ΜΝΛ)          5600 

5700 
……………….5800

 
Κουκουναριές 

 
 
 
 
 
 
 
 

………………. 
 

Κουκυοναρίες 
 

Σάλιαγκος 
 
 
 
 
 

………………. 
Κουκουναριές  

      Σάλαιγκος 
 

………………. 
 

Κουκουναριές 
Σάλιαγκος 

 
 
……………… 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………. 
 
 

Αναβαλούσα 
 

Φτελια 
 

 
 

 
……………. 

 
Φτελιά 

 
……………. 

 
Φτελιά 

 
 
 

…………..... 

 
 
 

…………. 
 
 

Κεφάλα 
 

Πάουρα 
 

Συκαµιάς 
 

Αγία 
Ειρήνη 

 
 
 
 
 
 

…………. 

 
 
 

……………... 
 
 

Σρόφιλας 
 

Βριόκαστρο 
 

Μικρογιάλι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………... 
 
 

 
Γρόττα 

 
………………. 

 
 
 
 

Γρόττα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………. 
 
Σπήλαιο Ζα 

Γρόττα 
…………… 

 
Σπήλαιο Ζα 
Γρόττα 

 
 

……………... 

 
 
 

………………. 
 
 

Αγριλιά 
Καλόγερος 
Κορακιά 
Κουφή 
Σολέτα 
Φάβας Ι 
Φάβας ΙΙ 

Ακρωτήρι Βάνι 
 

Ακρωτήρι 
 
 
 
 

……………….. 
 

Ακρωτήρι 
 

……………….. 
 

Ακρωτήρι 
 
 
 

………………..
. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Μινώα 

 
…………… 

 
 

Μινώα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………......... 
 

Άγιος 
Πέτρος 

 
……………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………. 
 
 
 

Σπήλαιο Κύκλωπα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………. 
 

Σπήλαιο Κύκλωπα 
 

Παπά το χώµα 
…………………. 



 

 

5900 
Αρχαότερη ΝΛ6000 

  (ΑΝΛ)         6100 
6200 
6300 
6400 

……………….6500
Ακεραµική ΝΛ 6600 
   (ΑΚΝΛ)        6700 
………………6800

6900 
7000 

Μεσολιθική      7100 
(ΜΛ)             7200 

7300 
7400 
7500 
7600 
7700 
7800 
7900 
8000 
8100 
8200 
8300 
8400 
8500 
8600 
8700 
8800 
8900 
9000 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

…………… 
 
 
 

Μαρουλάς 
 
 
 
 
 
 
 

…………… 

  
Άγιος 
Πέτρος 

 
 

……………. 

 
Σπήλαιο Κύκλωπα 

 
 
 
 
 

………………….. 
 

Σπήλαιο Κύκλωπα 
 
 

………………….. 
 
 
 
 

Σπήλαιο Κύκλωπα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………….. 

 



Πίνακας 2: Συσχετισµός θέσεων – τοπίου 
Περίοδος *                  Θέση                          Νησί                   Τοπίο                Υψόµετρο           Υδρολογία              Απόσταση                    Έκταση 
                                                                                                                               (µ.)                                                 από θάλασσα (µ.)          νησιού (τ.χλµ.) 
Υπονεολιθική             Μινώα                       Αµοργός             ορεινό                      ?                    χείµαρρος                     ?                               121 

                                   Κουκουναριές           Πάρος        πεδινό                     75                   ποταµός                       ?                               194 

                                   Γρόττα                       Νάξος                 παραθαλάσσιο          0                   ποταµός                       0                                428 

ΤΝΛ                           Κεφάλα                      Κέα                     ακρωτήρι                37                   χείµαρρος                    5                               130 

                                   Στρόφιλας                  Άνδρος                ακρωτήρι                 ?                    χείµαρρος                    ?                               380 

                                   Σάλιαγκος                  Σάλιαγκος            νησί                        5                  καρστική πηγή               5                               75** 

                                   Αγία Ειρήνη               Κέα                    παραθαλάσσιο          ?                          ?                             ?                               130 

                                   Αγριλιά                      Μήλος                  ορεινό                    60                     χείµαρρος                  ?                               151 

                                   Ακρωτήρι                   Σαντορίνη          παραθαλάσσιο          ?                            –                          ?                               76 

                                   Ακρωτήρι Βάνι          Μήλος                   ορεινό                   80                           –                          ?                               151  

                                   Αναβαλούσα              Μύκονος               ακρωτήρι             120                          –                          ?                               86 

                                   Βριόκαστρο               Άνδρος                   ορεινό                    ?                       ποταµός                   ?                               380  

                                   Καλόγερος                 Μήλος                   ακρωτήρι             125                      χείµαρρος                ?                               151 

                                   Κορακιά                     Μήλος                   πεδινό                  50                              ?                         ?                              151 

                                   Κουφή                        Μήλος                   ορεινό                  110                      χείµαρρος               2.000                        151 



                                                                                                                            
                                   Μικρογιάλι                 Άνδρος               παραθαλάσσιο          ?            ποταµός/χείµαρρος              ?                              380 

                                   Πάουρα                       Κέα                      ακρωτήρι               20            καρστική πηγή                    ?                              130 

                                   Σολέτα                        Μήλος                  ορεινό                   160           ποταµός/χείµαρρος             ?                              380 

                                   Φάβας (Ι)                    Μήλος                  ορεινό                  120               χείµαρρος                        ?                              380 

                                   Φάβας (ΙΙ)                   Μήλος                  ορεινό                  130               χείµαρρος                        ?                              380 

ΝΝΛ                          Φτελιά                         Μύκονος            παραθαλάσσιο         ?            χείµαρρος/καρστ.πηγή          ?                              86 

                                   Σπήλαιο Ζα                 Νάξος                   ορεινό                  628                χείµαρρος                       ?                              428 

                                   Σπήλαιο Κύκλωπα      Γιούρα                  ορεινό                 150              λίµνη/καρστ.πηγή             ?                              10 

ΜΝΛ                         Παπά το χώµα              Σκύρος                ακρωτήρι               ?                           –                             ?                              209 

ΑΝΛ                          Άγιος Πέτρος           Κυρά Παναγιά          νησί                    13                 καρστική πηγή                 0                             10,5 

Μεσολιθική                Γέρακας                      Αλόννησος            πεδινό                 60                 χείµαρρος                       1.500                        65 

                                   Γλυφά                          Αλόννησος        παραθαλάσσιο        20                καρστική πηγή                300                           65 

                                   Κοκκινόκαστρο          Αλόννησος         παραθαλάσσιο        60                          –                            ?                               65 

                                   Λεπτός Γιαλός            Αλόννησος        παραθαλάσσιο         13                 χείµαρρος                      200                           65 

                                   Μαρουλάς                   Κύθνος                ακρωτήρι                5                 καρστική πηγή                10                            99 

 



Περίοδος                    Θέση                          Νησί                   Τοπίο                Υψόµετρο           Υδρολογία              Απόσταση                    Μέγεθος 
                                                                                                                                                                                      θάλασσας                       νησιού  
ΠΛ                          Καλαµάκια                    Αλόννησος         παραθαλάσσιο          3                 χείµαρρος                      300                           65   

                                Μικρό Κοκκινόκαστρο Αλόννησος            νησάκι                  14                       –                              0                               65** 

                                Σπαρτίνες                      Αλόννησος         παραθαλάσσιο         50                χείµαρρος                       ?                               65 

 

  
 
Υπόµνηµα: 
* Αποφασίστηκε κάθε θέση χρονολογικά να τοποθετηθεί σε µια  περίοδο, καθώς όλες οι χρονολογικές φάσεις κατοίκησης αναγράφονται στον πίνακα 1.  
** Οι νησίδες  Σάλιαγκος και Μικρό Κοκκινόκαστρο σηµειώνονται σε µέτρα (µ.), επισηµαίνοντας το µήκος του κάθε νησιού, εξαιτίας του εξαιρετικά µικρού µεγέθους τους.  



Πίνακας 3: Συσχετισµός εγκαταστάσεων – τοπίου 
 
Περίοδος                  Θέση                   Είδος                    Έκταση                      Τοπίο             Υψόµετρο      Υδρολογία           Απόσταση          Έκταση  
                                                             εγκατάστασης     εγκατάστασης  (τ.µ.)                             (µ.)                                    από θάλασσας (µ.)   νησιού (τ.χλµ.) 

 Υπονεολιθική         Κουκουναριές         οικισµός                  ?                          πεδινό                   75             ποταµός                    ?                    194 

                                Γρόττα             οικισµός                   ?                      παραθαλάσσιο           0               ποταµός                   0                    428 

     ΤΝΛ                   Κεφάλα         οικισµός/νεκροταφείο       ?                        ακρωτήρι                37         χείµαρρος/πηγάδια       5                    130 

                                 Στρόφιλας              οικισµός                30000                   ακρωτήρι                ?               χείµαρρος                 ?                     380 

                                 Σάλιαγκος               οικισµός                5.625                    νησί                        5           καρστική πηγή            5                     75 (µ.) 

      ΝΝΛ                  Φτελιά                    οικισµός                6.500                παραθαλάσσιο            ?       χείµαρρος/καρστ.πηγή     ?                     86  

                                 Σπ. Κύκλωπα          σπήλαιο                  ?                          ορεινό                   150       λίµνη/καρστ.πηγή         ?                     10 

                                 Σπ. Ζα                     σπήλαιο                  ?                          ορεινό                   628            χείµαρρος                 ?                    428 

      ΑΝΛ                  Άγιος Πέτρος          οικισµός               1.500                      νησί                      13           καρστική πηγή           13                   10,5 

       ΜΛ                   Μαρουλάς            εγκατάσταση           1.000                     ακρωτήρι                5            καρστική πηγή          10                    99 

 
 
  



Πίνακας 4: Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα  
 

 
Θέσεις 

Τεχνητή 
οριοθέτηση 
οικισµού 

Κατόψεις 
κτηρίων και 
επιµέρους 
δοµών 

Επιµέρους 
δοµές-

εσωτερικές 

Επιµέρους 
δοµές-

εξωτερικές και 
ανοιχτοί χώροι 

(αυλές) 

Υλικά δοµής-
κατασκευαστικές

τεχνικές 

 
Νεκροταφείο-
ταφές σε οικίες 

Σάλιαγκος Τείχος -ακανόνιστη 
-τετράγωνη 
-ορθογώνια 
-κυκλική 
-Οικία D 
-Οικία Ε 
-Οικία F 
-Οικία C 

-εστίες 
-λάκκοι 
-λιθόστρωτο 
δάπεδο 
-διαµόρφωση 
βράχου 
(δάπεδο) 
 

-εστία 
-Λάκκος Α 
-Λάκκος Β 
-προµαχώνας (;) 
-Κατασκευή G 
(=σιτοβολώνας;) 
-ταφροειδή 
ορύγµατα στο 
βράχο 
 

-κατεργασµένοι 
λίθοι (ξερολιθιά) 
-πηλός 
-βότσαλα 
-πατάρι (;) 
-wattle and daub 
-πλιθί (;) 
-ξύλο (έµµεσα) 
 

 
– 
 

Κεφάλα  
– 

-ορθογώνια 
-τραπέζιο 
-σχήµα L 
-Οικία Υ 
-Οικία Ζ 

-κρηπίδα 
αποθηκευτική 
 -εστία/ φούρνος 
-εσωτερικός 
διαχωριστικός 
τοίχος (Τοίχος 
8) 
-διαµόρφωση 
βράχου 
(δάπεδο) 
 

-Κατασκευές 
αδιάγνωστης 
χρήσης 
 -πεζούλες 
 

-κατεργασµένοι/ 
αργοί λίθοι 
(ξερολιθιά) 
-φθαρτά υλικά 
(έµµεσα) 
-πασσαλότρυπες 
-θεµελίωση στο 
βράχο 
 

-Ανώτερο 
Νεκροταφείο 
-Κατώτερο 
Νεκροταφείο 

Φτελιά  
– 

-«µεγαροειδής» 
-ορθογώνια 
-αψιδωτή 
(Κτήριο F/ 
Κτήριο Ε) 
-κυκλική 
-Κτήρια Α κ Β 

-εστία -αυλή 
-λάκκος 
-πεζούλες 
-Κτήρια G κ H 
(=σιτοβολώνας;) 
-ηµικυκλική 
κατασκευή 

-κατεργασµένοι/ 
αργοί λίθοι 
-πλακοειδείς λίθοι 
-άψητος πηλός 
(=πλιθιά;) 
-θεµελίωση στο 
βράχο 

 
– 



(µεγαροειδούς 
κάτοψης) 
 

-ζώνη 
παραγωγής 
λίθινων 
εργαλείων 
 

-διπλή/ τριπλή 
σειρά λίθων 
(θεµελίωση;) 
-δάπεδο από 
πατηµένο χώµα 
 

Στρόφιλας Τείχος -ορθογώνια 
-αψιδωτή 
-κυκλική 
-Αψιδωτό 1 
-Κτήριο F 
-Αψιδωτό 2 
-Αψιδωτό 4 
-Οικοδόµηµα Γ 
-Κτήριο Β 
(τελετουργικό ;) 
 

-Λάκκος 
(Αψιδωτό 4) 
-λίθινες 
κυκλικές 
κατασκευές 
-θρανία 
-υπερυψωµένο 
δάπεδο (Κτήριο 
Β) 
 -πιθανή 
κατασκευή 
παταριού 
-βραχογραφίες 
 

-αυλές 
-προµαχώνες (;) 

-κατεργασµένοι / 
αργοί λίθοι 
-πλακοειδείς λίθοι 
-πηλός ως 
συνδετικό υλικό 
-επιµεληµένη 
τοιχοποιία 
-δάπεδα από 
πατηµένο χώµα 
 

– 

Κουκουναριές             –  
? 

 
? 

- άνδηρα= 
διαµορφωµένα 
επίπεδα για 
κατοίκηση/ 
καλλιέργεια/ 
κτηνοτροφία 
-αναληµµατικοί 
τοίχοι 
 

-λίθος  
-πάσσαλοι  
-φθαρτά υλικά 
-δάπεδο από 
πατηµένο χώµα 
 

 
– 

Γρόττα  
– 
 

-ορθογώνια (;) 
-οικίες 

-εστίες -ανοιχτός χώρος 
(αυλή;) 

-κατεργασµένοι 
λίθοι 
-βοτσαλωτό 
δάπεδο 
(θεµελίωση;) 
-λιωµένη κιµωλία 

 
– 



(δάπεδο) 
-πλιθιά 
 

Άγιος Πέτρος – -ορθογώνια 
-αψιδωτή 
(τµήµα 
κυκλικής 
κάτοψης) 
-σχήµα L 
-οικίες/ καλύβες 

-εστίες  
-κλιβανοι 
-εστία σε 
φυσική 
κοιλότητα 
-εστίες 
(κυκλικές/ 
περίβλητες) 
 

-αυλές 
-κυκλικοί 
φούρνοι 

-κατεργασµένοι 
λίθοι 
-πλακοειδείς λίθοι 
(αυλή) 
-λίθινα θεµέλια/ 
διπλή σειρά  
-φθαρτά υλικά 
(έµµεσα) 
-στοιβαχτός πηλό 
(pisé) ή πλιθιά 
 

-2 ταφές  

Μαρουλάς – -κυκλική 
-ηµικυκλική 
-ελλειψοειδής 
-Κατασκευή 1 
-Κατασκευή 2 
-Κατασκευή 3 
-Κατασκευή 4 
-Κατασκευή 5 
-Κατασκευή 6 
 

-κυκλικές εστίες 
 

 
? 

-ακατέργαστοι 
λίθοι 
-πλακόστρωση 
(δάπεδα) 
 

-ταφές  

Σπήλαιο Ζα –      – - εστίες 
 

– – –

Σπήλαιο 
Κύκλωπα 

–   – -εστίες 
-δάπεδο 

– -δάπεδο από 
ελαφρώς 
πατηµένο χώµα 
- εστία 

– 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 5. Αλόννησος. Τοπογραφικά στοιχεία Τοµέων ∆ιερεύνησης 
(Παναγοπούλου, Κοτσαµποπούλου, , Καρκάνας, 2001: 125). 
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Χάρτης 1. Τα νησιά των Κυκλάδων και των Βόρειων Σποράδων που αναφέρονται 
στο κείµενο. 
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Χάρτης 2: Νεολιθικές θέσεις στις Κυκλάδες. 15: Στρόφιλας, 16: Μικρογιάλι, 17: 
Βριόκαστρο, 18: Φτελιά, 19: Μαύρη Σπηλιά, 20: Αναβαλούσα, 21: Κεφάλα, 22: Αγία 
Ειρήνη, 23: Πάουρα, 24: Συκαµιάς, 25: Μαρουλάς, 26: Σάλιαγκος, 27: 
Κουκουναριές, 28: Γρόττα, 29: Σπήλαιο του Κύκλωπα, 30: Μινώα, 31: Ακρωτήρι, 32: 
Αγριλιά, 33: Καλόγηρος, 34: Κουφή, 35: ∆εµενεγάκι, 36: Στα Νύχια, 37: Φάβας Ι και 
Φάβας ΙΙ, 38: Ακρωτήρι Βάνι.  
Υπόµνηµα. Κόκκινο: οικισµοί, Μπλε: σπήλαια, Πράσινο: θέσεις από επιφανειακές 
έρευνες.  
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Χάρτης 3. Νεολιθικές θέσεις στις Βόρειες Σποράδες. 1: Άγιος Πέτρος, 2: Πηγάδι, 3: 
Πλανήτης, 4: Σπήλαιο Κύκλωπα, 5: Νήσος Παππούς, 6: Γράµιζα, 7: Ψαθούρα, 8: 
Γέρακας, 9: Καλαµάκια, 10: Γλυφά, 11: Πλατύς Γιαλός, 12: Σπαρτίνες, 13: 
Κοκκινόκαστρο, 14: Παπά το χώµα, 39:Παίοφάναρο. Υπόµνηµα. Κόκκινο: οικισµοί, 
Μπλε: σπήλαια, Πράσινο: θέσεις από επιφανειακές έρευνες. 
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Χάρτης 4: Παλαιολιθικές και µεσολιθικές θέσεις στις Κυκλάδες και τις Βόρειες 
Σποράδων. 4: Γιούρα, 8: Γέρακας, 10: Γλυφά:, 12: Σπαρτίνες, 13: Κοκκινόκαστρο, 
25: Μαρουλάς. Υπόµνηµα. Κόκκινο: οικισµοί, Μπλε: σπήλαια, Πράσινο: θέσεις από 
επιφανειακές έρευνες.  
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Χάρτης 5. Θέσεις της ΑΝΛ στις Κυκλάδες και τις Βόρειες Σποράδες. 1: Άγιος 
Πέτρος, 4: Σπήλαιο Κύκλωπα. Υπόµνηµα. Κόκκινο: οικισµοί, Μπλε: σπήλαια, 
Πράσινο: θέσεις από επιφανειακές έρευνες.  
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Χάρτης 6. Θέσεις της ΜΝΛ στις Κυκλάδες και τις Βόρειες Σποράδες. 1: Άγιος 
Πέτρος, 4: Σπήλαιο του Κύκλωπα, 14: Παπά το χώµα, 26: Σάλιαγκος. Υπόµνηµα. 
Κόκκινο: οικισµοί, Μπλε: σπήλαια, Πράσινο: θέσεις από επιφανειακές έρευνες.  
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Χάρτης 7. Θέσεις της ΝΝΛ στις Κυκλάδες και τις Βόρειες Σποράδες. 4: Σπήλαιο του 
Κύκλωπα, 18: Φτελιά, 26: Σάλιαγκος, 27: Κουκουναριές, 28: Γρόττα, 29: Σπήλαιο 
του Ζα, 31: Ακρωτήρι, 38: Ακρωτήρι Βάνι. Υπόµνηµα. Κόκκινο: οικισµοί, Μπλε: 
σπήλαια, Πράσινο: θέσεις από επιφανειακές έρευνες. 
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Χάρτης 8. Θέσεις της ΤΝΛ στις Κυκλάδες και τις Βόρειες Σποράδες. 15: Στρόφιλας, 
16, Μικρογιάλι, 17: Βριόκαστρο, 18: Φτελιά, 20: Αναβαλούσα, 21: Κεφάλα, 22: Αγία 
Ειρήνη, 23: Πάουρα, 24: Συκαµιάς, 26: Σάλιαγκος, 27: Κουκουναριές, 28: Γρόττα, 
30: Μινώα, 31: Ακρωτήρι, 32: Αγριλιά, 33: Καλόγηρος, 34: Κουφή, 37: Φάβας Ι και 
Φάβας ΙΙ, 38: Ακρωτήρι Βάνι. Υπόµνηµα. Κόκκινο: οικισµοί, Μπλε: σπήλαια, 
Πράσινο: θέσεις από επιφανειακές έρευνες. 
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Χάρτης 9. Θέσεις της Υπονεολιθικής στις Κυκλάδες και τις Βόρειες Σποράδες. 27: 
Κουκουναριές, 28: Γρόττα, 30: Μινώα. Υπόµνηµα. Κόκκινο: οικισµοί, Μπλε: 
σπήλαια, Πράσινο: θέσεις από επιφανειακές έρευνες. 
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Χάρτης 10. Χάρτης της Άνδρου µε τις σηµαντικότερες προϊστορικές θέσεις 
(Τελεβάντου, 2006: 185). 
 

 
 
Χάρτης 11. Θέσεις του συγκροτήµατος Πάρου– Αντιπάρου– Σάλιαγκου (Katsarou, 
2004β). 
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Χάρτης 12. Πάρος. Τοπογραφικός χάρτης της ευρύτερης περιοχής του Πλαστήρα. 
(Katsarou, Schilardi, 2004β). 
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Χάρτης 13. Σάλιαγκος. Τοπογραφικό διάγραµµα µε την ανεσκαµµένη περιοχή 
(Evans, Renfrew, 1968: 7). 
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Χάρτης 14. Κέα. Νεολιθικές θέσεις Κεφάλα, Πάουρα και Συκαµιά. (Coleman, 1977: 
I). 
 

 
 
Χάρτης 15. Κύθνος. Η µεσολιθική θέση Μαρουλάς (Σάµψων, 2006: 35). 
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Χάρτης 16. Μύκονος. Η νεολιθική θέση Φτελιά (Sampson, 2002α: 15). 
 

 
 
Χάρτης 17. Τοπογραφικό διάγραµµα της ευρύτερης περιοχής της εγκατάστασης στη 
Φτελιά ( Sampson, 2002α: 15). 
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Χάρτης 18. Μήλος, θέσεις που αναφέρονται στο κείµενο. 106: Φάβας Ι, 105: Φάβας 
ΙΙ, 10: Στα Νύχια, 111: Ακρωτήρι Βάνι, 25: Αγριλιά, 28: Καλόγερος, 34: Κουφή, 45: 
∆εµενεγάκι, 58: Σολέτα (Cherry, Torrence, 1982: 292). 
 
 

 
 
 
Χάρτης 19. Χάρτης της Αµοργού, µε τη νεολιθική θέση στη Μινώα (Μαραγκού, 
2002: 4). 
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Χάρτης 20. Χάρτης των νησιών των Βόρειων Σποράδων. (Θεοχάρης, 1970: 172). 
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Εικόνα 1. Νάξος. Κάτοψη των τοµών στο σπηλαίο Ζα (Ζάχος, 1987: 695). 
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Εικόνα 2. Ακρωτήριο Στρόφιλα όπου βρίσκεται η νεολιθική εγκατάσταση µε το 
τείχος και το προτείχισµα (Τελαβάντου, 2006: 185). 
 

 
Εικόνα 3. Στρόφιλας. Κάτοψη τµήµατος ορθογώνιου νεολιθικού κτηρίου 
(Τελεβάντου, 1998: 790). 
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Εικόνα 4. Στρόφιλας. Το αψιδωτό κτήριο 1 (Τελεβάντου, 2006: 187). 
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Εικόνα 5. Στρόφιλας. Άποψη και σχεδιαστική αποτύπωση των βραχογραφιών στο 
Κτήριο Β (Τελεβάντου, 2006: 160). 
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Εικόνα 6. Στρόφιλας. Σχεδιαστική αποτύπωση του τείχους µε σαρκοβόρα ζώα που 
κυνηγούν ελάφια (Τελεβάντου, 2006: 188). 
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Εικόνα 7. Στρόφιλας. Αποτύπωση πλοίου από τη βραχογραφία του τείχους 
(Τελεβάντου, 2006: 189).   
 

 
 
 
Εικόνα 8. Πάρος. Κουκουναριές. Τοπογραφικό διάγραµµα µε τα τρία πλατώµατα 
(Κατσαρού-Τζεβελέκη, Σκιλάρντι, 2006: 195). 
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Εικόνα 9. Κουκουναριές. Οι ανασκαφικοί τοµείς (Katsarou, Schilardi, 2004β). 
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Εικόνα 10. Κουκουναριές. Ανασκαφικός κάνναβος στο κατώτερο Πλάτωµα. 
(Katsarou, Schilardi, 2004α: 34). 



                

                           
 
 
 
 
 
 
 
  
Εικόνα 11: Σάλιαγκος. Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα  στον Κύριο Τοµέα (fig. 3). 
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Εικόνα 12. Σάλιαγκος. Ανασκαφικός Τοµέας Υ, στη βόρεια πλευρά του νησιού. Τα 
θεµέλια τοίχων αποτυπώνονται µε µελανό γέµισµα (Από Evans, Renfrew, 1968: fig. 
12). 
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Εικόνα 13. Σάλιαγκος. Κατασκευή (Οικία) Ε, Στρώµα 2, τετράγωνα S4 και R3 . 
Αριστερά ο τοίχος F. Με µελανό γέµισµα αποτυπώνεται ο τοίχος C Στρώµα 1, 
τετράγωνο R3 (Evans, Renfrew, 1968:16). 
 

 
 
 
Εικόνα 14. Σάλιαγκος. Σχεδιαστική απόδοση της Κατασκευής G µε τα τρία 
διαδοχικά δάπεδα (Evans, Renfrew, 1968: 17). 
 

R3 S4 
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Εικόνα 15. Σάλιαγκος. Η Κατασκευή G πριν την αφαίρεση του ανώτερου δαπέδου 
(Evans, Renfrew, 1968: VIIβ). 
 

 
 
Εικόνα 16. Σάλιαγκος, Στρώµα 3. Η δυτική γωνία του περιµετρικού τείχους µε τον 
«προµαχώνα». Το ανακατασκευασµένο κοµµάτι είναι σκιαγραφηµένο (Evans, 
Renfrew, 1968: fig. 11) 
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Εικόνα 17. Σάλιαγκος. Άποψη της δυτικής γωνίας του περιµετρικού τείχους µε τον 
«προµαχώνα» (Evans, Renfrew, 1968: ΙΧα). 
 

 
 
Εικόνα 18. Κεφάλα. Τοπογραφικό διάγραµµα µε το ακρωτήρι, τον κόλπο και τον 
ισθµό (Coleman, 1977: 3). 
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Εικόνα 19: Κεφάλα Κέας: Τοµέα Η και Τοµέας G. ∆ιαφαίνεται η δηµιουργία 
πεζουλών για την κατασκευή των κτισµάτων 
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Εικόνα 19. Κεφάλα Τοµείς Η και G. Σε τοµές φαίνονται οι αναληµµατικοί τοίχοι 
στην κλιτή (Coleman, 1977: 6). 
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Εικόνα 20. Κεφάλα. Τοµέας L µε τις Οικίες Ζ και Υ (Coleman, 1977: 7). 
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Εικόνα 21. Κεφάλα. ∆ιάνοιξη οπής πασσάλου σε πέτρα (Coleman, 1977: 50). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 22. Κεφάλα. Τοµέας F, γενική άποψη του Νεκροταφείου (Coleman, 1977: 8). 
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Εικόνα 23. Κεφάλα. Τοµέας F, γενική άποψη του Νεκροταφείου. Οι ανώτεροι τάφοι 
οι έξι περιµετρικοί τοίχους (Coleman, 1977: 9). 
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Εικόνα 24. Κύθνος. Μαρουλάς. Τοπογραφική αποτύπωση της ανασκαφής. 
Επισηµαίνεται η µεγαλύτερη πυκνότητα ευρηµάτων στο ανατολικό τοµέα (Σάµψων, 
2006: 38). 
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Εικόνα 25. Μαρουλάς. Τοµές 2 και 6. Παραδείγµατα ελλειψοειδών ή κυκλικών 
καλυβών (Sampson, 2002β: 49). 
 
Εικόνα 26. Μαρουλάς. Τοµή 5. ∆ύο γειτονικές κυκλικές κατασκευές (Sampson, 
2002β: 50). 

 Εικόνα 25    Εικόνα 26
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Εικόνα 27. Μαρουλάς. Τοµή 3. Ηµικυκλική, ηµιυπόγεια καλύβα. Το νεότερο δάπεδο 
ΙΙΙ (Σάµψων, 2006: 40). 
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Εικόνα 28. Μύκονος. Φτελιά. Γενική άποψη της ανασκαφής και αρχιτεκτονικές 
φάσεις (Sampson, 2002α: 33). 
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Εικόνα 29. Φτελιά. Τετράγωνα 4, Α5 και Β4. Παράδειγµα ορθογώνιας κάτοψης 
κτηρίου (Sampson, 2002α: 34). 
 
 

 
 
 
 
Εικόνα 30. Φτελιά. Τοµή Β6. Ζεύγος των ιδιόµορφων και εφαπτόµενων µικρών 
κυκλικών κτισµάτων G και  H (Σάµψων, 2004). 
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Εικόνα 31. Φτελιά. Γενική άποψη της ανασκαφής µε τα κτήρια Α και Β (Σάµψων, 
2004). 
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Εικόνα 32. Θήρα. Ακρωτήρι. Κάτοψη του αρχαιολογικού χώρου. Με µελανές 
κουκίδες τα σηµεία των ορυγµάτων για στήριξη το στέγαστρο, που απέδωσαν 
νεολιθικό υλικό (Sotirakopoulou, 2004). 
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Εικόνα 33. Χάρτης µε τη νησίδα 
Άγιος Πέτρος στο εσωτερικό του 
οµωνύµου όρµου (Θεοχάρης, 
1971: 294). 

Εικόνα 34. Άγιος 
Πέτρος. Πιθανή εστία 
ή κλίβανος στο 
Τετράγωνο Ι 
(Efstratiou, 1985: 
340b). 
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Εικόνα 35. Άγιος Πέτρος. Άποψη της ανασκαφής (Θεοχάρης, 1971: 258β). 
 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα36. Άγιος 
Πέτρος. Λίθινα 
αρχιτεκτονικά στοιχεία 
στο Τετράγωνο ΙΙΙ 
(Efstratiou, 1985: 332). 
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Εικόνα 37. Γιούρα. Γενική άποψη του Σπηλαίου του Κύκλωπα. Η είσοδος 
επισηµαίνεται µε βέλος (Sampson, 1998: 3). 
 

 
 
 
 
Εικόνα 38: Σπηλαίο του Κύκλωπα. Σχεδιαστική αποτύπωση των ανασκαφικών 
τοµών (Sampson, 1998: 3). 




