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Τα «Ευχαριστώ» 
 
 

Ένα χρόνο περιµένω να γράψω αυτή τη σελίδα. Για πολλούς αυτό το σηµείο είναι δύσκολο 
και κουραστικό, για µένα όχι. Χρωστάω πράγµατα στους ανθρώπους και εδώ πρέπει να 
τους τα ξεπληρώσω. Τίποτα δε µε ευχαριστεί περισσότερο από αυτό. 
Πριν απ� όλους στο Φώτη και την Αιµιλία. Για το χρόνο που µεταξύ µας έχουµε χάσει, όλα 
αυτά τα χρόνια των σπουδών, αυτά που πέρασαν και αυτά που θα έρθουν. Για τη συνεχή 
παρουσία τους στη ζωή µου, ψυχική, συναισθηµατική, νοητική και υλική, όλα αυτά τα 
χρόνια της απουσίας µου. Αλλά και γιατί ως παιδί µε ανάγκασαν να αντιληφθώ τη φύση και 
τον πολιτισµό ως �ένα�. Σ΄αυτούς χρωστώ το πάθος για τη διερεύνηση αυτού του �ενός�. 
Στον αδερφό µου Γιάννη. Γιατί η προσπάθεια και η δυσκολία της συγγραφής µε έµαθε να 
µοιράζοµαι περισσότερα από όσα κατά καιρούς του έχω πεί ή του έχω δώσει. Και για το 
χρόνο που θέλω µαζί του να ξανακερδίσω. 
Στον Κώστα. Γιατί µοιράστηκε µαζί µου τη γένεση αυτής της ιδέας, γιατί υπήρξε µέγας 
βοηθός κατά την πορεία της αλλά και γιατί δε θα είναι εδώ στην ολοκλήρωσή της. ∆εν έχω 
τρόπο να πω �ευχαριστώ�, ας µε συγχωρέσει. 
Στους καθηγητές µου. Στο Νικόλα Φαράκλα, γιατί εµπιστεύτηκε την ιδέα και εµένα, 
γνωρίζοντας ελάχιστα εµένα και τη δουλειά µου καθόλου. Γιατί µου επέτρεψε να την 
αναπτύξω ελεύθερα και ήταν εκεί για να θέσει τα όρια και τον άξονα όταν αυτό 
χρειάστηκε. Στη Νένα Γαλανίδου. Γιατί η συµβολή της ήταν καταλυτική στο χρόνο που 
αφιέρωσα ως µεταπτυχιακός. Γιατί στην καθοδήγησή της οφείλω τον ενθουσιασµό που 
βρήκα στο πεδίο της θεωρητικής αρχαιολογίας, γιατί µέσα από το µάθηµά της γνώρισα 
νέους ορίζοντες και είδα πόσο σηµαντική είναι η επικοινωνία µεταξύ αυτών για την 
έρευνα. Στην Κατερίνα Κόπακα. Γιατί η εµπειρία της Γαύδου άνοιξε για µένα τη �δεύτερη� 
πόρτα στη σχέση µου µε το πεδίο. Ένα σηµαντικό µέρος της σύλληψης γύρω από την 
οργάνωση του χώρου σε αυτή την εργασία, έχει προκύψει µέσα από την εµπειρία αυτή. 
Στην Άννα Μίσσιου. Για την πολύ σηµαντική ιστορική διάσταση και συµβολή στην δουλειά 
µου. Και για την εµπιστοσύνη της σε µια �άγνωστη� µεταπτυχιακή φοιτήτρια καθώς και για 
τις πολύ γόνιµες παρατηρήσεις της. Επίσης στον Αποστόλη Αλεξόπουλο, ένα �µη δικό µου� 
καθηγητή. Για την πολύτιµη διάσταση/συζήτηση στη δουλειά µου από το πεδίο της 
γεωλογίας, που µε ενδιαφέρει πολύ αλλά γνωρίζω ελάχιστα. 
Στον Τάσσο. Γιατί ήταν, είναι µαζί µου, στην ολοκλήρωση αυτής της ιστορίας. Γιατί κάθε 
τέλος προχωρά χέρι-χέρι µε µια αρχή, ένας κύκλος. 
Στους φίλους µου. Στην Αθήνα, στο Ρέθυµνο, στην Ήπειρο. Στο Γιάννη, το Νεκτάριο, τον 
Κωνσταντίνο, την Αρετή, τη Ντόνα, την Ηλέκτρα, τη Μένια, το Μιχάλη, τη Μαρώ τον Άρη, 
την Ειρήνη, την Ελένη (δις), τη Ράνια, την Κασσιανή, την Ιωάννα. Γιατί υπήρξαν όλοι 
παρόντες στη σκέψη µου και τη ζωή µου όλους αυτούς τους µήνες. Στον καθένα ανήκει ένα 
κοµµάτι αυτής της προσπάθειας. 
Στη θεία µου Αιµιλία. Γιατί µε αγκάλιασε κατά την παραµονή µου στο Ρέθυµνο σα δεύτερη 
οικογένεια, και µε έκανε να αγαπήσω αυτή την πόλη σα να ήταν δική µου. 
Στον ξάδερφό µου Τάσο, για την αγάπη του και το ενδιαφέρον του για τη δουλειά µου. 
Στον ξάδερφό µου Νίκο, για την τόσο πολύτιµη καθοδήγηση και βοήθειά του.  
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Στους συναδέλφους µου και τους συν-εργάτες µου στο πεδίο. Γιατί όπως οι ώρες στην 
βιβλιοθήκη είναι ένα µε τις ώρες κάτω από τον ήλιο και τη βροχή, έτσι και η αγάπη για το 
πεδίο υπάρχει µόνο µέσα από την επικοινωνία µε τους ανθρώπους σε αυτό. Χωρίς τους 
ανθρώπους το επάγγελµα αυτό θα ήταν ιερόσυλο. Πρέπει να είσαι άνθρωπος για να 
µελετήσεις τον άνθρωπο και τα έργα του. 



 7

 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
 

�Just as our opinion of an individual is not based 
on what he thinks of himself, 

 so can we not judge of a period of transformation 
by its own consciousness; on the contrary,  

this consciousness must be explained rather from 
the contradictions of material life.� 

 
I. Morris, Archaeology as Cultural History, Words 

and Things in Iron Age Greece, 2000. 
 

Τα κείµενα που ακολουθούν αποτελούν µια προσπάθεια κριτικής προσέγγισης 
στις υπάρχουσες προτάσεις ερµηνείας της οικιστικής οργάνωσης των Σκοτεινών αιώνων 
στην Κρήτη. Ως άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφεται η προσέγγιση και κριτική 
που ακολουθεί, έχει χρησιµοποιηθεί το πρόσφατα δηµοσιευµένο έργο του Krzysztof 
Nowicki, �Defensible Sites in Crete c. 1200-800 B. C., LM III B/III C through early 
Geometric�. Αν και η ιστορία της έρευνας πάνω στην «ιδιόµορφη» αυτή κατηγορία 
οικισµών στην Κρήτη έχει πλέον συµπληρώσει ένα αιώνα ζωής, ωστόσο το έργο του Κ. 
Nowicki αποτελεί το µοναδικό, αποκλειστικά αφιερωµένο στην οικιστική των Σκοτεινών 
αιώνων στην Κρήτη. Μέσα από µια πληρέστατη καταγραφή όλων των ανασκαφικά ή 
επιφανειακά επιβεβαιωµένων και πιθανών θέσεων εγκατάστασης, αποτέλεσµα της 
πολύχρονης παρουσίας του συγγραφέα στα κρητικά βουνά, ο Κ. Νοwicki παρουσιάζει το 
«χάρτη» της οικιστικής στην Κρήτη από το 1200 έως το 800 π.Χ. κάτω από το πρίσµα 
της θεωρίας των προσφυγικών ή (παραφράζοντας και όχι µεταφράζοντας) το δικό του 
όρο, «υπερασπίσιµων» ή αµυντικών οικισµών. Τις απόψεις του αναπτύσσει κυρίως µέσα 
από την παρουσίαση της δηµιουργίας, εξάπλωσης/εξέλιξης και τέλος εγκατάλειψης του 
µοντέλου των ορεινών υπερασπίσιµων οικισµών, συνοδεύοντάς τις µε µια περιγραφή 
τόσο των υφιστάµενων γεωγραφικών και περιβαλλοντικών παραγόντων όσο και των 
ιστορικών συνθηκών oι οποίες πιστεύει ότι συνέβαλαν καθοριστικά στη δηµιουργία 
αυτού του οικιστικού φαινοµένου. 

Το κείµενο που ακολουθεί δεν εξαντλείται σε µια κριτική αποκλειστικά στην 
έρευνα και τις απόψεις του Κ. Nowicki. Άλλωστε το σχήµα των προσφυγικών ή 
αµυντικών οικισµών δεν είναι µια νέα θεώρηση, αλλά έχει τις ρίζες του στις πρώτες 
έρευνες των αρχών του προηγούµενου αιώνα σε οικισµούς των ΥΜ ΙΙΙ Γ/ Υποµινωικών 
�Γεωµετρικών χρόνων, όπως το Καβούσι ή το Βρόκαστρο. Η έναρξη του ερευνητικού 
και ανασκαφικού ενδιαφέροντος γύρω από τις θέσεις του τέλους της «µνηµειακής» 
εποχής του Χαλκού στην Κρήτη, συµβαδίζει χρονικά και συνδέεται ιδεολογικά µε τη 
γένεση της Μινωικής αρχαιολογίας αλλά και της Μινωικής-Αιγιακής χρονολόγησης στις 
αρχές του προηγούµενου αιώνα. Η έρευνα σε πολλές από τις πλέον σηµαντικές θέσεις 
των Σκοτεινών αιώνων στην Κρήτη ξεκίνησε µε σκοπό να «λύσει» ορισµένα 
χρονολογικά προβλήµατα της Μινωικής Αρχαιολογίας ή να καλύψει τα κενά και 
αδιευκρίνιστα σηµεία της οικιστικής οργάνωσης του τέλους της εποχής του Χαλκού. 
Κάτω από αυτό το πρίσµα, και µε δεδοµένη εξ αρχής την εντονότατη διαφοροποίηση των 



 8

δεδοµένων µεταξύ των τελευταίων Μινωικών περιόδων και της Πρώιµης εποχής του 
Σιδήρου γεννήθηκε η θεωρία των προσφυγικών οικισµών. 

Στο πρώτο από τα κεφάλαια που ακολουθούν αναλύεται και σχολιάζεται το 
ερµηνευτικό σχήµα των υπερασπίσιµων οικισµών, όπως αυτό παρουσιάζεται στο έργο 
του Κ. Nowicki. Iδιαίτερα αναλύονται τα ζητήµατα της «αρχαιολογικής» παρουσίας 
θαλάσσιων εισβολέων στα τέλη της ΥΜ ΙΙΙ Β περιόδου, εφόσον το ζήτηµα αυτό έχει 
προβληθεί ως η βασική ιστορική αιτία της µεταστροφής στην οικιστική των Σκοτεινών 
αιώνων και της µετακίνησης σε ορεινούς και δυσπρόσιτους χώρους. Στη συνέχεια 
προσεγγίζεται κριτικά το σύστηµα των τεσσάρων φάσεων εξέλιξης που προτείνει ο Κ. 
Νοwicki. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται και εν συνεχεία σχολιάζεται εξίσου κριτικά 
µια διαφορετική µεθοδολογική και ερµηνευτική προσέγγιση της οικιστικής των 
κρητικών Σκοτεινών αιώνωνόπωα αυτή έχει εκφραστεί από τον D. Haggis, βασισµένη 
στην έρευνα µιας δεδοµένης περιφέρειας και όχι στη συγκέντρωση «αναλογικών 
παραδειγµάτων» από ένα πολύ ευρύ χώρο. Γίνεται µνεία σε ειδικές περιπτώσεις 
οικισµών από το σύνολο της Κρήτης καθώς και στον τρόπο προσέγγισης της 
διαφορετικότητάς τους. Επίσης παράλληλα µε την εξέταση των µεθοδολογικών 
εργαλείων συζητούνται και θέµατα χρήσης της «αρχαιολογικής αναλογίας». 

Το τρίτο κεφάλαιο αφιερώνεται στην ανάλυση ενός µόνο παραδείγµατος από το 
σύνολο των οικισµών της Κρήτης, αυτού της Κνωσού. Η περίπτωση της Κνωσού, 
αντιπροσωπεύοντας τη µη ορεινή και υπερασπίσιµη κατηγορία οικισµών, 
αντιπαραβάλλεται µε τη θεωρία των προσφυγικών οικισµών, ενώ παράλληλα 
εξετάζονται και το πόσο καλά ορατή είναι αρχαιολογικά µια θέση της εποχής του 
Σιδήρου κάτω από το βάρος των µνηµειακών δεδοµένων της προγενέστερης και 
µεταγενέστερης ιστορίας της. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο η αναζήτηση µεταφέρεται στην σκοπιά της εσωτερικής 
οικιστικής οργάνωσης των οικισµών των Σκοτεινών αιώνων. Επιλέγονται και 
αναλύονται τρία παραδείγµατα οικισµών στην Ανατολική Κρήτη, τα οικιστικά σύνολα 
στο Καβούσι, το Βρόκαστρο και το Καρφί, ενώ παράλληλα παρουσιάζεται η ιστορία και 
οι κατευθύνσεις της έρευνας σε κάθε ένα από αυτά. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο η συζήτηση εκτείνεται εκτός του κρητικού πεδίου, στην 
οικιστική κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο κατά την ίδια χρονική περίοδο. Εδώ 
αναλύεται η «χρήση» της θεωρίας των προσφυγικών οικισµών σε σχέση µε τα δεδοµένα 
της Κύπρου. 

Tέλος, κάθε κριτική προσέγγιση και ερµηνεία που ακολουθεί στις παρακάτω 
σελίδες έχει γίνει λαµβάνοντας ισχυρά υπόψη την ακόλουθη φράση: «∆εν µπορούµε να 
µεταφερθούµε από το πώς παρουσιάζουν τα δεδοµένα µας τον κόσµο, στο πώς 
πραγµατικά ο κόσµος ήταν. Κάθε ερµηνεία/παρουσίαση είναι µια αναπαράσταση. Και 
το µόνο που µπορούµε να κάνουµε είναι να δοκιµάζουµε την µια αναπαράσταση µαζί 
µε την άλλη1.» 

 
 
 
 

                                                 
1 I. Morris 2000, σ. 12. 
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Κεφάλαιο 1ο  

 
Ι. ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ K. NOWICKI  

 
Σκοπός του Κ. Νowicki ήταν να παρουσιάσει συµπεράσµατα πάνω σε ζητήµατα 
οικιστικής οργάνωσης των Κρητικών Σκοτεινών αιώνων τα οποία προηγουµένως είχαν 
θιγεί πιο συνοπτικά απο τον Α. Snodgrass2 και τον V.R.d�A. Desborough3. Πράγµατι, 
(και σε αυτό θα πρέπει να συµφωνήσουµε µε τον ισχυρισµό του) η έρευνα για την εποχή 
των Σκοτεινών αιώνων έχει στραφεί κυρίως γύρω από τη µελέτη των ταφικών 
ευρηµάτων, της ταφικής οργάνωσης και τοπογραφίας ή των πρακτικών και 
τελετουργιών. Η έρευνα γύρω από την οικιστική οργάνωση κατά την ίδια περίοδο, δε 
συνοδεύτηκε από αντίστοιχα, εκτεταµένες µελέτες. Ο K. Νοwicki, στην προσπάθειά του 
να «συµπληρώσει» το κενό αυτό για την περίπτωση της Κρήτης, παρουσίασε ένα 
λεπτοµερή κατάλογο θέσεων των Σκοτεινών αιώνων µε σκοπό να δηµιουργήσει µια πολύ 
πιο κατανοητή βάση στη µελέτη του οικιστικού αυτού φαινοµένου. Κύριο θέµα της 
έρευνάς του αποτελεί η µελέτη της οικιστικής εξέλιξης στην Κρήτη κατά τη διάρκεια της 
ΥΜ ΙΙΙΒ περιόδου έως και την πρώιµη Γεωµετρική περίοδο, όταν όπως ο ίδιος 
υποστηρίζει, «το φαινόµενο των υπερασπίσιµων οικισµών εξελίχθηκε στη διαµόρφωση 
του µοντέλου της τειχισµένης ακρόπολης ή της πόλης�κράτους»4. Προσπαθεί να δώσει 
απαντήσεις στο πότε, γιατί και µε ποιο τρόπο οικίστηκαν οι υπερασπίσιµες θέσεις στην 
Κρήτη και πως διαµορφώθηκε η πολιτική, οικονοµική και κοινωνική κατάσταση στους 
µεταναστευτικούς αυτούς οικισµούς κατά τη διάρκεια της ΥΜ ΙΙΙΓ, Υποµινωικής και 
Πρωτογεωµετρικής περιόδου. 
Το βασικό του επιχείρηµα είναι το εξής: η διαµόρφωση ενός οικιστικού µοντέλου κάτω 
από τέτοιες ιδιόρρυθµες φυσικές συνθήκες είναι η αντανάκλαση ενός συνόλου ιδιαίτερα 
ιδιόρρυθµων κοινωνικοϊστορικών καταστάσεων, τις οποίες όµως (πράγµα που και ο ίδιος 
ως ένα βαθµό παραδέχεται) δεν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε σε τέτοιο βαθµό, ώστε 
να µπορούµε µε ασφάλεια να τις χαρακτηρίσουµε ως αιτία του µοντέλου οικιστικής 
οργάνωσης που µελετάµε ή όχι. Με λίγα λόγια ο Νοwicki πιστεύει πως τα τοπογραφικά 
χαρακτηριστικά αυτών των οικισµών επιλέγονται µε βάση ένα και µοναδικό κριτήριο, 
την ύπαρξη µιας εξωτερικής απειλής, και ότι αυτό το γεγονός ευθύνεται αποκλειστικά 
για την διαµόρφωση αυτού του τύπου ανάπτυξης. 
Ανεξάρτητα απο το αν υπάρχει µία (έστω και όχι τόσο εµφανής) ιστορική αιτία για το 
φαινόµενο, ή αν πρόκειται για την αλληλεπίδραση πολλών παραγόντων οι οποίοι 
συµβάλλουν στην δηµιουργία και την εξέλιξη του, είναι ουσιαστικής σηµασίας το να 
αποσαφηνιστεί αν πρόκειται για ένα σύνολο οικισµών που µοιράζονται ακριβώς τα ίδια 
χαρακτηριστικά φυσικής θέσης και τοπογραφίας, εσωτερικής οργάνωσης και 
αρχιτεκονικής αλλά και οικονοµίας, και εποµένως έχουν τον ίδιο χαρακτήρα και 
µπορούν να µελετηθούν συγκεντρωτικά ή αν πρόκειται για ένα σύστηµα µοτίβων 
οικιστικής οργάνωσης µέσα στο οποίο δεν περιλαµβάνονται οικισµοί µε τα ίδια 
απολύτως δεδοµένα και κατά συνέπεια µε τον ίδιο χαρακτήρα. Είναι επίσης, εξίσου 
σηµαντικό να εξεταστεί το αν η δηµιουργία µιας συγκεκριµµένης ερµηνευτικής 
                                                 
2 A.M. Snodgrass, 1971 
3 V.R.d�A. Desborough, 1972. 
4 Κ. Νowicki, 2000, σ. 223. 
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πρότασης οικιστικής οργάνωσης που τείνει να συγκεντρώσει την πλειονότητα των 
παραδειγµάτων που διαθέτουµε, µας αποτρέπει από το να µελετήσουµε παραδείγµατα 
οικιστικής που περιλαµβάνονται στα πλαίσια της ίδιας περίοδου, αλλά δε 
«συµµορφώνονται» µε τη θεωρία αυτή. Το γεγονός ότι τα παραδείγµατα αυτά δεν είναι 
τόσο καλά «αρχαιολογικά ορατά» ή ότι είναι αριθµητικά λιγότερα, δεν πρέπει να µας 
αποθαρρύνει από το να συµπεριλάβουµε όσα, έστω και λιγοστά, δεδοµένα διαθέτουµε 
στην προσπάθεια µας να ανασυνθέσουµε τον «χάρτη» της οικιστικής οργάνωσης στην 
Κρήτη των Σκοτεινών αιώνων. 
Το φαινόµενο της οικιστικής στη Κρήτη των Σκοτεινών αιώνων έχει συζητηθεί αρκετά 
αλλά δεν έχει ως τώρα δοθεί µια ικανοποιητική απάντηση για το γιατί παρατηρείται αυτή 
η µεταστροφή στην Κρήτη στο τέλος του 13ου αιώνα και για το πως διαµορφώνεται το 
νέο µοτίβο κατά τη διάρκεια των Σκοτεινών αιώνων έως ότου να εµφανιστεί ένα νέο 
πολιτικό σύστηµα πιθανότατα κατά τη Γεωµετρική περίοδο.5 
O Νοwicki διαιρεί την περίοδο σε διάφορες φάσεις και πιστεύει ότι τα όρια µεταξύ 
αυτών των φάσεων αναπαριστούν τα σηµαντικότερα ιστορικά γεγονότα της εποχής. Τη 
σειρά των γεγονότων αυτών παρουσιάζει σε τέσσερις φάσεις, τις οποίες ορίζει 
κατ�αντιστοιχία µε τις αλλαγές που διακρίνει στo οικιστικό µοτίβο των υπερασπίσιµων 
οικισµών. Ο ίδιος συµφωνεί ότι η ανακατασκευή αυτή δε θα ικανοποιήσει όσους κοιτούν 
τα δεδοµένα της εποχής µέσα από την «Κνωσιακή» προοπτική ή µέσα από το πρίσµα 
των δεδοµένων που αφορούν τη Μεσσαρά, τη Φαιστό ή την περιοχή των Χανίων. Το 
ζήτηµα της Κνωσού συζητήται περιληπτικά από τον Νοwicki, και η στάση του αυτή δεν 
οφείλεται στην άρνησή του να εξετάσει το θέµα του οικισµού της Κνωσού µέσα από τα 
λιγοστά του δεδοµένα (στην ουσία την υπόθεση του οικισµού µπορούµε να 
σχηµατίσουµε µόνο µέσα από τα ταφικά κατάλοιπά της), καθώς δε διστάζει να 
συµπεριλάβει στην θεωρία του πιθανούς οικισµούς ή καλύτερα θέσεις για τις οποίες τα 
δεδοµένα δεν είναι περισσότερα από τα «ερωτηµατικά πιθανών θέσεων» στην 
επιφανειακή έρευνα6. 
Το ζήτηµα αυτό αποτελεί και το πλέον αντιφατικό σηµείο της έρευνάς του, καθώς ο ίδιος 
σηµειώνει πως η Κνωσός και η Φαιστός αποτελούν πολύ διαφορετικές περιπτώσεις λόγω 
του µεγέθους, των γεωγραφικών χαρακτηριστικών και της πολιτικής θέσης τους ως 
σηµαντικών κέντρών της προηγούµενης εποχής του Χαλκού, και καταλήγει, πως οι 
περιπτώσεις αυτές πρέπει να εξεταστούν σε άλλο πλαίσιο. Εδώ προκύπτει το εξής 
ζήτηµα: αν θεωρεί ότι η συζήτηση γύρω από τα διαφορετικού χαρακτήρα δεδοµένα των 
θέσεων αυτών δεν µπορεί να συµπεριληφθεί στην ανάλυση του ζητήµατος των οικισµών 
που παρουσιάζουν συγκεκριµένα τοπογραφικά χαρακτηριστικά (κυρίως το ότι απαντούν 
σε δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές ή το ότι αφορούν κυρίως τα δεδοµένα της ανατολικής 
Κρήτης) τότε η παρατήρηση αυτή έχει σωστή υπόσταση. Αν όµως εννοεί να συµβάλει 
στην αποσαφήνιση ολόκληρου του οικιστικού µοντέλου της Κρήτης στους Σκοτεινούς 
αιώνες, κάτι το οποίο δηλώνει στην αρχή ως σκοπό της έρευνάς του, ή έστω εφόσον δεν 
περιορίζει την έρευνα του στην Ανατολική Κρήτη αλλά την προεκτείνει έως και το 
δυτικότερο άκρο του νησιού, όπου ακόµα και εκεί βρίσκει παραδείγµατα συµβατά µε το 

                                                 
5 J. N. Coldstream 1977, σ. 17. 
6 Αναφέροµαι εδώ στη διαδικασία εντοπισµού οικιστικών θέσεων κατά την επιφανειακή έρευνα. Πολλές 
από τις αρχικές θέσεις που εντοπίζονται σε µια επιφανειακή έρευνα δεν αποτελούν πάντα και σίγουρες 
θέσεις εγκατάστασης ή τουλάχιστον πολλές είναι οι περιπτώσεις αυτών που δεν επιβεβαιώνονται µετά, 
κατά την ανασκαφική διερεύνηση. 
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µοντέλο των υπερσπίσιµων οικισµών ή των οικισµών µεταναστών, τότε προφανώς η 
παράλειψη είναι σοβαρή αλλά και κατά κάποιο τρόπο ηθεληµένη. Ηθεληµένη γιατί 
προφανώς η ανάλυση θέσεων που παρουσιάζουν στοιχεία διαφορετικής οικιστικής 
οργάνωσης από αυτήν που προτείνει θα λειτουργούσε αποδοµητικά πάνω στη θεωρία 
των µεταναστευτικών οικισµών ή στην καλύτερη περίπτωση, θα οδηγούσε στην πρόταση 
ενός πιο πολύπλοκου µοντέλου ή περισσοτέρων από ένα µοντέλων για την οικιστική 
οργάνωση της Κρήτης των Σκοτεινών αιώνων. 
Επίσης προκύπτει το ζήτηµα του αν µια αλληλουχία ιστορικών γεγονότων παράγει 
άµεσα µια αλληλουχία οικιστικών φαινοµένων. Αν υποθέσουµε πως πράγµατι κάτι 
τέτοιο συµβαίνει και µάλιστα αν λάβουµε υπόψη µας τον ισχυρισµό του Κ. Nowicki, ότι 
η µεταστροφή στην οικιστική στο τέλος της Ύστερης εποχής του Χαλκού δεν είναι ένα 
κρητικό φαινόµενο αλλά έχει αντιστοιχίες στην Κύπρο, το Αιγαίο και ολόκληρη την 
Ανατολική Μεσόγειο, τότε προφανώς τα γεγονότα αυτά θα είναι αρκετά ισχυρά ώστε να 
επιδρούν ανάλογα, τουλάχιστον κατά µήκος της απόστασης µεταξύ Κεντρικής, ∆υτικής 
και Ανατολικής Κρήτης. Είναι αρκετά δύσκολο να δεχτούµε ότι τα ίδια γεγονότα που 
διαµορφώνουν ένα τόσο ιδιαίτερο οικιστικό σταθερότυπο στην Ανατολική Κρήτη 
αφήνουν ανεπηρέαστη την κατοίκηση στην Κνωσό, ή ότι στην περιοχή αυτή ισχύουν 
δεδοµένα άλλης ιστορικής πραγµατικότητας. Επίσης πρέπει να µας απασχολήσει το γιατί 
στην περίπτωση της ∆υτικής Κρήτης ο αριθµός των υπερασπίσιµων οικισµών µειώνεται 
δραµατικά σε σχέση µε τα πολυάριθµα παραδείγµατα που προσφέρει η Ανατολική. 
Το επιχείρηµα του Νowicki πάνω στο θέµα αυτό είναι ότι η έννοια της διαφορετικότητας 
µεταξύ των περιοχών δεν αντικρούει την αναπαράσταση του φαινοµένου των 
υπερασπίσµων ή προσφυγικών οικισµών από το τέλος του 13ου αιώνα έως και το τέλος 
του 9ου.7 Πιστεύει απλά ότι η ζωή στους µη υπερασπίσιµους οικισµούς, δηλαδή στην 
Κνωσό, τα Χανιά ή στο Καστέλι Πεδιάδας, συνέχισε κατά κάποιο τρόπο παρά το 
γεγονός ότι συνέτρεχαν καταστάσεις ικανές να στρέψουν το µεγαλύτερο µέρους του 
πληθυσµού στην Κρήτη σε αποµονωµένες και πιο εύκολα υπερασπίσιµες θέσεις. ∆εν 
µπορούµε να αποκλείσουµε την πιθανότητα αυτή, όπως δεν µπορούµε να αποκλείσουµε 
σχεδόν κάθε πιθανότητα εφόσον δεν είµαστε γνώστες της ιστορικής κατάστασης. Η 
αποδοχή της ιδέας αυτής όµως, αναγκαστικά µας πλησιάζει στην ιδέα µιας τουλάχιστον 
εναλλακτικής µορφής οικιστικής οργάνωσης στην Κρήτη. 
Ας δούµε όµως το µοντέλο και την εξέλιξη των τεσσάρων φάσεων που προτείνε ο Κ. 
Nowicki και ας προσπαθήσουµε να σχολιάσουµε τη δοµή και τα επιµέρους στοιχεία της 
σύνθεσης αυτής. 
 

                                                 
7 Κ. Νowicki, 2000, σ. 223. 



 12

ΙΙ. ΟΙ «∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ» ΣΤΗΝ ΥΜ ΙΙΙΒ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΑΝΩ 
ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ. 

 
Το απόγειο της δύναµης των Μυκηναϊκών κρατιδίων χρονολογείται στο 14ο και στο 1ο 
µισό του 13ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου (δηλαδή από την ΥΜ ΙΙΙΑ2 
έως την ΥΜΙΙΙΒ) τα κρητικά παράκτια κέντρα, όπως τα Μάλλια, το Παλαίκαστρο, ο 
Κοµµός και η Αγ. Τριάδα, ή τα Χανιά, αποτελούσαν σηµαντικά µέρη αυτής της 
θαλάσσιας «αυτοκρατορίας». Κατά τη διάρκεια της περιόδου και τουλάχιστον µέχρι τα 
µέσα του 13ου π.Χ. αιώνα τα παράλια της Κρήτης και ιδιαίτερα η βόρεια ακτή 
περιελάµβανε πολλούς οικισµούς και µικρότερου µεγέθους εγκαταστάσεις. Ο Νowicki 
συνδέει τα φαινόµενα της τελευταίας περιόδου της ΥΜ ΙΙΙΒ εποχής, µε µια αλληλουχία 
καταστροφών στην Ηπειρωτική Ελλάδα, ακολουθώντας πάνω στο ζήτηµα αυτό µια 
παλαιότερα εκφρασµένη άποψη από τον Desborough.8 Ωστόσο, ο Νοwicki διαφοροποιεί 
την άποψή του από τον Desborough λέγοντας πως η δύναµη που κατέστρεψε τους 
οικισµούς στην Αργολίδα, προφανώς δεν έφτασε τόσο µακριά, ώστε να καταστρέψει και 
την Κρήτη, αλλά ότι από την άλλη µεριά οι αιτίες για τις καταστροφές στο χώρο της 
Μεσσηνίας πρέπει να είχαν τον ίδιο θαλάσσιο χαρακτήρα µε αυτές που συνέβησαν στην 
Κρήτη. Το σηµαντικό εδώ (όσον αφορά πάντα την διάρθρωση της θεωρίας των 
προσφυγικών οικισµών) είναι ότι θεωρεί πως µια συγκεκριµένη αιτία είναι υπεύθυνη για 
τις αλλαγές που θα επακολουθήσουν στην οργάνωση της οικιστικής στην Κρήτη. 
Άλλωστε την ιδέα µιας γενικότερης απειλής θα χρησιµοποιήσει και για να συσχετίσει 
αλλαγές που έγιναν στο οικιστικό µοντέλο άλλων χώρων στη Μεσόγειο, όπως στην 
Κύπρο, στη Συροπαλαιστινιακή ακτή ή στη Σικελία.9. 
Στη συνέχεια παραθέτει τις συγγενείς απόψεις του Desborough πάνω στο θέµα αυτό, ο 
οποίος σηµειώνει πως «κατά το τέλος της ΥΜ ΙΙΙΒ, παρατηρείται σηµαντική κάµψη, και 
ένας αριθµός θέσεων εγκαταλείπεται µόνιµα ή προσωρινά, µερικά ή ολικά. Όσοι είχαν 
αποµείνει στα Μάλλια τελικά έφυγαν, χωρίς να επιστρέψουν ποτέ ούτε εκεί ούτε στα 
Γουρνιά, και µόνο µετά από αιώνες στο Παλαίκαστρο10». Και συνεχίζοντας ο 
Desborough σηµειώνει, ότι στην Κνωσό και πιθανότατα στη Φαιστό υπήρξε µερική 
ερήµωση11. Την θεωρία της «ερήµωσης» για την περίπτωση της Κνωσού και της 
Φαιστού, όπως πολύ συνοπτικά την παρουσιάζει ο Desborough, ο Nowicki φαίνεται να 
την υιοθετεί, αν και αυτό που έχει µεγαλύτερη σηµασία είναι ότι δεν τον ενδιαφέρει 
καθόλου να εξετάσει την περίπτωση αυτή, είτε πρόκειται για ερήµωση είτε όχι.  
Σε ό,τι αφορά την άποψη του Desborough θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι αυτή 
διατυπώθηκε το 1972, όταν τα δεδοµένα (αρχαιολογικά κατάλοιπα αλλά και 
δηµοσιεύσεις) για την «ζωή» στην Κνωσό κατά τους Σκοτεινούς αιώνες ήταν πολύ πιο 
περιορισµένα από αυτά που διαθέτουµε σήµερα. Ο Desborough πιθανότατα είχε υπόψη 
του τα δεδοµένα από τη Φορτέτσα, όχι όµως και το πλήθος των πληροφοριών που 
προέκυψαν από τις µεταγενέστερες δηµοσιεύσεις και ανασκαφές και των υπολοίπων 
νεκροταφείων στην περιοχή, και ιδιαίτερα του Βορείου Νεκροταφείου. Άλλωστε, δεν 
είναι µικρή η συζήτηση που έχει προκύψει τόσο γύρω από το θέµα των επαφών και 
επιρροών της κοινότητας ή των κοινοτήτων της Κνωσού κατά τους Σκοτεινούς αιώνες, 

                                                 
8 Κ. Νowicki, 2000, σ. 223, Desborough 1972, σ. 19. 
9 Το ίδιο, 2000, σ. 249-255. 
10 Desborough 1972, σ. 112. 
11 Το ίδιο, σ. 112. 
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όπως δεν είναι λίγη και η έρευνα που έχει γίνει γύρω από την αντανάκλαση των 
κοινωνικών δοµών µέσα από τα ταφικά δεδοµένα της περιοχής της Κνωσού12. Βέβαια, 
εξακολουθεί να µην είναι «πειστικά ορατή» η ύπαρξη του οικισµού της Κνωσσού, αλλά 
το πλήθος των ταφικών δεδοµένων δε µας επιτρέπει να αγνοήσουµε την ύπαρξη ενός 
σηµαντικού οικισµού µαζί µε την αδιαµφισβήτητη µαρτυρία των νεκροταφείων που 
έχουν έως τώρα ερευνηθεί. 
Η A. Κάντα παρουσίασε ένα παρόµοιο (αλλά περισσότερο λεπτοµερές) µοντέλο µε τον 
Desborough, πιστεύοντας πως µια σειρά καταστροφών και εγκαταλείψεων θέσεων έλαβε 
χώρα κατά τη διάρκεια των ΥΜ ΙΙΙ Β χρόνων. Η ίδια όµως πιστεύει πως τα δεδοµένα που 
διαθέτουµε δεν είναι ικανά να µας δώσουν µια συνολική εικόνα, και πως όλες αυτές οι 
καταστροφές δεν φαίνεται να έχουν συµβεί την ίδια ακριβώς χρονική περίοδο, ενώ είναι 
ιδαίτερα δύσκολο να προσδιοριστούν τα αίτιά τους13. Σηµειώνει επίσης, πως δεν πρέπει 
να αποκλειστεί η περίπτωση θέσεων που συνέχισαν να υπάρχουν στο τέλος της ΥΜ ΙΙΙΒ 
και κατά τη διάρκεια της ΥΜ ΙΙΙΓπεριόδου. Ως πιο πιθανό αίτιο των καταστροφών 
αυτών όµως προσδιορίζει τον κίνδυνο από τη θάλασσα14. 
Για τον Κ. Nowicki η υπόθεση της πειρατείας είναι η βασική, αν όχι η µοναδική, 
εξήγηση του φαινοµένου της «στροφής» του πληθυσµού προς τις πιο αποµονωµένες και 
ορεινές θέσεις. Ο ίδιος θέτει και µια σειρά από ερωτήµατα σχετικά µε τον αριθµό των 
πειρατών, την ικανότητά τους να ωθήσουν ένα πληθυσµό να εγκαταλείψει το χώρο στον 
οποίο ζει ή το γιατί εµφανίζονται σε αυτή τη συγκεκριµένη στιγµή της ιστορίας της 
Μεσογείου. Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι αυτές οι ερωτήσεις αλλά κυρίως το θέµα της 
ταύτισης εισβολέων ή και της αναγνώρισης προσφύγων, δεν είναι εύκολο στην 
αρχαιολογική έρευνα. Και αυτό επειδή οι «εισβολείς» δεν είναι εύκολο να 
αναγνωριστούν (και µαζί µε αυτό τίθεται σε αµφισβήτηση και το ίδιο το ζήτηµα της 
εισβολής), γιατί δεν αφήνουν πάντα πίσω τους αναγνωριστικά σηµάδια του υλικού τους 
πολιτισµού.  
Έχουµε λοιπόν να αντιµετωπίσουµε την εξής κατάσταση: αρχαιολογικά, ή µάλλον σε 
επίπεδο υλικού πολιτισµού, δεν υπάρχει τίποτα που να µας αποδεικνύει, ότι αφενός µεν 
υπεύθυνοι για τις καταστροφές ή την εγκατάλειψη των παράκτιων κέντρων είναι µία ή 
περισσότερες οµάδες θαλάσσιων εισβολέων, αν αυτούς δεν µπορούµε να τους 
αναγνωρίσουµε, και αφετέρου δεν έχουµε κανένα λόγο να πιστεύουµε πως ο υλικός 
πολιτισµός του οικιστικού συνόλου της Ανατολικής Κρήτης των Σκοτεινών αιώνων 
ανήκει σε πρόσφυγες. Με ποιο τρόπο θα µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε το σύνολο της 
οικιστικής οργάνωσης και του υλικού πολιτισµού οικισµών, όπως είναι το Καβούσι, το 
Βρόκαστρο ή το Καρφί, ως προσφυγικό, όταν δεν έχουµε υπόψη µας κανένα παράδειγµα 
υλικού πολιτισµού και οικιστικής οργάνωσης µη προσφυγικού οικισµού στην Κρήτη; 
Πιο συγκεκριµένα, µε τα προβλήµατα αναγνώρισης εισβολέων σε σχέση µε το 
αρχαιολογικό υλικό έχουν ασχοληθεί οι Hood, Warren και Βouzek15. To ζήτηµα της 
εισβολής, τουλάχιστον στη Μυκηναϊκή Ελλάδα, συνιστά µια µεγάλη διαµάχη στο 
επίπεδο της αρχαιολογικής επιχειρηµατολογίας. Και η θέση που υιοθετεί ο καθένας πάνω 
σε αυτό είναι πάντα ένα ζήτηµα προσωπικής επιλογής. Με άλλα λόγια όσοι προτιµούν 
την «καθαρή τάξη» και ασκούν κριτική πάνω σε οτιδήποτε δεν είναι επαρκώς 

                                                 
12Για παράδειγµα, J. Whitley 1991. 
13 Α. Κanta, 1980, σ.324. 
14Το ίδιο, 1980, σ.324 
15 J. Bouzek, 1996, σ. 685-692, P. M. Warren 1973, σ. 41-50 και Σ. M. Warren 1997, σ. 157-192. 
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επιβεβαιωµένο, τείνουν να αρνηθούν τις δραµατικές εξηγήσεις, ενώ άλλοι ακολουθώντας 
διαφορετικές µεθόδους, προτιµούν ερµηνείες που περιλαµβάνουν πιο δραµατικού 
χαρακτήρα εξηγήσεις. 
Το πρώτο παράδειγµα προσέγγισης αφορά αναµφισβήτητα την τάξη των αρχαιολόγων 
που δε δέχονται τίποτα παραπάνω από αυτό που το αρχαιολογικό πεδίο είναι πρόθυµο να 
τους φανερώσει. Το δεύτερο παράδειγµα προσέγγισης αφορά τη µερίδα των ερευνητών 
που τείνουν να συµπληρώσουν το κενό που αφήνει το σύνολο των αρχαιολογικών 
δεδοµένων µε ένα θεωρητικό σχήµα ικανό να εξηγήσει την παρουσία ενός φαινοµένου ή 
ακόµα και την απουσία ενδείξεων ή δεδοµένων. Για το λόγο αυτό συχνά στη δεύτερη 
προσέγγιση βρίσκουµε πιο δραµατικές ερµηνειίες ή εικασίες γεγονότων από ότι είναι 
δυνατόν να συναντήσουµε στην πρώτη. Ο J. Bouzek πιστεύει πως η δεύτερη µέθοδος 
είναι αυτή που χρησιµοποιεί πιο ιστορικές ή «αισθητικές» µεθόδους και βέβαια αυτή που 
χαρακτηρίζεται από δυνάµη µεγαλύτερη υποκειµενικότητα.16 
Η σύλληψη του Nowicki πάνω στο ζήτηµα της ύπαρξης των µεταναστευτικών οικισµών 
και της µετακίνησης του πληθυσµού στα ορεινά της Κρήτης προφανώς ταιριάζει 
καλύτερα µε τη δεύτερη προσέγγιση, καθώς στηρίζει την ανάλυση του και την 
παρουσίαση του συνόλου των θέσεων /οικισµών µέσα από το πρίσµα της θεωρίας µιας 
πολύ σηµαντικής θαλάσσιας απειλής, αιτίας της αλλαγής ολόκληρου του οικιστικού 
µοντέλου της Κρήτης κατά τη διάρκεια των Σκοτεινών αιώνων. Κανείς βέβαια δεν έχει 
το δικαίωµα να απαγορεύσει σε κάποιον να ερµηνεύσει ένα συγκεκριµένο φαινόµενο, 
όπως στην περίπτωσή µας τη στροφή της οικιστικής προς τον εσωτερικό και ορεινό χώρο 
της Κρήτης µε βάση ένα θεωρητικό σχήµα. Άλλωστε, σκοπός της επιστηµονικής έρευνας 
είναι ακριβώς η συµπλήρωση και ερµηνεία των δεδοµένων που διαθέτουµε µε θεωρητικά 
σχήµατα και όχι η απλή και γραµµική καταγραφή τους. Όµως, το ζήτηµα που προκύπτει 
είναι αν το σύνολο των δεδοµένων που χρησιµοποιεί ο Nowicki για να υποστηρίξει τη 
θέση του, δηλαδή το σύνολο των οικισµών που διαθέτουµε, είναι τόσο οµοιογενές και 
ανάλογο ως προς τα στοιχεία της αρχιτεκτονικής συγκρότησης και του υλικού 
πολιτισµού του, ώστε να µην είναι επισφαλής η θεωρία µέσα στην οποία εντάσσονται τα 
παραδείγµατα αυτά. 
Συχνά οι αρχαιολόγοι που ερευνούν ένα πολύ συγκεκριµένο χώρο τείνουν να εξηγούν 
όλα τα φαινόµενα µέσα στα πλαίσια του δικού τους χώρου έρευνας. Πράγµατι οι 
αρχαιολογικές θεωρίες που σχετίζονται µε τις µεταναστεύσεις, θεωρίες που είχαν 
διαµορφωθεί από τις προηγούµενες γενιές ερευνητών, δεν αντιστάθηκαν ιδιαίτερα στην 
κριτική των διαδόχων τους17. Οι ιστορικοί από την άλλη πλευρά διαθέτουν συχνά 
ιστορικές πηγές µετανάστευσης ή εισβολής αλλά πολύ συχνά επίσης χρησιµοποιούν τις 
αρχαιολογικές πηγές µε ένα τρόπο πολύ επιφανειακό. Το πρόβληµα στην περίπτωση των 
Σκοτεινών αιώνων περιπλέκεται περισσότερο καθώς απουσιάζουν οι γραπτές µαρτυρίες, 
και το όλο ζήτηµα πρέπει να λυθεί αποκλειστικά µε όσα δεδοµένα παρέχει το πεδίο της 
αρχαιολογίας. 
Οι αλλαγές που θα προκύψουν σε ένα δεδοµένο χώρο µετά από µια εισβολή εξαρτώνται 
από το µέγεθος και το χαρακτήρα των εισβολέων και τη θέση που θα κατακτήσουν στην 
νέα κοινωνία (αν βέβαια πρόκειται να εγκατασταθούν εκεί). Αν οι φορείς ενός 
κατώτερου υλικού πολιτισµού εισβάλουν σε έναν πολιτισµικά πιο αναπτυγµένο χώρο, 
τότε πολλά εξαρτώνται από το πλήθος των εισβολέων σε σύγκριση µε αυτό των 
                                                 
16 J. Bouzek, 1996, σ. 685-687. 
17Το ίδιο, σ. 685-690. 
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αυτοχθόνων. Η πλήρης εξαφάνιση του αυτόχθονα πληθυσµού είναι κάτι που πολύ 
σπάνια συµβαίνει σε µεγάλη κλίµακα. Στην περίπτωση που οι εισβολείς αποτελέσουν 
την πλειονότητα της νέας κοινωνίας, τα στοιχεία του υλικού τους πολιτισµού επικρατούν 
και η καλλιτεχνική παραγωγή παρουσιάζει ένα φαινόµενο οπισθοδρόµησης. Όµως οι 
τεχνίτες του παλαιού πληθυσµού χρησιµοποιούνται από τους νεόυς κατοίκους, οι οποίοι 
εκµεταλλεύονται έτσι τις ικανότητες του για να ικανοποιήσουν τις δικές τους απαιτήσεις. 
Αν πάλι οι εσβολείς είναι λιγότεροι αριθµητικά αλλά καταφέρουν να πάρουν στα χέρια 
τους την εξουσία, στο αρχαιολογικό πεδίο µπορεί να εµφανιστούν καταστροφές, και 
ορισµένα βαρβαρικά στοιχεία στην καλλιτεχνική παραγωγή, αλλά µικρότερος βαθµός 
αλλαγής στον χαρακτήρα του πολιτισµού γενικά. Μικρότερες οµάδες εισβολέων µε 
πολεµικό χαρακτήρα συχνά επηρεάζουν την οπλοτεχνία. 
Ένα ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο όµως είναι το πόσο «ορατή» µπορεί να είναι µια 
εισβολή ή µια επιδροµή, εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του υλικού πολιτισµού των 
πρωταγωνιστών της. Αν ο υλικός πολιτισµός των εισβολέων δεν είναι «πλούσιος» ή κατά 
µια άλλη έννοια «ορατός» αρχαιολογικά, το οποίο µπορεί να σηµαίνει απλά 
«διαφορετικός» ή αρκετά «αναγνωρίσιµος» σε σχέση µε αυτόν του αυτόχθονα 
πληθυσµού, τότε οι ενδείξεις της εισβολής είναι µετριώτατες ή µπορεί και ανύπαρκτες.18 
Κατά την άποψη του Α. Snodgrass, τόσο τα τέλη της Πρωτοελλαδικής όσο και τα τέλη 
της Υστεροελλαδικής εποχής, συµπίπτουν µε µια σειρά κλιµατολογικών αλλαγών που 
κατά κάποιο τρόπο ευνόησαν την πληθυσµιακή αύξηση στις πιο εύκρατες ζώνες της 
Ευρώπης.19. Και οι δύο αυτές περίοδοι ήταν καθοριστικές για σηµαντικές αλλαγές 
πληθυσµιακού χαρακτήρα στην Ελλάδα. Τέλος, κλείνοντας αυτή την µικρή επισκόπηση 
απόψεων πάνω στο ζήτηµα των εισβολών και µεταναστεύσεων/πληθυσµιακών 
µετακινήσεων αξίζει να αναφέρουµε και την άποψη του Schachermeyr πάνω στο θέµα. Ο 
Schachermeyr πιστεύει πως οι λαοί της θάλασσας έφτασαν από τα βόρεια µετά τις 
πρώτες από θάλασσα επιθέσεις που κατέστρεψαν την Πύλο και άλλες περιοχές.20 
Ο Nowicki, βλέπει το ζήτηµα της εισβολής σε µεγάλη κλίµακα, πιστεύοντας ότι αυτή 
επιφέρει καταστροφές, ερηµώσεις και δραµατικές αλλαγές στο οικιστικό µοντέλο, χωρίς 
την ίδια στιγµή η εισβολή να αφήνει καµία απτή µαρτυρία της ύπαρξής της. Τον 
ισχυρισµό του αυτό στηρίζει µε την χρήση µιας αναλογίας από την µετέπειτα ιστορία της 
Κρήτης, αυτής του ύστερου 7ου µ.Χ. αιώνα, όταν η Κρήτη δέχτηκε την επιδροµή και τη 
µερική κατάληψη των Αράβων. Υποστηρίζει ότι για αυτή την εισβολή δεν υπάρχουν 
καθόλου υλικά κατάλοιπα του πολιτισµού των εισβολέων, γνωρίζουµε όµως καλά από 
ιστορικές πηγές ότι η εισβολή των Αράβων έλαβε χώρα. Καταλήγει λοιπόν στο ότι οι 
επιδροµές από την θάλασσα, αν δεν ακολουθούνται από µακρόχρονη κατάληψη ή την 
δηµιουργία ενός κανονικού οικισµού, δεν αφήνουν καθόλου «δικές» τους αρχαιολογικές 
αποδείξεις, παρά µόνο την επίδρασή τους πάνω στον πολιτισµό του πληθυσµού που 
δέχεται την επίθεση.21 

                                                 
18 J. Bouzek, 1996, σ. 685-690. 
19 Α. Μ. Snodgrass, BICS 22, (1975), σ. 213-214. 
20 F. Schachermeyr, 1980, σ. 24-34. 
21 K. Nowicki, 2000, σ. 224-225. 
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ΙΙΙ. Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΗΣ ΥΜ 
ΙΙΙΒ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥú ΜΙΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΟΜΑ∆Α Ή ΤΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΥΜ ΙΙΙΓ-ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ; 
 

Ως άµεσο επακόλουθο της γενικευµένης θαλάσσιας απειλής ο Nowicki θεωρεί την 
ίδρυση τειχισµένων οικισµών ή τη δηµιουργία τειχών σε υπάρχοντες οικισµούς από τα 
τέλη της ΥΜ ΙΙΙΒ περιόδου. Οι θέσεις τις οποίες παρουσιάζει κάτω από αυτό το πρίσµα 
είναι οι Ρογδιά-Καστροκεφάλα (στα ∆υτικά του Ηρακλείου), Κάτω Κάστελλος (Φαράγγι 
Ζάκρου) και δύο ακόµα στους ορεινούς όγκους του Γιούχτα και του Κόφινα.22  
Με το θέµα των τειχισµένων οικισµών της Μεταανακτορικής εποχής και της Πρώιµης 
εποχής του Σιδήρου έχει επίσης ασχοληθεί και η B. Hayden.23 H Ηayden δηµιούργησε 
έναν κατάλογο τειχισµένων θέσεων µε κριτήρια το µέγεθος του τείχους και την 
ικανότητά του να προστατέψει τον οικισµό που περιέκλειε, τη θέση και την τοπογραφία 
του τειχισµένου οικισµού και το χαρακτήρα και την έκταση του οικισµού στον οποίο 
εντοπίζεται το τείχος. Κατέληξε έτσι σε δύο οµάδες θέσεων, αυτές που θεωρεί µε 
βέβαιότητα τειχισµένες από την ΥΜ ΙΙΙΑ εποχή έως τη Γεωµετρική και αυτές που 
θεωρεί πιθανές τειχισµένες ή θέσεις που συνοδεύονται από ένα είδος τείχους το οποίο 
όµως χρησίµευε για άλλους σκοπούς, όπως για παράδειγµα θρησκευτικούς. Στην πρώτη 
κατηγορία περιλαµβάνει την Ρογδιά Καστροκεφάλα, την ακρόπολη Μεντιάνα στη 
Φαιστό (ως Υποµινωική-Πρωτογεωµετρική), µία θέση ∆υτικά της Ιεράπετρας και τη 
θέση στον Κόφινα (την οποία εντάσσει στα τέλη της Ύστερης εποχής του Χαλκού και 
στην αρχή της εποχής του Σιδήρου), αλλά και το Βρόκαστρο.24. Για το Βρόκαστρο 
σηµειώνει πως τείχος περιέκλειε το κατώτερο τµήµα του οικισµού της Πρώιµης εποχής 
του Σιδήρου αλλά όχι και σε όλο το µήκος του. Επίσης χαρακτηρίζει το τείχος αυτό ως 
«πολυλειτουργικό» καθώς είχε δύο µέτωπα, συγκρατούσε τα δωµάτια που ήταν χτισµένα 
στο εσωτερικό του τµήµα κάθετα σε αυτό και παράλληλα προστάτευε τον ζωτικό χώρο 
του οικισµού από τους ισχυρούς θαλασσινούς ανέµους.25 Η Ηayden δεν αρνείται πάντως 
και µια αµυντική υπόσταση στο τείχος αυτό, ωστόσο το γεγονός της κατασκευής του 
µόνο στα σηµεία που πλήττονταν περισσότερο από τα καιρικά φαινόµενα και όχι σε όλη 
την έκταση του οικισµού δηλώνει ότι ο κύριος λόγος ύπαρξής του δεν ήταν η άµυνα. Η 
δεύτερη κατηγορία αφορά θέσεις που έχουν ως χαρακτηριστικό τους τείχη διπλής όψης 
τα οποία συνήθως χρησιµεύουν ως περίβολοι σε θρησκευτικά κτίρια. Όµως στην 
κατηγορία αυτή δεν αποκλείει και ένα αµυντικό χαρακτήρα και οµαδοποιεί θέσεις όπως 
ο Γιούχτας (ΥΜ ΙΙΙ), η Γόρτυνα (ΥΜΙΙΙ Γ-ΥΜ), ο Αγ. Γεώργιος στις Βρύσσες Χανίων, 
και η Άρβη Φορτέτσα στην περιοχή του Βιάνου (ΥΜ ΙΙΙΓ). 
Κυρίως ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι θέσεις Ρογδιά-Καστροκεφάλα και Ζάκρος Κάτω 
Κάστελλο. Η πρώτη από αυτές, η Καστροκεφάλα, στα ∆υτικά του Ηρακλείου, 
περιβάλλεται από τείχος µε πλάτος έως και 2 µ. και ύψος που κυµαίνεται από 0,2 έως και 
2,5 µ. Το τείχος έχει µήκος 400 µ. και περικλείει τη Βόρεια, Βόρειδυτική και 
Βόρειοανατολική πλευρά της κορυφής, αφήνοντας ελεύθερο ένα διάστηµα 300µ. το 
οποίο προστατεύεται από απότοµη πλαγιά που οδηγεί σε φαράγγι. Στην έκταση εντός 

                                                 
22 Κ. Νowicki, 2000, σ. 42-48 και 226. 
23 Β. Hayden AA (1988), σ. 1-21. 
24 Το ίδιο, σ. 5-8. 
25 Το ίδιο, σ.8. 
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των τειχών εντοπίστηκαν δύο οµάδες κτιριακών δοµών. Η πρώτη αφορά σε µια συνεχή 
σειρά από παραλληλόγραµµα δωµάτια των οποίων ο χαρακτήρας δεν µπορεί να 
ανασυσταθεί απόλυτα, καθώς δεν έχουν ούτε ανασκαφεί, ούτε µελετηθεί ουσιαστικά. Το 
δεύτερο σύνολο αποτελείται από µόνο δύο δωµάτια περίπου 160 µ. µακριά από το πρώτο 
σύνολο. ∆ιάφορες απόψεις έχουν εκφραστεί, πάντα σε υποθετικά πλαίσια όµως, σχετκά 
µε την µορφή του οικισµού. Ο Πλατάκης υποθέτει την ύπαρξη δύο οικισµών, ενός 
κατώτερου και ενός ανώτερου και κάτι αντίστοιχο υποστήριξε και η Κάντα.26 H 
χρονολόγηση της θέσης είναι ιδιαίτερα αµφιλεγόµενο ζήτηµα. Ο Σ. Αλεξίου την 
τοποθετεί στην ΥΜ ΙΙΙ Α2-ΙΙΙΒ περίοδο και πιθανώς στην ΥΜ ΙΙΙ Γ, ενώ ο Πλατάκης 
υποστήριξε ως πιο πιθανή την ΥΜ ΙΙΙ Γ ή την Υποµινωική εποχή (1200-1100π.χ.). Τέλος 
η Κάντα την χρονολογεί στην ΥΜ ΙΙΙΒ και πρώιµη ΥΜΙΙΙ Γ περίοδο, κάτι µε το οποίο 
συµφωνεί και ο Nowicki.27 
H ακριβής χρονολόγηση της Καστροκεφάλας όµως δε φαίνεται να είναι το πιο 
σηµαντικό από τα προβλήµατα που παρουσιάζει. Σηµαντικότερα παραµένουν τα 
ζητήµατα του αν ήταν µόνιµα κατοικούµενος οικισµός, και αν ναι, µε τι πληθυσµιακή 
υπόσταση ή τι είδους ρόλο έπαιζε ένα τείχος σε ένα χώρο µε ελάχιστα αποµονωµένα 
οικιστικά κατάλοιπα και τέλος περισσότερο αδιευκρίνιστη παραµένει η θέση που 
µπορούσε να κατέχει ένας τέτοιος οικισµός στο οικιστικό πλέγµα της εποχής. Το είδος 
και η ποσότητα των στοιχείων που διαθέτουµε για την εσωτερική οργάνωση και 
διαρρύθµιση της θέσης αυτής, δεν µας επιτρέπει να συµπεράνουµε πολλά πράγµατα. Το 
γεγονός όµως πως δεν φαίνεται να υπήρχαν πολύ περισσότερες κτιριακές δοµές από τις 
λιγοστές που είναι εµφανείς, δεν µας επιτρέπει να ορίσουµε τη θέση ως ένα βέβαιο 
παράδειγµα, µόνιµα κατοικούµενου οικισµού. Ο Νowicki βλέπει την Καστροκεφάλα ως 
µια υπερασπίσιµη θέση της οποίας το τείχος υπερασπίζονταν τουλάχιστον 100 µε 200 
πολεµιστές, ενώ ο συνολικός της πληθυσµός δεν θα ήταν λιγότερος από 500-1000 
κατοίκους28. Στο ίδιο ακριβώς συµπέρασµα καταλήγει και για τη θέση Κάτω Κάστελλο 
στη Ζάκρο. Σε ό,τι αφορά την Καστροκεφάλα ο ισχυρισµός του δεν πρέπει να βασίζεται 
στα οικιστικά της δεδοµένα και εποµένως η άποψη που παραθέτει για αυτήν είναι 
καθαρά υποθετική. 
Ο Νοwicki συνδέει την Καστροκεφάλα µε τη θέση της Ζάκρου, γιατί παρατηρεί 
τοπογραφικές και αρχιτεκτονικές οµοιότητες µεταξύ τους. Πράγµατι και οι δύο θέσεις 
συνοδεύονται από τείχος το οποίο κάλυπτε τα περισσότερο, εκτεθειµένα στα καιρικά 
φαινόµενα, σηµεία της κορυφής29. Εκτός από αυτό όµως και η θέση Κάτω Κάστελλος 
χαρακτηρίζεται από αντίστοιχη «πενία» αρχιτεκτονικών κατασκευών εντός του τείχους. 
Για τον Nowicki το φαινόµενο αυτό δηλώνει πως η δηµιουργία του τειχισµένου οικισµού 
εγκαταλείφθηκε πολύ γρήγορα σε σχέση µε την ίδρυση του τείχους και ότι η µεταστροφή 
αυτή εξηγεί την εικόνα ερηµίας που παρουσιάζει το εσωτερικό των τειχών των δύο 
αυτών οικισµών. Tόσο η Καστροκεφάλα όσο και ο Κάτω Κάστελλος εγκαταλείπονται 
κατά την διάρκεια της ΥΜ ΙΙΙ Γ εποχής µετά από µια περιορισµένη χρονική περίοδο 
ασαφούς χρήσης. 
Επιστρέφοντας στα δεδοµένα από δύο άλλες θέσεις που περιβάλλονται από «τείχη» µε 
χαρακτηριστικά ανάλογα µε αυτά των θέσεων που περιγράψαµε πριν, η κατάσταση 

                                                 
26 Ε. Platakis, K. Chr., 22 (1970) σ.511-514, A. Kanta 1980. 
27 A. Kanta 1980, σ. 19, K Nowicki 2000, σ. 43. 
28 Κ.Nowicki 2000, σ. 226. 
29Το ίδιο, σ. 226. 
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γίνεται περισσότερο αινιγµατική. ∆ύο ιδιαίτερα γνωστές θέσεις από την ακµή της εποχής 
του Χαλκού, και την λειτουργία τους ως µινωικά ιερά κορυφής, ο Γιούχτας και ο 
Κόφινας, έχουν συνδεθεί, λόγω της ύπαρξής τείχους σε αυτές, µε τα παραδείγµατα 
τειχισµένων οικισµών όπως η Καστροκεφάλα και ο Κάτω Κάστελλος. 
Ο ορεινός όγκος του Γιούχτα, σε απόσταση 6 χλµ. από την Κνωσό επιλέχτηκε από τους 
κατοίκους της για εγκατάσταση του ιερό κορυφής ήδη από την ΠΜ ΙΙ ή ΠΜ ΙΙΙ περίοδο. 
Η κορυφή περιβάλλεται από τείχος µεγάλων ακατέργαστων λίθων, το οποίο είχε 
δηµιουργήσει στον Pashley την αίσθηση της κυκλώπειας κατασκευής. Σήµερα σώζεται 
σε ύψος που φτάνει µεχρι και τα 3,6 µ. ενώ µία µόνο είσοδος είναι εµφανής στη Βόρεια 
πλευρά. Ωστόσο, κανένα σηµείο εγκατάστασης δεν εµφανίζεται στο εσωτερικό του 
χώρου τα τείχη και το µόνο που µπορεί να παρατηρήσει κανείς είναι ελάχιστες οικιστικές 
ενδείξεις (µιας µόνο οικίας ή ενός µικρού συµπλέγµατος οικιών) σε µικρή απόσταση έξω 
από την πύλη/είσοδο, οι οποίες όµως χρονολογούνται στην ΜΜ ΙΙΙ περίοδο και όχι στο 
τέλος των ΥΜ χρόνων30. Κατά συνέπεια, δεν έχουµε καθόλου αποδείξεις για την χρήση 
του προστατευόµενου από το τείχος χώρου στην εποχή που µας αφορά και η πιο πιθανή 
ερµηνεία είναι ότι το τείχος ανεγέρθηκε για να προστατεύσει το ιερό που περικλύει ήδη 
από τα ΜΜ χρόνια και όχι για λόγους άµυνας στα ΥΜ χρόνια. Οι απόπειρες 
χρονολόγησης του τείχους είναι ως σήµερα αντιφατικές, µε τον Evans πρώτο να το 
αναγνωρίζει ως ΜΜ και τους Καρέτσου και Ρεθυµνιωτάκη ως ΜΜ/ΥΜ Ι. Ο Nowicki 
από την άλλη πλευρά, βρίσκει ότι τα κατασκευαστικά του στοιχεία συνηγορούν σε µια 
ΥΜ ΙΙΙΒ χρονολόγηση. Υποστηρίζει δε πως ακόµα και αν κατασκευάστηκε νωρίτερα, 
σίγουρα χρησίµευε ως προσωρινό καταφύγιο για τον πληθυσµό της ΥΜ ΙΙΙ Γ εποχής, 
παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένας κοντινός οικισµός της εποχής αυτής και το ότι 
η Κνωσός απέχει τουλάχιστον δύο ώρες31 Η Hayden στην αναφορά της στο Γιούχτα ως 
τειχισµένης θέσης της Μεταανακτορικής περιόδου σηµειώνει, ότι δεν µπορούµε να 
αποκλείσουµε ούτε την αµυντική υπόσταση του τείχους αλλά ούτε και την περίπτωση να 
ήταν τείχος τεµένους32. Ωστόσο, αν κάτι πρέπει να µας απασχολήσει περισσότερο από τα 
αντιφατικά δεδοµένα του Γιούχτα, είναι η υπόσταση της θέσης αυτής ως καταφυγίου 
στους Σκοτεινούς αιώνες, όταν εκλείπει κάθε ίχνος εγκατάστασης στον περιεχόµενο από 
τα τείχη χώρο και παράλληλα το γεγονός της απουσίας άλλου οικισµού σε λογική, 
απόσταση από όπου να έφταναν οι κάτοικοί του σε στιγµές κινδύνου. 
Ακόµα πιο σκοτεινή είναι η κατάσταση όσον αφορά τον αντίστοιχο τειχισµένο χώρο 
στον Κόφινα, την υψηλότερη κορυφή των Αστερουσίων, όπου επίσης προϋπάρχει ένα 
από τα σηµαντικότερα ιερά κορυφής. Το τείχος του Κόφινα παρουσιάζει τεχνικές και 
κατασκευαστικές οµοιότητες µε το αντίστοιχο του Γιούχτα, χωρίς όµως να περικλείει το 
ιερό κορυφής αυτή τη φορά. Ο συνδυασµός αυτών των δύο στοιχείων ωθεί το Nowicki 
στην υπόθεση πως πρόκειται για ένα ακόµα τόπο καταφυγίου του τέλους της ΥΜΙΙΙ Β 
περιόδου, χωρίς όµως να προσδιορίζει ή να υποθέτει από ποιά περιοχή ενδέχεται να 
χρησιµοποιούσε αυτό το χώρο ως καταφύγιο33. Επίσης πρόβληµα αποτελεί, όπως και 
στην περίπτωση του Γιούχτα, η ανυπαρξία κτιριακών καταλοίπων στο εσωτερικό των 
τειχών. 

                                                 
30 Β. Hayden , AA (1988), σ. 12. 
31 Κ.Nowicki 2000, σ. 44-45. 
32 Β. Hayden , AA (1988), σ. 12. 
33 Κ.Nowicki 2000, σ. 46. 
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Τέλος, λόγος πρέπει να γίνει και για τη θέση Κάτω Κάστελλος, στη µέση του φαραγγιού 
της Ζάκρου, στην κορυφή ενός αποµονωµένου υψώµατος. Τείχος καλύπτει µόνο µία από 
τις πλευρές του υψώµατος καθώς οι υπόλοιπες τρείς προστατεύονται φυσικά .Σε 
αντίθεση µε τα προηγούµενα παραδείγµατα, στο εσωτερικό του τείχους αυτού 
διακρίνονται τα ερείπια δύο µεµονωµένων σπιτιών, ωστόσο δεν είναι βέβαιο αν 
χρονολογούνται στους Σκοτεινούς αιώνες. Περισσότερο δε αµφίβολη είναι και η 
χρονολόγηση του τείχους, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις που να σχετίζονται απόλυτα µε 
τη χρονολογία ίδρυσής του, το δε (κεραµεικό) υλικό µέσα από το τείχους καλύπτει τις 
ΠΜΙ, ΜΜΙ και ΥΜ ΙΙΙ Β/Γ περιόδους.  
Το σχήµα ερµηνείας που προτείνει ο Νοwicki για αυτή τη θέση δε διαφέρει καθόλου από 
αυτό που έχει ήδη διατυπώσει για τις υπόλοιπες οχυρωµένες: «η θέση είχε επιλεγεί ως 
τόπος καταφυγίου από την κοινότητα ή τις κοινότητες που ζούσαν σε µικρή απόσταση» 
και επίσης «µια απειλή από τη θάλασσα πρέπει να ήταν η αιτία που ώθησε στην 
αναζήτηση της ασφάλειας που προσέφερε µια αµυντική θέση στο φαράγγι».34 Ο Νowicki 
προχωρεί όµως και σε υποθέσεις σχετικά µε την εθνική ταυτότητα των κατοίκων του 
οικισµού στο φαράγγι της Ζάκρου. Συνδέοντας λοιπόν αυτόν τον οικισµό µε το 
Παλαίκαστρο-Καστρί εκφράζει την άποψη πως και οι δύο ιδρύθηκαν από πληθυσµούς 
που σχετίζονται µε τη θαλάσσια πειρατεία ως δική τους δραστηριότητα.35 Οι πληθυσµοί 
αυτοί κατά τον Nowicki αποφάσισαν να εγκατασταθούν σε µια ισχυρή θέση η οποία να 
είναι παράλληλα υπερασπίσιµη και να µην απέχει πολύ από τη θάλασσα ώστε να 
µπορούν να συνεχίζουν ανενόχλητοι τις δραστηριότητές τους36. Εκτός από το επικίνδυνο 
µιας τέτοιας υπόθεσης λόγω της κατάστασης των ευρυµάτων που διαθέτουµε, πάνω στην 
άποψη του Νowicki µπορούν να εκφραστούν και άλλες αντιρρήσεις. Έτσι, θα πρέπει να 
µας απασχολήσει κυρίως το γεγονός της µη διαφορετικότητας της προέλευσης της 
κεραµικής από την «κεραµική παράδοση» της Ζάκρου. Ακόµα και αν πιστέψουµε πως οι 
«πειρατές» αυτοί έφτασαν εκεί από ένα άλλο σηµείο της Κρήτης και πως δεν 
προέρχονταν έξω από αυτήν, η κεραµική τους δεν είναι δυνατόν να ακολουθεί την 
παράδοση της Ζάκρου, αλλά θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την κεραµική παράδοση µιας 
άλλης γεωγραφικής περιοχής της Κρήτης. 
Κυρίως όµως πρέπει να µας απασχολήσει η «θέση» των τειχισµένων οικισµών στο 
ζήτηµα της οικιστικής του τέλους της ΥΜ ΙΙΙ Β περιόδου ή µε όρους απόλυτης 
χρονολόγησης των τελευταίων δύο ή τριών δεκαετιών του 13ου π.Χ. αιώνα. Και για 
φτάσουµε σε αυτό πρέπει πρώτα να απαντήσουµε στο αν όντως υφίσταται, µε ικανά και 
βέβαια δεδοµένα, µια τέτοια οµάδα και στο πόσο συνεκτική και όχι τυχαία είναι αυτή για 
να αποτελεί ένα µοντέλο οικιστικής οργάνωσης που να χαρακτηρίζει την περίοδο αυτή. 
Η Ηayden στο σχετικό άρθρο της πιθανολογεί µε µεγάλη αβεβαιότητα την ύπαρξη µιας 
τέτοιας οµάδας. Από την άλλη πλευρά, στις θέσεις που σύντοµα παρουσιάσαµε 
αντιστοιχούν τόσο πολλές ελλείψεις όσον αφορά την κατάσταση της έρευνάς τους, όσο 
και µεγάλες διαφορές «χαρακτήρα» που δεν µας επιτρέπουν να τις οµαδοποιήσουµε 
απόλυτα. Για παράδειγµα οι δύο περιπτώσεις τειχών στα Μινωικά ιερά κορυφής στο 
Γιούχτα και τον Κόφινα δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να εξεταστούν µε τους όρους 
ενός οικισµού. Από την άλλη πλευρά, στις περιπτώσεις των οικισµών της 

                                                 
34 Κ.Nowicki 2000, σ. 48. 
35 Για το Παλαίκαστρο Καστρί, έχει εκφράσει την άποψη πως ιδρύθηκε από πληθυσµό πειρατών αµέσως 
µετά την καταστροφή του Μινωικού οικισµού του Παλαίκαστρου µε την οποία ίσως και να σχετίζονται. 
36 Κ.Nowicki 2000, σ.228. 
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Καστροκεφάλας και του Κάτω Κάστελλου στη Ζάκρο, τα δεδοµένα και κυρίως τα 
δεδοµένα χρονολόγησης είναι τόσο ελλιπή ή αντιφατικά που δεν µπορούµε να 
στηρίξουµε ένα στέρεο θεωρητικό σχήµα πάνω τους. 
Με λίγα λόγια, ο ισχυρισµός του Nowicki στηρίζεται στην εξής ακολουθία: η 
εγκατάλειψη ή καταστροφή των παραλιακών θέσεων της Κρήτης στο τέλος της ΥΜ ΙΙΙΒ 
περιόδου συνδέεται άµεσα µε τη δηµιουργία τειχισµένων οικισµών σε προφυλαγµένα 
(όπως το φαράγγι της Ζάκρου) ή ορεινά (όπως ο Γιούχτας και ο Κόφινας) σηµεία, και 
αυτό αποτελεί ένα στάδιο πριν τη µεγάλη στροφή στην εγκατάσταση σε ορεινές θέσεις ή, 
κατά την προσέγγισή του, στην ίδρυση καταφυγιακών οικισµών από την αρχή της ΥΜ 
ΙΙΙ Γ37.Την ακολουθία αυτή στηρίζει µόνο πάνω στη χρονολογική συνέχεια που πιστεύει 
πως παρουσιάζουν η οµάδα των οχυρωµένων οικισµών µε την οµάδα των πρώτων 
ερυµνών οικισµών, αν βέβαια η χρονολόγηση που υποθέτει για τους τειχισµένους είναι 
σωστή.38 Ως εδώ όµως δύο βασικά προβλήµατα αντιτίθενται στην άποψη αυτή. Πρώτον, 
δε φαίνεται και δεν µπορούµε και εύκολα να αποδείξουµε την σχέση των τειχισµένων 
οικισµών µε τους προϋπάρχοντες, οι οποίοι τους τροφοδότησαν µε πληθυσµό, και 
δεύτερον, δε φαίνεται να υπάρχει καµία γεωγραφική ή άλλη σύνδεση των τειχισµένων 
οικισµών µε την οµάδα των ατείχιστων ορεινών οικισµών που ακολουθεί χρονολογικά. 
Για να δεχτούµε αυτή την ακολουθία αβίαστα, θα έπρεπε τουλάχιστον δύο από τα σκέλη 
της ακολουθίας να συνδέονται ή να έχουν κάποια σχέση. O Nowicki χρησιµοποιεί την 
ακολουθία αυτή και κυρίως το δεύτερο σκέλος της (δηλαδή την σχέση τειχισµένων 
οικισµών-καταφυγιακών οικισµών) για να εξηγήσει την πολύ περιορισµένη χρονικά 
χρήση και ως ένα βαθµό την πενία των δεδοµένων των τειχισµένων παραδειγµάτων. 
Πιστεύει δηλαδή, πως µια πρώτη σκέψη άµυνας ήταν η δηµιουργία τειχισµένων 
οικισµών, µια ιδέα που όµως εγκαταλείφθηκε γρήγορα προς όφελος της ίδρυσης πολλών 
ατείχιστων ορεινών οικισµών.39 O ισχυρισµός αυτός όµως δεν είναι αυταπόδεικτος. 
Τέλος, αν αποδεχτούµε προκαταβολικά την ακολουθία αυτή, θα ανακαλύψουµε και ένα 
σηµαντικό ερµηνευτικό λάθος. Αν οι άνθρωποι που έχτισαν τον οικισµό στο φαράγγι της 
Ζάκρου (ή στο Παλαίκαστρο-Καστρί) ήταν «πειρατές», τότε προφανώς δεν ήταν αυτοί 
που λίγο αργότερα, προσπαθώντας να ξεφύγουν από ένα τέτοιο κίνδυνο αποφάσισαν να 
εγκατασταθούν για τουλάχιστον δύο αιώνες σε ορεινούς οικισµούς! 
 

                                                 
37 Κ.Nowicki 2000, σ.222-228. 
38 Το ίδιο, σ.230. 
39 Το ίδιο, σ.228 και σ. 41-48. 
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ΙV. Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΤΕΙΧΙΣΤΩΝ ΕΡΥΜΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ Η 
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥΣ. 

 
Έχοντας αναλύσει λοιπόν το ζήτηµα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο που έχει ορίσει 
για τους οχυρωµένους οικισµούς τους οποίους ορίζει ως καταφύγια, ο Nowicki 
στρέφεται στην εξέταση των καθ�εαυτό καταφυγιακών ορεινών οικισµών την οποία 
ξεκινά αρχικά απαντώντας σε δύο ερωτήµατα. Πότε δηµιουργήθηκαν τα πρώτα από αυτά 
τα παραδείγµατα και γιατί οι άνθρωποι στράφηκαν στις ορεινές αυτές θέσεις. Την 
επιχειρηµατολογία του αναπτύσσει προσεγγίζοντας τα δεδοµένα ανάλογα µε την 
κατάσταση της έρευνας τους, δηλαδή παρουσιάζει τα συµπεράσµατά του πρώτα από τα 
ανασκαφικά δεδοµένα και στη συνέχεια από τα δεδοµένα των επιφανειακών ερευνών. 
Πρωτίστως τον ενδιαφέρει, αν η εγκατάλειψη των παραθάλασσιων θέσεων και οι πρώτες 
εγκαταστάσεις στα ορεινά ήταν επακόλουθες χρονικά ή αν υπήρχε ένα χρονικό κενό 
µεταξύ τους, κάτι που θα αποδυνάµωνε τον ισχυρισµό της απειλής από τη θάλασσα, της 
καταστροφής των παραλιακών κέντρων και στην συνέχεια της µεταστροφής στα 
ασφαλέστερα ορεινά σηµεία. Ο Νowicki υποστηρίζει την έναρξη της µετακίνησης στους 
ορεινούς οικισµούς στα τέλη της ΥΜ ΙΙΙ Β και στην πρώιµη ΥΜ ΙΙΙ Γ περίοδο, την ίδια 
περίοδο στην οποία τοποθετείται η εγκατάλειψη των οικισµώνστα πεδινά. Αναφέρει 
επίσης πως, αν και οι οικισµοί αυτοί εγκαταλείπονται ή καταστρέφονται τότε, η χρήση 
των τάφων συνεχίζεται για ένα µικρό χρονικό διάστηµα, καθώς παρά το γεγονός ότι οι 
άνθρωποι µετακινούνται σε πιο δυσπρόσιτες θέσεις, συνεχίζουν όµως να «διατηρούν τον 
έλεγχο της περιοχής που κατείχαν» και διατηρούν έτσι τη συνήθεια να χρησιµοποιούν 
τους ίδιους παραδοσιακά χώρους ταφής.40 Βέβαια, αν δεχτούµε πως η απειλή από τη 
θάλασσα ήταν τόσο ισχυρή, ώστε να προκαλέσει εγκατάλειψη ή καταστροφή των 
παραθαλάσσιων οικισµών, τότε θα πρέπει να θεωρήσουµε πιο πιθανή την εγκατάλειψη 
και των νεκροταφείων µαζί µε τους οικισµούς και κυρίως δε θα ήταν δυνατό να 
µιλήσουµε για διατήρηση του ελέγχου στην περιοχή που κατοικούσαν πριν. Ο 
Ρεθυµνιωτάκης αντιτίθεται στην άποψη του Νowicki υποστηρίζοντας πως δεν µπορεί να 
ανιχνευθεί κανένα φαινόµενο στροφής της οικιστικής προς τον ορεινό χώρο της Κρήτης 
τουλάχιστον έως την Μέση ΥΜ ΙΙΙ Γ περίοδο.Την άποψη αυτή εκφράζει κυρίως µέσα 
από συµπεράσµατά του από την έρευνα του στο Καστέλλι Πεδιάδας.41 O οικισµός αυτός 
βρίσκεται σε απόσταση τριών ωρών από την θάλασσα, κάτι που κάνει το Νowicki να 
πιστεύει, πως η εσωτερική αυτή θέση του τον προφύλαξε από τον κίνδυνο της 
πειρατείας. Κατατάσσει λοιπόν τη θέση στο Καστέλλι Πεδιάδας µαζί µε την οµάδα των 
υπολοίπων «προβληµατικών» θέσεων οι οποίες, ενώ δεν βρίσκονται σε δυσπρόσιτα 
σηµεία καταφέρνουν να εξακολουθήσουν να ζουν κατά την ΥΜ ΙΙΙ Γ περίοδο.42 Στην 
οµάδα των οικισµών αυτών κατατάσσει την Κνωσό, την Τύλισσο και τη Φαιστό, 
υποστηρίζοντας πως το µυστικό της επιβίωσής τους ήταν αφενός η µεγάλη κατά την 
εποχή του Χαλκού δύναµή τους και αφετέρου η γεωγραφική τους θέση.43.Όµως δεν 
αποτελεί ένα από τους στόχους του το να προχωρήσει σε περαιτέρω ανάλυση της 
ξεχωριστής αυτής οµάδας,καθώς πιστεύει πως η οµάδα δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

                                                 
40 Κ. Nowicki 2000, σ.228. 
41 G. Rethemniotakis, 1997, σ. 325. 
42 Κ. Nowicki 2000, σ.228. 
43 Το θέµα αυτό έχοντας ως παράδειγµα το ζήτηµα της «επιβίωσης» της Κνωσσού έχει αναπτυχθεί στο 
αντίστοιχο κεφάλαιο για την περιοχή της Κνωσσού. 
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αρκετά καλά ως πηγή για την οικιστική των Σκοτεινών Αιώνων και πως καλύτερα 
συµπεράσµατα µπορούν να εξαχθούν µόνο από την «µεµονωµένη» εξέταση των 
ερυµνών, καταφυγιακών, κατά την προσέγγισή του οικισµών. Για το λόγο αυτό στην 
κατηγορία των ανεσκαµµένων οικισµών παρουσιάζει τα ευρήµατα από τους βασικούς 
τρείς ανασκαµµένους οικισµούς στην ανατολική Κρήτη, το Καρφί, το Καβούσι και το 
Βρόκαστρο. Για το Καρφί σηµειώνει πως, ενώ αρχικά η ιδρυσή του είχε χρονολογηθεί 
στα µέσα του 12ου αιώνα, είναι πολύ πιθανόν να είναι πρωιµότερη καθώς η κεραµική που 
έχει διατηρηθεί και που είναι περισσότερο διαγνώσιµη, προέρχεται από τις τελευταίες 
φάσεις κατοίκησης, ενώ το πρωιµότερο υλικό έχει διατηρηθεί σε µικρότερο βαθµό, 
καθώς φθειρόταν και αποµακρυνόταν από τις επόµενες φάσεις, ένα φαινόµενο που είναι 
αρκετά συχνό σε οικισµούς µε µεγάλη διάρκεια και συνέχεια κατοίκησης. 
Η ανασκαφή του Βρόκαστρου ανέδειξε κυρίως οικιστικά κατάλοιπα που ανήκουν στους 
ύστερους Σκοτεινούς αιώνες. Ο Νowicki ωστόσο αποδέχεται πως η κορυφή είχε οικισθεί 
πρωιµότερα, κατά την ΥΜ ΙΙΙ Γ περίοδο ή ακόµα και στο τέλος της ΥΜ ΙΙΙ Β και ότι 
επίσης και στο Βρόκαστρο η πρωιµότερη αυτή φάση είναι εµφανής µόνο ως ένας πολύ 
διαταραγµένος ορίζοντας, όπως συµβαίνει και σε ένα άλλο αριθµό θέσεων44. Το 
φαινόµενο αυτό εντοπίσαµε και σχολιάσαµε και για την Κνωσό, όπως και για ένα αριθµό 
άλλων οικισµών, ωστόσο ο Nowicki επιλέγει να το χρησιµοποιήσει µόνο ως στοιχείο της 
πρωιµότητας της ίδρυσης των ορεινών οικισµών και όχι ως στοιχείο της συνέχειας της 
κατοίκησης στους οικισµούς που προϋπήρχαν. 
Τέλος παρουσιάζει τα δεδοµένα από τρείς άλλους ανασκαµµένους χώρους στην 
ανατολική Κρήτη, τις δύο θέσεις στο Καβούσι, Βρόντα και Κάστρο, τις θέσεις 
Μοναστηράκι Καταλύµατα και Χαλασµένο καθώς και τα ευρήµατα από τις ανασκαφές 
στην θέση Θρόνος Κεφάλα στο Αµάρι. Αδιαµφισβήτητα οι ανασκαφικές έρευνες σε όλες 
αυτές τις θέσεις έχουν συµπληρώσει την εικόνα της οικιστικής στην Κρήτη των 
Σκοτεινών αιώνων. Ο Νowicki τις οµαδοποιεί προβάλλοντας ως κοινό χαρακτηριστικό 
τους την πρωιµότητα της εγκατάστασης σε αυτές. Οι αντιρρήσεις µας όµως εδώ δεν 
αφορούν την κοινή χρονολογικά ίδρυση των οικισµών αυτών αλλά το κατά πόσο 
µπορούµε να τους αντιµετωπίσουµε ως µια οµοιογενή κατηγορία βάσει και των 
υπολοίπων δεδοµένων τους δηλαδή της οικιστικής οργάνωσης, της ιδιαίτερης 
τοπογραφίας τους και του υλικού τους πολιτισµού. 
Στρεφόµενος τώρα στο επιφανειακό υλικό, ο Νοwicki παρουσιάζει µια σειρά από θέσεις 
οι οποίες διέθεταν κεραµεικό υλικό της πρώιµης ΥΜ ΙΙΙ Γ περιόδου και τις οποίες 
αντίστοιχα θεωρεί ως τα πρώτα παραδείγµατα µεταναστευτικώνεγκαταστάσεων. Μεταξύ 
αυτών είναι οι θέσεις Πευκί-Καστελλόπουλο, Κουτσουνάρι-Καρφί, Άγιος Ιωάννης-
Καταλύµατα, Αδριανός-Φορτέτσα, Ανατολή-Ελληνική Κορυφή και Άρβη-Φορτέτσα.45 
Υποστηρίζει ακόµα πως πολλές άλλες θέσεις ανήκουν εξίσου σε αυτή την κατηγορία, 
πλην όµως αυτό δεν είναι τόσο εµφανές, γιατί η κεραµική τους δεν είναι αρκετά 
διαγνώσιµη. Η υποθετική χρονολόγηση του Nowicki πάνω σε ότι αφορά τις πρώτες 
εγκαταστάσεις σε ορεινές θέσεις έχει βασιστεί σε παρατηρήσεις επί της κεραµικής που 
αφορούν το υλικό (fabric) ή τα είδη της διακόσµησης. 
Στη συνέχεια στρέφεται στην ανάλυση των αιτιών που έστρεψαν τον πληθυσµό στην 
επιλογή του ορεινού χώρου για τη δηµιουργία ενός νέου µοντέλου κατοίκησης. Ο 

                                                 
44 Την άποψη της πιο πρώιµης χρονολόγησης της ίδρυσης του Βρόκαστρου έχει υποστηρίξει και η Κάντα, 
A. Kanta, in Hallager, Hallager 1997, σ. 370. 
45 Κ. Nowicki 2000, σ.230. 
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βασικός του ισχυρισµός είναι η ανάγκη υπεράσπισης από το θαλάσσιο κίνδυνο. 
Εκφράζοντας αυτή την άποψη βρίσκει αντιστοιχία µε τους ισχυρισµούς της Ηall πάνω 
στο χαρακτήρα του Βρόκαστρου η οποία υποστήριζε πως «για ένα πληθυσµό που ζούσε 
µε το φόβο της ξαφνικής εισβολής από την θάλασσα, το Βρόκαστρο παρουσιάζει πολλά 
πλεονεκτήµατα»46. Η ίδια είχε ακόµα υποθέσει πως ένας αριθµός «παρατηρητών» στα 
βραχώδη σηµεία της βόρειας πλευράς της ακρόπολης του Βρόκαστρου θα µπορούσε να 
παρακολουθεί και να προειδοποιήσει για την έλευση εχθρών σε όσους δούλευαν ή 
βρίσκονταν στην πεδιάδα κάτω από τον οικισµό, έτσι ώστε να µπορούν µε ασφάλεια να 
επιστρέψουν στο καταφύγιο της ακρόπολης. Πρίν από κάθε παρατήρηση πάνω στην 
ορθότητα ή την αποτελεσµατικότητα αυτού του ισχυρισµού, θα πρέπει να θυµηθούµε ότι 
η Hall διατύπωνε αυτές τις απόψεις το 1914, όταν ακόµα η έρευνα αλλά και τα έως τότε 
ευρήµατα για την οικιστική των Σκοτεινών αιώνων, όχι µόνο στην Κρήτη αλλά και στην 
υπόλοιπη Ελλάδα, ήταν σε αρχικό στάδιο. Ελάχιστες θέσεις, αν όχι µόνο το Βρόκαστρο, 
ήταν γνωστές ανασκαφικά και δε θα πρέπει να θεωρήσουµε περίεργη τη γένεση της 
θεωρίας των αµυντικών ορεινών οικισµών στην Κρήτη σε µια εποχή που ολοένα και 
αποκαλύπτει ανασκαφικά τις διάφορες φάσεις εξέλιξης και τα πρώτα στοιχεία για την 
καταστροφή του Μινωικού κόσµου. Είναι µια πολύ πρώιµη εποχή για να διατυπωθούν 
σκέψεις για «συνέχεια κατοίκησης ή επιβίωση» σε µινωικές θέσεις όπως η Κνωσός ή η 
Φαιστός, και εποµένως η αποκάλυψη της «καταστροφής» τους σε συνδυασµό µε τις 
πρώτες ανακαλύψεις θέσεων των Σκοτεινών αιώνων σε ένα εντελώς διαφορετικό, 
«δυσπρόσιτο» περιβάλλον, ευνοεί τη στήριξη της ιδέας της επιλογής αυτής για καθαρά 
αµυντικούς σκοπούς. 
Σχεδόν ένα αιώνα µετά όµως, η έρευνα βρίσκεται σε πολύ διαφορετικό στάδιο και ο 
κατάλογος των οικισµών είναι πολύ µεγαλύτερος και ιδιαίτερα ανοµοιόµορφος ως προς 
τα χαρακτηριστικά τους. Η άποψη της Hall βέβαια παραµένει. Άλλωστε αποτέλεσε 
αργότερα και την άποψη αρκετών άλλων ερευνητών, παρόλα αυτά όµως δεν µπορούµε 
µετά τις αλλαγές και το πλήθος των δεδοµένων να τη χρησιµοποιούµε πλέον ως de facto 
επιχείρηµα. 
Ο Nowicki λοιπόν συµπληρώνει τον ισχυρισµό της Hall λέγοντας πως, όπως ακριβώς µε 
το Βρόκαστρο, αντίστοιχα και πολλοί άλλοι αµυντικοί οικισµοί χρησίµευαν παράλληλα 
ως καταφύγια και ως χώροι παρατήρησης για τις εκτάσεις που απλώνονταν γύρω και 
κάτω από τις ακροπόλεις αυτές.47 Έτσι, ως παράγοντες για την επιλογή της θέσης ενός 
υπερασπίσιµου οικισµού, ο Nowicki παραθέτει επίσης το δεδοµένο της καλής 
ορατότητας προς τη θάλασσα αλλά και τη φυσική άµυνα του χώρου, ιδιαίτερα από την 
πλευρά της θάλασσας. Στην κατηγορία αυτή εντάσσει θέσεις όπως το Καρφί, το οποίο 
προστατεύεται πολύ καλά από την Βόρεια πλευρά (την πλευρά της θάλασσας) και 
διάφορες άλλες θέσεις στο Λασίθι, καθώς πιστεύει πως η ένταξη των οικισµών στο 
οροπέδιο του Λασιθίου δηλώνει πως η ανάγκη άµυνας αυτών δεν προκλήθηκε από 
εσωτερικές διαφορές, αλλά προέκυψε από την απειλή εχθρού που αναµενόταν έξω από 
το Λασίθι, από την κατεύθυνση της θάλασσας.48 
Στη συνέχεια αναγνωρίζει πως αν και η τοπογραφική δυνατότητα υπεράσπισης είναι το 
βασικότερο στοιχείο επιλογής της θέσης, οι κάτοικοί της δεν ήταν δυνατόν να 
αποµακρυνθούν από τις πηγές νερού και τις δυνατότητες καλλιεργήσιµης γής. Όσον 

                                                 
46 Ε. Ηall, 1914, σ. 81. 
47 Κ. Nowicki 2000, σ.230-31. 
48Το ίδιο, σ.231. 



 24

αφορά το πρώτο θέµα, δηλαδή τη δυνατότητα ύδρευσης, η απάντηση στα πλαίσια των 
«ερυµνών» οικισµών των Σκοτεινών Αιώνων είναι ιδιαίτερα εύκολη. Πράγµατι φαίνεται 
πως η πρόσβαση σε πηγές νερού δεν ήταν ένα από τα προβλήµατα που είχαν να 
αντιµετωπίσουν, καθώς όλα σχεδόν τα παραδείγµατα ορεινών οικισµών της περιόδου 
αυτής διαθέτουν άφθονες πηγές πόσιµου νερού. Τα κρητικά βουνά είναι πλούσια σε 
φυσικές πηγές νερού και όλοι σχεδόν οι οικισµοί στις θέσεις αυτές είχαν πρόσβαση σε 
µία ή περισσότερες πηγές µέσα σε λιγότερο από 5 έως 20 λεπτά µε τα πόδια.49 Το 
αναµφισβήτητο αυτό δεδοµένο µπορεί κάλλιστα να χρησιµοποιηθεί ως επιχείρηµα είτε 
πρόκειται να στηρίξει την άποψη του αµυντικού χαρακτήρα των οικισµών αυτών είτε 
απλά την άποψη του µη µεταναστευτικού /αµυντικού χαρακτήρα τους. Πιο περίπλοκη 
αντίθετα, γίνεται η κατάσταση στην περίπτωση θέσεων όπως το Μοναστηράκι 
Καταλύµατα, η Άρβη Φορτέτσα, ή ο Κάτω Κάστελλος στο φαράγγι της Ζάκρου, καθώς η 
πρόσβαση σε πόσιµο νερό ήταν πολύ δυκολότερη, όχι λόγω απόστασης αλλά λόγω 
διάταξης του χώρου. Στις περιπτώσεις αυτές η προµήθεια και µεταφορά του νερού 
προϋποθέτει κατάβαση σε απόκρηµνες πλευρές φαραγγιών ή άλλες αντιστοίχου 
µεγέθους δυσκολίες που µπορούν να επηρεάσουν σοβαρά τη δυνατότητα µόνιµης και 
καθηµερινής επιβίωσης στις θέσεις αυτές. 
Ο επόµενος παράγοντας, αυτός της δυνατότητας πρόσβασης σε εκµεταλλεύσιµη 
αγροτικά γή, συνιστά και τον παράγοντα πάνω στον οποίο έχει στηριχτεί η διάσταση 
απόψεων σχετικά µε το χαρακτήρα των ορεινών οικισµών στην Κρήτη των Σκοτεινών 
αιώνων. Η περιοχή του Καβουσίου αποτέλεσε την έδρα της µελέτης του D. Haggis πάνω 
στο σταθερότυπο και την οικονοµία των οικισµών των Σκοτεινών αιώνων. Αυτός 
εξέφρασε και τις σηµαντικότερες αντιρρήσεις απέναντι στο ερµηνευτικό σχήµα των 
υπερασπίσιµων/µεταναστευτικών οικισµών50. Πάνω στο θέµα αυτό ο Νowicki 
υποστηρίζει, πως η παρουσία άφθονου νερού και καλής εκµεταλλεύσιµης γής γύρω από 
το Καβούσι, δεν εξηγεί το γιατί σε καµία άλλη χρονική στιγµή, εκτός των Σκοτεινών 
αιώνων, δεν επιλέχτηκε η ορεινή θέση για εγκατάσταση αλλά οι χαµηλότερες και πιο 
προσβάσιµες θέσεις.51 
Η αποµάκρυνση από την παράλια ζώνη και τους πεδινούς χώρους σε χαµηλό υψόµετρο 
πρέπει να οδήγησε σύµφωνα µε τον Nowicki σε πληθυσµιακή συγκέντρωση σε χώρους 
που προσέφεραν τις καλύτερες συνθήκες περιβάλλοντος σε συνδυασµό µε τις καλύτερες 
πάντα δυνατότητες άµυνας. Πιστεύει πως η συγκέντρωση αυτή βοήθησε στην 
εξασφάλιση καλύτερης άµυνας καθώς οι κοινότητες µπορούσαν πιο εύκολα έτσι να 
οργανώσουν την άµυνά τους52. Ωστόσο το φαινόµενο αυτό, αν όντως αποδειχτεί ότι 
λαµβάνει χωρα σε µεγάλη κλίµακα, δεν είναι εντοπίσιµο µόνο στην Κρήτη. Όπως θα 
δούµε, αντίστοιχα φαινόµενα παρατηρούνται κατά τον 12ο αιώνα τόσο στην περίπτωση 
της Κύπρου, όπως συµβαίνει µε το Κίτιο, όσο και σε µερικές περιπτώσεις οικισµών στην 
Πελοπόννησο (Ασίνη, Τίρυνθα, Μυκήνες και Άργος) και, κατά την άποψη του P. Åström 
το φαινόµενο αυτό αντιστοιχεί σε ένα είδος συνοικισµού53. Συνεπώς θα πρέπει να 
                                                 
49 Κ. Nowicki 2000, σ.232. 
50 D.C. Haggis 1992, και D.C. Haggis JMA Vol. 6:2, (1993), σ. 131-174. Τις απόψεις του D. Haggis, οι 
οποίες σχολιάζονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο για την περιοχή του Καβουσίου, ασπάζεται και η οµάδα των  
Αµερικανών ερευνητών της οικιστικής των Σκοτεινών αιώνων στην Κρήτη, µεταξύ των οποίων κυρίως οι 
M. Mook και W. Coulson. 
51 Κ. Nowicki 2000, σ.232. 
52 Το ίδιο, σ.232. 
53 P Åström 1992, σ. 27. 
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µελετήσουµε το ζήτηµα αυτό περισσότερο, συµπεριλαµβάνοντας, εφόσον δεν συνιστά 
ένα µεµονωµένο «κρητικό» φαινόµενο, και τις παραµέτρους µιας ενδεχόµενης νέας 
πολιτικής οργάνωσης εκτός από την πιθανότητα της άµυνας. 
Έως τώρα λοιπόν η γενική εικόνα που απορρέει από το µοντέλο του Nowicki για την 
οικιστική κατάσταση αµέσως µετά την κατάρρευση του Μινωικού οικιστικού 
συστήµατος διαγράφεται ως εξής: από τη µια πλευρά παρουσιάζει την ερήµωση της 
παραθαλάσσιας ζώνης και από την άλλη πλευρά οι µετανάστες των θέσεων αυτών, οι 
οποίοι υπέφεραν από τις διαταραχές στη στροφή του 13ου αιώνα, οργανώνουν την άµυνά 
τους µέσα από νέους οικισµούς στα πλαίσια µεγαλύτερων πολιτικών ενοτήτων. Η 
επόµενη ακριβώς φάση, η οποία χρονολογικά τοποθετείται µεταξύ 1170-1150 π.χ. 
αντιπροσωπεύεται από αύξηση του αριθµού των θέσεων την οποία ο Νowicki συνδιάζει 
και µε αντίστοιχη πληθυσµιακή αύξηση.54 Το γεγονός αυτό το αποδίδει στην 
αποτελεσµατικότητα του συστήµατος άµυνας που δηµιουργήθηκε κατά την πρώτη φάση 
της εγκατάστασης στους ορεινούς οικισµούς. Την επέκταση του αριθµού των οικισµών 
και την πληθυσµιακή αυτή αύξηση ο Νowicki τοποθετεί χρονολογικά στα πλαίσια της 
πρώιµης και µέσης ΥΜ ΙΙΙ Γ περιόδου, ενώ ο Haggis για το Καβούσι υποθέτει µια 
παρόµοια πληθυσµιακή και οικιστική εξάπλωση αλλά την τοποθετεί νωρίτερα, στην ΥΜ 
ΙΙΙΒ-ΥΜΙΙΙ Γ και ΥΜ εποχή.55 O Nοwicki υποστηρίζει επίσης πως το οικιστικό µοντέλο 
γίνεται πιο σύνθετο και πως οι θέσεις συγκροτούνται από τον συνδυασµό «υψηλών 
αµυντικών ακροπόλεων» και «κατώτερων οικισµών» τοποθετηµένων κοντά στην 
καλλιεργήσιµη γή ή τις πεδιάδες. Οι κάτοικοι, κατά την προσέγγιση του Νοwicki, έπρεπε 
να συµβιβαστούν µεταξύ ασφάλειας και άνεσης, αν και γενικά πιστεύει πως οι συνθήκες 
δεν πρέπει να ήταν τόσο αντίξοες όσο στην αρχή της εγκατάστασης στους ορεινούς 
χώρους, καθώς αναγνωρίζει πως ένας µεγάλος αριθµός «αµυντικών» θέσεων 
εξαπλώνεται εκτός των αµυντικών τους ορίων κατά το µέσον της ΥΜ ΙΙΙ Γ εποχής.56 Ως 
αντίστοιχα ζεύγη τέτοιων οικισµών παρουσιάζει τις περιπτώσεις των θέσεων Ζάκρος 
Πάνω Κάστελλο/ Ζάκρος Ελληνικά, Ορεινό Καστρί/ Ορεινό Ελληνικά και Μοναστηράκι 
Καταλύµατα/ Μοναστηράκι Χαλασµένο. Το ίδιο µοντέλο προτείνει και για τις δύο 
βασικές θέσεις στο Καβούσι, µε το Κάστρο ως υπερασπίσιµη και πρωιµότερη θέση και 
το Βρόντα (και πιθανώς τα Αζόρια) ως υστερότερη και λιγότερο υπερασπίσιµη. 
Περνώντας στο θέµα της αρχιτεκτονικής διευθέτησης και της µελέτης της κοινωνικής 
οργάνωσης που προκύπτει µέσα από αυτήν, ο Νowicki θεωρεί το παράδειγµα του 
Καρφιού ως το πλέον κατάλληλο για τέτοιου είδους παρατηρήσεις, καθώς σηµειώνει πως 
παρά τον αριθµό των ανασκαφών σε ανάλογες θέσεις των Σκοτεινών αιώνων στην 
Κρήτη, το Καρφί παραµένει η πληρέστερη και µεγαλύτερη πηγή δεδοµένων µας. Ως 
δευτερεύουσες πηγές θεωρεί τους ανασκαµµένους χώρους στο Καβούσι και το 
Μοναστηράκι, χωρίς να περιλαµβάνει το Βρόκαστρο στη συζήτηση αυτή. Πράγµατι, ο 
όγκος των δεδοµένων που διαθέτουµε από το Καρφί ευνοεί τη συζήτηση τόσο γύρω από 
το θέµα της οικιστικής οργάνωσης και χρήσης του χώρου όσο και γύρω από το ζήτηµα 
της οικονοµίας του οικισµού. Οφείλουµε όµως να θυµόµαστε ότι η ανασκαφή στο Καρφί 
είναι ήδη αρκετά παλαιά και πως µε βάση τις απόψεις του πρώτου και βασικού ερευνητή 
της, του J. Pedlebury, έγινε κάτω από το πρίσµα της έρευνας ενός «προσφυγικού» 

                                                 
54 Την ίδρυση των πρώτων µεταναστευτικών οικισµών τοποθετεί ο Nowicki µεταξύ 1200 και 1170-1150. 
55 D. Haggis 1993, σ. 158. 
56 Κ. Nowicki 2000, σ.235-6. 
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οικισµού.57 Επίσης πρέπει να σηµειωθεί ότι οικισµοί όπως το Μοναστηράκι Χαλασµένο 
δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι έχουν κάποιο ειδικό βάρος σε σχέση µε άλλους 
ανασκαµµένους ή ανασκαπτόµενους οικισµούς στην Κρήτη, και πολύ περισσότερο µε τις 
δυνατότητες έρευνας που προσφέρει το Βρόκαστρο, µια θέση µε εξίσου παλαιά 
ανασκαφικά δεδοµένα, πλην όµως αρκετά επαρκή και «πλούσια». 
Για τον Nowicki ο χαρακτήρας του οικισµού στο Καρφί άλλαξε ριζικά µέσα στα 
διακόσια χρόνια της ύπαρξής του, καθώς πιστεύει πως εξελίχθηκε από ένα µεσαίου 
µεγέθους «προσφυγικό» οικισµό σε µεγάλη πόλη και τοπική πρωτεύουσα µε τη δική της 
εδαφική κυριαρχία και ένα αριθµό εξαρτηµένων οικισµών και µεµονωµένων 
εγκαταστάσεων58. Την εικόνα της εξέλιξης/εξάπλωσης του Καρφιού οφείλουµε να 
εξετάσουµε όµως και εκτός του πλαισίου της «προσφυγικής θεωρίας». 
Τέλος, έχοντας εξετάσει συνοπτικά τα ζητήµατα της οικιστικής και κοινωνικής 
οργάνωσης και της σχέσης των ιερών και των νεκροταφείων µε τους 
«µεταναστευτικούς» οικισµούς ο Nowicki στρέφεται στη µελέτη της τελευταίας 
χρονολογικά περιόδου που εξετάζει, η οποία χαρακτηρίζει τη στροφή από την 
Πρωτογεωµετρική στην Πρώιµη Γεωµετρική περίοδο. Στην περίοδο αυτή, και 
συγκεκριµένα ήδη από την τελική φάση της ΥΜ ΙΙΙ Γ (ή αλλιώς της Υποµινωικής) 
περιόδου διαπιστώνει την εγκατάλειψη πολλών υπερασπίσιµων θέσεων των 
προηγούµενων περιόδων, ένα φαινόµενο το οποίο συνδέει µε την εµφάνιση νέας 
πολιτικής κατάστασης στο νησί. Η παρατήρηση της εγκατάλειψης των θέσεων αυτών 
αφορά κυρίως την Ανατολική Κρήτη και όχι τόσο την Κεντρική ή τη ∆υτική στις οποίες 
άλλωστε περιοχές και το φαινόµενο των µεταναστευτικών οικισµών δεν ήταν τόσο πολύ 
εµφανές όσο στην ανατολική. Πράγµατι η κατάσταση στην κεντρική Κρήτη ή την 
Μεσσαρά για παράδειγµα δεν «ταίριαζε» πολύ καλά εξαρχής µε το µοντέλο των 
καταφυγιακών οικισµών, καθώς πολλές από τις θέσεις που εµφανίζονται εκεί κατά τους 
Σκοτεινούς αιώνες, πρώτον προϋπάρχουν ήδη από τα ΥΜ ΙΙΙ Α-Β χρόνια και δεν 
ιδρύονται επί τούτου στα ΥΜ ΙΙΙ Γ, και δεύτερον δε βρίσκονται καθόλου σε 
απροσπέλαστα σηµεία.  
Την εγκατάλειψη του Καρφιού (το οποίο πλέον βάσει της εξέλιξής του δε θεωρεί 
προσφυγικό οικισµό) ο Νowicki τοποθετεί, σύµφωνος όντας µε τον Watrous, στα τέλη 
του 11ου και στην αρχή του 10ου αιώνα π.Χ.59 Πιστεύει ακόµα πως η διαδικασία της 
εγκατάλειψης πρέπει να διήρκεσε περισσότερο από µια γενιά και µιλώντας µε απόλυτους 
χρονολογικούς όρους γύρω στο 1030 π.Χ.ή την λεγόµενη «µεταβατική» Υποµινωική/ 
Πρώιµη Πρωτογεωµετρική Περίοδο από το 1000 έως το 970 π.Χ.60 Την ίδια εικόνα 
εγκατάλειψης παρουσιάζει ο Nowicki και για τις υπόλοιπες «υπερασπίσιµες» θέσεις στο 
Λασίθι και το φαινόµενο αυτό της εγκατάλειψης το οποίο βλέπει σε µια αρκετά µεγάλη 
κλίµακα, το συνδέει µε την εδαφική επέκταση άλλων θέσεων στην περιφέρεια των 
υπερασπίσιµων οικισµών. Την κατηγορία αυτή συνιστούν θέσεις όπως οι Αρκάδες, η 
Λύττος, ο Ανάβλοχος, η ∆ρήρος, η Λατώ, και άλλες θέσεις οι οποίες ιδρύονται κατά την 
αρχή ή την µέση της ΥΜ ΙΙΙ Γ περιόδουέξω από τα Λασιθιώτικα βουνά, πάνω από 
µεγάλες πεδιάδες ή κοιλάδες61. Ο Nowicki θεωρεί λογική την σύνδεση µεταξύ των δύο 

                                                 
57 H. W and J. D. S. Pedlebury, M. B. Money-Coutts BSA 38, (1937-38) σ. 57-148. 
58 Κ. Nowicki 2000, σ.238. 
59 L.V. Watrous 1980, σ. 282, Κ. Nowicki 2000, σ.243. 
60 J. N. Colstream H. W. Catling 1996, σ. 410. 
61 Κ. Nowicki 2000, σ.241-42. 
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αυτών φαινοµένων, ωστόσο η σύνδεση µεταξύ της εγκατάλειψης των πρώτων και της 
ίδρυσης των δεύτερων δεν επιβεβαιώνεται από τα αρχαιολογικά δεδοµένα σε όλες τις 
περιπτώσεις. Ο Nowicki στηρίζει τον ισχυρισµό του σε τοπογραφικές και χρονολογικές 
συναρτήσεις µεταξύ των δύο περιπτώσεων και δηµιουργεί «ζεύγη» υπερασπίσιµων 
θέσεων οι οποίες εγκαταλείπονται και νέων οικισµών στους οποίους οι κάτοικοι των 
προηγουµένων εγκαθίστανται. Κριτήρια για την επιλογή των νέων σηµείων θεωρεί την 
ευνοϊκότερη θέση τους σε σχέση µε την καλλιεργήσιµη γή, τις πηγές νερού και τους 
υπόλοιπους φυσικούς χώρους.  
Είναι προφανές ότι τόσο στην ερµηνεία της µετακίνησης από τους τειχισµένους 
οικισµούς στους υπερασπίσιµους/ορεινούς, όσο και στην ερµηνεία της µετακίνησης από 
τους υπερασπίσιµους στους οικισµούς µετά τηνΥΜ ΙΙΙ Γ εποχή, ο Nowicki χρησιµοποιεί 
το ίδιο σύστηµα αναλογίας, συνδυάζοντας ζεύγη οικισµών µε µοναδικά κριτήρια τη 
χρονολογική ακολουθία και την τοπογραφική συνάφεια/οµοιότητα. 
Πάντως η αµυντική διάσταση, ή καλύτερα αιτία, της δηµιουργίας ενός νέου οικιστικού 
µοντέλου δεν είναι απούσα στην ανάλυση του Nowicki, ούτε σε ότι αφορά το 
Πρωτογεωµετρικό µοντέλο οικιστικής. Το νέο µοντέλο οικιστικής θεωρεί εξίσου 
αµυντικό µε αυτό της ΥΜ ΙΙΙ Γ περιόδου µε τη διαφορά ότι οι κάτοικοι στο Λασίθι 
αντιµετωπίζουν τώρα ένα διαφορετικό κίνδυνο. Πιστεύει λοιπόν πως «στα τέλη της ΥΜ 
ΙΙΙ Γ ή Υποµινωικής περιόδου, ο εχθρός ήταν σταθερά υπαρκτός στα όρια της 
επικράτειας του Λασιθίου και πως συνεπώς ήταν αναγκαία η συγκέντρωση του 
πληθυσµού από διαφορετικές θέσεις για να ιδρυθεί µια νέα «πόλη» ικανή να αντισταθεί 
στην ισχύ του εχθρού. Η πόλη στην κορυφή της Παπούρας ήταν το αποτέλεσµα αυτής 
της διαδικασίας.»62  
Τέλος, ο Nowicki εφαρµόζει το µοντέλο ανάλυσής του και στην περίπτωση της ∆υτικής 
Κρήτης, όπου διακρίνει τις τρείς διαφορετικές φάσεις ή µοντέλα οικιστικής οργάνωσης 
που παρουσίασε για την Ανατολική: Πρώτον, την ύπαρξη και συνέχεια των 
υπερασπίσιµων θέσεων κατά την ΥΜ ΙΙΙ Γ περίοδο, καθώς και τη σηµαντική ανάπτυξή 
τους κατά την Πρωτογεωµετρική περίοδο, δεύτερον, τη µετακίνηση από τις «πολύ 
υπερασπίσιµες» θέσεις σε θέσεις «τύπου ακρόπολης» και τρίτον, την εγκατάλειψη 
ορισµένων από τους ορεινούς/ αµυντικούς οικισµούς. 
 
 

                                                 
62 Κ. Nowicki 2000, σ.245. 
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Κεφάλαιο 2ο 
  

Ι. ΜΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΚΑΒΟΥΣΙ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ 

ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ. 
 

Για τον D. Haggis η µελέτη των Σκοτεινών αιώνων στην Ελλάδα έχει στερηθεί δύο 
βασικών παραγόντων, της στρωµατογραφηµένης έρευνας των ανασκαµµένων οικισµών 
και της εκτεταµένης συστηµατικής επιφανειακής έρευνας, δύο στοιχείων τα οποία θεωρεί 
ως απαραίτητη βάση για τη ερµηνεία των φαινοµένων της εποχής. Η ευρύτερη περιοχή 
του Καβουσίου στην Ανατολική Κρήτη αποτελεί ένα περιβάλλον ιδιαίτερα πλούσιο σε 
ευρήµατα των Σκοτεινών αιώνων µε το ιδιαίτερο πλεονέκτηµα ότι έχει τύχει και 
συστηµατικής επιφανειακής έρευνας και πρόσφατης ανασκαφικής. Ο Ηaggis επιχείρησε, 
µετά την ολοκλήρωση της επιφανειακής έρευνας στην περιοχή του Καβουσίου να 
µελετήσει συγκριτικά, τα «παραδοσιακά» (προ Β΄ παγκοσµίου πολέµου) µοντέλα 
οικιστικής οργάνωσης και το µοντέλο οικιστικής οργάνωσης που προτείνει για την 
περίοδο των Σκοτεινών αιώνων στην περιοχή63. Η σύγκριση αυτή φανερώνει κατά την 
άποψή του την οµοιότητα των δύο οικιστικών συστηµάτων στην ίδια περιοχή και 
αποκαλύπτει ότι η περιορισµένη αγροτικά εκµεταλλεύσιµη γη και οι εξίσου 
περιορισµένες παροχές νερού, όπως και η κατακερµατισµένη τοπογραφία του χώρου, 
αποτελούν τοπικές µεταβλητές που έχουν επηρεάσει την «περιφερειακή» ταυτότητα των 
οικισµών τόσο στην περίπτωση των παραδοσιακών οικισµών όσο και στην περίπτωση 
των οικισµών των Σκοτεινών αιώνων. Επιπλέον τα συµπεράσµατα του Ηaggis έχουν 
εκφραστεί µέσα στα πλαίσια της σηµασίας µιας ευρείας χωροταξικής ανάλυσης και µέσα 
στα πλαίσια της εξέτασης της τοπογραφίας και του τοπικού περιβάλλοντος µε σκοπό τον 
προσδιορισµό της πολιτισµικής ταυτότητας/διαφορετικότητας και των κοινωνικών 
συστηµάτων στους Σκοτεινούς αιώνες στην Κρήτη64. H κατανόησή µας γύρω από τους 
ελληνικούς Σκοτεινούς αιώνες έχει κατα καιρούς επιβαρυνθεί από προβλήµατα 
χρονολογικής κατάταξης της κεραµικής ή από την έλλειψη δεδοµένων από τους 
ανασκαµµένους οικισµούς, δεδοµένα τα οποία να µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην 
ανασύσταση της ιστορίας της περιόδου. Τόσο οι κριτικές επισκοπήσεις των 
ανασκαφικών και επιφανειακών δεδοµένων όσο και οι ειδικές αναλύσεις των 
τάσεων/φαινοµένων της εποχής στο πεδίο το ίδιο, φανέρωσαν τον έντονο 
«περιφερειακό» χαρακτήρα και τη διαφορετικότητα στο επίπεδο του υλικού πολιτισµού 
καθώς και τις δυσκολίες στην ερµηνεία τους. Η έρευνα της περιόδου αυτής έχει πολλές 
φορές κυριαρχηθεί από ιστορικές γενικεύσεις που αφορούν την κατάρρευση των 
συστηµάτων/πολιτισµού της εποχής του Χαλκού, το ζήτηµα της ∆ωρικής εισβολής και 
τις ιστορικές αιτίες των αλλαγών στο πεδίο της οικιστικής της πρώιµης φάσης της 
περιόδου των Σκοτεινών αιώνων, το ζήτηµα της «οµηρικής κοινωνίας» ή και ακόµα τη 
συζήτηση γύρω από την προέλευση της «πόλης». 
Τα τελευταία χρόνια όµως αυτές οι αναζητήσεις συνοδεύονται ή έχουν συνδυαστεί µε 
εντατικές έρευνες σε συγκεκριµένα πεδία της αρχαιολογικής µαρτυρίας στο επίπεδο της 
«περιφέρειας». Τέτοια παραδείγµατα αποτελούν οι µελέτες της ταφικής οργάνωσης µε 
σκοπό την εξαγωγή συµπερασµάτων γύρω από την κοινωνική οργάνωση, η αξιολόγηση 
                                                 
63 D. Haggis, JMA (1993), σ. 131-173. 
64 Το ίδιο, σ. 131. 
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οικιστικών σταθερότυπων και χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος, ή η επανεξέταση της 
κεραµικής χρονολόγησης. ∆ηµιουργούνται πλέον υποθέσεις και µοντέλα ανάλυσης που 
προσπαθούν να ερµηνεύσουν αυτό που ήταν ο πολιτισµός των Σκοτεινών αιώνων σε όλη 
τη διάρκειά του, αλλά και να διαγράψουν ιστορικές υποθέσεις για τα γεγονότα µεταξύ 
12ου και 10ου π.Χ. αιώνα. 
Οι πρώιµοι Σκοτεινοί αιώνες στην Κρήτη είναι µια µακρά περίοδος η οποία ξεκινά µε 
σηµαντικές αλλαγές στο αρχαιολογικό υλικό. Οι πρώιµες φάσεις αυτής της περιόδου 
αποκαλύπτουν κενό ή ασυνέχεια µε το τέλος της εποχής του Χαλκού. Ο Α. Snodgrass 
εξέφρασε το πρόβληµα αυτό λέγοντας ότι «η αδυναµία της προσέγγισης (της περιόδου 
των Σκοτεινών αιώνων) µέσα από το πρίσµα του τέλους ή της κατάρρευσης του 
συστήµατος της εποχής του Χαλκού, έγκειται στο ότι µπορεί να φωτίσει µόνο την αρχή 
της Πρώιµης εποχής του Σιδήρου και όχι το φαινόµενο αυτό στη διάρκεά του»65. 
Στο Καβούσι, ευρήµατα υπάρχουν από ολόκληρη τη διάρκεια της περιόδου (1200-700 
π.Χ.) και είναι ποσοτικά ικανά, ώστε να επιτρέπουν αξιολόγηση oλόκληρου του 
φαινοµένου εγκατοίκησης στις συνθήκες της πρώιµης εποχής του Σιδήρου. Επίσης ο 
στόχος κατά τη συστηµατική επιφανειακή, αλλά και την ανασκαφική έρευνα της 
περιοχής δεν ήταν να δοθεί µια ιστορική απάντηση στο ζήτηµα της δηµιουργίας των 
οικισµών των Σκοτεινών αιώνων, ούτε στις αλλαγές που οδήγησαν στη δηµιουργία του 
φαινοµένου της πόλης. Ο σκοπός της έρευνας ήταν να περιγραφούν και στη συνέχεια να 
αναλυθούν τα χαρακτηριστικά των οικισµών των Σκοτεινών αιώνων, µέσα στα πλαίσια 
του συγκεκριµένου πεδίου και καθ�όλη την διάρκεια της περιόδου.66 Ο Haggis 
αναγνωρίζει ένα σύνολο ειδικών παραγόντων στα ευρήµατα στην περιφέρεια του 
Καβουσίου τα οποία και είναι χαρακτηριστικά της Πρώιµης εποχής του Σιδήρου στην 
Κρήτη: πληθυσµιακή αύξηση, διασκορπισµός των οικισµών, συλλογικοί οικογενειακοί 
τάφοι ή τάφοι του γένους και ποικιλία ταφών, αυτάρκεις αγροτικές κοινότητες και 
«περιφερειακή συνέχεια» από την ΥΜ ΙΙΙ Γ ως και την Αρχαϊκή εποχή. Η εικόνα που 
προκύπτει από τα δεδοµένα αυτά αφορά σταθερά και αυτόνοµα οικιστικά σύνολα που 
συγκεντρώνονταν στα επαρκή σε νερό και αγροτικά παραγωγικά εδάφη των βουνών της 
Τρύφτης και του Καβουσίου. Σε έντονη αντίθεση µε τα ευρήµατα της Πρώιµης εποχής 
του Σιδήρου σε άλλες περιοχές στον ευρύτερο Αιγιακό χώρο, η αύξηση σε πληθυσµό και 
σε µέγεθος των οικισµών, η σταθερότητα στη διαχείριση των (αγροτικών) πόρων, καθώς 
και η συνέχεια στη χρήση των οικισµών και των νεκροταφείων στην περιοχή, δηλώνουν 
µια στεθερή διαµονή στο ορεινό και ποικιλόµορφο περιβάλλον του Καβουσίου για 5 
αιώνες (1200-700 π.χ.). Το επιχείρηµα και κατ�επέκταση η µεθοδολογία του Ηaggis 
µπορεί να αναλυθεί ως εξής: σκοπός αρχικά είναι να διερευνηθούν οι τοπογραφικές και 
περιβαλλοντικές διαστάσεις της περιοχής, έτσι ώστε να διαφανεί το «οικιστικό σύστηµα 
των Σκοτεινών Αιώνων» το οποίο να µπορεί να συµπεριλάβει µια ευρεία βάση 
δεδοµένων από αποµονωµένα ανασκαφικά δείγµατα. Η πολιτισµική συνέχεια ή 
ασυνέχεια πρέπει να εξεταστεί πρώτα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, πριν να 
επιχειρήσουµε την ανασύσταση ενός κοινωνικού συστήµατος, µιας πολιτισµικής 
αλλαγής ή ασυνέχειας µέσα από τα δεδοµένα µεµονωµένων ανασκαφικών 
συγκεντρώσεων ή µεµονωµένων κτιριακών δοµών.67 Το πλεονέκτηµα της συγκέντρωσης 
των «τεχνικών» και λειτουργικών λεπτοµερειών του χωροταξικού µοντέλου έγκειται στο 

                                                 
65 Α. Snodgrass 1987, σ. 184-188. 
66 D. Haggis, JMA (1993), σ. 133. 
67 Το ίδιο, σ. 134-5. 
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ότι ένας αριθµός περιβαλλοντικών µεταβλητών καθώς και µιας µεγάλης κλίµακας 
αρχαιολογικά δεδοµένα εντάσσονται σε συνεκτικό ιστό, δηµιουργώντας ένα µοντέλο 
ικανό να εξηγήσει πολλές πτυχές της αναζήτησης. Με τον τρόπο αυτό η µελέτη των 
τοπικών µοντέλων οικιστικής µπορεί να χρησιµεύσει και ως µια βάση 
επεξήγησης/ερµηνείας της µεγάλης διαφορετικότητας στον υλικό πολιτισµό και των 
ποικίλων υποθέσεων κοινωνικής οργάνωσης της περιόδου. Οι παρατηρήσεις του D. 
Haggis πάνω στο οικιστικό µοντέλο των Σκοτεινών αιώνων στο Καβούσι έγιναν µέσα 
στο πλαίσιο του παραδοσιακού αγροτικού/κτηνοτροφικού περιβάλλοντος της περιοχής 
µε τη χρήση της συστηµατικής αναλογίας. Μέσα από την έρευνα αυτή προτάθηκε πως 
παραδοσιακά (προ του Β΄ παγκοσµίου πολέµου) µοντέλα οικιστικής οργάνωσης και 
µοντέλα των Σκοτεινών αιώνων παρουσιάζουν αναλογία ως προς τη χρήση ή 
εκµετάλλευση των τοπικών διαθέσιµων πόρων και της τοπογραφίας. Η αναλογία, 
συνιστά χρήσιµο εργαλείο στην αρχαιολογική διερεύνηση. Σε ελάχιστα πεδία 
ανασκαφών όµως στην Ελλάδα οι αρχαιολόγοι κάνουν χρήση των δεδοµένων  των 
σύγχρονων/παραδοσιακών οικισµών για τους σκοπούς της συγκρότησης υποθέσεων 
πάνω σε παρελθόντα πολιτισµικά συστήµατα. Ωστόσο, συχνά αρχαιολόγοι του Αιγιακού 
πεδίου κάνουν συχνά χρήση ανακόλουθων αναλογιών, ερµηνευτικών ή συγκεντρωτικών 
µε σύγχρονες αγροτικές οικιστικές δοµές, χωρίς αυτό να προϋποθέτει κατ�ανάγκη την 
εφαρµογή ενός συγκεκριµένου µοντέλου έρευνας ή ανάλυσης68.  
H ανάλυση του Haggis απέδωσε ένα σύνολο µικρών οικιστικών µονάδων (hamlets) ως 
εναποµείναντα στοιχεία ενός παραδοσιακού συστήµατος δορυφορικών κοινοτήτων 
(satellite communities) οι οποίες αποτελούσαν τα βασικά οικιστικά κύτταρα µε µόνιµες 
πρακτικές διαβίωσης. Κάθε τέτοια οικιστική µονάδα (hamlet) περιελάµβανε 10-24 
αρχιτεκτονικές δοµές και πληθυσµό από 20 έως 100 κατοίκους µε µεγάλες αποκλίσεις 
από οικισµό σε οικισµό. Aπό την εικόνα που προκύπτει φαίνεται πως 3 ή περισσότερες 
τέτοιες οικιστικές µονάδες συγκροτούν ένα ευρύτερο σύνολο (cluster) το οποίο 
αντιστοιχεί ή ελέγχει ένα πεδίο καλλιεργήσιµης γής και µια τουλάχιστον φυσική πηγή 
νερού.69 Αν και δε φαίνεται να υπάρχει κάποια άµεση αντιστοιχία µεταξύ ενός οικιστικής 
συνόλου και συγγενικής οµάδας, ωστόσο οι µικρότερες µονάδες αντιστοιχούν σε µια 
διευρυµένη οικογένεια. 
Η τοπογραφία, οι δυνατότητες καλλιέργειας και η πρόσβαση στους φυσικούς πόρους 
(νερό, σηµεία εξόρυξης πηλού κτλ.) συνιστούν τους βασικούς παράγοντες διαµόρφωσης 
του οικιστικού µοντέλου. Τα οικιστικά σύνολα είναι τοποθετηµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε 
να έχουν εύκολη πρόσβαση στη γη και την προµήθεια νερού, ενώ παράλληλα οι 
διαµορφώσεις του πεδίου υπαγορεύουν το µέγεθος και τον προσανατολισµό τους. 
Τοποθετούνται πάνω σε βραχώδη πεδία ή σε νησίδες µη εκµεταλλεύσιµων εδαφών µε 
τρόπο ώστε να περιορίζεται όσο το δυνατόν η σπατάλη των λιγοστών αγροτικά 
εκµεταλλεύσιµων εκτάσεων.70 Συγκεντρωτικά, η έρευνα απέδωσε τα εξής 
χαρακτηριστικά σε κάθε ένα από τα σύνολα που εµφανίστυηκαν στην περιοχή: κάθε 
σύνολοκαταλαµβάνει µια τοπογραφικά αποµονωµένη και διακριτή περιοχή, είναι 

                                                 
68 Σε αντίθεση µε αυτό το φαινόµενο, η έρευνα του D. Ηaggis στηρίχθηκε στην συστηµατική καταγραφή 
των εγκαταλελειµένων παραδοσιακών δοµών στην περιοχή του Αβγού στο Καβούσι, στην συνέχεια την 
ανάλυση του συνολικού παραδοσιακού οικιστικού συστήµατος, ώστε να προσδιοριστεί η λειτουργία του, 
δεδοµένων των περιορισµών του τοπικού περιβάλλοντος. 
69 D. Haggis, JMA (1993), σ. 138-9. 
70 Το ίδιο, σ. 139. 
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οικονοµικά ανεξάρτητο από τα άλλα σύνολα και ελέγχει τη δική του πρόσβαση σε 
αρώσιµη ή κτηνοτροφική γή και φυσικά σε παροχή νερού. Αντιθέτως οι µικρότερες 
µονάδες στα πλαίσια ενός συνόλου είναι οικονοµικά και κοινωνικά αλληλοεξαρτώµενες. 
Τέλος ο κοινωνικός σύνδεσµος µεταξύ κάθε µικρού συνόλου αρχικά ίσως να ήταν η 
διευρυµένη οικογένεια, αλλά παρά το ότι οι δεσµοί µεταξύ ενός συνόλουµπορεί να είναι 
οικογενειακοί, η κατοχή της γής βασίζεται στη στοιχειώδη οικιστική µονάδα (την οικία) 
και όχι στο οικιστικόσυγκρότηµα.71 
Στην περιοχή Τρύφτης-Καβουσίου τα καλλιεργήσιµα άνδηρα και οι ορεινές γαίες (από 
400 έως 800 µέτρα υψόµετρο) είναι µείγµατα φυλλιτών και φυλλίτες µε terra rossa, 
δηλαδή πετρώµατα που διατηρούν περισότερη (ζωτικής σηµασίας για την καλλιέργεια) 
υγρασία απ�ότι η πετρώδης terra rossa του Κάµπου. Πριν από τα εγγειοβελτιωτικά 
προγράµµατα των δεκαετιών 1950-60, η πεδιάδα του Κάµπου ήταν η φτωχότερη 
αγροτικά γή στην περιοχή και η αξία της ελαττωνόταν ακόµα περισσότερο κατά τη 
διάρκεια των ετών µε έντονα ποσοστά βροχόπτωσης. Η ίδια η H. Boyd όταν επισκέφτηκε 
το Καβούσι, στις αρχές του αιώνα, σηµείωσε την εγκατάλειψη των πεδιάδων του 
Κάµπου και Θόλου και την αντίθεσή τους µε τις ανθηρές καλλιέργειες σιτηρών στα 
ορεινά άνδηρα.72 
To οικιστικό µοντέλο εποµένως δηλώνει ένα σαφή προσανατολισµό των οικιστικών 
δοµών προς τα ορεινά άνδηρα µε σκοπό την καλλιέργεια σιτηρών και την εύκολη και 
γρήγορη πρόσβαση στο νερό και στους χώρους κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης. Η αιτία 
της αλλαγής από το µοντέλο των ορεινών συνόλων στο κεντρικό σύγχρονο οικισµό στο 
Καβούσι ήταν οικονοµικής φύσης και σηµατοδότησε την αλλαγή από την «οικιακή» 
αγροτική οικονοµία στην οικονοµία της αγοράς και διακίνησης. Bέβαια η παρατήρηση 
αυτή δεν είναι αρκετή για να στηρίξει το επιχείρηµα, πως ένα µόνο οικονοµικό ή 
κοινωνικό γεγονός ευθύνεται για τις αλλαγές τόσο στο µοντέλο των οικισµών των 
Σκοτεινών αιώνων όσο και στο µοντέλο των παραδοσιακών οικισµών στο Καβούσι. 
Ωστόσο οφείλουµε να παραδεχτούµε, πως η κινητήρια δύναµη για τη δηµιουργία και 
µακρά διάρκεια ζωής των οικισµών στο Καβούσι των Σκοτεινών αιώνων συνδέεται 
άµεσα µε την έννοια της κοινότητας, όπως αυτή διαµορφώνεται βάση των στοιχείων του 
φυσικού περιβάλλοντος και δεύτερον µε την απουσία του συγκεντρωτικού συστήµατος 
και της οικονοµίας της διακίνησης της προηγούµενης εποχής του Χαλκού. Πράγµατι, 
διαφοροποίηση από το µοντέλο των οικιστικών συνόλων είναι εµφανής κυρίως στην 
Νεοανακτορική περίοδο, αλλά και στα Κλασικά και Ρωµαϊκά χρόνια, όταν τα συστήµατα 
της οικονοµίας ευνοούν την µεγάλης κλίµακας παραγωγή πλεονάσµατος και το 
εξαγωγικό εµπόριο στα πλαίσια µιας σύνθετης πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης.73 
Ο I. Morris εξετάζοντας το ζήτηµα της χρήσης της αρχαιολογικής αναλογίας κάνει την 
ακόλουθει παρατήρηση: «Κάθε αρχαιολογική ερµηνεία οφείλει να είναι αναλογική. Oι 
καλύτερες όµως αναλογίες είναι αυτές τις οποίες ο Ιan Hodder ονοµάζει «σχεσιακές» 
(relational),74 όπου υπάρχουν τόσες πολλές οµοιότητες µεταξύ των συνολικών πλαισίων 
τα οποία συγκρίνονται ή µεταξύ των αρχαιολογικών δεδοµένων και ενός γενικού 
εθνολογικού µοντέλου το οποίο µπορούµε να εξάγουµε µέσα από µια εθνογραφική ή 
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ιστορική σύγκριση και µιας αρχαιολογικής υπόθεσης»75. Κατά συνέπεια η εγγύτητα στο 
χρόνο, το χώρο ή τη µορφή και τυπολογία (αντίστοιχα και την τεχνολογική οµοιότητα), 
χαρακτηριστικά τα οποία πάντοτε συνιστούσαν κριτήρια για µια καλή αρχαιολογική 
αναλογία, αλλά συχνά στα πεδία της αρχαιολογικής ερµηνείας εξετάζονται µεµονωµένα 
ή ως ξεχωριστοί παράγοντες, οφείλουν να ερευνούνται συνολικά και όχι αποµονωτικά, 
αλλά και να εφαρµόζονται πάνω στο σύνολο των δεδοµένων (context) και όχι σε µια 
κατηγορία αυτού του συνόλου, δηλαδή αποκλειστικά και µόνο στην κεραµική, την 
λιθοτεχνία ή την αρχιτεκτονική δοµή. 

                                                 
75 Ι. Morris 2000, σ.6. 
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ΙΙ. ANΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΩΝ 

ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΒΟΥΣΙ. 
 

Σύµφωνα µε τον D. Haggis το οικιστικό µοντέλο της ευρύτερης περιοχής του Καβουσίου 
από την ΥΜ ΙΙΙ Γ έως την Πρωτογεωµετρική εποχή, καταδεικνύει τόσο µια αύξηση σε 
αριθµό θέσεων, όσο, και αυτό είναι και το σηµαντικότερο και µια αύξηση του µεγέθους 
των παραπάνω θέσεων. Oι δύο βασικοί ΥΜ ΙΙΙΑ-Β οικισµοί στην περιοχή, το Καβούσι 
και τα Κορδάκια εγκαταλείπονται στο τέλος της ΥΜ ΙΙΙ Β περιόδου. Με την έναρξη 
όµως της ΥΜ ΙΙΙ Γ περιόδου, παρατηρείται µια σηµαντική αύξηση στον αριθµό των 
θέσεων εγκατάστασης σε συνδυασµό µε µια τάση συγκέντρωσης του πληθυσµού. 
Παράλληλα οι µεγάλες αυτές ΥΜ ΙΙΙ Γ θέσεις βρίσκονται διασκορπισµένες κοντά στις 
λιγοστές θέσεις αρώσιµης γης και τις µόνιµες πηγές νερού. 
Στη συνέχεια οι οικισµοί φαίνεται να διαµορφώνουν τρείς τοπογραφικά διακριτές 
οµάδες, κάθε µια από τις οποίες ελέγχει ένα ξεχωριστό αγροτικό περιβάλλον. Το πρώτο 
σύνολο, το Καβούσι, βρίσκεται νότια από το οµώνυµο σύγχρονο χωριό και αποτελείται 
από τέσσερις οικισµούς, το Βρόντα, τα Αζόρια, το Κάστρο και την Παναγία Σκαλή, 
καθώς και τα νεκροταφεία στους Χονδροβόλακες, στο Βρόντα, στη Σκάλα και στο 
Σκουριασµένο. Τοσύνολο του Αβγού αποτελείται από δύο θέσεις οικισµών στις 
Μέλισσες και την Τράπεζα, ενώ τέλος το σύνολο στο Μοναστηράκι αποτελείται από τις 
θέσεις Χαλασµένο και Καταλύµατα στην χαράδρα του Χα. 
Από τα τρία αυτά σύνολα, πιο ολοκληρωµένο και καλύτερα ερευνηµένο είναι το σύνολο 
του Καβουσίου. Η τοπογραφία του είναι τέτοια που το αποµονώνει από το σύνολο του 
Αβγού στα Ανατολικά και από το Μοναστηράκι στα Νότια, ενώ επίσης είναι πιθανό 
κάθε σύνολο να ήταν αύταρκες. Οι οικισµοί στο σύνολο αυτό εκµεταλλεύονταν την ίδια 
περιοχή, ενώ κάθε θέση µέσα στο ίδιο σύνολο ήταν αλληλοεξαρτηµένη από τις 
υπόλοιπες, καθώς µοιράζονταν τις ίδιες γαίες και πηγές νερού. Οι θέσεις αυτές τέλος 
επικοινωνούσαν µέσω φυσικών δρόµων και περασµάτων τα οποία και υπαγορεύονταν 
από την τοπογραφία. 
Ο ίδιος ο Nowicki, αν και µέσα στα πλαίσια της µελέτης του γύρω από την τοπογραφία 
των «µεταναστευτικών» οικισµών των Σκοτεινών αιώνων στην Κρήτη, αναγνωρίζει πως 
οι θέσεις της Πρώιµης εποχής του Σιδήρου βρίσκονται σχεδόν πάντα σε απόσταση 
αναπνοής από τα καλλιεργήσιµα εδάφη και τις µόνιµες πηγές νερού.76 Oι αγροτικοί και 
κτηνοτροφικοί χώροι που στήριζαν την οικονοµία των θέσεων αυτών είναι οι ορεινές 
πεδιάδες νότια του οικιστικού συνόλου, µεταξύ Βρόντα και Τρύφτης, οι πλαγιές µεταξύ 
Βρόντα και Κάστρου και τα άνδηρα δυτικά από τα Αζόρια. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις 
που υποστηρίζουν πως τα άνδηρα του συνόλου του Καβουσίου έµειναν σταθερά σε 
χρήση κατά τη διάρκεια της εποχής του Χαλκού.77 H βασική µόνιµη πηγή ύδρευσης 
βρίσκεται κοντά στο Βρόντα, φαίνεται όµως πως υπήρχαν και άλλες, ανενεργές τώρα, 
πηγές στη βάση του ορεινού όγκου της Παπούρας µεταξύ Bρόντα και Κάστρου.78 
Και οι τέσσερις θέσεις στο σύνολο του Καβουσίου κατοικούνταν σταθερά από την 
ΥΜΙΙΙ Γ έως και την Πρωτογεωµετρική, ενώ ο Βρόντας παρέχει ολοκληρωµένη εικόνα 
ενός από αυτούς τους οικισµούς. Στο Βρόντα η κύρια περίοδος χρήσης είναι η ΥΜ ΙΙΙ Γ 
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µε λιγοστές ενδείξεις στην Πρωτογεωµετρική, ενώ το Κάστρο, αν και «ανακαινίσθηκε» 
ολοκληρωτικά κατά την Ύστερη Γεωµετρική και Ανατολίζουσα περίοδο, διατηρεί 
σηµαντικές ενδείξεις από όλες τις φάσεις των Σκοτεινών αιώνων.79 Στις υπόλοιπες δύο 
θέσεις, Aζόρια και Παναγιά, τα αποτελέσµατα των επιφανειακών ερευνών έδειξαν µια 
συνεχή εγκατάσταση από τα ΥΜ ΙΙΙ Γ έως τα Γεωµετρικά-Αρχαϊκά χρόνια, ενώ 
αντίστοιχες ενδείξεις είχε καταγράψει και η H. Boyd στα ηµερολόγια των ανασκαφών 
της κάνοντας αναφορά για «Μυκηναϊκή, Υπο-Μυκηναϊκή και Πρώιµη Γεωµετρική 
κεραµική».80 Και οι τέσσερις θέσεις συνυπάρχουν κατά την ΥΜ ΙΙΙ Γ�Πρωτογεωµετρική 
εποχή, και ενώ τα Αζόρια, το Κάστρο και η Παναγιά συνεχίζουν στη Γεωµετρική και 
Ανατολίζουσα περίοδο, ο Βρόντας εγκαταλείπεται και χρησιµοποιείται πλέον ως 
νεκροταφείο. 
Η συνέχεια και σταθερότητα της οικιστικής στο σύνολο του Καβουσίου έχει 
υποστηριχθεί και µέσω της µελέτης των ζωικών καταλοίπων των ανασκαφών από το 
Βρόντα και το Κάστρο. Σύµφωνα µε τους φορείς της έρευνας αυτής, η ύπαρξη µεγάλου 
αριθµού αιγοπροβάτων που έδειξε η µελέτη των καταλοίπων αντιστοιχεί σε ένα µη 
εύκολα µετακινούµενο, άρα σταθερό, κτηνοτροφικό πληθυσµό και δεν επιβεβαιώνει 
υποθέσεις νοµαδισµού και µετακινήσεων µεγάλης κλίµακας.81 
Tέλος, τα σύνολα των νεκροταφείων, όπως αυτά συνδέονται µε τις θέσεις κατοίκησης, 
«υποστηρίζουν» το µοντέλο οικιστικής οργάνωσης και τη συνέχεια της εγκατάστασης 
στην ευρύτερη περιοχή. Οι θολωτοί τάφοι στις θέσεις Αλώνι, Πλάι του Κάστρου και 
Σκουριασµένος, ενώ εικονογραφούν διάφορες χρονολογικές φάσεις, αντικατοπτρίζουν 
τις ίδιες περιόδους χρήσης µε τον οικισµό του Κάστρου. ΥΜ ΙΙΙΓ/Υποµινωικοί, 
Πρωτογεωµετρικοί και Γεωµετρικοί θολωτοί τάφοι βρίσκονται σε κοντινή απόσταση στο 
Κάστρο και στο Βρόντα. Η συνεχιζόµενη χρήση του θολωτού τάφου κατά τη διάρκεια 
των Σκοτεινών αιώνων είναι ένα σύνηθες φαινόµενο και σε άλλες θέσεις της Κρήτης µε 
πρώτη την Κνωσό. 82 Όπως και εκεί λοιπόν, έτσι και στο Καβούσι, ο µεγάλος θολωτός 
τάφος στο Σκουριασµένο είναι Μινωική κατασκευή η οποία δέχτηκε στη συνέχεια και 
ταφές των Υστερογεωµετρικών χρόνων.  
Από τους υπόλοιπους ταφικούς χώρους ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του 
Βρόντα, λόγω της εγκατάλειψής του ως οικισµού στην αρχή των Σκοτεινών αιώνων και 
της µετέπειτα χρήσης του ως νεκροταφείου.83 Η επανάχρηση της θέσης του Βρόντα για 
ταφικούς σκοπούς υποδηλώνει πως ο πληθυσµός του οικιστικού συνόλου του Καβουσίου 
διατηρούσε ένα είδος παραδοσιακής/οικογενειακής µνήµης για τον πρώην οικισµό και 
κατόπιν νεκροταφείο του Βρόντα. Η επιφανειακή έρευνα έδειξε εξίσου πιθανή την 
προέλευση των νεκρών του Βρόντα από τους οικισµούς του Κάστρου/Αζοριών ή της 
Παναγιάς ή ακόµα και από τους δύο, σηµαντικούς σε µέγεθος και πληθυσµό, 
Γεωµετρικούς αυτούς οικισµούς.84 Σύµφωνα µε τον D. Haggis, η συνεχιζόµενη χρήση 
του Βρόντα ως νεκροταφείου για τις ανάγκες µιας αναπτυσσόµενης Πρωτογεωµετρικής-
Υστερογεωµετρικής κοινωνίας παρέχει στήριξη στο επιχείρηµα πως οι θέσεις των 
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Σκοτεινών αιώνων στο σύνολο του Καβουσίου απεικονίζουν µια οµάδα 
αλληλοεξαρτώµενων οικισµών διευρυµένων οικογενειών. 85 Την άποψη αυτή κατά ένα 
τρόπο στηρίζει και η B. Hayden στη µελέτη της γύρω από την αρχιτεκτονική του τέλους 
της εποχής του Χαλκού και των Σκοτεινώv αιώνων, όταν αναφέρει πως «η πλειονότητα 
των ΥΜ ΙΙΙ Γ�Γεωµετρικών κτιρίων αναγνωρίζονται ως οικογενειακές µονάδες»86. 
Aκόµα, µε δεδοµένη την σπανιότητα καλλιεργήσιµης γής και την αποσπασµατική 
τοπογραφία της περιοχής, ο αναπτυσσόµενος Γεωµετρικός πληθυσµός χρησιµοποίησε το 
νεκροταφείο του Βρόντα λόγω περιορισµένου χώρου στις υπόλοιπες ταφικές θέσεις.87 
Τέλος, είναι εξίσου πιθανό, απόγονοι των κατοίκων του Βρόντα και στη συνέχεια του 
Κάστρου ή των Αζοριών να επέστρεφαν στις «οικίες» των προγόνων τους για να θάψουν 
τους νεκρούς τους. 
Αποµένει να διερευνήσουµε τί δυνατότητες προσφέρει η ανάλυση της οικιστικής 
οργάνωσης στην ανασύσταση της κοινωνικής οργάνωσης ή πραγµατικότητας των 
Σκοτεινών αιώνων. Βάσει των υπαρχόντων δεδοµένων, όσο αναλυτικά και αν έχουν 
καταγραφεί αυτά, ο Ηaggis παραδέχεται πως δεν έχουµε στοιχεία που να παραπέµπουν 
στην ύπαρξη µιας αριστοκρατικής κοινωνικής οµάδας ή «elite» όπως την έχει ορίσει ο I. 
Morris, ή στη διακυβέρνηση µέσω ενός αρχηγού της κοινότητας (chiefdom) ή απλά ενός 
κοινωνικά ισχυρού προσώπου (big-man), όπως στα σχήµατα που πρότειναν αντίστοιχα οι 
N. Coldstream και J. Whitley.88 Προς αυτή την κατεύθυνση επίσης δεν βοηθάει το 
γεγονός ότι µεταξύ των κτιριακών δοµών των ανεσκαµµένων θέσεων στο Καβούσι δε 
φαίνεται να υπάρχει κάποια συγκεκριµµένη ιεραρχία η οποία να παραπέµπει σε ένα 
συγκεκριµένο τύπο κοινωνικής οργάνωσης. Ωστόσο, το ιδιαίτερο σε µέγεθος κτιριακό 
συγκρότηµα Α/Β στο Βρόντα µπορεί να είναι ένα σηµαντικό οικοδόµηµα λόγω της 
προνοµιακής του θέσης στο λόφο και των σχετιζοµένων αποθηκευτικών χώρων.89 Στο 
επίπεδο των ταφικών δοµών, ο µεγάλος θολωτός τάφος στο Σκουριασµένο, ο οποίος έχει 
σαφώς επιµελέστερη κατασκευή από τους αντίστοιχους τάφους στο Αλώνι ή στο Βρόντα 
δηλώνει, σε συνδυασµό µε τις ταφές που περιείχε, διαφοροποίηση πλούτου σε ορισµένες 
περιόδους.90 Τα δεδοµένα από τα νεκροταφεία στο Καβούσι δηλώνουν συνέχεια στη 
χρήση και εποµένως στη ζωή του οικιστικού συνόλου σε όλη την διάρκεια των 
Σκοτεινών αιώνων. Και ενώ η κοινωνική οργάνωση δεν συνάγεται άµεσα από τα ταφικά 
δεδοµένα, είναι πιθανό, συµπεριλαµβάνοντας και τα οικιστικά δεδοµένα, «ότι µέχρι την 
Ύστερη Γεωµετρική περίοδο ή το 750 π.Χ. η βασική οµάδα κοινωνικής οργάνωσης ήταν 
ο οίκος ή αλλιώς η διευρυµένη οικογένεια».91 
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ΙΙΙ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ: ∆ΥΟ ΠΟΛΥ 

ΚΟΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ. 
 
Οι δύο θέσεις που αποτελούν το οικιστικό σύνολο στο Μοναστηράκι, ένα πολύ κοντινό 
σύνολο µε εκείνο του Καβουσίου, έχουν απασχολήσει, λόγω της πολύ ιδιόµορφης 
τοπογραφίας τους, πολλές σχολές ερευνητών της οικιστικής των Σκοτεινών αιώνων. Οι 
Haggis και Nowicki, αν και υποστηρικτές δύο πολύ διαφορετικών µοντέλων οικιστικής 
οργάνωσης και εποµένως διαφορετικής «ιστορικής πραγµατικότητας» στους Σκοτεινούς 
αιώνες στην Κρήτη, έχουν συνεργαστεί και ως ένα βαθµό συνδηµοσιεύσει τις θέσεις 
αυτές. 92 Εκτός από την ιδιαίτερα δύσβατη τοπογραφία και η χρονολόγηση των θέσεων 
υποδηλώνει ένα εντελώς διαφορετικό µοντέλο εγκατάστασης από αυτό που σχολιάσαµε 
για το οικιστικό σύνολο στο Καβούσι. Οι δύο θέσεις εδώ, Χαλασµένο και Καταλύµατα, 
ήταν σε χρήση µόνο κατά την ΥΜ ΙΙΙ Γ�Υποµινωική περίοδο, ενώ δεν υπάρχουν 
ενδείξεις για συνέχεια στη χρήση τους σε υστερότερες περιόδους. Η θέση Χαλασµένο, 
αν και παρουσιάζει στοιχεία οµοιότητας στην τοπογραφία και τον σχεδιασµό µε τον 
οικισµό του Βρόντα, εγκαταλείπεται µεταξύ Υποµινωικής και Πρωτογεωµετρικής 
περιόδου. 
Ας δούµε όµως αναλυτικά τη διάταξη των θέσεων σε σχέση µε την ιδιαίτερη τοπογραφία 
τους. Η θέση Χαλασµένο βρίσκεται στον οµώνυµο λόφο, όπου ο Ηaggis, αναγνώρισε 27 
δωµάτια, δηλαδή περίπου 10 οικίες. Από τον οικισµό αυτό ξεκινά ένα δύσβατο µονοπάτι 
το οποίο οδηγεί προς την επόµενη θέση, το Μοναστηράκι Καταλύµατα. Πρόκειται για 
µια σειρά διαφορετικών άνδηρων πάνω από την χαράδρα του Χα, όπου ο Nowicki 
αναγνωρίζει µε βάση τα επίπεδα, τρεις διαφορετικές θέσεις, ανώτερη, µέση και 
κατώτερη. Ο οικισµός αποτελείται τουλάχιστον από 10 οικιστικές δοµές, από τις οποίες 
ο Νowicki αναγνωρίζει δύο ως «φυλάκια»93. ∆εν έχει εντοπιστεί χώρος λατρείας ή άλλος 
δηµόσιος χώρος εκτός από το επιµεληµένο µε σχέση µε τα υπόλοιπα, ελλειψοειδές κτίριο 
C, το οποίο αναγκαστικά ακολουθεί το σχήµα του ανδήρου στο οποίο βρίσκεται. Η 
κοινωνική διαστρωµάτωση δεν είναι δυνατόν να παρατηρηθεί. Η κεραµική είναι κυρίως 
ΥΜ ΙΙΙ Γ, καθώς η θέση εγκαταλείπεται πριν από την Πρωτογεωµετρική. Τέλος, 120-150 
µέτρα πιο πάνω βρίσκεται µια µεµονωµένη δοµή την οποία ο Nowicki αναγνωρίζει ως 
«επάνω Καταλύµατα» και την οποία ερµηνεύει ως σηµείο παρατήρησης για τον οικισµό 
των Καταλυµάτων. Ένας τοίχος κλείνει το χώρο από τα Βόρεια χωρίς να υπάρχει 
ολοκληρωµένη οικιστική δοµή και µαζί µε ένα δεύτερο έκλειναν το µοναδικό πέρασµα 
προς την Παπούρα, που αποτελεί σηµείο εισόδου προς τα Καταλύµατα.  
Τα Καταλύµατα, συνιστούν κατά την άποψη του Νοwicki, τυπική υπερασπίσιµη θέση 
στη στροφή της ΥΜ ΙΙΙΒ προς την ΥΜ ΙΙΙ Γ περίοδο, κάτω από την απειλή εισβολέων 
από τη θάλασσα. Πιστεύει πως µια µικρή πληθυσµιακή οµάδα ζούσε εκεί και αποθήκευε 
τα αγαθά της αλλά παράλληλα καλλιεργούσε τα εδάφη στην πεδιάδα και είχε 
κτηνοτροφικές δραστηριότητες στην Πάπουρα και τη Λάµια.94 Ζήτηµα είναι η 
δυνατότητα ύδρευσης του οικισµού, καθώς ο µοναδικός τρόπος ύδρευσης είναι η 
ιδιαίτερα επίπονη δυνατότητα άντλησης από το εσωτερικό του φαραγγιού. Ο Νowicki 
σηµειώνει πως ο χώρος είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος και πως η ίδια η ανάβαση προς τη 
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θέση µπορεί να αποβεί µοιραία για όποιον δεν είναι καλός γνώστης της περιοχής. Το 
γεγονός αυτό αποτελεί το βασικό στοιχείο της αποδοχής εκ µέρους όλων των ερευνητών 
ότι τα Καταλύµατα τουλάχιστον είναι ένα καταφύγιο. Ο ίδιος ο Ηaggis, αν και ισχυρός 
επικριτής της θεωρίας των «καταφυγίων-υπερασπίσιµων χώρων», αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα τον αµυντικό χαρακτήρα της θέσης.95. 
Ο χαρακτηρισµός της θέσης των Καταλυµάτων ως καταφυγίου, η εγκατάλειψη του 
Χαλασµένου στην Υποµινωική-Πρωτογεωµετρική περίοδο και εν γένει η περιορισµένη 
χρονικά διάρκεια ζωής του οικιστικού συνόλου στο Μοναστηράκι, σε σύγκριση µε τα 
στοιχεία του διπλανού συνόλου στο Καβούσι, ώθησαν τον Ηaggis να το κατατάξει στην 
ακτίνα των «ασταθών» οικισµών, όπως τους παρουσιάζει ο J. Whitley µέσα από την 
προσπάθεια του να ερµηνεύσει το χαρακτήρα των οικισµών και την κοινωνική 
διαφορετικότητα των Σκοτεινών αιώνων.96 
Aς δούµε περιληπτικά τι περιλαµβάνει και τι υποστηρίζει το µοντέλο αυτό. Ο J. Whitley 
στο άρθρο του για την «κοινωνική διαφορετικότητα» των Σκοτεινών αιώνων, 
υποστηρίζει τη διαίρεση των οικισµών των Σκοτεινών χρόνων σε «σταθερούς» και 
«ασταθείς». Στην πρώτη κατηγορία, το κριτήριο είναι η συνεχής κατάληψη των οικισµών 
καθ�όλη τη διάρκεια των Σκοτεινών αιώνων. Οι θέσεις αυτές είναι συχνά οικισµοί 
µεγάλου µεγέθους, τις περισσότερς φορές έχουν προϋπάρξει ως Μινωικά ή Μυκηναϊκά 
κέντρα, ενώ στη συνέχεια ενδέχεται να αποτελέσουν τον πυρήνα υστερότερων πόλεων-
κρατών. Στην κατηγορία αυτή ο Whitley εντάσσει οικισµούς όπως η Αθήνα, το Άργος 
και η Κνωσός.97  
Η δεύτερη κατηγορία, η οποία και µας αφορά άµεσα εδώ, συγκεντρώνει όλα τα 
παραδείγµατα οικισµών που δεν «ταιριάζουν» µε τα χαρακτηριστικά των σταθερών. Ως 
«µη σταθερούς» οικισµούς χαρακτηρίζει όλους όσους κατοικούνται για µια σχετικά 
µικρή χρονική περίοδο, όπως η ∆ονούσα (που κατοικείται µόνο τον 9ο αιώνα), η Ζαγορά 
(µεταξύ 9ου και 8ου αιώνα) ή τα Νιχώρια (µέχρι τον 8ο αιώνα). Πλην όµως του στοιχείου 
της «σχετικά» µικρής χρονικής κατάληψης ο Whitley αναγνωρίζει πως οι οικισµοί αυτοί 
δεν έχουν τίποτα άλλο κοινό.98 Πέρα από αυτό όµως διακρίνει µια ενδιαφέρουσα 
υποκατηγορία στους ασταθείς οικισµούς, µε χαρακτηριστικό το ασταθές οικιστικό 
σύστηµα ή αλλιώς την τάση µετακίνησης µέσα σε µια δεδοµένη τοπογραφικά περιοχή. 
Ως καλά παραδείγµατα αυτού του φαινοµένου παραθέτει το Λευκαντί και το Καβούσι. 
Το Λευκαντί γιατί από τα τέλη της ΥΕ ΙΙΙ Γ εποχής, έως τον 8ο αιώνα ο οικισµός 
µετακινείται από την Ξερόπολη στην Τούµπα και από την Τούµπα πάλι στηνΞερόπολη, 
και το Καβούσι λόγω της εγκατάλειψης του Βρόντα και της µετακίνησης στον οικισµό 
του Κάστρου. Τόσο ο Βρόντας στο Καβούσι όσο και η Τούµπα στο Λευκαντί, µετά την 
εγκατάλειψή τους ως οικισµών συνέχισαν να χρησιµοποιούνται ως νεκροταφεία για 
τουλάχιστον έναν αιώνα µετά. 
Ο Whitley πιστεύει πως τα «ασταθή αυτά οικιστικά συστήµατα» χαρακτηρίζουν ένα 
συγκεκριµένο είδος κοινωνικής οργάνωσης, ριζικά διαφορετικό από αυτό των 
«σταθερών» οικισµών. Ένα ασταθές οικιστικό σύστηµα παραπέµπει σε ένα ασταθές 
κοινωνικό σύστηµα, το οποίο ο Whitley ερµηνεύει παρουσιάζοντας το µοντέλο του 

                                                 
95 D. Haggis JMA (1993), σ.154. 
96 J. Whitley 1991, σ. 346. 
97Το ίδιο, σ. 346. 
98 Το ίδιο, σ. 347. Με τον όρο «µικρή σχετικά χρονική κατάληψη» ο J. Whitley εννοεί οτιδήποτε µεταξύ 50 
χρόνων και 3 αιώνων. 
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«ισχυρού άντρα» (big man), ένα µοντέλο δανεισµένο από την ανθρωπολογική έρευνα. To 
µοντέλο αυτό δέχεται την ύπαρξη ενός ισχυρού ανθρώπου ο οποίος µέσω των 
ικανοτήτων και όχι της καταγωγής του, εξασφάλιζε τόσο την ασφάλεια όσο και τα 
απαραίτητα για τη ζωή της οµάδας των ανθρώπων που συγκεντρώνονταν δίπλα και κάτω 
από την εξουσία/επιρροή του. Κατά συνέπεια µε το θάνατο του ισχυρού αυτού ανθρώπου 
χανόταν µαζί µε την εξουσία και η αίσθηση της ασφάλειας έχοντας ως άµεση συνέπεια 
και τη µετακίνηση της πληθυσµιακής οµάδας που ήταν συγκεντρωµένη γύρω του.99 Στο 
στοιχείο αυτό ο Whitley βρίσκει την εξήγηση στη µετακίνηση ανά περίπου δύο γενιές 
όπως συµβαίνει στο Λευκαντί ή το Καβούσι από οικισµό σε οικισµό.100 
Ίσως ένα από τα πιο δελεαστικά στοιχεία για την αποδοχή µιας τέτοιας θεωρίας είναι και 
η παρουσία ενός µεγάλου και επιµεληµένου κτιρίου γύρω από το οποίο συγκεντρώνεται 
ο υπόλοιπος οικισµός, όπως για παράδειγµα το κτίριο Α στο Βρόντα ή το κτίριο C στα 
Καταλύµατα. 
Παρόλα αυτά θα πρέπει να είµαστε επιφυλακτικοί µε την αποδοχή αυτής της 
ερµηνευτικής πρότασης, καθώς το γεγονός ότι δίνει µια ερµηνευτική προσέγγιση στην 
«αστάθεια» ορισµένων οικισµών δε σηµαίνει ότι είναι και συµβατή µε τα αρχαιολογικά 
δεδοµένα πολλών από τους οικισµούς των πρώιµων Σκοτεινών αιώνων. Άλλωστε την 
επιφυλακτικότητά του απέναντι στην πλήρη αποδοχή του ίδιου του του µοντέλου 
εκφράζει τώρα, δέκα χρόνια µετά την υποστήριξη του, και ο ίδιος ο Whitley.101 Eξίσου 
σηµαντική όµως µε τις σηµερινές του αµφιβολίες πρέπει να θεωρήσουµε την εξής 
παρατήρησή του: «πρέπει να υπάρξει µια διάκριση µεταξύ της διαφορετικότητας των 
οικισµών και της ιεραρχίας των οικισµών. Η ιεραρχία των οικισµών προϋποθέτει 
λειτουργική διαφοροποίηση, δηλαδή διακριτούς τύπους οικισµών/θέσεων οι οποίοι έχουν 
συγκεκριµένους ρόλους µέσα σε ένα ευρύτερο οικιστικό σύστηµα.»102 Κατά συνέπεια το 
γεγονός ότι ορισµένες θέσεις είναι µεγαλύτερες από άλλες δε δηµιουργεί µια ιεραρχία. 
Στην Ύστερη Μινωική Κρήτη υπάρχει µια διακριτή οικιστική ιεραρχία καθώς κανείς 
µπορεί εύκολα να κατατάξει µια θέση ως ιερό κορυφής, έπαυλη, πόλη ή ανάκτορο κτλ. 
Στους Σκοτεινούς αιώνες οι θέσεις µπορεί να διαφέρουν σε µέγεθος, πυκνότητα, ή 
διάρκεια κατάληψης, αλλά η ιεραρχία µεταξύ τους δεν µπορεί να διαπιστωθεί, καθώς οι 
θέσεις από µόνες τους δεν αντιστοιχούν σε τύπους εγκατάστασης και δραστηριότητας. 
Το γεγονός αυτό, αν δεν αποτελεί το σηµαντικότερο πρόβληµα της οικιστικής ανάλυσης 
των Σκοτεινών αιώνων, σίγουρα όµως είναι ένα από τα θεµελιώδη. Τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουµε στο να αποδώσουµε σε ένα οικισµό το χαρακτηρισµό του 
«καταφυγίου» ή του «µόνιµου οικισµού» µελετώντας τον είτε µέσω της τοπογραφίας του 
είτε µέσω του υλικού του πολιτισµού ή µέσω και των δύο, συνδέονται στενά µε την 
αδυναµία µας να διακρίνουµε και να καταγράψουµε την ιεράρχηση των θέσεων των 
Σκοτεινών αιώνων σε σχέση µε αντίστοιχα σύνολα από προγενέστερες ή µεταγενέστερες 
περιόδους. 
Ο Haggis, µελετώντας λοιπόν το οικιστικό σύνολο στο Μοναστηράκι, και ιδιαίτερα τα 
Καταλύµατα, δύο χρόνια µετά την συγγραφή του άρθρου του Whitley, προσθέτει στον 
κατάλογο των «ασταθών» οικισµών τις περιπτώσεις του οικιστικού συνόλου του 

                                                 
99 L. Binford 1983, σ. 219. 
100 J. Whitley 1991, σ. 347-350. 
101 H φράση αυτή αποτελεί αποτέλεσµα προσωπικής επικοινωνίας µε τον J. Whitley. 
102 J. Whitley 1991, σ. 346. 
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Μοναστηρακίου, και θεωρεί πειστικό το µοντέλου του «ισχυρού ανθρώπου» για την 
ερµηνεία της κοινωνικής δοµής στην ιδιόρρυθµη θέση των Καταλυµάτων.103 
Ένα ακόµα στοιχείο αποτελεί «κλειδί» στην ερµηνεία της ιδιοµορφίας του συνόλου στο 
Μοναστηράκι. Η τοπογραφία του συνόλου δεν αφορά µια κλειστή περιοχή, κάτι που το 
διαφοροποιεί αµέσως από τα υπόλοιπα κοντινά σύνολα Καβούσι και Αβγό. Οι θέσεις στο 
Μοναστηράκι επικοινωνούν σαφώς µε µια ευρεία «χαµηλή» περιοχή καθώς και τη 
µεγάλη Βόρεια-Νότια οδό µεταφοράς στην Ανατολική Κρήτη: το διάδροµο του Ισθµού 
της Ιεράπετρας. Κατά µια άποψη η ιδιαίτερα αµυντική τοπογραφία των Καταλυµάτων 
µέσα στη χαράδρα του Χα µπορεί να ερµηνευθεί από την ανοικτή και ευάλωτη φύση των 
θέσεων αυτών κατά µήκος του Βόρειου Ισθµού.104 Επίσης έχει ειπωθεί πως οι θέσεις 
αυτές έχουν τη µορφή ενός διπλού συστήµατος, στο οποίο το Χαλασµένο ως κατώτερος 
αµυντικός οικισµός ήταν η µόνιµη εγκατάσταση και τα Καταλύµατα στις απόκρηµνες 
πλευρές του φαραγγιού λειτουργούσαν ως το προσωρινό καταφύγιο της περιοχής. Η 
τελευταία αυτή ερµηνεία ανήκει στον Κ. Nowicki ο οποίος συχνά χρησιµοποιεί το 
ερµηνευτικό σύστηµα κατώτερου/ανώτερου οικισµού, πάντα µε αµυντικό χαρακτήρα.105 
Έχοντας δεδοµένη την περιφερειακή διαφοροποίηση στους Σκοτεινούς αιώνες αλλά και 
την πιθανότητα παράλληλης ύπαρξης σταθερών και ασταθών οικιστικών συστηµάτων, 
δεν πρέπει να θεωρήσουµε πρωτοφανή την απόκλιση του συνόλου στο Μοναστηράκι 
από το µοντέλο οικιστικής που παρουσίασε ο Haggis. Eνώ οι ιδιαιτερότητες των θέσεων 
αυτού του συνόλου µπορεί να έρχονται σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα σύνολα, την ίδια 
στιγµή όµως επιβεβαιώνουν το επιχείρηµα πως οι τοπογραφικοί και περιβαλλοντικοί 
παράγοντες είναι αυτοί που σε µεγάλο βαθµό διαµορφώνουν το µοντέλο οικιστικής 
ανάπτυξης. Το επιχείρηµα αυτό δεν αναιρεί ή αγνοεί την πιθανή ύπαρξη «ιστορικών 
αιτιών» στην επιλογή του οικιστικού περιβάλλοντος. Όποιες και αν είναι όµως αυτές οι 
αιτίες κάθε φορά εφαρµόζονται σε ένα δεδοµένο και περιορισµένο περιβάλλον 
επιτρέποντας έτσι την εµφάνιση διαφορετικών οικιστικών αποτελεσµάτων σε µια όχι και 
τόσο µεγάλη γεωγραφική κλίµακα, όπως συµβαίνει στην περίπτωση της περιφέρειας. 
 

                                                 
103 D. Haggis, K. Nowicki, Hesperia 62 (1993), σ. 303-337. 
104 D. Haggis JMA (1993), σ.156. 
105 K. Nowicki 2000, σ. 90-92. 
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Κεφάλαιο 3ο 
 

Ι. H ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΝΩΣΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ K. NOWICKI. 
 
Αν προσπαθήσει να αναζητήσει κανείς στοιχεία για την παρουσία της Κνωσού στο 
µοντέλο οικιστικής οργάνωσης που αναπτύσσει ο Κ. Nowicki για την Κρήτη των 
Σκοτεινών αιώνων, θα διαπιστώσει σύντοµα πως η περίπτωση αυτή δεν καταλαµβάνει 
κάποια ιδιαίτερα σηµαντική θέση στην ανάλυσή του. 
Στη σύντοµη µνεία που κάνει στο έργο του σχετικά µε την Κνωσό υποστηρίζει πως 
ελάχιστες παρατηρήσεις µπορούν να γίνουν πάνω στο θέµα, καθώς τα ανασκαφικά 
δεδοµένα που διαθέτουµε για την ΥΜ ΙΙΙΙ Β περίοδο στην περιοχή αυτή είναι ιδιαίτερα 
επισφαλή. Πιστεύει ότι έως κάποιο χρονικό σηµείο στο δεύτερο ήµισυ του 13ου αιώνα η 
Κνωσός αντιπροσώπευε το πολιτικό κέντρο της Κρήτης (ή το σηµαντικότερο στοιχείο 
του) στη Μυκηναϊκή «συνοµοσπονδία». Σηµειώνει όµως ότι ακόµη και µετά την 
παρακµή της προηγούµενης κατάστασης, η κατοίκηση στην Κνωσό συνέχισε χωρίς 
διακοπή106. Αυτό ακριβώς αποτελεί το στοιχείο κλειδί για τη µελέτη τόσο της συνέχισης 
της εγκατάστασης στο χώρο της Κνωσού από το τέλος των Μινωικών χρόνων και κατά 
τη διάρκεια των Σκοτεινών αιώνων, όσο και το λόγο που είναι ικανός να εξηγήσει το 
είδος της εγκατάστασης στα Σκοτεινά χρόνια εκεί και κυρίως τη σχέση της 
εγκατάστασης µε τις προηγούµενες και επόµενες φάσεις. ∆υστυχώς όµως για τον Κ. 
Nowicki η εξέταση της συνέχισης της ζωής στην Κνωσό στα µετα-µινωικά χρόνια δεν 
αποτελεί έναν από τους σκοπούς του έργου του. Κανείς βέβαια δεν αρνείται το γεγονός 
των πενιχρών αρχαιολογικών δεδοµένων της Κνωσού για τους Σκοτεινούς αιώνες, όµως 
δεν είναι τούτος ο λόγος που τον αποτρέπει να εξετάσει την περίπτωση αυτή. Φαίνεται 
πως αντιµετωπίζει περισσότερο το ζήτηµα µε όρους «παράτασης» της ζωής σε ένα 
κατεστραµµένο Μινωικό ανάκτορο ή σε ένα πρώην Μυκηναϊκό κέντρο, και όχι µε την 
προοπτική της διερεύνησης µιας σηµαντικής κοινότητας ή κοινοτήτων των Σκοτεινών 
αιώνων, όπως τουλάχιστον αυτή διαγράφεται µεσα από τα ταφικά δεδοµένα. 
Σχετικά µε τους ισχυρισµούς του Warren107 για την εµφάνιση ενός νέου οικισµού στην 
περιοχή της Κνωσού στην αρχή της ΥΜ ΙΙΙ Γ περιόδου, o Nowicki βλέπει σε αυτή την 
υπόθεση την άφιξη µιας µεγάλης πληθυσµιακής οµάδας, µη σχετιζόµενης µε την Κνωσό, 
για την ακρίβεια µη σχετιζόµενης µε την Κρήτη, δηλαδή µιας πληθυσµιακής οµάδας της 
οποίας την προέλευση δεν δύναται να προσδιορίσει. Εναλλακτικά προτείνει πως αυτή η 
«επανεγκατάσταση», όπως την ονοµάζει, είναι το αποτέλεσµα µιας µαζικής µετακίνησης 
πληθυσµού από τις πλέον απειλούµενες παράλιες περιοχές, δηλαδή από τις 
αποµονωµένες αγροικίες και τους πολύ µικρούς οικισµούς γύρω από την Κνωσό, αλλά 
και πιθανώς από άλλες περιοχές της Κρήτης108. Σε αυτή τη σκέψη βλέπουµε αρκετά 
ισχυρή την επίδραση του βασικού σχήµατος ερµηνείας που προτείνει για τους οικισµούς 
σε ορεινές/αποµονωµένες θέσεις, κυρίως στην Ανατολική Κρήτη, δηλαδή του σχήµατος 
της µετακίνησης του πληθησµού από τις παράκτιες περιοχές στις πιο προφυλαγµένες και 
υπερασπίσιµες θέσεις. Ωστόσο υπάρχουν σοβαρές αµφιβολίες για την καταλληλότητα 
του σχήµατος αυτού για τα δεδοµένα της Κνωσού. Κυρίως δύο πολύ εµφανή στοιχεία 

                                                 
106K. Nowicki, 2000, σ. 225.  
107 Το ζήτηµα αυτό υποστήριξε ο Warren µετά τις ανασκαφές στην περιοχή του Μουσείου 
Στρωµατογραφίας, Σ.M. Warren, 1997, σ. 181. 
108 K. Nowicki, 2000, σ. 225. 
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σχετιζόµενα µε την τοπογραφική θέση της Κνωσού και την ιστορία της δε συνηγορούν 
στην ερµηνεία του Νowicki. Kαι πρώτα από όλα η Κνωσός δεν είναι ούτε ορεινή, ούτε 
ιδιαίτερα αποµακρυσµένη από τη θάλασσα θέση, έτσι ώστε να προσφέρει καταφύγιο 
απέναντι σε απειλή που θα έφτανε από αυτήν την κατεύθυνση. Κατά συνέπεια δε θα 
ήταν µεγάλο το όφελος της εγκατάλειψης αποµονωµένων αρχιτεκτονικών δοµών ή 
µικρών οικισµών γύρω από την Κνωσό, για χάρη της ασφάλειας που θα προσέφερε ένας 
εύκολα προσεγγίσιµος χώρος όπως η κεντρική Κνωσός. Επίσης το γεγονός της µακράς 
οικιστικής ιστορίας της Κνωσού κατά την διάρκεια των διαφόρων φάσεων της Μινωικής 
περιόδου κάθε άλλο παρά θα αποµάκρυνε, για την ακρίβεια φαίνεται να προσέλκυε, 
εισβολείς ή οποιοδήποτε άλλο κίνδυνο. Αν λοιπόν υποθέσουµε ότι µια πληθυσµιακή 
οµάδα προσπαθεί να αποφύγει έναν κίνδυνο, τότε είναι εξίσου εύκολο να υποθέσουµε 
ότι θα απόφευγε την εγκατάσταση σε ένα τόσο καλά γνωστό χώρο.  
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ΙΙ. Η «ΕΜΦΑΝΙΣΗ» ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΝΩΣΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΙΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ 

 ΣΙ∆ΗΡΟΥ. 
 

Στο σηµείο αυτό θα εξετάσουµε το ζήτηµα της εµφάνισης και του εντοπισµού των 
οικιστικών δεδοµένων της Κνωσού σε συνδυασµό µε τις προγενέστερες (Μινωικές) και 
τις µεταγενέστερες (Ελληνιστικές, κυρίως Ρωµαϊκές, αλλά ακόµα και σύγχρονες) 
καταλήψεις του χώρου της περιοχής αυτής. Το ζήτηµα της συνέχειας της οικιστικής 
κατάληψης ενός χώρου είναι ουσιαστικής σηµασίας για την έρευνα της ζωής σε αυτόν, 
όµως στην περίπτωση της Κνωσού αποκτά ιδιαίτερη σηµασία καθώς ενδέχεται και να 
εξηγήσει µερικώς την οπτική «απουσία» οικισµού στην Κνωσό της Πρώιµης εποχής του 
Σιδήρου. 
O Coldstream εξετάζοντας το ζήτηµα αυτό αναφέρει ότι άλλοι οικισµοί στην Κρήτη 
είναι για τους αρχαιολόγους πολύ πιο άµεσα διαφωτιστικοί, κυρίως όσοι δεν έχουν τύχει 
µιας Ρωµαϊκής εγκατάστασης πάνω από αυτούς. Στην Κνωσό όµως τα υπολείµµατα της 
εγκατάστασης των Σκοτεινών αιώνων είναι κάτι σα µια ιδιαίτερα λεπτή στρώση 
«πεπιεσµένη» κάτω από τoν όγκο των προγενέστερων και επερχόµενων δεδοµένων 
κατοίκησης και εγκατάστασης. 
Ενώ σχεδόν όλες οι χρονικές περίοδοι από την Υποµινωική εποχή και έως την εποχή των 
Σεβήρων έχουν αναµφισβήτητη αντιπροσώπευση στην περιοχή της Κνωσού, είναι 
χαρακτηριστικό ότι µόνο οι αρχιτεκτονικές ενότητες της αυτοκρατορικής Ρωµαϊκής 
εποχής συνδέονται µε καλά επιβεβαιωµένα στρώµατα και κατά συνέπεια µπορούν να 
σχηµατίσουν ένα συνεκτικό µοτίβο εγκατάστασης109. Από την Υποµινωική ως την 
Κλασική περίοδο και σε λιγότερο βαθµό για την καλύτερα αντιπροσωπευόµενη 
Ελληνιστική περίοδο, για την κατανόηση του οικιστικού γίγνεσθαι βασιζόµαστε 
αποκλειστικά σε αποθέτες, πηγάδια, διαταραγµένα επίπεδα και θραύσµατα κτιριακών 
δοµών, που κατά τύχη διατηρήθηκαν και εν συνεχεία βρέθηκαν ανάµεσα στα θεµέλια 
των µεταγενέστερων110. 
Από την άλλη πλευρά, ποτέ σχεδόν στην ιστορία της αρχαιολογικής έρευνας ολόκληρης 
της περιοχής της Κνωσού, δεν ασχολήθηκε αυτή αποκλειστικά ή µάλλον δεν είχε ως 
σκοπό της την αποκάλυψη των Πρώιµων χρόνων της εποχής του Σιδήρου. Τυπικό 
παράδειγµα αποτελεί η ιστορία της έρευνας του Μικρού ανακτόρου και της Unexplored 
Mansion, όπου κάτω από το στέρεο επίπεδο των οικιών της Ρωµαϊκής Κνωσού, 
βρίσκεται το επίπεδο της Υστεροµινωικής κατοίκησης. Η έρευνα για την Υστεροµινωική 
εγκατάσταση στην Κνωσό, είναι από µόνη της µια αργή και δαπανηρή προσπάθεια, πόσο 
περισσότερο µια έρευνα αποκλειστικά αφιερωµένη στην εξερεύνηση της «πόλης»της 
πρώιµης εποχής του Σιδήρου. 
Σε διάφορα σηµεία οι ανασκαφείς ήρθαν αντιµέτωποι µε ελάχιστα υπολείµµατα έδρασης 
τείχων ή χωµάτινων δαπέδων που χρονολογούνται από την Πρωτογεωµετρική έως την 
Γεωµετρική περίοδο, αν και πιο συχνά οι πιο ισχυρές αποδείξεις την εποχής αυτής είναι 
«αποθέτες» που έχουν σκαφτεί από αυτούς που διέρρηξαν τα προηγούµενα Μινωικά 

                                                 
109 L. H. Sackett, BSA Supl. Vol. 21, (1992), σ. 463. 
110 Το ίδιο, σ. 463. 
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στρώµατα111. Τα δεδοµένα για την Υποµινωική δραστηριότητα στο χώρο της Κνωσού 
προέρχονται κυρίως από µια αρκετά διαταραγµένη περιοχή στα πλαίσια της 
επανεγκατάστασης του ΒΑ τετάρτου της Unexplored Mansion. Εδώ βρέθηκαν επίπεδα 
µε Υποµινωικό υλικό, µερικώς στρωµατογραφηµένα, πάνω από ΥΜ ΙΙΙ Γ κατάλοιπα. 
Στη συνέχεια, το επίπεδο των Υποµινωικών καταλοίπων καλυπτόταν από σειρά 
Γεωµετρικών δεδοµένων, δηµιουργώντας κατά αυτό τον τρόπο τη µόνη αδιατάρακτη 
αλληλουχία από την ΥΓ ΙΙΙ Γ περίοδο ως τα Γεωµετρικά χρόνια. 
Σχεδόν όλοι οι ερευνητές που «διέγνωσαν» υλικό που σχετίζεται µε την Πρώιµη εποχή 
του Σιδήρου στην Κνωσό, αναφέρουν τη δραστηριότητα του «διαρρήκτη» ως µια βασική 
πρακτική της οικιστικής στην Κνωσό των Σκοτεινών αιώνων. Η δραστηριότητα αυτή 
αφορά κυρίως τη συνήθεια κλοπής ή αφαίρεσης υλικού, κυρίως πέτρας, από τα 
προγενέστερα Μινωικά επίπεδα. Οφείλουµε όµως να σηµειώσουµε ότι η πρακτική αυτή 
αποτελούσε ένα ιδιαίτερα συχνό φαινόµενο για τα δεδοµένα της Κνωσού, µε διάρκεια 
από την ΥΜ ΙΙΙ Γ έως και την Ελληνιστική εποχή, παρά την παρουσία κανονικής 
κατοίκησης στην τελευταία αυτή εποχή112. Από την άλλη πλευρά, ερευνητές που 
εµπλέκονται µε τη Μινωική κατοίκηση σηµειώνουν ότι η δραστηριότητα αυτή κατά τα 
Σκοτεινά χρόνια είχε τόση έκταση, ώστε να ευθύνεται για τη µερική καταστροφή 
ορισµένων Μινωικών επιπέδων. Μια τέτοια αντίληψη µας ωθεί να σκεφτούµε πως µια 
εκτεταµένη ανάγκη αφαίρεσης υλικού από τα Μινωικά επίπεδα πρέπει να συνεπάγεται 
και µια κάποια ουσιαστική οικοδοµική δραστηριότητα στην εποχή του Σιδήρου. Το 
δεύτερο στοιχείο που πρέπει να συγκρατήσουµε από τις ενδείξεις αυτής της 
δραστηριότητας είναι το ότι αποδεικνύει ακριβώς την άµεση συνέχεια κατοίκησης και 
κατάληψης του χώρου στην περιοχή, κατά τη µετάβαση από την τελική ΥΜ ΙΙΙ φάση 
στην αρχή της εποχής του Σιδήρου. Τα δεδοµένα αυτά άλλωστε συµπληρώνονται από τα 
πλήρη επίπεδα που βρέθηκαν πιο ∆υτικά κατά τη διάρκεια των ανασκαφών του 
Μουσείου Στρωµατογραφίας.113 
Σύµφωνα µε τον Coldstream, το όφελος από την εξερεύνηση της εποχής αυτής στην 
Κνωσό θα είναι µεγάλο. Προγενέστερα η επισκόπηση της περιοχής της Κνωσού από 
τους S. Hood και D. Smyth υπήρξε πολύ σηµαντική στον διαφωτισµό της οικιστικής 
ανάπτυξης στην πρώιµη εποχή του Σιδήρου.114 Tο µοντέλο των Hood και Smyth 
ακολούθησε και ο Coldstream επιχειρώντας να αναλύσει την οικιστική ιστορία της 
Κνωσού κατά την διάρκεια των Σκοτεινών αιώνων, διαρθρώνοντάς την σε τέσσερις 
επάλληλες φάσεις. Βεβαίως, η κύρια πηγή πληροφοριών για την ανάλυση που προτείνει 
είναι τα ταφικά δεδοµένα, το σύνολο των νεκροταφείων που έχουν ερευνηθεί στην 
ευρύτερη περιοχή της Κνωσού. 
Το σύνολο των ταφών αυτών περιέχουν ευρήµατα τέτοιας ποικιλίας και ποιότητας ώστε 
να φανερώνουν ότι η Κνωσός συνέχισε να υπερέχει στην Κρήτη και να είναι µια από τις 
βασικές κοινότητες στον ελληνικό χώρο τουλάχιστον ως τον 7ο αιώνα. Οι τάφοι της 
εποχής αυτής είναι ενδεικτικοί όχι µόνο για τα δείγµατα πλούτου που παρέχουν αλλά και 
για τη µελέτη της κοινωνικής διαστρωµάτωσης και των πολυάριθµων επαφών µε άλλες 
περιοχές του Αιγαίου και ειδικά µε την Εγγύς Ανατολή. Τα ταφικά δεδοµένα 
προσφέρουν πολλές φορές και τη δυνατότητα διερεύνησης της εγκατάστασης ξένων 

                                                 
111 J. N. Coldstream, 1991, σ. 287. 
112 L. H. Sackett, BSA Supl. Vol. 21, (1992), σ. 463. 
113 Το ίδιο, σ. 463-464 και επίσης Σ. Μ. Warren, Arch. Reports, 29 (1983). 
114 S. Hood, D. Smith, BSA Suppl. 14 (1981). 
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πληθυσµιακών οµάδων µεταξύ των Κνωσίων, όπως συµβαίνει µε την περίπτωση της 
υπόθεσης εγκατάστασης χρυσοχόων ή µεταλλοτεχνιτών από την Εγγύς Ανατολή. 
Συντηρητισµός και συνέχεια είναι δύο λέξεις που συχνά χρησιµοποιούνται για να 
περιγράψουν τη µετάβαση από την εποχή του Χαλκού στην Κρήτη στην εποχή του 
Σιδήρου. Στον οικισµό της Κνωσού υποµινωική κεραµική στα πλαίσια οικιστικών 
συνόλων έχει εντοπιστεί σε δεκατρείς συνολικά θέσεις, όλες σε µια κεντρική περιοχή, 
στα ∆υτικά του ανακτόρου. Οι πλέον ακριβείς ενδείξεις έως τώρα συνίστανται σε 
τέσσερις υποµινωικές φάσεις κατοίκησης κοντά στο δυτικό άκρο, ψηλά στο λόφο και 
πίσω από το µουσείο Στρωµατογραφίας.115 
∆ύο σηµαντικές παρατηρήσεις µπορούν να γίνουν σχετικά µε τον οικισµό. Η πρώτη 
αφορά το ζήτηµα της οικιστικής συνέχειας, δηλαδή ότι σε κάθε µια από αυτές τις 
δεκατρείς θέσεις η υποµινωική κατοίκηση ακολουθεί χωρίς καµία διακοπή την ΥΜ ΙΙΙ Γ, 
η οποία πάλι σε αρκετές από αυτές τις θέσεις είναι άµεση συνέχεια της ΥΜ ΙΙΙΒ 
περιόδου. Η δεύτερη παρατήρηση αφορά την εµφάνιση ενός οικιστικού συνόλου στον 
11ο αιώνα, µε έκταση ¼  του χλµ., το οποίο µάλλιστα διαθέτει το δικό του δηµόσιο ιερό 
κοντά στο ρέµα της Βλυχιάς. Εκεί, στο χώρο του Μινωικού ιερού, χτισµένου κατά την 2η 
ανακτορική περίοδο, στην εποχή του Σιδήρου αναβιώνει µια παλιά λατρεία σε ένα 
υποµινωικό ιερό. 
Ο Coldstream περιέγραψε την πορεία της ζωής στην Κνωσό από την Υποµινωική 
περίοδο και µετά παρουσιάζοντάς την σε τέσσερις φάσεις. Αρχικά, η Υποµινωική 
περίοδος είχε χαρακτηριστεί ως περίοδος παρακµής για τους κρητικούς Σκοτεινούς 
αιώνες, αλλά η τελευταία ανασκαφική δραστηριότητα στην Κνωσό, στο ∆υτικό τµήµα 
του οικισµού, όπως και στο Βόρειο νεκροταφείο, µας επιτρέπουν τώρα να 
ανασυνθέσουµε µια πιο θετική εικόνα για την κατάσταση. Ο Coldstream πιστεύει πως 
όσο διαταραγµένα και να ήταν τα πράγµατα, ο πυρήνας της τελευταίας «µινωικής πόλης» 
διατηρήθηκε. Η στάση αυτή αντιπροσωπεύει τη «θεωρία της πόλης» για την περίπτωση 
της Κνωσού, δηλαδή της θεωρίας που προτείνει την ύπαρξη ενός µόνου κεντρικού 
πυρήνα κατοίκησης στην Κνωσό από τα πρώιµα Υποµινωικά/Πρωτογεωµετρικά χρόνια. 
Η «θεωρία της πόλης» (polis theory), εν γένει αποδεκτή από τουλάχιστον δύο γενιές 
ανασκαφέων της Κνωσού, έχει ως βασικούς υποστηρικτές της τους Coldstream και 
Μοrris.116 
Σε µεγάλο βαθµό η µινωική ταφική πρακτική της ταφής σε συλλογικούς τάφους 
συνεχίστηκε, µερικές φορές επαναχρησιµοποιήθηκαν και παλαιοί µινωικοί τάφοι, ενώ ο 
µόνος νεωτερισµός βρίσκεται στην περιοδική χρήση της αποτέφρωσης σε τάφους του 
Βορείου νεκροταφείου. 
Η δεύτερη φάση κατά τον Coldstream, καλύπτει την κύρια Πρωτογεωµετρική ακολουθία 
της Κνωσού, από τον πρώιµο 10ο έως τα µέσα του 9ου αιώνα. Η περίοδος αυτή, από την 
πλευρά των ταφικών δεδοµένων, χαρακτηρίζεται ως περίοδος εξάπλωσης, ανάπτυξης, 
και ανασύνταξης. Είναι επίσης περίοδος µεγαλύτερης οµοιοµορφίας στις ταφικές 
πρακτικές. Όλες οι ταφές συγκεντρώνονται τώρα στα Βόρεια και ∆υτικά του οικισµού, 
ενώ νέα νεκροταφεία είναι τώρα η Φορτέτσα στα δυτικά και ένα σύνολο στον Τεκκέ, το 
οποίο διαµορφώνει µια προέκταση στο Βόρειο νεκροταφείο, και τέλος µια άλλη οµάδα 
κάτω από την κορυφογραµµή στην Κεφάλα. Τη φάση αυτή χαρακτηρίζει αξιοσηµείωτη 
επέκταση των εξωτερικών επαφών της κοινότητας της Κνωσού. 
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116 J. N. Coldstream, 1991, I. Morris 1991, σ.  
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Η τρίτη φάση εκτείνεται από την Πρωτογεωµετρική Β έως την Μεσογεωµετρκή περίοδο. 
Κατά την περίοδο αυτή στα προγενέστερα ταφικά δεδοµένα θα προστεθούν νέα ταφικά 
σύνολα κοντά στα προάστια του σύγχρονου Ηρακλείου. Τα νέα αυτά δεδοµένα 
αποτελούν για τον Coldstream ενδείξεις ενός νέου παραθαλάσσιου οικισµού. Την 
υπόθεση αυτή κυρίως βασίζει στην εύρεση ενός κεραµικού συνόλου Πρωτογεωµετρικής 
κεραµικής στο θαλάσσιο µέτωπο του σύγχρονου Ηρακλείου. Για τον οικισµό αυτό 
πιστεύει µάλιστα πως δεν πρόκειται για µικρό αποµονωµένο σύνολο αλλά για νέα πόλη-
λιµάνι της Κνωσού.117 Οι εξωτερικές σχέσεις αναπτύσσονται περισσότερο τώρα και 
εισηγµένα αντικείµενα από τη Φοινίκη κάνουν την εµφάνισή τους πλέον στο Βόρειο 
νεκροταφείο. Σε αυτό το σύνολο αντικείµένων ανήκει και ο γνωστός «θησαυρός» του 
Τεκκέ, ο οποίος βρέθηκε σε ένα επαναχρησιµοποιηµένο Μινωικό θολωτό τάφο και ο 
οποίoς φαίνεται να αποτελούσε ιδιοκτησία ενός ανατολίτη τεχνίτη χρυσοχοΐας. 
Η τέταρτη και τελευταία φάση µας οδηγεί εκτός των ορίων των Σκοτεινών χρόνων, στα 
πλαίσια της Ύστερης Γεωµετρικής και Ανατολίζουσας εποχής, µέχρι τη χρονική περίοδο 
της τελικής εγκατάλειψης των θαλαµοειδών τάφων. Όπως και σε άλλα σηµεία του 
ελληνικού κόσµου. Εµφανίζονται τώρα σηµάδια πληθυσµιακής αύξησης, έτσι και στην 
Κνωσό µια βόρεια επέκταση του οικισµού δηλώνεται από την ύπαρξη σειράς πηγαδιών, 
ενώ η ίδρυση του ιερού της ∆ήµητρας αντανακλά την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος της 
αγροτικής εκµετάλλευσης και της προµήθειας τροφής. Τα εισηγµένα αντικείµενα 
εξακολουθούν να υφίστανται, ενώ οι διαφορές πλούτου στις ταφές γίνονται τώρα πιο 
εµφανείς, ιδιαίτερα µετά το 700 π.Χ. Τα ταφικά αγγεία επιβεβαιώνουν πως οι 
θαλαµοειδείς τάφοι στο Βόρειο νεκροταφείο δέχτηκαν τις τελευταίες ταφές τους την ίδια 
ακριβώς περίοδο µε την χρονολογία που προτείνει ο J. Brock για τo τέλος της χρήσης 
των νεκροταφείων της Φορτέτσας, δηλαδή γύρω στο 630 π.Χ.118 Από εκείνη την στιγµή 
ουσιαστικά σταµατά η συνέχεια των αρχαιολογικών δεδοµένων για την Κνωσό, όταν όλα 
τα νεκροταφεία της εποχής του Σιδήρου εγκαταλείπονται. ∆ε γνωρίζουµε τίποτα για τη 
συνέχεια των δεδοµένων, και στο Βόρειο νεκροταφείο µόνο ελάχιστες ταφές 
χρονολογούνται στην Αρχαϊκή και Κλασική περίοδο, πριν παρουσιαστεί µια µεγάλη 
αναγέννηση στην χρήση των νεκροταφείων κατά τα Ελληνιστικά χρόνια.119 
Φτάνοντας στον 6ο αιώνα, η Κνωσός διεκδικεί σοβαρά τον τίτλο µιας «Σκοτεινής 
εποχής». Ο 6ος αιώνας όσον αφορά τον οικισµό δεν αντιπροσωπεύεται από κανένα ίχνος 
οικιστικής, ή ούτε καν από µια µεγάλη συγκέντρωση κεραµικής120. ∆ιάφορα 
επιχειρήµατα έχουν προταθεί ως πιθανές αιτίες για την ανάσχεση αυτή. Κάποιοι 
υποθέτουν µια πολλή σοβαρή καταστροφή, ενώ άλλες πιθανές αιτίες έχουν προταθεί µε 
βάσει τις γραπτές πηγές (όπως για παράδειγµα την ξηρασία που σηµειώνει ο Ηρόδοτος, η 
οποία οδήγησε τους κατοίκους της Θήρας να εγκαταλείψουν το νησί τους και να 
µεταναστεύσουν στη νέα τους αποικία Κυρήνη)121. Τέλος έχει υποτεθεί και η πιθανότητα 
ενός πολέµου µεταξύ Κνωσού και Σπάρτης, τον οποίο αναφέρει ο Παυσανίας122. Πάντως 
θα πρέπει περισσότερο να µας απασχολήσει το γεγονός της εµφάνισης αντίστοιχου 
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φαινοµένου σε ολόκληρη την Κρήτη και να µην αντιµετωπίσουµε το φαινόµενο αυτό 
τοπικά123. 

                                                 
123 J. N. Coldstream, 1991, σ.298. 
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ΙΙΙ. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΝΩΣΟΥ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ 

«ΤΑΦΙΚΗ» ΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ. 
 
Εξετάζοντας λοιπόν την κατάσταση των ευρηµάτων, δηλαδή την έλλειψη αδιάσειστων 
στοιχείων για τον εντοπισµό και την ύπαρξη του οικισµού της Κνωσού, πρέπει να 
στρέψουµε την αναζήτησή µας προς τα επαρκή ταφικά δεδοµένα που διαθέτουµε για τον 
οικισµό της περιόδου και να προσπαθήσουµε να συνδυάσουµε τα δεδοµένα της 
«ταφικής» τοπογραφίας της Κνωσού µε τα όσα λιγοστά δεδοµένα διαθέτουµε για την 
κατοίκηση στην περιοχή. Μεθοδολογικά βέβαια η προσέγγιση αυτή ίσως µοιάζει 
παράδοξη και κάποιος θα µπορούσε να υποστηρίξει ότι προσπαθούµε να «επινοήσουµε» 
την ύπαρξη ή καλύτερα τη θέση του οικισµού της Κνωσού, από τα ταφικά δεδοµένα της 
περιοχής. Για το λόγο αυτό όσες παρατηρήσεις ενδέχεται να υπάρξουν στο µέλλον µέσα 
από αυτή την προσέγγιση θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικές, καθώς όσο και αν 
καταφέρουν τα ταφικά δεδοµένα να φωτίσουν πλευρές της ζωής στην Κνωσό της εποχής 
του Σιδήρου, δεν είναι δυνατόν να προσδιορίσουν απόλυτα το µέγεθος, το είδος και το 
χαρακτήρα του οικισµού ή των οικισµών. Ωστόσο, παραδεχόµενοι το κοινότυπο µεν, 
αληθινό όµως, αρχαιολογικό αξίωµα της µη ύπαρξης ενός οικισµού χωρίς το 
νεκροταφείο του και το αντίθετο, µπορούµε εδώ να αρκεστούµε σε µερικές 
παρατηρήσεις βασισµένες στα στοιχεία της ταφικής τοπογραφίας της Κνωσού. 
Κατά τα πρώιµα στάδια της έρευνας της τοπογραφίας των νεκροταφείων της Κνωσού, ο 
Στυλιανός Αλεξίου είχε αρχικά υποστηρίξει την άποψη της µη ύπαρξης ένος κεντρικού 
νεκροταφείου, µετά την ανασκαφή ενός σηµαντικού τάφου στην περιοχή του Αγ. 
Ιωάννη.124 Υποστήριξε λοιπόν ότι η Κνωσός δεν είχε ένα κύριο νεκροταφείο κατά την 
πρωιµη εποχή του Σιδήρου. Ο ίδιος υποστήριζε περισσότερο το Αριστοτελικό σχήµα της 
ύπαρξης ενός µικρού νεκροταφείου κοντά σε κάθε µικρό οικισµό και ενός οικισµού 
κοντά σε κάθε νεκροταφείο. Το µοντέλο αυτό ή αλλιώς γνωστό ως «θεωρία του χωριού» 
(village theory) αποτελεί τον αντίποδα της «θεωρίας της πόλης» µε υποστηρικτές τους 
Coldstream και Morris. Kατά τον Coldstream, σηµαντικό στοιχείο για το σχηµατισµό του 
οικιστικού συνόλου της Κνωσού, αποτελεί το ότι δεν έχουν εντοπιστεί καθόλου ίχνη 
οικιστικής ανάπτυξης στα περίχωρα της Κνωσού, ένα δεδοµένο το οποίο συνηγορεί στην 
ύπαρξη ενός µόνο οικιστικού κυττάρου στην Κνωσό των Σκοτεινών αιώνων.125 
Ας δούµε όµως αναλυτικά τα δεδοµένα της τοπογραφίας της Κνωσού σε συνδυασµό 
πάντα µε την κατάσταση έρευνας στην οποία βρίσκεται ή της έρευνας που κατά το 
παρελθόν κάθε περιοχή του ευρύτερου χώρου της Κνωσού έχει τύχει. Όσον αφορά τα 
Βόρεια, δεν µπορούµε να κάνουµε σίγουρες υποθέσεις καθώς µεγάλες ανεξερεύνητες 
αρχαιολογικά εκτάσεις έχουν τώρα πλέον καλυφθεί από την επέκταση της σύγχρονης 
πόλης του Ηρακλείου. Όσον αφορά την κεντρική Κνωσό, τα δεδοµένα είναι αρνητικά 
καθώς δηλωτική είναι η απουσία ταφικών και οικιστικών δεδοµένων.126 Έτσι λοιπόν δεν 
αποµένουν και πολλές δυνατότητες για την τοποθέτηση του οικιστικού πλέγµατος της 
Κνωσού παρά µόνο στα ∆υτικά του Μινωικού ανακτόρου. Και πράγµατι, ποσότητες 
κεραµικής χρονολογούµενης από τα Υποµινωϊκά χρόνια και µετά, οι οποίες σχετίζονται 
µε τις ανάγκες της εγκατάστασης (χρηστική κεραµική) και όχι µε ταφικές ανάγκες, πολύ 

                                                 
124 Σ. Αλεξίου, Κρητικά Χρονικά 4, (1950), σ. 296. 
125 J. N. Coldstream, BSA Suppl. 20 (1996), σ. 714. 
126 Το ίδιο, σ. 714. 



 48

συχνά θαµµένες κάτω από τόνους θεµελίων βαριών Ρωµαϊκών εγκαταστάσεων, 
εντοπίστηκαν στα ∆υτικά των ερειπίων του Μινωϊκού ανακτόρου σε µια έκταση που 
καλύπτει συνολικά 500 τ.µ. 127 Φαίνεται πως αυτή η περιοχή αποτελεί το κεντρικό 
κύτταρο που φιλοξενούσε τους ανθρώπους που θάφτηκαν στο µεγαλύτερο από τα ταφικά 
σύνολα της Κνωσού, το Βόρειο νεκροταφείο. Το Βόρειο νεκροταφείο, βρίσκεται σε 
απόσταση σχεδόν 1χλµ (ή 20 λεπτών) περπατώντας απο το χώρο στον οποίο εντοπίζεται 
η κατοίκηση. Πηγαίνοντας ακόµα πιο βόρεια οι τάφοι στον Αγ. Ιωάννη (Ατσαλένιο) και 
στο Μασταµπά είναι πολύ αποµακρυσµένοι για να έχουν χρησιµοποιθεί από τον 
κεντρικό οικισµό της Κνωσού. Οι τάφοι αυτοί θα µπορούσαν, κατά µια προσέγγιση, να 
αποδοθούν σε µεµονωµένες οικιστικές δοµές (αγροικίες), σήµερα καλυµένες κάτω από 
τα Νότια προάστια του σύγχρονου Ηρακλείου.128 
Το τελευταίο αυτό επιχείρηµα όµως δε φαίνεται να µπορεί να ερµηνεύσει το πρόβληµα 
που θέτουν δύο ακόµα ταφικά σύνολα στην περιοχή, αυτά της Φορτέτσας και των 
Γυψάδων. Σε αντίθεση µε τη µη πλέον εξευρευνήσιµη περιοχή του Αγ. Ιωάννη και του 
Μασταµπά, οι περιοχές στις οποίες τοποθετούνται τα νεκροταφεία της Φορτέτσας και 
των Γυψάδων, έχουν πλήρως ερευνηθεί, κυρίως µε επιφανειακές έρευνες. Τα 
αποτελέσµατα των ερευνών αυτών δεν έφεραν στο φως κανένα ίχνος οικιστικής 
εγκατάστασης στους χώρους γύρω αλλά και σε απόσταση από τα νεκροταφεία. Μια 
πιθανή εξήγηση για το φαινόµενο είναι, ότι µερικές οικογένειες µπορεί να προτίµησαν να 
θάψουν τους νεκρούς τους στη δική τους γη παρά στο µεγάλο «κοινοτικό» νεκροταφείο 
στα Βόρεια, αν βέβαια η βάση ενός τέτοιου συλλογισµού είναι σωστή.129 H άποψη αυτή, 
ωστόσο, δηµιουργεί κάποιο προβληµατισµό καθώς δεν είναι σαφώς προσδιορίσιµο το 
νόηµα της «ιδιοκτησίας γής» αλλά και επειδή θα περίµενε κανείς η ύπαρξη ενός 
δεύτερου µεγάλου ταφικού συνόλου, όπως τουλάχιστον είναι η Φορτέτσα, να 
συνοδεύεται από έναν ανεξάρτητο οικισµό. 
Το παράδειγµα του Βορείου νεκροταφείου της Κνωσού, για λόγους που συνδέονται µε 
την έκτασή του, την ποικιλοµορφία και τον αριθµό των ταφών που φιλοξένησε, αλλά και 
για λόγους που συνδέονται µε την εποχή κατά την οποία εγκαινιάστηκε, αξίζει µια 
ιδιαίτερη µνεία. Αναµφισβήτητα, η Υποµινωϊκή περίοδος στην Κνωσό παραµένει, ακόµα 
και σήµερα, γεµάτη από αβεβαιότητες. Κανείς όµως δεν αµφισβητεί ότι το γεγονός της 
τελικής δηµοσίευσης του Βορείου Νεκροταφείου φώτισε πολλές πλευρές της «ζωής» 
στην Κνωσό της εποχής του Σιδήρου, ακόµα και αν αυτό έγινε µέσα από την οπτική των 
ταφικών δεδοµένων. 
Η χρήση του Βορείου νεκροταφείου ξεκινά στα µέσα του 11ου αιώνα και πολύ συχνά απο 
τους ερευνητές χρησιµοποιείται ως σηµείο αναφοράς για την αρχή των Υποµινωϊκών 
χρόνων στην Κνωσό. Το Βόρειο νεκροταφείο περιλαµβάνει τη µεγαλύτερη συγκέντρωση 
τάφων και για τον Coldstream το γεγονός του εγκαινιασµού µιας νέας νεκρόπολης µε τα 
χαρακτηριστικά του Βορείου νεκροταφείου συνιστά µια διακοπή ή καλύτερα µια νέα 
αρχή σε σχέση µε το παρελθόν.130 Θα µπορούσαµε µέσα από αυτά τα δεδοµένα να 
υποστηρίξουµε την άποψη της ανάγκης ενός νέου νεκροταφείου µε τη συγκρότηση ενός 
ουσιαστικού οικισµού στην αυγή των Υποµινωικών χρόνων; 

                                                 
127 Για τον ακριβή εντοπισµό της θέσης αυτής βλ. Dorian Knossos, σ.315, no 15, και C. F. Macdonald, AR 
40 (1994), Σ. 75. 
128 J. N. Coldstream, BSA Suppl. 20 (1996), σ. 714-715. 
129 J. N. Coldstream, BSA 76 (1981), σ. 144. 
130 J. N. Coldstream, BSA Suppl. 20 (1996), σ. 714-15. 
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Από την άλλη πλευρά, η συνύπαρξη τριών αρχιτεκτονικών τύπων τάφων, όπως και η 
παράλληλη χρήση της ταφής και της αποτέφρωσης, σε συνδυασµό µε την απόθεση πολύ 
διαφορετικών ταφικών ευρηµάτων, δηµιουργούν την εικόνα µιας κοινωνίας 
αποτελούµενης από τη συνύπαρξη διαφορετικών χαρακτηριστικών και στοιχείων. Αν 
κάποιος προσπαθήσει να σχολιάσει την τοπογραφία και τη διευθέτηση του Βόρειου 
νεκροταφείου, θα καταλήξει σε µια µικτή εικόνα τάξης και χάους. Από τη µία πλευρά (τη 
βόρεια) θα αντιµετωπίσει µια σχετικά τακτική διευθέτηση των θαλαµοειδών τάφων, οι 
οποίοι κατασκευάζονται σε µικρή απόσταση ο ένας µε τον άλλο και σε µικρές οµάδες, 
έχοντας κοινό γενικό προσανατολισµό. Τα σύνολα αυτά για τον Coldstream ενδέχεται να 
αντανακλούν οικογενειακές οµάδες. Από την άλλη πλευρά (την νότια) η κατάσταση είναι 
χαοτική δίνοντας την εντύπωση ενός συνόλου διαφορετικών κανόνων χρήσης του 
νεκροταφείου. ∆εν υπάρχει κοινός προσανατολισµός και οι νεώτεροι τάφοι 
υπερκαλύπτουν τους παλαιούς. Οι πιο πρώιµοι τάφοι όµως βρίσκονται εδώ και η 
απουσία κάθε «συστήµατος» µπορεί να εξηγηθεί από την χρήση του τµήµατος αυτού του 
νεκροταφείου κατά την έναρξη του.131 
Οι δυσκολίες µας να κατανοήσουµε τα αντιφατικά στοιχεία του Βόρειου νεκροταφείου 
ενισχύονται από τη µεγάλη µας αβεβαιότητα σχετικά τη φυσική εµφάνιση της θέσης του 
στα χρόνια που µας αφορούν, και φυσικά κατά τη διάρκεια των φάσων της ανάπτυξής 
του. Εντύπωση προκαλεί για παράδειγµα η απουσία ταφών από ένα συγκεκριµένο χώρο, 
ενώ στους γύρω από αυτόν οι ταφές συνοστίζονται. Οι λόγοι της διευθέτησης του 
Βόρειου νεκροταφείου είναι ιδιαίτερα σύνθετοι και προφανώς όχι οι ίδιοι σε όλες τις 
περιόδους της ιστορίας του. Συνοψίζοντας λοιπόν τα φυσικά στοιχεία της διάταξης του 
Βόρειου νεκροταφείο έχουµε τη συνολική εντύπωση της «αταξίας» και ως ένα βαθµό της 
έλλειψης πρόβλεψης από την έναρξη της χρήσης του, της έκτασής του ή της χρονικής 
διάρκειας της χρήσης του. Σε αυτή τη φάση της έρευνας λοιπόν αυτό που έχει να µας 
διδάξει το Βόρειο νεκροταφείο είναι ότι αντίστοιχα η οικιστική εικόνα της Κνωσού στην 
ίδια περίοδο, αν και πολύ λιγότερο εµφανής από την ταφική εικόνα, θα πρέπει να είναι 
ανάλογα κατακερµατισµένη, ποικιλόµορφη και «άναρχη». 
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IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Αποµένει λοιπόν να προσδιορίσουµε, έστω και µέσω αρκετών υποθετικών στοιχείων για 
τον εντοπισµό της, την θέση της Κνωσού στο πλέγµα των οικισµών της εποχής του 
Σιδήρου στην Κρήτη. Ο J. K. Brock, αν και δεν επεκτείνει τη συζήτησή από το ζήτηµα 
των ταφικών δεδοµένων στο ζήτηµα της ύπαρξης και τοποθέτησης του οικισµού, είχε 
όµως θέσει, ήδη από το 1957, στη δηµοσίευση του νεκροταφείου της Φορτέτσας, το 
ζήτηµα της ανάγκης συσχετισµού των ευρηµάτων της Κνωσού µε εκείνα των υπολοίπων 
θέσεων στην Κρήτη.132 Παρόλα αυτά η µετέπειτα έρευνα αντιµετώπισε αποµονωτικά το 
µοντέλο των οικισµών στην Ανατολική Κρήτη, πάνω στα οικιστικά δεδοµένα της οποίας 
στηρίχθηκε η ανάπτυξη του σχήµατος των καταφυγιακών ή υπερασπίσιµων οικισµών. Η 
Κνωσός από την άλλη πλευρά έγινε ένας πολύ ισχυρός πόλος έρευνας, όπου όµως το 
ενδιαφέρον επικεντρωνόταν σχεδόν πάντα στην ερµηνεία και επεξεργασία των ταφικών 
δεδοµένων. Η συζήτηση γύρω από το συσχετισµό οικισµού και ταφικών ευρηµάτων 
παρέµεινε πολύ περιορισµένη.133 
Τέλος, σε ό,τι αφορά την τοπογραφία των νεκροταφείων και την πιθανή θέση του 
οικισµού ή των οικιστικών κυττάρων της πρώιµης εποχής του Σιδήρου, δεν πρέπει να 
ξεχνάµε ότι µια σηµαντική σε έκταση περιοχή στα Βόρεια, µεταξύ του Μινωικού 
ανακτόρου και του σύγχρονου νοσοκοµείου, µια περιοχή η οποία επιπλέον σήµερα 
καλλιεργείται συστηµατικά, έχει ελάχιστα ερευνηθεί ανασκαφικά έως τώρα. Σύµφωνα µε 
τις παρατηρήσεις του Coldstream ο οικισµός φαίνεται να έχει επεκταθεί προς αυτήν την 
κατεύθυνση134.  
Σε ό,τι αφορά την αρχαιολογική «εικόνα», αλλά και το είδος της οικιστικής ανάπτυξης 
της Κνωσού κατά τους Σκοτεινούς αιώνες, το σηµαντικότερο στοιχείο φαίνεται να είναι 
η επιβίωση της κατοίκησης καθόλη την διάρκεια ως το τέλος της εποχής του Χαλκού. Το 
στοιχείο αυτό ενδέχεται να εξηγεί και το γιατί η Κνωσός φαίνεται να ακολουθεί ένα 
διαφορετικό µοντέλο ανάπτυξης ή καλύτερα συνέχειας. Ο Coldstream πιστεύει πως το 
στοιχείο της επιβίωσης ενός οικισµού στην Κνωσό πέρα από το τέλος των ευρηµάτων 
της εποχής του Χαλκού, είναι και το στοιχείο που προσδιόρισε τη µετέπειτα πορεία της 
οικιστικής ανάπτυξης στην περιοχή, αλλά παράλληλα και ο λόγος για τον οποίο η 
Κνωσός δεν ακολούθησε το «Αριστοτελικό» µοντέλο οικιστικής ανάπτυξης (όπου κώµες 
συνενώνονται στη δηµιουργία µιας πόλης), ένα µοντέλο το οποίο κυρίως ανιχνεύεται στη 
Στερεά Ελλάδα.135 
Ακόµα, παρά το πρόβληµα του µη ακριβούς αρχαιολογικά και τοπογραφικά εντοπισµού 
του οικισµού της Κνωσού των Σκοτεινών αιώνων, θα πρέπει να είµαστε ευγνώµονες για 
τα στοιχεία που µας έχει δώσει η περιοχή αυτή για τη συγκεκριµένη εποχή, έστω και αν 
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το σύνολο των δεδοµένων αντικατοπτρίζει αποκλειστικά σχεδόν το ταφικό επίπεδο136. Οι 
θαλαµοειδείς τάφοι και η αφθονία των ευρηµάτων που τους συνόδευαν, αποτελούν µια 
πλούσια πηγή δεδοµένων για µια ευανάπτυκτη και εξωτερικά στραµµένη κοινότητα της 
πρωιµης εποχής του Σιδήρου και ως τέτοια πρέπει να αντιµετωπίζονται. Τα στοιχεία που 
έχουµε από τα ταφικά ευρήµστα και κυρίως οι πληροφορίες που λαµβάνουµε από την 
οµάδα των εισηγµένων αντικειµένων ή των αντικειµένων τοπικής παραγωγής που όµως 
έχουν δεχτεί ισχυρές εξωτερικές (κυρίως ανατολικές) επιρροές στους τάφους, 
διαγράφουν την κατατοµή µιας κοινότητας ικανής να αφοµοιώσει ιδέες από έναν άλλο 
κόσµο, ή µιας κοινότητας που επιτυγχάνει να κατανοήσει και να αφοµοιώσει δύσκολες 
τεχνικές και τέχνες από την Εγγύς Ανατολή και που τέλος, παρ� όλες αυτές τις επιρροές, 
διατηρεί πολύ καλά την ανάµνηση του Μινωικού της παρελθόντος.137 
Κανείς δεν αµφισβητεί, ότι ο οικισµός στο Καρφί προσφέρει ένα σαφώς πλούσιο και πιο 
καλοδιατηρηµένο παράδειγµα οικιστικού πυρήνα µε το ιερό του για την εποχή εκείνη. 
Ωστόσο ο οικισµός της Κνωσού, όσο τουλάχιστον µπορούµε να τον κατανοήσουµε, 
προσφέρει τη δυνατότητα µελέτης της δηµιουργίας ενός οικιστικού πυρήνα ο οποίος 
αναπτύσσεται µέσα από την καταστροφή ή την εγκατάλειψη του προγενέστερου πυρήνα 
της εποχής του Χαλκού.138 
Θα ήταν τέλος άδικο να παραλείψουµε την συµβολή του D. Haggis στη συζήτηση γύρω 
από το είδος και την ερµηνεία των οικιστικών δεδοµένων στην Κνωσό. Ο Ηaggis 
αναλύει τα δεδοµένα της Κνωσού κάνοντας χρήση του µοντέλου των «οικιστικών 
συνόλων» (site cluster formation) που ο ίδιος ανέπτυξε για την περιοχή της κυρίως 
έρευνάς του, το Καβούσι της Ανατολικής Κρήτης. Σύµφωνα µε τις απόψεις του το 
Καβούσι και η Κνωσός αποτελούν δύο αναλογικά συγκρίσιµους χώρους και 
κατάλληλους να µελετηθούν µεσω του µοντέλου των «οικιστικών συνόλων». Πρώτον, 
και στους δύο χώρους η συνέχεια της εγκατάστασης είναι ο βασικός κανόνας και 
δεύτερον η αυξανόµενη συγκέντρωση ταφών στο Bόρειο νεκροταφείο δηλώνει ένα 
παραδοσιακό ταφικό χώρο ο οποίος αντιστοιχεί στα δεδοµένα του Βρόντα και της 
χρήσης του ως νεκροταφείου139. Το Καβούσι είναι αντίστοιχο µε την Κνωσό σε όρους 
πληθυσµιακής αύξησης και οικιστικής σταθερότητας, ενώ επίσης η διασπορά των 
νεκροταφείων της Κνωσού µπορεί να παραλληλιστεί µε τη διάταξη νεκροταφείων και 
οικισµών στο Καβούσι. Τέλος, σχολιάζοντας το ζήτηµα της διαµάχης µεταξύ «θεωρίας 
πόλης» και Αριστοτελικού µοντέλου κάνει µια ιδιαίτερα συνδυαστική παρατήρηση: «Η 
ανάπτυξη µιας σηµαντικής πόλης της εποχής του Σιδήρου στα ∆υτικά του ανακτόρου, µε 
ένα µεγάλο νεκροταφείο στα Βόρεια, είναι µια δελεαστική υπόθεση η οποία όµως δεν 
εξαφανίζει την πιθανότητα ύπαρξης περιφερειακών οικισµών οι οποίοι σταδιακά 
εγκαταλείπονται καθώς οι πληθυσµοί τους συγκεντρώνονται προς ένα κνωσιακό 
κέντρο.»140 
 

 

                                                 
136J. N. Coldstream, 1991, σ.299. 
137Το ίδιο, σ.298. 
138Το ίδιο, σ. 290. 
139 D. Haggis, JMA (1993), σ.162-164. 
140 Το ίδιο, σ.164. 



 52

Κεφάλαιο 4ο  
 

EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ 
ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΑΙΩΝΩΝ. 

 
ΚΑΒΟΥΣΙ: ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ 

Ι. ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΛΑΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟ 
ΧΩΡΟ. 

 
Το Κάστρο, µια κορυφή των βουνών της Σητείας σε υψόµετρο 800 µ. πάνω από τη 
θάλασσα, ερευνήθηκε για πρώτη φορά από την Η. Boyd το καλοκαίρι του 1900.141 Η 
Βοyd ανέσκαψε 13 δωµάτια σε 7 διαφορετικά επίπεδα του οικισµού, τον οποίο στην 
αναφορά της περιέγραψε ως «Κάστρο της εποχής του Σιδήρου». Χρονολόγησε τον 
οικισµό στη Γεωµετρική εποχή βασιζόµενη στην διακοσµηµένη κεραµική, χωρίς όµως 
να περιλαµβάνει στη µελέτη της την κατηγορία της χρηστικής αδιακόσµητης κεραµικής, 
µεγάλη ποσότητα της οποίας, σύµφωνα µε την ιδεολογία της εποχής της, άφησε in situ 
θεωρώντας πως δεν αξίζει µεταφοράς ως εύρηµα. Οκτώ δεκαετίες αργότερα το χώρο 
επισκέφθηκε η οµάδα των Αµερικανών αρχαιολόγων που δραστηριοποιείται σε 
ολόκληρη την περιοχή του Καβουσίου κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες.142 Με την 
αφορµή της αεροφωτογράφησης της θέσης του Κάστρου η οµάδα των ερευνητών αυτών 
επανεξέτασε τόσο τα οικιστικά δεδοµένα όσο και την κεραµική από την παλιά ανασκαφή 
της Βoyd, ενώ στη συνέχεια επέκτεινε την ανασκαφή απκαλύπτοντας τον οικισµό στο 
Κάστρο στη µεγαλύτερή του έκταση.143 
Aν και η Βoyd υποψιάστηκε πως δεν ανήκαν όλα τα δωµάτια σε ένα µοναδικό οίκηµα, 
στάθηκε αδύνατο να ξεχωρίσει και να αποδώσει τους χώρους σε µικρότερα σύνολα. 
Σήµερα, η διάταξη των δωµατίων σε συνδυασµό µε την επανεξέταση των ευρηµάτων 
από αυτά υποδηλώνουν πως το Κάστρο δεν ήταν ένα µεµονωµένο σύνολο αλλά ένα 
µικρό «χωριό» για την εσωτερική διάταξη του οποίου οι µελετητές του πιστεύουν πως 
παρουσιάζει αναλογίες µε τους αντίστοιχους οικισµούς στο Βρόκαστρο και το Καρφί.144 
Τον κύριο όγκο των ευρηµάτων, λίγων σε ποσότητα και φτωχών σε ποιότητα, 
αποτελούσαν θραύσµατα πίθων και αποθηκευτικών αγγείων, πήλινα υφαντικά βάρη και 
λίθινα εργαλεία. Κατά την άποψη των Αµερικανών η αναλογία των ευρηµάτων στους 
χώρους όπου βρέθηκαν δεν ανταποκρίνεται στον όγκο των ευρηµάτων µιας οικίας αλλά 
περισσοτέρων, ενώ είναι τώρα προφανές, ότι οι δεκατρείς χώροι που ανασκάφησαν στις 
αρχές του αιώνα δεν αποτελούν το σύνολο του οικισµού, καθώς νέα οικιστικά κατάλοιπα 
καθώς και κεραµική εντοπίστηκαν από τις νεώτερες έρευνες στις ανατολικές, νότιες και 
δυτικές πλαγιές του λόφου. Όπως και η ίδια η Βoyd είχε παρατηρήσει, είναι δύσκολο να 
«διαιρέσουµε» τους χώρους σε µεµονωµένες οικίες, καθώς τα δωµάτια σώζουν 

                                                 
141 Η. Βoyd, AJA 5 (1901) σ. 125-157.  
142 Πρόκειται κυρίως για τους G. C. Gesell, L. Σ. Day και τον διεθυντή της αποστολής W. D. E. Coulson. 
Στην οµάδα των αµερικανών ερευνητών από την δεκαετά του 1990 και µετά προστέθηκε και ο D. Haggis 
του οποίου οι επιφανειακές έρευνες και κυρίως το µοντέλο ανάλυσης συζητήθηκαν στο προηγούµενο 
κεφάλαιο. 
143 Η αεροφωτογράφηση αφορούσε την έκδοση του J. W. Myers, The Aerial Atlas of Ancient Crete, όπου 
µπορεί κανείς να δεί µια άποψη του χώρου της ανασκαφής της Βoyd, µετά τον επιφανειακό καθαρισµό και 
πριν την έναρξη των νεώτερων ανασκαφών στο χώρο. 
144 G.C Gesell, L.Σ. Day, W.D.E Coulson, Hesperia 54 (1985), σ.328-329. 
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τµηµατικούς τοίχους και πολύ λίγα «διακριτικά στοιχεία» ως προς τη χρήση και το 
χαρακτήρα τους.145 Ωστόσο µπορούµε να διακρίνουµε ένα βασικό κανόνα: τα δωµάτια 
που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο ή έχουν οικοδοµηθεί µε βάση το ίδιο ανδηρο και επίσης 
συνδέονται µεταξύ τους, προφανώς ανήκουν στον ίδιο «οίκο». Με τη µέθοδο αυτή στο 
Καβούσι έχουν αναγνωριστεί τουλάχιστον οκτώ οικίες, σε έξι διαφορετικά επίπεδα , 
κάθε µία από τις οποίες αποτελείται από ένα έως τέσσερα δωµάτια. 
Στο Βρόκαστρο όλες οι «οικίες» µοιράζονται κάποια κοινά χαρακτηριστικά ως προς την 
µορφή και την κατασκευή τους146. Oι τοίχοι έχουν πάχος 0,60 µ., και κατασκευάζονται 
από µικρούς ακατέργαστους ασβεστόλιθους σε συνδυασµό µε λεπτά επίπεδα χωµάτινου 
συνδετικού υλικού. ∆εν υπάρχουν ισόδοµοι λίθοι στους διατηρηµένους τοίχους ούτε 
ενδείξεις παραστάδων στις πόρτες, ενώ τα ελαφρώς υπερυψωµένα κατώφλια 
αποτελούνται από επίπεδα κοµµάτια του ίδιου ακατέργαστου ασβεστόλιθου. Πολλά από 
τα δάπεδα, θρανία και τα κατώτερα τµήµατα των τοίχων έχουν λαξευθεί στο φυσικό 
βράχο. Ως προς τη µορφή, τα περισσότερα δωµάτια είναι ορθογώνια και εντυπωσιακά 
«κανονικά» στο σχήµα τους, αν λάβει υπόψη κανείς τα δεδοµένα του πεδίου πάνω στο 
οποίο έχουν οικοδοµηθεί, σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα οικοδοµήµατα στο Καρφί147. 
Στην περίπτωση του Κάστρου, τα άνδηρα έχουν διαµορφωθεί µε ιδιαίτερη προσοχή ώστε 
έτσι να παρέχουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και το απαραίτητο µέγεθος για τη 
δηµιουργία των δωµατίων. Τα έξι επίπεδα του Κάστρου µπορούν να διαιρεθούν σε τρεις 
περιοχές ή «γειτονιές», τον ανώτερο οικισµό που περιλαµβάνει τα δωµάτια 1 έως 7, το 
µεσαίο ο οποίος αποτελείται αποκλειστικά από το χώρο 8 και τον κατώτερο 
πουπεριλαµβάνει τους χώρους 9 έως 13. 
Ο ανώτερος οικισµός αποτελείται από επτά δωµάτια σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα τα 
οποία συνδέονται στη δυτική τους πλευρά από ένα δρόµο, ενώ η ανατολική άκρη του 
υψώµατος έχει καταπέσει αφήνοντας τηνανατολική πλευρά των δωµατίων αβέβαιη. Η 
Boyd υπέθεσε την ύπαρξη ενός δεύτερου δρόµου στην ανατολική πλευρά αλλά σήµερα, 
λόγω της κατάρρευσης της πλευράς αυτής, δεν υπάρχουν στοιχεία για να υποστηρίξουµε 
κάτι τέτοιο.148 Στο νότιο άκρο του ανώτερου οικισµού (δυτικά του δωµατίου 1) η Βoyd 
αναγνώρισε έναν εξωτερικό χώρο ως «αυλή». Πρόκειται για ένα µεγάλο χώρο που 
οριοθετείται στα ανατολικά από τον τοίχο του δωµατίου 1 (ενώ στα δυτικά ο τοίχος έχει 
καταρρεύσει). Σε µερικά σηµεία διατηρεί ακόµα ίχνη λιθόστρωτου δαπέδου. Ο χώρος 
είναι πραγµατικά πολύ µεγάλος για να στηρίξει οροφή χωρίς εσωτερικά υποστυλώµατα 
και εποµένως η ταύτισή του ως αυλή από την Boyd φαίνεται λογική. Η «αυλή» διαιρείται 
σε δύο τµήµατα από κλίµακα η οποία χρησίµευε για την είσοδο στο δωµάτιο 1. Το 
βόρειο τµήµα της αυλής, ένας µικρός κλειστός χώρος, πρέπει να είχε οικιακή λειτουργία, 
ενώ ο µεγαλύτερος χώρος στα νότια ίσως να είχε δηµόσια λειτουργία.149 
Aς δούµε όµως µερικά παραδείγµατα οικιών από το τµήµα αυτό του οικισµού. Η 
ψηλότερη από τις οικίες του άνω οικισµού αποτελείται από τα δωµάτια 1 και 2. Η 
είσοδος στο δωµάτιο 1 γίνεται από την κλίµακα της αυλής στην οποία οι δύο ανώτεροι 
αναβαθµοί είναι «δεµένοι» στο δυτικό τοίχο του δωµατίου δηλώνοντας έτσι πως αυτή 
ήταν η αυθεντική είσοδος στο σπίτι. Το σχήµα του δωµατίου δεν µπορεί να 

                                                 
145 Η. Βoyd, AJA 5 (1901) σ. 125-157. 
146 G.C Gesell, L.Σ. Day, W.D.E Coulson, Hesperia 54 (1985), σ.329. 
147 Το ίδιο, σ.329-330. 
148 Η. Βoyd, AJA 5 (1901) σ. 139-140. 
149 G.C Gesell, L.Σ. Day, W.D.E Coulson, Hesperia 54 (1985), σ.330, fig. 3. 
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προσδιοριστεί απόλυτα λόγω της κατάρρευσης του ανατολικού τοίχου, ενώ το δάπεδό 
του στο µεγαλύτερο µέρος του είχε λαξευθεί στο φυσικό βράχο. Το πλέον ενδιαφέρον 
εύρηµα των ανασκαφών του 1900, ένα «λίθινο επιτραπέζιο παιχνίδι», προέρχεται από 
αυτό το δωµάτιο.150 To δωµάτιο 2, ένας µεγάλος ορθογώνιος χώρος, διατηρείται επίσης 
σε κακή κατάσταση και παρά το γεγονός ότι είναι παρακείµενο του δωµατίου 1 δεν 
υπάρχουν στοιχεία θύρας επικοινωνίας µεταξύ των δύο δωµατίων. Ωστόσο, η σύνδεση 
του δυτικού τοίχου του δωµατίου 1 και του νότιου του δωµατίου 2 καθώς και το κοινό 
επίπεδο των δαπέδων τους οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ανήκουν στην ίδια οικία. 
∆υτικά του δωµατίου 2 µε την προέκταση του νότιου τοίχου προς το δρόµο 
δηµιουργείται µια µικρή αυλή όπου βρίσκεται θρανίο ή «πλατφόρµα» λαξευµένη στο 
φυσικό βράχο.151  
∆εύτερο παράδειγµα αποτελεί η ενότητα των δωµατίων 5 και 6 τα οποία βρίσκονται σε 
επίπεδο κατώτερο από την οικία 1-2. Το δωµάτιο 5, ένα µεγάλο ορθογώνιο µε 
καλοδιατηρηµένες τις νότιες και δυτικές πλευρές του, συνδέεται µε θύρα µε το δωµάτιο 
6,ένα µικρό χώρο ο οποίος µπορεί να προστέθηκε αργότερα, καθώς ο βόρειος τοίχος του 
έχει χτιστεί πάνω στο δυτικό τοίχο του δωµατίου 5. Η Boyd ήταν αβέβαιη για το σχέδιο 
και τη λειτουργία του δωµατίου αυτού: ενώ αρχικά αποτύπωσε το δυτικό άκρο του 
δωµατίου αυτού ως σταθερό τοίχο στο σχέδιό της 152, αργότερα και αφού αφαίρεσε ένα 
τµήµα από το χώρο αυτό αποκαλύπτοντας είσοδο µε κατώφλι, µετέτρεψε το χώρο σε 
προστώο το οποίο προσεγγιζόταν από κλίµακα και από την λίθινη «πλατφόρµα» στα 
νότια.153 Σήµερα η είσοδος είναι εµφανής, όµως δεν υπάρχουν καθόλου ενδείξεις 
«κιονοστοιχίας».154 Στις προσπάθειες ερµηνείας του προβληµατικού αυτού χώρου πρέπει 
να προστεθεί και η άποψη του Ι. Beyer ο οποίος αποκαθιστά το προστώο αυτό στο 
σχέδιο της αναπαράστασής του για το Καβούσι, όπου µάλιστα συγκρίνει την διευθέτηση 
αυτή µε το ναό της ∆ρήρου.155 
To δωµάτιο 7 αποτελεί ίσως την µοναδική µονόχωρη οικία ή οικοδόµηµα στον οικισµό 
του Κάστρου. Είναι το µεγαλύτερο δωµάτιο και έχει τοποθετηθεί σε επίπεδο 
δηµιουργηµένο αποκλειστικά για αυτό πιο κάτω από την οικία 5-6. Οι τοίχοι του έχουν 
διατηρηθεί πολύ καλά ώστε να µην αφήνουν περιθώριο αµφιβολίας για το ότι 
λειτουργούσε ως ξεχωριστή δοµή. Η Βoyd κατά την ανασκαφή του βρήκε πολλά λίθινα 
και πήλινα υφαντικά βάρη και υπέθεσε βάσει αυτών, ότι πρόκειται για µονάδα υφαντικής 
δραστηριότητας156. Ο χώρος συνοδευόταν επίσης από µικρή αυλή όπου βρέθηκαν επίσης 
τα ίχνη θρανίου. Ο Beyer υπέθεσε πως ο χώρος δυτικά του δωµατίου αποτελούσε ένα 
είδος «βεράντας» µε µια κιονοστοιχία από 5 στηρίγµατα αν και δεν υπάρχουν σχετικές 
ενδείξεις κιόνων157. Κατά συνέπεια ο χώρος αυτός πρέπει να θεωρηθεί ανάλογος µε την 
αυλή έξω από το δωµάτιο 6. Τέλος, ο δρόµος που διατρέχει τη δυτική άκρη του 
ανώτερου οικισµού έχει πλάτος 4 µ. και παρουσιάζει κλίση από νότια προς βόρεια. 
∆ιατηρεί τµήµατα της πλακόστρωσής του και σε ένα σηµείο ίχνη αναβαθµών. Την 
περίοδο της χρήσης του πρέπει να υποθέσουµε πως ήταν ανάλογος των πλακόστρωτων 
                                                 
150 Η. Βoyd, AJA 5 (1901) σ. 141-142, fig. 7. 
151 G.C Gesell, L.Σ. Day, W.D.E Coulson, Hesperia 54 (1985), σ.333, fig. 3. 
152 Η. Βoyd, AJA 5 (1901) σ. 139, fig. 5. 
153 Το ίδιο, 138, note. 
154 G.C Gesell, L.Σ. Day, W.D.E Coulson, Hesperia 54 (1985), σ.335, fig. 4. 
155 Ι. Beyer 1976, fig. 8:1. 
156 Η. Βoyd, AJA 5 (1901) σ. 138. 
157 Ι. Beyer 1976, fig. 8:1.  
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δρόµων στα σύγχρονα κρητικά χωριά. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι η 
παρουσία µικρών τοίχων οι οποίοι προεκτείνονται στο δρόµο από τους τοίχους των 
σπιτιών. Αν και φαινοµενικά οι τοίχοι αυτοί δεν έχουν καµία χρησιµότητα, αρκετοί από 
αυτούς σχηµατίζουν τµήµα του φράχτη που περιβάλλει ένα θρανίο ή ένα µικρό 
αποθηκευτικό χώρο.158  
Τα οικιστικά κατάλοιπα από το µεσαίο και το κατώτερο άνδηρο του οικισµού του 
Κάστρου δεν καινοτοµούν ιδιαίτερα ως προς τα στοιχεία τους σε σχέση µε αυτά που 
περιγράψαµε ως οικιστικές ενότητες του ανώτερου οικισµού. Ενδιαφέρουσα ενότητα 
αποτελούν τα δωµάτια 9 έως 11 τα οποία προφανώς αποτελούσαν µια οικιστική ενότητα. 
Τους τρείς αυτούς χώρους, από τους οποίους το δωµάτιο 9 αποτελεί µια τετραγωνισµένη 
κατασκευή µε καλοδιατηρηµένους τοίχους, ορισµένοι προσπάθησαν να ερµηνεύσουν ως 
την «κατοικία του άρχοντα του οικισµού»159 Πάντως, εκτός από την επιµεληµένη 
κατασκευή της τοιχοποιίας του δωµατίου 9 (ιδιαίτερα των τοίχων που εδράζονται στο 
φυσικό βράχο) και την καλή κατάσταση διατήρησής τους, κάτι το οποίο οφείλεται 
κυρίως στην τύχη, δεν υφίσταται τίποτα που να δηλώνει την «ιδιαιτερότητα» αυτής της 
οικίας σε σχέση µε τα υπόλοιπα οικιστικά κατάλοιπα.  
 
ΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ. 
 
Οι ανεσκαµµένες οικίες του οικισµού στο Καβούσι Κάστρο αποτελούν γενικά απλές 
δοµές από 1 έως 4 ορθογώνια δωµάτια. Είναι προφανές πως δαπανήθηκαν µεγάλα 
αποθέµατα ενέργειας για τη δηµιουργία των άνδηρων έτσι ώστε να γίνει δυνατή η 
σχεδίαση των σπιτιών µε ορθογώνια δωµάτια. Πολλά από τα δωµάτια είναι αρκετά 
µεγάλα ώστε να απαιτούν υποστυλώµατα οροφής, ωστόσο στοιχεία για αυτά αλλά και 
γενικότερα για τον τρόπο στέγασηςδεν διαπιστώθηκαν. Αν και σε τρείς από τους χώρους 
(δωµάτια 2, 11 και 13) εντοπίστηκαν χαµηλές λίθινες κατασκευές ή απλώς προεξοχές 
στο λαξευµένο δάπεδο, οι οποίες θα µπορούσαν ίσως να στήριζαν ξύλινους κίονες, ήταν 
τοποθετηµένες πολύ κοντά στους τοίχους για να προσφέρουν λειτουργική υποστήριξη 
στην οροφή160. Κατά συνέπεια πρέπει να αναζητήσουµε άλλη εξήγηση στη χρήση αυτών 
των κατασκευών. Τα δοµικά αυτά στοιχεία είναι ιδιαίτερα κοινά στις κατασκευές των 
ΥΜ ΙΙΙ Γ έως και Γεωµετρικών χρόνων στην Κρήτη. Τέλος, αν και δεν υπάρχουν 
ενδείξεις για τη µορφή και την κατασκευή της οροφής, µπορούµε να υποθέσουµε πως 
ακολουθούσαν τον «κρητικό τρόπο» επίπεδων οροφών, οι οποίες µάλιστα, όταν τα 
επίπεδα το ευνοούσαν,χρησίµευαν και ως πεδία µετακίνησης µεταξύ των παρακείµενων 
κτιρίων όπως αντίστοιχα παρατηρεί και η Β. Hayden για τις οικίες στο Βρόκαστρο.161 
Ο προσανατολισµός των οικιών επίσης φαίνεται να υπαγορεύεται από το µέγεθος και το 
σχήµα των επιπέδων στα οποία χτίζονταν. Οι είσοδοι διαµορφώνονται έτσι ώστε να 
δίνουν πρόσβαση σε δρόµο ή αυλή και δεν υπάρχει πάγιος προσανατολισµός της 
εισόδου. Πολλές από τις οικίες αυτές έχουν την είσοδο σε µία από τις µακρές πλευρές 
τους, ενώ άλλες ανήκουν στον τύπο του «µεγάρου» µε τις εισόδους στις στενές πλευρές. 
Η θέση της εισόδου στις κρητικές γεωµετρικές οικίες έχει αντιµετωπιστεί από τους 

                                                 
158 G.C Gesell, L.Σ. Day, W.D.E Coulson, Hesperia 54 (1985), σ.337. 
159 J. N. Coldstream, 1977, σ. 278, H. Drerup 1969. 
160 G.C Gesell, L.Σ. Day, W.D.E Coulson, Hesperia 54 (1985), σ.352. 
161 B.J Hayden, Hesperia 52 (1983), σ. 376. 
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ερευνητές ως ένδειξη διαφορετικών αρχιτεκτονικών παραδόσεων. Οι «µεγαρόσχηµες» 
πιστεύεται πως εµφανίζονται στην Κρήτη κατά την ΥΜ ΙΙΙ περίοδο προερχόµενες από 
Μυκηναϊκά πρότυπα162. Αντίθετα ένα διαφορετικό σχέδιο οικίας πιστεύεται πως 
προκύπτει από την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής της ανακτορικής περιόδου. Η άποψη πως 
ο «µινωικός» τύπος οικίας έχει την είσοδό του στην µακρά πλευρά και ο «µυκηναϊκός» 
στη στενή πλευρά ανάγεται στη δηµοσίευση του οικισµού στο Καρφί.163 Ωστόσο, 
πρόσφατες έρευνες πάνω στις Μινωικές οικίες έδειξαν, ότι ενώ η ορθογώνια οικία µε την 
είσοδο στη στενή πλευρά εισάγεται στην Κρήτη στην ΥΜ ΙΙΙ Γ περίοδο, δεν υπάρχει 
κάποιος σταθερός τύπος µινωικής οικίας.164 Aν όµως αναζητήσουµε τους ιδιαίτερους 
λόγους που διαµόρφωσαν τον τύπο των οικιών και τη διάταξη των θυρών στο Καβούσι, 
οφείλουµε να παραδεχτούµε πως τον πρώτο λόγο έχουν το επίπεδο οικοδόµησης και η 
θέση των δρόµων. 
Όπως σηµειώσαµε πριν, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της άνω περιφέρειας του οικισµού 
του Κάστρου είναι η παρουσία µικρών αύλιων χώρων διανεµηµένων έξω από το χώρο 
του δρόµου. Οι µικροί αυτοί χώροι µπορεί να είχαν χρησιµοποιηθεί ως µαγειρεία, 
αποθηκευτικοί χώροι ή υπαίθριοι χώροι µε θρανία. Στον τρόπο αυτό χρήσης του 
«δηµόσιου» χώρου του δρόµου δεν υπάρχουν πολλές αναλογίες µε άλλους Γεωµετρικούς 
οικισµούς, ένα πιθανό παράλληλο όµως υπάρχει στο Βρόκαστρο. Επίσης η πρακτική 
αυτή είναι κοινή και στους σύγχρονους παραδοσιακούς κρητικούς οικισµούς.165 
Aν και η κεραµική δείχνει πως ο οικισµός ήταν σε χρήση για µακρά χρονική περίοδο, 
ούτε η κατασκευή των τοίχων ούτε η µορφή των οικιών παρουσιάζουν στοιχεία 
χρονολογικής εξέλιξης. Είναι επίσης δύσκολο να προσδιοριστεί η συνέχεια/εξέλιξη των 
οικοδοµηµάτων λόγω της κακής διατήρησης πολλών από αυτά αλλά και λόγω της 
έδρασης πολλών τοίχων στο φυσικό βράχο. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουµε πως δε 
βρισκόµαστε µπροστά στο ολοκληρωµένο σχέδιο του οικισµού, εφόσον µεγάλο µέρος 
του δεν έχει ακόµα ερευνηθεί. Ωστόσο µπορούν να γίνουν κάποιες αρχικές παρατηρήσεις 
πάνω στη βάση των ανεσκαµµένων δειγµάτων. Έτσι λοιπόν οι τοπογραφικές δυσκολίες 
του χώρου έκαναν αναγκαία τη δηµιουργίαάνδηρων µε αναλήµµατα. Πάνω σε αυτά 
οικοδοµήθηκαν οι οικίες µε στόχο να κάνουν όσο το δυνατόν καλύτερη χρήση του 
χώρου παρά το να προσανατολίζουν τα κτίσµατα σε συγκεκριµένη κατεύθυνση. Με λίγα 
λόγια οι οικίες δηµιουργούνταν εκεί όπου υπήρχε κατάλληλος χώρος. 
Γενικά, η διάταξη οικιστικών συνόλων σε ορεινά πεδία, µε οικοδοµήµατα τα οποία 
µοιράζονται τοιχοποιίες και εξυπηρετούνται από πλακόστρωτες οδούς είναι κοινό 
χαρακτηριστικό και άλλων θέσεων της πρώιµης εποχής του Σιδήρου µε κύρια 
παραδείγµατα το Καρφί και το γειτονικό Βρόκαστρο. Οι πλακόστρωτες οδοί είναι επίσης 
στοιχείο των οικισµών στη Φαιστό, τους Αρκάδες και εκτός της Κρήτης σε νησιά του 
Αιγαίου166. Αν και το γενικό σχέδιο (στο βαθµό που αυτό µας είναι γνωστό) του 
οικισµού στο Κάστρο είναι παρόµοιο µε άλλους οικισµούς στην Κρήτη, τα σπίτια του 
οικισµού είναι πολύ περισσότερο κανονικά στο σχέδιό τους απ�οτι οποιαδήποτε άλλα, 
ενώ σύµφωνα µε τους G. Gesell, L. Day, W. Coulson, τα πιό κοντινά τους παράλληλα 
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βρίσκονται στην ανατολική πλευρά του οικισµού του Καρφιού.167 Αναµφισβήτητα, όλοι 
οι χώροι οι οποίοι ανασκάφησαν στο Κάστρο ήταν προορισµένοι για οικιακή λειτουργία. 
Το σύνολο των κινητών ευρηµάτων από την άλλη πλευρά, αν και κατά τους τρόπους της 
εποχής της ανασκαφής µελετήθηκε ξεχωριστά από τα οικιστικά κατάλοιπα και 
αποσπασµατικά, αφήνοντας έξω από τη µελέτη µεγάλο µέρος της χρηστικής κεραµικής, 
φαίνεται να επιβεβαιώνει την παραπάνω εντύπωση. Η ταύτιση των επιµέρους χώρων µε 
συγκεκριµένες δραστηριότητες δεν είναι ιδιαίτερα επιτυχής στο οικιστικό δείγµα του 
Κάστρου, καθώς το σύνολο των ανεσκαµµένων χώρων δεν παρουσιάζει έντονη 
διαφοροποίηση ως προς την µορφή των οικιστικών δοµών, αλλά και τα υλικά κατάλοιπα 
τα οποία τις συνόδευαν. Ως µόνες εξαιρέσεις από αυτόν τον κανόνα µπορούν να 
αναφερθούν ο χώρος 7, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως υφαντικό εργαστήρι, και ο µεγάλος 
υπαίθριος αύλιος χώρος ο οποίος πιθανόν να χρησίµευε ως χώρος δηµόσιας 
συνάθροισης. Μεταξύ των οικοδοµηµάτων και των χώρων του οικισµού δεν εντοπίστηκε 
καµία δοµή η οποία να είχε θρησκευτική λειτουργία.168 
Με όρους χρονολογικούς, και µε βάση τα έως τώρα στάδια της έρευνας, φαίνεται πως ο 
οικισµός του Κάστρου κατοικήθηκε συνεχώς µεταξύ της Πρωταγεωµετρικής και της 
Πρώιµης Ανατολίζουσας, δηλαδή από τα τέλη του 10ου αιώνα έως τον πρώιµο 7ο αιώνα 
π.Χ. Τα ποσοστά πάνω στο σύνολο του υλικού πολιτισµού που προέκυψε µέσα απο τις 
παλαιές και νέες έρευνες στο χώρο αυτό, απο τις διάφορες χρονολογικές περιόδους µας 
επιτρέπουν να υποθέσουµε πως ο οικισµός είχε αρκετά υψηλό επίπεδο ευηµερίας κατά 
την Πρωτογεωµετρική περίοδο, στη συνέχεια βίωσε µια «παρακµή» κατά την πρώιµη και 
Μέση γεωµετρική περίοδο και τέλος γνώρισε τη µεγάλύτερη ανάπτυξή του κατά την 
ύστερη Γεωµετρική και πρώιµη Ανατολίζουσα. Τα δεδοµένα αυτά φαίνεται να 
συµφωνούν και µε το γεγονός ότι µεταξύ των ευρηµάτων από τους παρακείµενους 
τάφους στη θέση Πλάϊ του Σκούρου και Σκουριασµένος κυριαρχούν εκείνα της ύστερης 
Γεωµετρικής-πρώιµης Ανατολίζουσας εποχής169. 
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ΒΡΟΚΑΣΤΡΟ: 
Ι. Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. 

 
Μία µόλις δεκαετία χωρίζει την έναρξη του ανασκαφικού ενδιαφέροντος στο Καβούσι 
και το γειτονικό χώρο του Βρόκαστρου στις αρχές του περασµένου αιώνα. Οι έρευνες 
στο Βρόκαστρο, όπως και στο Καβούσι ξεκίνησαν το 1910 µε την πρωτοβουλία επίσης 
µιας γυναίκας αρχαιολόγου, της Edith Ηall. Για την Ηall η µελέτη της πρώιµης εποχής 
του Σιδήρου και κατόπιν η επιλογή του Βρόκαστρου ως χώρου για την έρευνά της ήταν 
επιβεβληµένη µε «σκοπό να ξεκαθαρίσει η εικόνα γύρω από το µέγεθος και το χρόνο των 
εισβολών που µεσολαβούσαν µεταξύ της πτώσης της Μινωικής κυριαρχίας και της αυγής 
της Κλασικής Ελλάδας» όπως η ίδια δηλώνει στην αρχή της ερευνητικής της έκθεσης..170 
Με λίγα λόγια οι ανασκαφές στο Βρόκαστρο ξεκίνησαν µε σκοπό να αποσαφηνίσουν 
κυρίως χρονολογικά προβλήµατα µεταξύ Προϊστορίας και Κλασικής εποχής, αλλά και 
για να τεκµηριώσουν «υλικά» τα ιδεολογικά σχήµατα που παρουσίαζαν µια εικόνα 
καταστροφής και εγκατάλειψης σε σύγκριση µε τα πολύπλοκα και µνηµειακά κατάλοιπα 
που έφερνε στο φως η πρόσφατη τότε Μινωική και Αιγιακή αρχαιολογία. 
Η Ηall, σχολιάζοντας την επιλογή της θέσης για την ίδρυση του οικισµού του 
Βρόκαστρου πάνω σε µια απότοµη βραχώδη πλαγιά, µε τη βόρεια και δυτική πλευρά του 
δύσκολα προσεγγίσιµες, προβάλλει από την αρχή δύο λόγους µε τους οποίους 
δικαιολογεί την επιλογή αυτή. Πρώτον γιατί όπως πιστεύει η θέση λόγω της τοπογραφίας 
της, παρέχει προστασία από θαλάσσιο κίνδυνο και δεύτερον επειδή χαρακτηρίζει τη 
βόρεια πλευρά του βουνού ως ιδανικό παρατηρητήριο για τα πιθανά εχθρικά πλοία έτσι 
ώστε να ειδοποιούνται έγκαιρα όσοι εργάζονταν στους αγρούς.171 
Η πρώτη ανασκαφική απόπειρα στο Βρόκαστρο το 1910 ξεκίνησε µε την ελπίδα να 
αποκαλυφθεί ένα ιερό, όµως κάτι τέτοιο δεν έγινε. Το 1912 η έρευνα είχε πλέον ως 
σκοπό την αποκάλυψη των οικιστικών δεδοµένων και τη χρονολόγησή τους καθώς 
επίσης και την σύνδεση των ταφών µε τον οικισµό που του ανήκαν.. Η ανασκαφή του 
1912 δεν συµπεριλαµβάνεται καθόλου στην τελική δηµοσίευση από την Ηall, ενώ ένα 
κοµµάτι του χώρου που ανέσκαψε η ίδια δε σχεδιάστηκε ποτέ.172 Οι δύο χώροι που είχαν 
ανασκαφεί µεταξύ 1910-1912, αντιπροσωπεύουν δύο ουσιαστικά τµήµατα του οικισµού, 
όχι όµως ολόκληρο τον οικισµό, όπως πίστευε η Ηall. Πολλές κτιριακές δοµές, αλλά και 
τάφοι βρίσκονται στους παρακείµενους λόφους (Κορακοβίλια, Μαζιχόρτια και 
Αµυγδάλι). Επίσης πολλά δωµάτια έχουν κτιστεί µεταξύ του ανώτερου και κατώτερου 
οικισµού, ενώ είναι πιθανόν να υπάρχουν και αγροικίες στην πεδιάδα νότια της θέσης. 
Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στον οικισµό, από την έρευνα της Ηall είχε γίνει γνωστή 
µόνο µία πρόσβαση, ένα δύσβατο µονοπάτι στην ανατολική πλευρά του υψώµατος. Κατά 
τη νεώτερη επιφανειακή έρευνα η Ηayden αναγνώρισε και άλλες προσβάσεις οι οποίες 
λόγω της εντατικής καλλιέργειας στην εποχή της Ηall δεν ήταν δυνατό να εντοπιστούν. 
Η Ηayden αναγνώρισε δύο ακόµα δρόµους από τους οποίους ο ένας κατά τη διάρκεια 
της ζωής του οικισµού πρέπει να ήταν αρκετά πλατύς. Με βάση τα νέα στοιχεία για την 
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πρόσβαση η ανάβαση από την θάλασσα έως την κορυφή απαιτούσε µόνο µισή ώρα. Σε 
αντίθεση µε άλλους οικισµούς της ΥΜ ΙΙΙ Γ περιόδου, όπως είναι το Καβούσι ή το 
Καρφί, τουλάχιστον ένα µέρος της οικονοµίας του οικισµού µπορούσε να βασίζεται στην 
αλιεία173. Υπάρχουν αρκετές ευλίµενες ακτές µεταξύ των χερσονήσων στα βόρεια της 
θέσης. Το Βρόκαστρο ενδέχεται να ανήκει στην κατηγορία του «διπλού» σχήµατος 
οικισµών, όπως το περιγράφει ο J. Bintliff στη µελέτη του για τους προϊστορικούς 
οικισµούς και το φυσικό περιβάλλον. Σύµφωνα µε την άποψη αυτή ένας οικισµός µπορεί 
να αποτελείται από δύο θέσεις, µία παράλια και µία στο εσωτερικό.174 Στο Βρόκαστρο 
δεν έχει βέβαια βρεθεί παραθαλάσσιος οικισµός της εποχής του Σιδήρου, η Ηayden όµως 
υποστηρίζει την άποψη αυτή βασιζόµενη κυρίως σε ταφικά ευρήµατα και ιδιαίτερα στην 
κεραµική της ΥΜ ΙΙΙ Α-Β περιόδου από τους τάφους κοντά στο Καλό Χωριό. 
 

ΙΙ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 
ΒΡΟΚΑΣΤΡΟ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ. 

 
Σε ό,τι αφορά την κατασκευαστική πλευρά του οικισµού στο Βρόκαστρο, οι τεχνικές 
κτισίµατος δε διαφέρουν πολύ από άλλες θέσεις της εποχής του Σιδήρου και ανεξάρτητα 
από το αν αυτές βρίσκονται σε µεγάλο υψόµετρο ή όχι. Κατά την άποψη του A. 
Snodgrass είναι ιδιαίτερα δύσκολο να συµπεράνουµε, αν τα τεχνολογικά επιτεύγµατα 
ήταν κατώτερα στο Βρόκαστρο απ�ό,τι στο Καρφί.175 Ωστόσο η Ηayden διακρίνει πως οι 
καλύτερες οικιστικές δοµές στο Καρφί, δηλαδή όσες έχουν πιο κανονικά σχήµατα και 
κατόψεις, βρίσκονται τοποθετηµένες σε πιο επίπεδες επιφάνειες µε λιγότερο ανώµαλα 
δάπεδα από φυσικό βράχο από ό,τι οι αντίστοιχες οικίες στο Βρόκαστρο.176 Εδώ οι 
τοιχοποίες αποτελούνται από µεσαίους ακανόνιστους ασβεστόλιθους, ενώ σπανίως 
παρατηρούνται τετραγωνισµένοι αµµόλιθοι, ένα υλικό που όπως είναι φυσικό είναι πολύ 
πιο εύκολο να λαξευθεί. Στις γωνίες συνήθως τοποθετούνται µεγάλοι λίθοι, ενώ οι τοίχοι 
κατασκευάζονται µε το συνήθη τρόπο, δηλαδή µε χρήση µεγάλων λίθων στα µέτωπα του 
τοίχου και µικρότερων στο γέµισµα. Αν και δεν έχει διαπιστωθεί η χρήση συνδετικού 
κονιάµατος, πρέπει όµως να υποθέσουµε ότι χρησιµοποιήθηκε κατ�αντιστοιχία µε τις 
τοιχοποιίες στο Καβούσι, για τη σύνδεση των µικρών ακανόνιστων λίθων. Κυρίως όµως 
µεγάλες ποσότητες χώµατος και πηλού πρέπει να αφαιρέθηκαν από τις πλαγιές του 
λόφου για να χρησιµεύσουν τόσο στη διαµόρφωση των άνδηρων όσο και στην κάλυψη 
των δαπέδων των δωµατίων. Η Ηall δεν αναφέρει τη χρήση πλίνθων, κάτι που υπονοεί 
πως οι τοίχοι ήταν αποκλειστικά φιαγµένοι από λίθους.177 Ακόµα η χρήση της επίπεδης 
οροφής ήταν επιβεβληµένη εδώ περισσότερο απ�ό,τι στο Καβούσι Κάστρο, ιδίως στην 
ανατολική πλευρά του Κάτω οικισµού για την επικοινωνία µεταξύ δωµατίων σε 
διαφορετικά επίπεδα.178 
Ο οικισµός του Βρόκαστρου παρέχει ένα καλό παράδειγµα µελέτης της κατασκευής 
µεγάλωνανδήρων, ή στην ουσία αναληµµατικών τοίχων µε σκοπό τη δηµιουργία 
επιπέδων επιφανειών για την έδραση των οικιών. Για την κατασκευή τέτοιων τοίχων δύο 
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κυρίως τεχνικές χρησιµοποιούνται: σκάβουν σε βάθος στην πλευρά του λόφου σε σχήµα 
«τσέπης» και στη συνέχεια επενδύουν τις τρεις πλευρές µε τοιχείο από υλικά 
καταστροφής ή δηµιουργούν αναληµµατικούς τοίχους και στη συνέχεια γεµίζουν τα 
άνισα επίπεδα για να δηµιουργήσουν ένα µοναδικό άνδηρο. Οι δύο τεχνικές 
χρησιµοποιούνταν ανάλογα µε τις απαιτήσεις του εδάφους και ως ένα βαθµό ανάλογα µε 
τις επιδιώξεις ανοικοδόµησης σε αυτό. Στο Βρόκαστρο οι τεχνικές αυτές εκτός από 
ιδιαίτερα εκτεταµένες ήταν και ιδιαίτερα επιτυχείς, αν κρίνει κανείς από το γεγονός ότι 
µετέτρεψαν σε κατοικήσιµο χώρο ένα ιδαίτερα απότοµο ανάγλυφο. Η πλαγιά της 
ανατολικής πλευράς του κάτω οικισµού είναι τόσο απότοµη που µπορούσε κανείς να 
µπεί σε ένα δωµάτιο πατώντας στην οροφή του απο κάτω δωµατίου, ενώ σε ορισµένα 
από τα κατώτερα δωµάτια σε αυτό το χώρο η είσοδος πρέπει να γινόταν από την οροφή 
µε κλίµακα.179 
Στο εσωτερικό των δωµατίων, ο κουσκουράς (το φυσικό πέτρωµα) που προεξείχε, 
σπάνια λαξευόταν. Αντίθετα «ανέβαζαν» το χαµηλό επίπεδο του βράχου µε χώµα για να 
κάνουν πιο παραγωγικό τον εσωτερικό χώρο.180 Τέλος, εκτός από τα βραχώδη ή µε 
πατηµένο χώµα δάπεδα, στο Βρόκαστρο ανιχνεύθηκε και ένα είδος δαπέδων από 
θαλάσσια βότσαλα, κυρίως στον Κάτω οικισµό, τα οποία µεταφέρθηκαν εκεί για το 
συγκεκριµένο σκοπό. Αξιοσηµείωτο είναι ότι παρά το ιδιαίτερο υψόµετρο η τεχνική 
αυτή αναφέρεται και σε δάπεδα δωµατίων στο Καρφί.181 Ολοκληρώνοντας την 
παρουσίαση των «τεχνικών χαρακτηριστικών» του οικισµού του Βρόκαστρου, πρέπει να 
αναφέρουµε ότι ελάχιστες θύρες µπορούν να αναγνωριστούν, σπανιότερα δε 
αναγνωρίζονται θύρες που ανοίγουν στο δρόµο. Για τη διαµόρφωση της εισόδου 
χρησιµοποιούνται επίπεδες πέτρες ή και µεγαλύτερα κοµµάτια λίθων µε 
ευθυγραµµισµένα άκρα, ενώ δεν υπάρχουν κατώφλια και το άνοιγµα µιας θύρας 
αναγνωρίζεται µόνο απο την διακοπή στις τοιχοποιίες.182 
Ας δούµε στη συνέχεια τη διάταξη του οικισµού στο Βρόκαστρο σε δύο τµήµατα ή 
«συνοικίες».Τα δύο τµήµατα, Άνω και Κάτω οικισµός, είχαν µεταξύ τους υψοµετρική 
διαφορά 55 µέτρων. Στον Άνω οικισµό ο νότιος και ανατολικός τοµέας είναι σχεδόν 
επίπεδος ως προς το ανάγλυφο και απαιτούσε λιγότερα αναλήµµατα απ�ότι η βόρεια και 
η δυτική πλευρά. Στον Άνω οικισµό τα θεµέλια των τοίχων υποδηλώνουν τουλάχιστον 
την ύπαρξη οκτώ διαφορετικών δοµών, µονόχωρων, δίχωρων αλλά και τρίχωρων. Τα 
µονόχωρα κτίρια είναι αρκετά µεγάλα ώστε να αποτελούσαν ζωτικούς χώρους για τη 
διαβίωση ενός ατόµου, ωστόσο δεν µπορούµε να είµαστε σίγουροι για τη λειτουργία 
τους. Σε ορισµένους άλλους χώρους πάλι το βραχώδες δάπεδο είναι τόσο ανώµαλο ώστε 
θα πρέπει να συµπεράνουµε πως χρησίµευαν µόνο για αποθήκευση. 
Σε ότι αφορά το εσωτερικό των χώρων, ένα ιδιαίτερο στοιχείο ορισµένων δωµατίων στον 
Άνω οικισµό είναι η ύπαρξη µικρών χτιστών αποθηκευτικών χώρων στο εσωτερικό τους 
µε εκµετάλλευση ενός από τους τοίχους.183 Σε µία περίπτωση µάλιστα οι χώροι αυτοί 
πολλαπλασιάζονται δίνοντας την εντύπωση την ύπαρξης µικρών συµπληρωµατικών 
δωµατίων, ενώ στην ουσία το δωµάτιο είναι µονόχωρο. Μικρά «εσωτερικά δωµάτια», 
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στην ουσία κτιστοί αποθηκευτικοί χώροι, απαντούν συχνά σε Γεωµετρικές κατασκευές, 
όπως για παράδειγµα σε ένα αδηµοσίευτο σπίτι στο Βρόντα στο Καβούσι και επίσης σε 
ένα οικοδόµηµα στην Πραισό.184  
Ο Κάτω οικισµός του Βρόκαστρου ανασκάφηκε το 1912 και αριθµεί δίχωρα και τρίχωρα 
οικοδοµήµατα τα οποία µοιράζονται το ίδιο επίπεδο δαπέδου. Χαρακτηριστικό στοιχείο 
του Κάτω οικισµού είναι η ύπαρξη ανοικτών αύλιων χώρων περίκλειστων ή µερικώς 
κλεισµένων κυρίως µπροστά από τις κτιριακές δοµές. Οι χώροι αυτοί είναι γνωστοί σε 
ένα αριθµό ΥΜ ΙΙΙ Γ έως Γεωµετρικών θέσεων, όπως στο Καβούσι και το Καρφί, αλλά 
και τη Φαιστό. Επίσης δείγµατα τέτοιων χώρων υπάρχουν και στις ΥΜ ΙΙΙ Α-Β θέσεις 
µπροστά από µικρές κτιριακές δοµές που τοποθετούνται στον ίδιο άξονα, όπως 
συµβαίνει στην θέση Κεφάλα Χόνδρου.185 
 

ΙΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 
 
Πρέπει να θεωρήσουµε βέβαιο πως η κατασκευή των σπιτιών στο Βρόκαστρο ξεκίνησε 
από τον πιο επίπεδο χώρο, αυτόν της νοτιανατολικής πλευράς, ενώ τα δυτικά δωµάτια 
στην κορυφή του λόφου, όπου και παρουσιαζόταν έντονο το πρόβληµα των 
διαφορετικών επιπέδων, πρέπει να ολοκληρώθηκαν σε µια κατασκευαστική φάση κατά 
την οποία πρώτα δηµιουργήθηκαν τα κατάλληλα αναλήµµατα, τα οποία στη συνέχεια 
στήριξαν τους χώρους και τα δάπεδα που οικοδοµήθηκαν πάνω τους. Κατά συνέπεια, η 
δηµιουργία τεχνητών επιπέδων είναι αυτή που προσδιορίζει κυρίως τη µορφή και τη 
διάταξη των οικοδοµηµάτων που θα φιλοξενηθούν.Αποτέλεσµα είναι οι οικίες στο 
Βρόκαστρο να επιδέχονται ελάχιστες διαφοροποιήσεις κατά την διάρκεια της ζωής του 
οικισµού µε βάση όσα στοιχεία µας παρέχει η κατάσταση διατήρησής τους.186 Η ίδια 
ακριβώς παρατήρηση αφορά και στη Φαιστό, όπου η µορφή των οικιών παραλλάσσει 
ελάχιστα κατά τη µακρά περίοδο κατοίκησης του οικισµού, κάτι το οποίο πιστοποιείται 
από την αλλαγή επιπέδου στα δάπεδα και την επισκευή των τοίχων.187 
Στη συνέχεια, οι κατόψεις των κτιρίων στο Βρόκαστρο είναι αντιπροσωπευτικές της 
ποικιλίας κατόψεων που είναι σε χρήση από την ΥΜ ΙΙΙΓ περίοδο ως και τη 
Γεωµετρική.188 Στον απλό τύπο κάτοψης το οίκηµα αποτελείται από ένα δωµάτιο µε 
είσοδο από θύρα στο στενό τοίχο, ενώ η θέση της προσδιορίζεται από την ύπαρξη 
εξωτερικής αυλής ή του δρόµου του οικισµού. Γενικότερα, τα κρητικά κτίρια 
παρουσιάζουν τη στενή πλευρά τους στις αυλές ή τους δρόµους, αν και υπάρχουν 
µερικές θύρες στις µακρές πλευρές, όπως συµβαίνει µε την «οικία του ιερέα» στο Καρφί, 
αλλά και σε αυτή την περίπτωση η τοποθέτηση της θύρας συνδέεται µε την άµεση 
πρόσβαση σε δρόµο ή µονοπάτι. Επιβεβαιώνεται έτσι η άποψη της µη ύπαρξης ενός 
δεδοµένου και χαρακτηριστικού τύπου κρητικής οικίας.189 Στο Καρφί η τοποθέτηση 
µονόχωρων κτιρίων κατά µήκος του δρόµου του οικισµού δηλώνει πως το σχέδιο αυτό 
ήταν το πρώτο που εφαρµόστηκε στο χώρο, µε τα µεγαλύτερα και πιο σύνθετα 
οικοδοµήµατα να εµφανίζονται αργότερα συνωστιζόµενα σε πιο εκτεθειµένους 
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χώρους.190 Στο Βρόκαστρο αντίθετα δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι προηγήθηκε η 
κατασκευή µονόχωρων οικιών από τις πιο σύνθετες. Οι µοναδικές διαφοροποιήσεις στη 
µονόχωρη κάτοψη συνίστανται όπως σηµειώσαµε στην παρουσία εσωτερικών µικρών 
αποθηκευτικών χώρων. Οι ενότητες που αποτελούνται από δύο έως τρία δωµάτια 
χτίζονται συνήθως κατά µήκος ενός άξονα και αντιπροσωπεύουν τον 2ο τύπο κάτοψης 
στο Βρόκαστρο.191 Η ποσότητα και οι διαστάσεις στα δίχωρα ή τρίχωρα οικήµατα της 
ΥΜ ΙΙΙ Γ�Γεωµετρικής περιόδου ποικίλλουν αρκετά τόσο στο Βρόκαστρο όσο και στις 
άλλες θέσεις. Τα δωµάτια µπορεί να είναι ισοµεγέθη µε τις µονόχωρες κατασκευές ή 
κάποια µπορεί να χρησιµεύουν ως βοηθητικά πίσω από ένα κύριο δωµάτιο. Οι είσοδοι 
τοποθετούνται κατά µήκος της στενής πλευράς του κτιρίου, µπροστά από το κύριο 
δωµάτιο εκτός αν η τοπογραφική διευθέτηση απαιτεί άλλο σχεδιασµό.  
Πολλές επεξεργασίες του βασικού αξονικού τύπου των δύο ή τριών δωµατίων έχουν 
παρατηρηθεί. Τα βοηθητικά δωµάτια σε ορισµένες περιπτώσεις δεν είναι τοποθετηµένα 
πίσω από το κύριο δωµάτιο όπως συµβαίνει στο Καρφί στην περίπτωση της «µεγάλης 
οικίας» (Great House) ή στη Φαιστό στην οικία ΑΑ-Q. Στην οικία αυτή εφόσον το κύριο 
δωµάτιο του σπιτιού συνοδεύεται από δωµάτια οµαδοποιηµένα γύρω από τις τρείς 
πλευρές του, µπορεί να θεωρηθεί ως ανεπτυγµένος τύπος του αξονικού µοντέλου ή ίσως 
και ένας νέος τύπος σχεδίου της εποχής. Η «οικία του ιερέα» στο Καρφί, είναι άλλο ένα 
παράδειγµα διαφοροποιηµένου αξονικού τύπου, µε τρία επί πλέον δωµάτια πίσω από το 
κύριο.192 
Η µονόχωρη δοµή ή η αξονική διευθέτηση πρέπει να ήταν προτιµητέα σε θέσεις µε 
έντονη υψοµετρική διαφορά, όπως το Βρόκαστρο. Απαιτείται πολύ µεγαλύτερων 
διαστάσεων έκταση για την τοποθέτηση ενός παραλληλόγραµµου κτιρίου µε χώρους στο 
ίδιο επίπεδο παρά για την αξονική τοποθέτηση χώρων σε διαφορετικά επίπεδα.193 Και 
εδώ, όπως στο Καβούσι, αλλά και στην πλειονότητα των θέσεων των Σκοτεινών αιώνων, 
η κατανόηση της τοπογραφικής εικόνας και στη συνέχεια ο προσεκτικός σχεδιασµός 
πάνω σε αυτήν ήταν απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισµό της διάταξης των χώρων 
και την τοποθέτηση των δρόµων. 
∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι παραµένουν µεγάλα τα κενά γνώσεων που έχουµε πάνω στην 
κρητική αρχιτεκτονική µετά το τέλος των Μινωικών περιόδων.Μια αλλαγή στη Μινωική 
οικιστική αρχιτεκτονική είναι εµφανής στη Μεταανακτορική περίοδο καθώς 
επιβάλλονται οι απλοί αξονικοί τύποι κτιρίων που δε σχετίζονται µε τους ανακτορικούς 
τύπους δωµατίων/κτιρίων.Οι κατόψεις του Βρόκαστρου αποκαλύπτουν µεθοδικά τις 
βασικές µορφές σε χρήση κατά την Υποµινωική και Γεωµετρική περίοδο και αποδίδουν 
µια αρχιτεκτονική συνέχεια των ΥΜ ΙΙΙΑ-Β χρόνων. Αντίθετα, αυτές οι απλές δοµές, 
κατάλληλες για κατασκευές στην αφιλόξενη περιοχή του Βρόκαστρου δεν µας βοηθούν 
ιδιαίτερα στην κατανόηση των πολυπλοκότερων δοµών της Φαιστού ή της Πραισού. 
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ΚΑΡΦΙ. 
 

Ι. H ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ. 
 

∆εν αποµένει παρά να εξετάσουµε τα δεδοµένα της οικιστικής οργάνωσης και 
λειτουργίας του χώρου του πλέον πολυσυζητηµένου οικισµού των κρητικών Σκοτεινών 
αιώνων, του Καρφιού. Tη θέση, η οποία βρίσκεται σε υψόµετρο 1100 µ. το βορειότερο 
άκρο των Λασιθιώτικων βουνών, πρώτος επισκεύθηκε ο Εvans το 1896 χρονολογώντας 
την µε βάση την ορατή στην επιφάνεια κεραµική στην Υστεροµινωική περίοδο, ενώ η 
ανασκαφή του οικισµού η οποία διήρκεσε από το 1937ως το 1939 συνδέεται µε το όνοµα 
του J. Pedlebury. Στη βιβλιογραφία, όχι µόνο της Κρήτης αλλά και του υπόλοιπου 
Ελλαδικού χώρου, το Καρφί αναφέρεται συχνά ως µια από τις σηµαντικότερες θέσεις 
µεταξύ του τέλους της εποχής του Χαλκού και της έναρξης της Αρχαϊκής. Ιδιαίτερα τα 
δεδοµένα από τον οικισµό έχουν κατά καιρούς χρησιµοποιηθεί από πολλούς ερευνητές 
για να υποστηρίξουν τις απόψεις τους πάνω στην αρχιτεκτονική αυτής της περιόδου. Από 
την άλλη πλευρά η µελέτη του οικισµού έχει γίνει πόλος έλξης για την διατύπωση 
συγκεκριµένων ζητηµάτων όπως το θέµα του «προσφυγικού χαρακτήρα» ή το ζήτηµα 
της «εθνικότητας» των κατοίκων του. Τέτοιες συζητήσεις κυριάρχησαν για πολλές 
δεκαετίες γύρω από την έρευνα στο Καρφί, ενώ την ίδια στιγµή δεν εκφράστηκε ποτέ 
ενδιαφέρον για τη συµπλήρωση ή επανεξέταση, ζητηµάτων όπως η αρχιτεκτονική και η 
οικιστική οργάνωση της θέσης, παρά το γεγονός ότι οι περιορισµένες πρώτες 
δηµοσιεύσεις του J. Pedlebury υπήρξαν και οι µοναδικές έως σήµερα. 
Επίσης προβληµατική υπήρξε και η χρονολόγηση του οικισµού. Για ένα µεγάλο 
διάστηµα η κατοίκηση στο Καρφί είχε χρονολογηθεί µεταξύ 1100 και 900 π.Χ. σύµφωνα 
µε την άποψη του Pedlebury. Ο ανασκαφέας επικέντρωνε την προσοχή του στον 
προσφυγικό χαρακτήρα του οικισµού και τον αντιµετώπιζε, µαζί µε τους µοναδικούς έως 
τότε γνωστούς οικισµούς των Σκοτεινών αιώνων Βρόκαστρο και Καβούσι, ως 
παραδείγµατα της διαφυγής των Μινωιτών προς λιγότερο προσβάσιµες ορεινές 
περιοχές.194 O Pedlebury ονόµασε την περίοδο αυτή «µεταβατική» δηµιουργώντας ένα 
αντίστοιχο όρο στον όρο Υποµινωική. Aντίστοιχα και ο Ηutchinson υπέθεσε τις ίδιες 
διαδικασίες για την ΥΜ ΙΙΙ Γπερίοδο λέγοντας πως πρόκειται για περίοδο παρακµής και 
απελπισίας για τους παλαιούς Μινωίτες οι οποίοι εγκαταλείπουν τις πεδιάδες και 
σχεδιάζουν νέους τόπους εγκατάστασης στα αποµονωµένα υψώµατα των ορεινών 
περιοχών195. Όσον αφορά την χρονολόγηση ο Ηutchinson τοποθετούσε την ίδρυση του 
Καρφιού στην Υποµινωική περίοδο εννοώντας έτσι το διάστηµα από 1150 έως το 950 
π.Χ. Στη συνέχεια ο Popham άσκησε κριτική στη χρονολόγηση του Pedlebury 
υποστηρίζοντας πως οι συσχετισµοί µε την Πρωτογεωµετρική κεραµική είναι αµφίβολοι 
και πως ο οικισµός χρονολογείται στο 2ο µισό της ΥΜ ΙΙΙ Γ περιόδου και τέλος πως η 
ίδρυσή του ανάγεται σε πρωιµότερα χρόνια.196 Μέχρι σήµερα έχουν εκφραστεί και άλλες 
εκτός των προηγουµένων απόψεις για τη χρονολόγηση του οικισµού, κατά την πλέον 
παραδεκτή όµως, η θέση κατοικείται από το 1150 π.Χ. έως το 950 π.Χ. (ΥΜ ΙΙΙ Γ C και 
Υποµινωική). 

                                                 
194 J.D.S. Pedlebury, 1939,σ. 303. 
195 R. W. Hutchinson, 1972, σ. 320. 
196 L. H. Sackett, M. R. Popham, Σ. M. Warren, BSA 60 (1965), σ. 248. 
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Με βάση αυτή τη χρονολόγηση ο Nowicki πιστεύει πως το Καρφί πρέπει να θεωρηθεί 
ένα από τα τελευταία παραδείγµατα της ανάπτυξης της Μινωικής αρχιτεκτονικής.197 Η 
παρατήρηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συµπαράταξης του Νowicki µε τις 
απόψεις που θέλουν τον οικισµό στο Καρφί τόπο κατοίκησης των εκδιωγµένων 
Μινωιτών από τις πεδινές περιοχές. 
 

ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ. 
 

Εξετάζοντας τη λιγοστή ειδική βιβλιογραφία που αφορά τον οικισµό στο Καρφί θα 
διαπιστώσει κανείς πως ελάχιστα πέρα από την πρώτη περιορισµένη δηµοσίευση έχουν 
γραφτεί για την οργάνωση του χώρου και τη µελέτη της αρχιτεκτονικής. Παρά τη συχνή 
µνεία του στην έρευνα της αρχιτεκτονικής και οικιστικής αλλά και των άλλων θεµάτων 
των Σκοτεινών Αιώνων, το Καρφί από το 1938 και ύστερα, δεν έγινε αντικείµενο 
µεθοδολογικής και συστηµατικής ανάλυσης όπως συνέβη στην περίπτωση των 
οικιστικών συνόλων της περιοχής στο Καβούσι, ή της επανεξέτασης των αρχιτεκτονικών 
δεδοµένων του Βρόκαστρου. Κατά συνέπεια σε µια τέτοια προσέγγιση δεν µπορούµε 
παρά να βασιστούµε στην αρχική περιγραφή και εντύπωση που σχηµάτισε για τα θέµατα 
αυτά ο Pedlebury. Μόνη επεξεργασία των δεδοµένων αυτών µπορεί να θεωρηθούν οι 
συνοπτικές µέλετες του Nowicki πάνω στην εξέλιξη των διαφορετικών φάσεων 
κατοίκησης του οικισµού και όχι τόσο πάνω στο ζήτηµα της οργάνωσης και χρήσης του 
χώρου. Ο ίδιος ο Νowicki σηµειώνει εύστοχα πως µόνο ένα µικρό τµήµα της οικιστικής 
εξάπλωσης του Καρφιού έχει ερευνηθεί συστηµατικά και σ� αυτό οφείλουµε να 
συµπληρώσουµε και την έλλειψη σοβαρής επανεξέτασης των ανασκαµµένων οικιστικών 
δοµών.198 
Ας δούµε όµως, έχοντας υπόψη τα προβλήµατα αυτά, µερικά απο τα βασικά στοιχεία της 
τοπογραφικής και οικιστικής διάρθρωσης του οικισµού. Η διάρκεια ζωής του ήταν 
περίπου (µε βάση τις πλέον αποδεκτές χρονολογίες ίδρυσης και εγκατάλειψής) διακόσια 
χρόνια και κατά συνέπεια η τελική «όψη» του οικισµού είναι το αποτέλεσµα µακράς 
διαδικασίας εξέλιξης και ανοικοδόµησης. Ο Pedlebury ξεχώρισε τέσσερις διαφορετικές 
φάσεις οικιστικής ανάπτυξης.  
Κατά την άποψή του τα πρώτα οικιστικά δείγµατα δεν είναι παρά «καταφύγια» σε 
σπηλιές και ανοίγµατα στη βραχώδη επιφάνεια.199 Στα σηµεία αυτά εγκαταστάθηκαν 
κατασκευές από λίθο και ξύλο. Τη θέση αυτών των δοµών ο Pedlebury εντοπίζει στο 
δυτικότερο κοµµάτι του οικισµού, δεν αποκλείει όµως την ύπαρξη και άλλων κάτω από 
τα θεµέλια των κατασκευών που τις αντικατέστησαν. Την άποψη για ύπαρξη των 
πρώτων αυτών καταφυγίων ενισχύει και ο Nowicki, ο οποίος πιστεύει στο σχήµα της 
«βεβιασµένης» εγκατάστασης προσφύγων στο Καρφί και της µετέπειτα εξέλιξης του 
χώρου σε οργανωµένο οικισµό.200 
Στη συνέχεια, στην ανασύσταση της δεύτερης φάσης ο Pedlebury χαρακτήρισε τις δοµές 
που της αποδίδει δίνοντας έτσι, το «ναό», δηλαδή το δωµάτιο 9 της «µεγάλης οικίας», 
τους «στρατώνες», απέναντι από τη µεγάλη οικία αλλά στην πλαγιά της Μικρής 
Κοπράνας, ένα σύνολο χώρων το οποίο ονόµασε «αγορά», και ένα οικιστικό σύνολο το 

                                                 
197 K. Nowicki, SMEA 26, (1987), σ. 235-236. 
198 Το ίδιο, σ. 241-244. 
199 H. W. and J. D. S. Pedlebury, M. B. Money-Coutts, BSA 38, (1937-38) σ. 84. 
200 K. Nowicki, SMEA 26, (1987), σ. 237. 
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οποίο ονόµασε «νότιες οικίες». Στη φάση αυτή επίσης ο δρόµος που κατευθύνεται προς 
το «ναό» αρχίζει να κατασκευάζεται, ενώ σχηµατίζεται ο βασικός άξονας της θέσης στον 
χώρο του φυσικού βυθίσµατος των δύο κορυφών Καρφί και Μικρή Κοπράνα. Η θέση 
παίρνει την τελική της εµφάνιση, σύµφωνα πάντα µε το δηµοσιευµένο σχέδιο, κατά την 
Τρίτη φάση, όταν το δυτικό κοµµάτι του οικισµού διαµορφώνεται σε οικιστικά 
τετράγωνα. Στη φάση αυτή οι «νότιες οικίες» επεκτείνονται και ξαναχτίζονται, ενώ η 
«µεγάλη οικία» από µονόχωρη µετατρέπεται σε ένα από τα µεγαλύτερα οικήµατα στο 
Καρφί. Ο Pedlebury έβλεπε σε αυτό το οίκηµα την κατοικία του «αρχηγού» του 
οικισµού, αν και ο Νοwicki υποστηρίζει πως δεν µπορεί µια τέτοια λειτουργία να 
αποδοθεί σε ένα µεγάλο µεν αλλά µονόχωρο οίκηµα, όταν πλέον στη φάση αυτή 
υφίστανται αρκετά µεγαλύτερα οικήµατα.201 
Η παρουσίαση της οικιστικής εξέλιξης στο Καρφί µέσα από τέσσερις φάσεις από τον 
Pedlebury, δε στερείται αδύνατων σηµείων. Πρώτα απ�όλα γιατί δεν υπάρχουν 
στρωµατογραφικά και χρονολογικά δεδοµένα στο υλικό από το Καρφί µέσα από τα 
οποία να προκύπτουν σαφώς διακριτές αλλαγές στην οικιστική ανάπτυξη. ∆εν πρέπει να 
αποκλείσουµε ακόµα καθόλου την πιθανότητα µιας συνεχούς εξέλιξης και αλλαγής κατά 
τη διάρκεια των διακοσίων χρόνων της ύπαρξης της θέσης ή ακόµα και την πιθανότητα 
ύπαρξης περισσοτέρων µη εύκολα διακριτών µεταξύ τους φάσεων. 
Από πολεοδοµική άποψη οι δύο «πλατείες» του οικισµού φαίνεται πως είχαν σηµαντική 
θέση. Οι χώροι αυτοί σχηµάτιζαν τα δύο κέντρα του δυτικού τµήµατος απ�όπου και 
ξεκινούσαν οδοί προς τα βασικά σηµεία του οικισµού. Μια από αυτές τις «πλατείες», ο 
χώρος 48, περικυκλωνόταν από µια σειρά σηµαντικών δοµών, τα κτίρια της «αγοράς», 
το «µικρό ιερό», την «οικία του ιερέα» και τις «νότιες οικίες». Στα δυτικά του χώρου 
αυτού, ένας πλατύς δρόµος οδηγούσε στα νότια καταλύµατα. Στη συνέχεια ως 
αποτέλεσµα της αναδιαµόρφωσης του χώρου στις «νότιες οικίες», συµπληρώθηκαν και 
άλλα δωµάτια µειώνοντας έτσι τον ανοικτό χώρο της πλατείας. Το τελικό αποτέλεσµα 
φανερώνει ότι µια συνεχής διαδικασία ανοικοδόµησης άφησε τελικά τον ελάχιστο 
αναγκαίο ελεύθερο χώρο, κάτι που σηµαίνει πως ήταν αδύνατο βάσει της ανάπτυξης του 
οικισµού στα συγκεκριµένα τοπογραφικά δεδοµένα, να αφεθεί περισσότερος χώρος 
ελεύθερος. 
Σε ό,τι αφορά τις οικίες αξιοσηµείωτο παράδειγµα είναι µια τρίχωρη, την οποία ο 
Pedlebury ονόµασε το «σπίτι του αρτοποιού». Η οικία αυτή χτίστηκε κατά την τελευταία 
φάση του οικισµού, σύµφωνα µε τον ανασκαφέα, και πριν την εγκατάλειψή του 
ανακαινίσθηκε τουλάχιστον µία φορά.202 Αρχικά υπήρξε ως δίχωρος χώρος, ενώ στη 
συνέχεια µε την ευκαιρία της επισκευής της πεσµένης στέγης και µιας κατεστραµµένης 
τοιχοποιίας, ένας τρίτος χώρος προστέθηκε µαζί µε ένα φούρνο για ψωµί. Η µικρή αυτή 
οικία ενσωµατώνει πολλές αλλαγές κατά τη διάρκεια της βραχίας σχετικά περιόδου της 
ύπαρξής της. Με άλλα λόγια είναι ένα παράδειγµα που εικονογραφεί την πιο 
χαρακτηριστική διαδικασία ολόκληρου του οικισµού, αυτή της συνεχούς µεταλλαγής στο 
επίπεδο της αρχιτεκτονικής και φυσικά της χρήσης του περιορισµένου και δεδοµένου 
χώρου ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες που προέκυπταν σε κάθε στιγµή. 
Αν προχωρήσουµε τώρα στην αναπαραγωγή της τοπογραφίας του Καρφιού, θα 
ξεχωρίσουµε χονδρικά τέσσερις µεγάλες συνοικίες: την ∆υτική, τη Βόρεια-ανατολική 
που περιλαµβάνει και την κορυφή της Μικρής Κοπράνας, την Κεντρική συνοικία, 
                                                 
201 K. Nowicki, SMEA 26, (1987), σ. 239. 
202 Το ίδιο, σ. 241. 



 66

ανάµεσα στη Μικρή και Μεγάλη Κοπράνα, και τέλος τη Νότια συνοικία, δηλαδή την 
κορυφή και τις πλαγιές της Μεγάλης Κοπράνας. Ο Pedlebury τοποθετούσε το 
σηµαντικότερο τµήµα της πόλης, όπου κατά την άποψή του η «οικία του αρχηγού» και ο 
«ναός», µεταξύ του Καρφιού και της Μικρής Κοπράνας.203 Μέσα στα όρια του 
ανεσκαµµένου τµήµατος του οικισµού ο χώρος αυτός αποτελεί το κέντρο, και κατά 
συνέπεια δεν πρέπει να θεωρήσουµε την άποψη αυτή του Pedlebury απαλλαγµένη από 
την εντύπωση που του δηµιουργούσε η ίδια του η έρευνα. Ο «ναός» βρισκόταν σε πιο 
ψηλό σηµείο, πάνω από µια απότοµη χαράδρα και σε αυτόν οδηγούσε ο πιο σηµαντικός 
δρόµος της «∆υτικής συνοικίας».204 H οδός αυτή εκτεινόταν νότια προς το νεκροταφείο, 
«τα µνήµατα», έφτανε κοντά στην πηγή της Βιτζυλόβρυσης και τέλος κατευθυνόταν 
προς την κοιλάδα της Κυράς. 
Ο οικισµός στο Καρφί έχει αξιοσηµείωτο µέγεθος εκτός από τη συνεχή του ανάπτυξη, αν 
λάβει υπόψη κανείς το γεγονός της ίδρυσής του σε ένα τόσο ορεινό και απρόσφορο 
περιβάλλον. Στην πλήρη ακµή του κάλυπτε ένα χώρο 3 εκταρίων από τα οποία µόνο το 
0,6 έχει ανασκαφεί. Το ανεσκαµµένο τµήµα περιλαµβάνει 25-30 οικίες οι οποίες είχαν 
από 1 έως και 4 δωµάτια. Κατά την άποψη του Nowicki, αν υποθέσουµε ότι το υπόλοιπο 
του οικισµού ήταν δοµηµένο µε την ίδια πυκνότητα όσο και το ανεσκαµµένο τµήµα, το 
σύνολο του οικισµού πρέπει να ήταν 125-150 οικίες.205 Με βάση τον υπολογισµό αυτό 
το Καρφί πρέπει να θεωρηθεί ως το µεγαλύτερο οικιστικό κέντρο στο Λασίθι για την 
ΥΜ ΙΙΙ Γ περίοδο. 
Στην πραγµατικότητα η θέση δεν είναι απρόσιτη όσο φαίνεται στην αρχή, καθώς αρκετοί 
δρόµοι οδηγούν στον οικισµό. Η δυσκολότερη πρόσβαση είναι από τη βόρεια πλευρά, 
όπου η ράχη µεταξύ Καρφιού και µικρής Κοπράνας, αλλά βέβαια και οι δύο αυτές 
κορυφές δηµιουργούν ένα σχεδόν αδιαπέρατο τείχος αρκετών µέτρων σε ύψος. Από την 
κοιλάδα της Κεράς µπορεί κανείς να προσεγγίσει τον οικισµό από τη µεγάλη Κοπράνα 
κοντά στην πηγή της Βιτζυλόβρυσης. Από τον Αγ. Γεώργιο Πάπουρα επίσης ένα 
µονοπάτι ανεβαίνει κατά µήκος της ανατολικής πλευράς της µεγάλης Κοπράνας. Τέλος, 
από το οροπέδιο του Νίσιµου η πρόσβαση είναι πάρα πολύ εύκολη.206 
Aκόµα, η πρόσβαση σε πόσιµο νερό δεν ήταν δύσκολη υπόθεση. ∆ύο σηµαντικές 
φυσικές πηγές ήταν διαθέσιµες σε απόσταση λίγων εκατοντάδων µέτρων από το κέντρο 
του οικισµού. Η πηγή στην Βιτζυλόβρυση, αλλά και αυτή στο Αστιβίντερο, 
προσεγγίζονταν από της Ανατολικές πλαγιές της Μεγάλης Κοπράνας. 
Καταλήγουµε έτσι στο αρχικό ερώτηµα: πρέπει το Καρφί µε βάση τα δεδοµένα της 
έκτασης, ανάπτυξης και πρόσβασής του να θεωρηθεί «µια πόλη προσφύγων»207 και 
κατ�αναλογία µε αυτό να θεωρηθούν αντίστοιχα και άλλοι οικισµοί που παρουσιάζουν 
τα ίδια ή σχεδόν τα ίδια χαρακτηριστικά; 
Αδιαµφισβήτητα ο προσφυγικός χαρακτήρας του οικισµού του Καρφιού του αποδόθηκε 
από την αρχή της έρευνας, ή µάλλον η έρευνα σε αυτή τη θέση, όπως και στο 
Βρόκαστρο, διεξήχθη στα πλαίσια της ανάπτυξης της θεωρίας των προσφυγικών 

                                                 
203 H. W. and J. D. S. Pedlebury, M. B. Money-Coutts, BSA 38, (1937-38). 
204 Ο Pedlebury δεν αναφέρει το δρόµο αυτό στο σχέδιό του αν και τον ανόµασε «το κύριο µονοπάτι». Ο 
Rutkowski µελετώντας το κτίριο του «ναού» ονόµασε το δρόµο αυτό «κύριο δρόµο του ναού», B. 
Rutkowski, SMEA 26 (1987), σ. 257-280. 
205 K. Nowicki, SMEA 26, (1987), σ. 246. 
206 Κ. Nowicki 2000, σ. 157-167. 
207 Ο χαρακτηρισµός πόλη προσφύγων ανήκει στον Κ. Nowicki, K. Nowicki, SMEA 26, (1987), σ. 247. 
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οικισµών στην Κρήτη από το τέλος της ΥΜ ΙΙΙ Β εποχής και µετά. Πίσω από τη θεωρία 
αυτή βρισκόταν πάντα µια απειλή η οποία λειτουργούσε ως η κινητήριος δύναµη για τη 
µεταστροφή και την άνοδο των πληθυσµών προς τις πιό ορεινές και λιγότερο 
προσβάσιµες περιοχές. Όµως, ως προς αυτήν την αιτία, δεν συµφωνούν όλοι οι 
υποστηρικτές της θεωρίας των προσφυγικών οικισµών. Έτσι, για τον ανασκαφέα του 
οικισµού στο Καρφί, τον Pedlebury, αφορµή για την εγκατάσταση εκεί είναι η πίεση που 
πίστευε πως δέχτηκε ο Μινωικός πληθυσµός από την άφιξη του Μυκηναϊκού στοιχείου 
αµέσως µετά την κατάρρευση των κοινωνικοπολιτικών συστηµάτων της τελευταίας 
Μινωικής περιόδου. Αντίθετα, για τον πιο σύγχρονο και πιο ένθερµο υποστηρικτή της 
µεταναστευτικής θεωρίας, τον K. Nowicki, η αιτία πίσω από το είδος αυτό οικιστικής 
οργάνωσης είναι οι πειρατικές επιδροµές, οι οποίες πιστεύει πως καθιστούσαν αδύνατη 
την εγκατάσταση σε ανοικτούς ή παραθαλάσσιους χώρους.208 Aναλύοντας το 
παράδειγµα του συνόλου των οικισµών στο Καβούσι των Σκοτεινών αιώνων, έγινε 
φανερό πως µε την ανάλυση των συγκεκριµένων δεδοµένων τοπογραφίας και οικιστικής 
οργάνωσης στην κάθε περιφέρεια, είναι δυνατό να έχουµε πολύ διαφορετικά 
αποτελέσµατα από αυτά της συγκέντρωσης ορισµένων βασικών κοινών σηµείων, κάτω 
από το πρίσµα µιας θεωρίας που φιλοδοξεί να ερµηνεύσει την περίπτωση κάθε οικισµού 
παραβλέποντας τη διαφορετικότητά τους. 
 
 

                                                 
208 Κ. Nowicki 2000, σ. 157-167, 257-265. 
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Κεφάλαιο 5ο  

 
Ι. Η ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΤΑ ΤΕΛΗ 
ΤΟΥ 13ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 12ΟΥ ú ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ, 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ Ή ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ; 
 
Για τον Κ. Νowicki το φαινόµενο των µεταναστευτικών οικισµών στην Κρήτη δεν είναι 
αποµονωµένο, αλλά εµφανίζεται εξίσου και στην Κύπρο καθώς και σε µια σειρά άλλων 
παραλιακών θέσεων στη Μεσόγειο. Στην περίπτωση της Κύπρου η ανασύσταση της 
κατάστασης στα τέλη του 13ου και κατά την διάρκεια του 12ου αιώνα βασίζεται σε πολύ 
περισσότερα δεδοµένα από ό,τι συµβαίνει στην περίπτωση της Κρήτης, αυτό όµως δεν 
σηµαίνει ότι η έρευνα έχει καταλήξει και σε µια µοναδική ερµηνευτική άποψη. 
Ο Nοwicki βλέπει µέσα από το πρίσµα κάποιας «αναλογίας» την εξέλιξη των γεγονότων 
από το τέλος του 13ου αιώνα και µετά µεταξύ της Κύπρου και της Κρήτης. Συγκεκριµένα 
αναφέρει πως «το πρώτο µισό του 13ου αιώνα για την Κρήτη και την Κύπρο συνιστά 
περίοδο ηρεµίας, ευηµερίας και εντατικών εµπορικών δραστηριοτήτων, αλλά από το 
τέλος του 13ου αιώνα και την αρχή του 12ου και τα δυο αυτά νησιά επηρεάζονται σοβαρά 
από σειρές καταστροφών, εγκαταλείψεων και δραµατικών αλλαγών στο οικιστικό 
µοντέλο209». 
Ένα στοιχείο απειλής και ένα ενδιαφέρον υπερασπισιµότητας εµφανίζονται στην Κύπρο, 
όπως υποστηρίζει ο Καραγιώργης κατά την ΥΚ ΙΙ Γ περίοδο, πιθανότατα κυρίως κατά το 
τελευταίο τέταρτο του 13ου αιώνα. Ο Nowicki, ενισχύοντας την άποψη του Καραγιώργη, 
θεωρεί το παράδειγµα της Πύλας-Κοκκινόκρεµου ως έκφραση της νέας τάσης για 
µετακίνηση σε περισσότερο ασφαλείς θέσεις210. Χρησιµοποιεί ως παράδειγµα άµεσης 
αναλογίας τα δεδοµένα απο δύο διαφορετικούς χώρους, την εγκατάσταση στη Μάα-
Παλαίκαστρο στην Κύπρο µε την ίδρυση του οικισµού στο Παλαίκαστρο�Καστρί στην 
Ανατολική Κρήτη211. Την αναλογία όµως αυτή στηρίζει κυρίως στα τοπογραφικά 
χαρακτηριστικά των δύο οικισµών, δηλαδή ουσιαστικά στον παραθαλάσσιό τους 
χαρακτήρα και την «υπερασπίσιµη» θέση τους, ενώ δεν παραθέτει στοιχεία που να 
σχετίζουν τους δύο αυτούς οικισµούς από την πλευρά του υλικού τους πολιτισµού για 
παράδειγµα. Το βασικό ζήτηµα των δύο αυτών οικισµών είναι ότι δεν µπορεί να είναι 
υπερασπίσιµες θέσεις, γιατί βρίσκονται κοντά στη θάλασσα και θα δέχονταν εύκολα 
επίθεση. Για το λόγο αυτό ο Nowicki βλέπει τους δύο αυτούς χώρους σαν την οχυρή 
έδρα των ανθρώπων που λυµαίνονταν το υπόλοιπο του πληθυσµού τόσο στην Κρήτη όσο 
και στην Κύπρο µε αποτέλεσµα να τους εξωθούν σε ορεινές θέσεις. Κατά κανόνα 
δηλαδή ο Nowicki µέσω αυτής της «αναλογίας» κρατά το βασικό πυρήνα των 
υπερασπίσιµων λόγω τοπογραφικών χαρακτηριστικών οικισµών, αλλά στην περίπτωση 
της παραθαλάσσιας τοποθεσίας ερµηνεύει την εγκατάσταση ως έδρα των πειρατών ή 
εισβολέων και όχι ως την κατοικία των µεταναστών, κάτι που θα αποδυνάµωνε το 
προτεινόµενο σχήµα του. Υποστηρίζει λοιπόν ότι οι δύο αυτές θέσεις «δεν θα 
µπορούσαν να υπερασπιστούν τίποτα άλλο παρά τον εαυτό τους και πως προφανώς 
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σχετίζονται µε την ίδια θαλάσσια δραστηριότητα, αυτή της πειρατείας»212. Ακόµα 
υποστηρίζει και ένα διαχωρισµό των δραστηριοτήτων των κατοίκων αυτών των δύο 
θέσεων, ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες, προτείνει δηλαδή πως κατά την διάρκεια των 
δύσκολων καιρικών συνθηκών οι κάτοικοι δεν θα µπορούσαν να ασχοληθούν µε το 
εµπόριο ή την αλιεία και εποµένως κατέφυγαν στην πειρατεία! 
Για να σχολιάσουµε την άποψη αυτή, δηλαδή το σχήµα της εγκατάστασης πειρατικών 
πληθυσµών σε παραθαλάσσιες «ισχυρές» θέσεις, θα πρέπει πρώτα να θίξουµε ορισµένα 
βασικά προαπαιτούµενα µιας αρχαιολογικής αναλογίας. Θα πρέπει λοιπόν πέρα από την 
«προφανή τοπογραφική οµοιότητα» των θέσεων που συµµετέχουν στην αναλογία, αν 
θέλουµε να αποδώσουµε ένα κοινό χαρακτήρα ή ένα, συγκεκριµένο είδος 
δραστηριοτήτων στους οικισµούς αυτούς, θα πρέπει να ανζητήσουµε ανάλογα ή 
ενδεικτικά στοιχεία στον υλικό τους πολιτισµό και την εσωτερική οικιστική τους 
οργάνωση αλλά και στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τη σχέση και το είδος επικοινωνίας 
των οικισµών αυτών µε άλλους, καθώς και στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την 
διαφορετικότητα του χαρακτήρα τους σε σχέση µε άλλους οικισµούς. Για παράδειγµα, 
στην περίπτωση που εξετάζουµε, για να υποστηρίξουµε ασφαλώς τον «πειρατικό» 
χαρακτήρα της Μάας Παλαικάστρου ή του Παλαικάστρου Καστριού στην Κρήτη θα 
πρέπει να ανακαλύψουµε στοιχεία (από τους τοµείς που αναφέρθηκαν πριν) τα οποία 
αφενός να υποστηρίζουν το χαρακτήρα του οικισµού και το είδος των δραστηριοτήτων 
που προτείνουµε, αφετέρου στοιχεία που να διαχωρίζουν το χαρακτήρα των οικισµών 
που εξετάζουµε από το χαρακτήρα των υπολοίπων ορεινών οικισµών της Κρήτης. Κατά 
συνέπεια η απόδοση του «πειρατικού» χαρακτηρισµού στο Παλαίκαστρο Καστρί ή στη 
Μάα Παλαίκαστρο δεν µπορεί να στηριχθεί αποκλειστκά στην τοπογραφική τους 
οµοιότητα. Τέλος, όσον αφορά στην άποψη της ταξινόµησης των δραστηριοτήτων των 
κατοίκων µεταξύ αλιείας, εµπορίου και πειρατείας, ανάλογα µετις καιρικές συνθήκες, 
φαίνεται πως το ζήτηµα αυτό ξεπερνά τα όρια της σύγκρισης ή αναλογίας και εισχωρεί 
στα όρια της φαντασίας. Ακόµα, καθώς αναλύουµε το ζήτηµα του χαρακτήρα των 
παραθαλάσσιων ισχυρών θέσεων της Κύπρου θα πρέπει να αναφέρουµε και την άποψη 
του Muhly πάνω στο ίδιο ζήτηµα. Ο Muhly ερµηνεύει τη Μάα-Παλαίκαστρο και την 
Πύλα-Κοκκινόκρεµο (έναν παρόµοιο οικισµό ελαφρά προγενέστερο από τη Μάα) ως 
«στρατιωτικές θέσεις µε σκοπό την προστασία από εξωτερικούς κινδύνους»213. Ωστόσο, 
το αντεπιχείρηµα του Nowicki στην άποψη του Muhly φαίνεται να είναι σωστό: η 
τοπογραφία των οικισµών της Μάας-Παλαικάστρου και της Πύλας-Κοκκινόκρεµου δεν 
είναι ιδιαίτερα πρόσφορή για να προστατεύσει µεγάλες εκτάσεις από το φόβο εισβολών 
από τη θάλασσα.214 
Στη συνέχεια, πέρα από το γεγονός ότι ο Nowicki βλέπει αναλογικά το οικιστικό 
φαινόµενο της Κύπρου και της Κρήτης στην ίδια περίοδο, είναι σηµαντικό το ότι 
αναγνωρίζει πως στην περίπτωση της Κύπρου, παρά τις ανακατατάξεις, εγκαταλείψεις 
και ιδρύσεις νέων οικισµών, υπάρχει και µια οµάδα οικισµών οι οποίοι επιζούν και 
παρουσιάζουν συνέχεια κατοίκησης. Σε αυτή την οµάδα ανήκουν το Κίτιο και η θέση 
Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, δύο οικισµοί µε ισχυρά εξαρχής πληθυσµιακά στοιχεία, τα οποία 
κατά την περίοδο αυτή φαίνεται να ενισχύονται από νέο πληθυσµό. Σύµφωνα µε τον 
Καραγιώργη ο πληθυσµός αυτός προέρχεται από µικρότερους και πιο ανίσχυρους 
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οικισµούς που προτίµησαν να ενωθούν µε τους υπάρχοντες µεγαλύτερους που 
βρίσκονταν σε µικρή σχετικά απόσταση.215 
Επιστρέφοντας λοιπόν στο βασικό ζήτηµα της σύγκρισης της οικιστικής κατάστασης από 
το τέλος του 13ου αιώνα και κατά τη διάρκεια του 12ου αιώνα στην Κρήτη και την Κύπρο 
οφείλουµε να αναγνωρίσουµε τα εξής: κατά πρώτον η αντιστοιχία των βέβαιων 
αρχαιολογικών δεδοµένων που διαθέτουµε για την Κρήτη και την Κύπρο είναι άνιση, και 
αυτό γιατί στην περίπτωση της Κρήτης τα ανασκαφικά τεκµήρια είναι σαφώς λιγότερα 
από εκείνα της Κύπρου, και δεύτερον γιατί δεν µπορούµε να υποστηρίξουµε µια απόλυτη 
αναλογία γεγονότων και φαινοµένων πάνω στο ζήτηµα της οικιστικής στις δύο 
περιπτώσεις. 
Για την οικιστική εξέλιξη από το τέλος του 13ου αιώνα και κατά τη διάρκεια του πρώτου 
τµήµατος του 12ου αιώνα, ο Καραγιώγης έχει προτείνει ένα τριµερές σχήµα.216 Πάνω σε 
αυτό ακριβώς το τριµερές σχήµα ο Nowicki έχει στηρίξει την αναλογία µεταξύ των 
οικιστικών φαινοµένων Κρήτης και Κύπρου, καθώς και ο ίδιος έχει αναπτύξει ένα 
αντίστοιχο τριµερές σχήµα στην ερµηνεία των υπερασπίσιµων οικισµών του στην 
Κρήτη. 
Κατά την πρώτη φάση του σχήµατος που προτείνει ο Καραγιώργης πριν το τέλος της ΥΚ 
ΙΙ Γ περιόδου, πιθανότατα κατά τις τελευταίες (2 ή 3) δεκαετίες του 13ου ορισµένοι 
οικισµοί καταστρέφονται ή εγκαταλείπονται. Στον ίδιο περίπου χρόνο µε τα γεγονότα 
αυτά ιδρύεται ο οικισµός στην Πύλα-Κοκκινόκρεµο217. Την ίδρυση της Πύλας 
Κοκκινόκρεµου (εφόσον πρώτα την ερµηνεύει ως υπερασπίσιµη θέση) χρησιµοποιεί ο 
Nowicki ως στοιχείο της αναλογίας του µε την πρώτη φάση του δικού του σχήµατος 
στην Κρήτη, όπου, µετά από µια σειρά εγκαταλείψεων οικισµών βλέπει την αρχή της 
ίδρυσης των πρώτων µεταναστευτικών/υπερασπίσιµων οικισµών.218 
Στην αρχή της δεύτερης φάσης, σε ότι αφορά την Κύπρο, ο οικισµός στην Πύλα, 
εγκαταλείπεται, στην Έγκωµη έχουµε καταστροφές, ενώ ιδρύεται η Μάα-
Παλαίκαστρο219. Τα γεγονότα αυτά ο Νowicki συσχετίζει µε την τάση ίδρυσης οικισµών 
σε ορεινές θέσεις µε σκοπό, κατά την προσέγγισή του, την άµυνα. Μια σειρά από τις πιο 
πρώιµες από αυτές τις θέσεις είναι και οι πιο απροσπέλαστες: Μοναστηράκι 
Καταλύµατα, Ανατολή Ελληνική κορυφή, Άρβη Φορτέτσα και Άγιος Ιωάννης 
Καταλύµατα220. Στον κατάλογο αυτών των θέσεων-καταφυγίων ο Nowicki δε διστάζει 
να προσθέσει και το Κάστρο στο Καβούσι ή το Βρόκαστρο, ωστόσο υπάρχουν ισχυρές 
αµφιβολίες για το αν οι θέσεις αυτές µοιράζονται τα ίδια χαρακτηριστικά, την ίδια 
οργάνωση και τον ίδιο χαρακτήρα µε θέσεις όπως το Μοναστηράκι Καταλύµατα.221 
Κατά την τρίτη φάση, επιστρέφοντας στο σχήµα του Καραγιώργη στην Κύπρο, 
βρισκόµαστε µπροστά σε περίοδο επανίδρυσης/ανοικοδόµησης στους οικισµούς της 
Έγκωµης, του Κιτίου, της Σίνδας και της Παλαιπάφου. Η έναρξη αυτής της περιόδου 
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τοποθετείται χρονολογικά λίγο µετά το 1200 π.Χ.222 Γι� αυτή την περίοδο στην Κρήτη ο 
Nowicki δε βρίσκει απόλυτη αντιστοιχία µε την Κύπρο, καθώς το µοντέλο των 
υπερασπίσιµων οικισµών που προτείνει για την Κρήτη δεν έχει κάποιο ανάλογο εκεί. 
Αναγνωρίζει όµως, ότι παρά τη δυσκολία των καιρών, στην Κρήτη µεγάλα πληθυσµιακά 
κέντρα όπως η Κνωσός, η Φαιστός και τα Χανιά επέζησαν και συνέχισαν να 
κατοικούνται παρά το µη υπερασπίσιµο χαρακτήρα τους. Για την Κρήτη, την αρχή της 
τρίτης φάσης στο οικιστικό του µοντέλο ο Nowicki τοποθετεί λίγο µετά το 1150 π.Χ., 
και πιστεύει ότι στη φάση παρατηρείται ανασύσταση και επανίδρυση πολλών θέσεων µε 
αµυντικό ακόµα χαρακτήρα, όχι όµως τόσο απροσπέλαστων όσο οι προηγούµενες.223 
Ωστόσο αν θελήσουµε να εξετάσουµε τη γενική εικόνα που δίνει η Κύπρος από την αρχή 
του 12ου αιώνα, δηλαδή κατά τα «χρόνια της κρίσης», θα δούµε ότι η έννοια της 
«κρίσης» τόσο στο επίπεδο της οικιστικής οργάνωσης όσο και στα αλληλένδετα µε αυτό 
πεδία της πολιτικής κατάστασης και οικονοµίας, δεν είναι ούτε ενιαία ούτε ταυτόχρονη 
για όλες τις περιοχές της Μεσογείου (Κύπρο, Κρήτη, Ανατολικά παράλια) όπου έχει 
µέχρι τώρα γίνει συζήτηση για την δύσκολη αυτή περίοδο. Στη διάρκεια του 12ου αιώνα 
στην Κύπρο πολλά από τα περιφερειακά κέντρα θα εγκαταλειφθούν (όπως για 
παράδειγµα η Καλαβασσός-Άγιος ∆ηµήτριος, η Μαρώνη-Βούρνες ή η Πύλα-
Κοκκινόκρεµος), ενώ άλλα κέντρα θα επανακατοικηθούν (όπως η Έγκωµη) και τέλος 
άλλα θα επανιδρυθούν και θα αναπτυχθούν σε µεγαλύτερη κλίµακα (όπως το Κίτιο)224. 
Kατά µία άποψη το φαινόµενο αυτό εξηγεί και την πολιτισµική συνέχεια στη µετάβαση 
από την ΥΚ ΙΙ Γπερίοδο στην ΥΚ ΙΙΙΑ περίοδο. 
Τα σηµερινά αρχαιολογικά ευρήµατα για την Κύπρο του 12ου π.Χ. αιώνα είναι άφθονα 
µπροστά σε αυτά που διαθέτουµε για την ίδια περίοδο στην Κρήτη. Η κρίσιµη περίοδος 
στην Κύπρο, για την οποία τα υπάρχοντα δεδοµένα δηλώνουν εγκαταλείψεις, 
καταστροφές και επανεγκατάσταση σε πολλές περιφέρειες, έχουν ερµηνευθεί µε πολλούς 
τρόπους και από διαφορετικές σχολές µε αποτέλεσµα να συζητάµε πλέον για 
περισσότερα από ένα φαινόµενα ή «κρίσεις» σε διαφόρους τοµείς της ζωής στην Κύπρο. 
H αυγή της ΥΚ ΙΙΙ Β περιόδου, η οποία ακολουθεί την καταστροφή και εγκατάλειψη 
ενός αριθµού θέσεων της ΥΚ ΙΙΙ Α, παίρνει µια εντελώς διαφορετική τροπή στην Κύπρο. 
Σύµφωνα µε τον Καραγιώργη µετά τη σειρά των γεγονότων που έλαβαν χώρα στην ΥΚ 
ΙΙΙ Α περίοδο, η συνύπαρξη αυτόχθονα Κυπριακού πληθυσµού και προσφύγων δεν 
πρέπει να ήταν ιδιαίτερα εύκολη.225 Παρόλα αυτά όµως ο ίδιος συµφωνεί µε τον 
ισχυρισµό της Ιακώβου, ότι φαίνεται να υπάρχει µια συνέχεια µεταξύ της ΥΚΙΙ Γ και της 
ΥΚ ΙΙΙ Α περιόδου και πως επίσης δεν παρατηρούνται µεγάλες αλλαγές στις θέσεις των 
οικισµών και των νεκροταφείων. Τα αρχαιολογικά δεδοµένα δείχνουν ότι η Κύπρος δεν 
κατέρρευσε ως σύνολο ούτε ότι όλοι οι οικισµοί είχαν την ίδια µοίρα στην ίδια ακριβώς 
χρονική περίοδο226. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό και πολλές παρερµηνείες 
του παρελθόντος θα µπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν είχε ληφθεί υπόψη νωρίτερα. Ο 
Καραγιώργης επίσης παρατηρεί µια σειρά νεωτερισµών στο επίπεδο της αρχιτεκτονικής 
(όπως για παράδειγµα την εµφάνιση µνηµειακών κτιρίων πιθανώς για διοικητικούς 
σκοπούς ή την εµφάνιση τειχών στην Έγκωµη, τη Σίνδα, το Κίτιο ή τη Μάα 

                                                 
222 V. Karageoghis, 1990, σ. 27. 
223 Κ. Νοwicki 2000, σ. 253. 
224 V. Karageoghis, 1992, σ. 80-81. 
225 V. Karageorghis, 1990, σ. 30. 
226 V. Karageoghis, 1992, σ. 80. 



 72

Παλαίκαστρο )και της καθηµερινής ζωής (στο επίπεδο της κεραµικής παραγωγής ή της 
µεταλλοτεχνίας).227. 
Θα πρέπει να σηµειωθεί ακόµα ότι η εµφάνιση οικισµών µε συγκεκριµένο ρόλο την 
άµυνα είχε ένα πολύ εφήµερο χαρακτήρα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν δύο ουσιαστικά 
παραδείγµατα, η Μάα-Παλαίκαστρο και η Πύλα-Κοκκινόκρεµος, και τα δύο σε 
αποµονωµένες περιοχές µε ελάχιστα αποθέµατα νερού και δυνατότητες καλλιεργήσιµης 
γής, όπου η µακρά παραµονή του πληθυσµού θα ήταν πολύ δύσκολη228. 
Η συνέχεια αυτή όµως θα διακοπεί κατά το τέλος της ΥΚ ΙΙΙ Γ περιόδου (δηλαδή γύρω 
στο 1120/1100 π.Χ.) όταν ως αποτέλεσµα πολιτικής και οικονοµικής αντιδικίας µεταξύ 
των δύο εθνικών οµάδων που συνυπήρχαν για σχεδόν ένα αιώνα, οι πόλεις που είχαν 
ανοικοδοµηθεί κατά την ΥΚ ΙΙΙ Α εγκαταλείπονται, µε την εξαίρεση του Κιτίου και της 
Παλαιπάφου, όπως τουλάχιστον φαίνεται από τα ταφικά τους ευρήµατα. Κατά τα άλλα 
παρατηρείται σηµαντική αλλαγή στην οικιστική και τη θέση των πόλεων. Έτσι για 
παράδειγµα η Σαλαµίνα στην Ανατολική ακτή διαδέχεται την Έγκωµη, ενώ ο πληθυσµός 
από το Κούριο µετακινείται στην Καλορίζικη, ενώ παράλληλα δηµιουργούνται εντελώς 
νέες πόλεις. Για πολλές όµως από αυτές τις πόλεις έχουµε στοιχεία µόνο για τα 
νεκροταφεία τους, ενώ πολύ λίγα πράγµατα µπορούν ακόµα να ειπωθούν για την 
οικονοµική και κοινωνική τους ζωή. 
Η πόλη της Σαλαµίνας παρέχει αρκετές πληροφορίες εκτός από τις ταφικές ενδείξεις. Η 
πόλη διέθετε φυσικό λιµάνι δίπλα στο οποίο αναπτύχθηκε, και παράλληλα 
προστατευόταν από τείχος. Το ιερό της, όπως και το τείχος, χρονολογούνται στον 11ο 
αιώνα. Στην Έγκωµη η ζωή φαίνεται να συνεχίστηκε για περίπου ένα τέταρτο του αιώνα, 
πριν να µετακινηθούν οι κάτοικοι στη Σαλαµίνα.229 
Στη συνέχεια οι Μυκηναίοι µετά από περίπου έναν αιώνα παραµονής στο νησί αποκτούν 
οικονοµική δύναµη µέσω του εµπορίου µε την Ανατολή αλλά διατηρούν επίσης τους 
δεσµούς τους µε το Αιγαίο. Σύµφωνα µε τον Καραγιώργη την οικονοµική αυτή άνοδο 
πέτυχαν µε την βοήθεια των νέων µεταναστών από το Αιγαίο, κάτι το οποίο βασίζει στα 
δεδοµένα του υλικού πολιτισµού της εποχής. Έτσι µε την έναρξη της εποχής του 
Σιδήρου, (γύρω στο 1050 π. Χ. ) κατείχαν την εξουσία στις περισσότερες πόλεις της 
Κύπρου, µε την εξαίρεση της Αµαθούντας ίσως. Τέλος το πέρασµα από την ΥΚ ΙΙΙ Γ 
στην ΚΓ Ι περίοδο είναι ειρηνικό γενικά, µε τον πληθυσµό της Κύπρου να απολαµβάνει 
µια κατάσταση ευηµερίας. Μάλιστα ο Καραγιώργης εκφράζει την άποψη πως «οι 
Σκοτεινοί αιώνες που χαρακτηρίζουν την Ηπειρωτική Ελλάδα δεν έφτασαν ποτέ στην 
Κύπρο, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα ευρήµατα από τα νεκροταφεία της ΚΓ Ι 
περιόδου».230 
 

                                                 
227 V. Karageorghis, 1990, σ. 30, V. Karageorghis, 1992, σ. 80.  
228 V. Karageorghis, 1992, σ. 80. 
229 V. Karageorghis, 1990, σ. 31. 
230 Το ίδιο, σ. 32 
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ΙΙ. Ο 11ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟúΜΙΑ ΜΗ ΟΡΑΤΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ; 

 
O συµβατικός αρχαιολογικός ορισµός του 11ου π.Χ. αιώνα στην Κύπρο περιλαµβάνει δύο 
διαφορετικές πολιτισµικές φάσεις, την ΥΚ ΙΙΙ Β, την τελική φάση της Ύστερης Εποχής 
του Χαλκού στην Κύπρο, (1125-1050 π.Χ.), και την ΚΓ Ι Α, την εναρκτήρια φάση της 
Πρώιµης εποχής του Σιδήρου (1050-1000 π.Χ.). Οι διαταραχές που σηµειώθηκαν στην 
οικιστική κατά την ΥΚ ΙΙ Γ περίοδο, στα τέλη του 13ου αιώνα δε σχετίζονται µε το νέο 
µοντέλο ανάπτυξης πόλεων και νεκροταφείων. Στο τέλος του 13ου αιώνα ένα µεγάλο 
µέρος των οικισµών στο νησί εγκαταλείπεται ή υφίσταται καταστροφές. Ελάχιστοι από 
αυτούς όµως επανακατοικούνται στην ΥΚ ΙΙΙ Α, περίοδο αλλά θα καταστραφούν ή θα 
εγκαταλειθφούν πάλι στον 12ο αιώνα. Όµως ούτε οι οικισµοί ούτε τα νεκροταφεία 
µετακινούνται στον 12ο αιώνα καθώς µεταξύ ΥΚΙΙ Γ και ΥΚ ΙΙΙ Α ούτε ένας νέος 
οικισµός δεν εντοπίζεται στο νησί.231 Μόνη εξαίρεση σε αυτό αποτελεί η Πύλα�
Κοκκινόκρεµος και η Μάα-Παλαίκαστρο, θέσεις οι οποίες όµως επίσης θα 
εγκαταλειφθούν πριν τον 11ο αιώνα. Έτσι, προς το τέλος του 12ου αιώνα, µόνο το Κίτιο 
και η Παλαίπαφος δεν έχουν εγκαταλειφθεί εντελώς.232  
Παρά την εικόνα της σχετικής εγκατάλειψης που δίνει το νησί στο τέλος του 12ου αιώνα, 
ο 11ος αιώνας είναι µια νέα αρχή. Σύµφωνα µε την Ιακώβου, όλοι αυτοί οι οικισµοί της 
ΥΚΙΙ Γ �ΙΙΙ Α περιόδου, για παράδειγµα η Έγκωµη ή η Σίνδα, η Μαρώνη�Βούρνες, ή η 
Καλαβασσός Αγ. ∆ηµήτριος, αφού καταστράφηκαν ή εγκαταλείφθηκαν αφέθηκαν 
περισσότερο ή λιγότερο αδιατάρακτοι από υστερότερες κατασκευές στην αρχαιότητα και 
έτσι η ανεύρεση και η ανασκαφή τους ήταν εύκολη υπόθεση233. 
Σε αντίθεση µε το δεδοµένο αυτό, οι νέοι οικισµοί και οι νέες θέσεις εγκατάστασης που 
αναζητούµε στην έρευνα του οικιστικού µοντέλου του 11ου αιώνα, βρίσκονται κατά 
κανόνα στο βάθος των ιστορικών πόλεων της Κύπρου και σε µεγάλο βαθµό έχουν 
εξαφανιστεί κάτω από πολλούς αιώνες συνεχούς κατοίκησης. Ας δούµε για παράδειγµα 
το Κίτιο στην καρδιά της πόλης της Λάρνακας, όπου η ζωή δε σταµάτησε ποτέ ή την 
Παλαίπαφο κάτω από το σύγχρονο οικισµό του χωριού Κουκλιά, το Κούριο και την 
Σαλαµίνα οικισµούς οι οποίοι έζησαν από τον 11ο αιώνα µέχρι την Αραβική εισβολή 
στον 7ο µ. Χ. αιώνα. Το στρώµα των οικισµών αυτών που αντιστοιχεί στον 11ου αιώνα, 
είναι αναπόφευκτα διαταραγµένο ή κατεστραµµένο από τις µεταγενέστερες θεµελιώσεις 
των µνηµειακών κατασκευών στην Ελληνιστική, την Ρωµαϊκή ή την Πρώιµη 
Χριστιανική εποχή234. Το ζήτηµα της συνεχούς κατάληψης του χώρου στις θέσεις αυτές, 
και κυρίως η αρχαιολογικά ορατή πλευρά των οικισµών του 11ου αιώνα, παρουσιάζει τα 
ίδια προβλήµατα ερµηνείας που σηµειώσαµε κατά την εξέταση των οικιστικών 
δεδοµένων της Κνωσού στη χρονική µετάβαση από την ΥΜ ΙΙΙ Γ περίοδο στην ΥΜ. 
Aν θέλουµε λοιπόν να συνοψίσουµε τα δεδοµένα για την εικόνα της Κύπρου στον 11ο 
αιώνα, έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής: Σχεδόν όλες οι θέσεις που είχαν 
χρησιµοποιηθεί ως νεκροταφεία µέχρι τον 12ο αιώνα εγκαταλείπονται και νέες θέσεις 
επιλέγονται για την εγκατάσταση των νεκροταφείων του 11ου αιώνα, ενώ ένας νέος τύπος 

                                                 
231 M. Iakovou, 1989, σ. 59-60. 
232Για το Κίτιο βλ. Karageorghis-Demas, 1985, σ. 277-280, και για την Παλαίπαφο βλ. F. G. Maier-Von M. 
L. Wartburg 1985, σ. 143-172. 
233 M. Iakovou, 1994, σ. 150. 
234 Το ίδιο, σ. 150-151. 
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τάφου, ο θαλαµοειδής µε δρόµο συνδέεται στενά µε τις νέες θέσεις που 
χρησιµοποιούνται για νεκροταφεία.235 Στον τοµέα της οικιστικής παρατηρείται 
«στροφή» του οικιστικού µοντέλου: στο τέλος του 12ου αιώνα οι γνωστές παραλιακές 
πόλεις, αλλά εξίσου και όσες βρίσκονται στο εσωτερικό, συνήθως κοντά στα σηµεία 
εξόρυξης χαλκού ή στα περάσµατα προς την θάλασσα, εγκαταλείπονται, µε τη µοναδική 
εξαίρεση του Κιτίου και της Παλαιπάφου. Αντίθετα λοιπόν µε τη µαζική και σηµαντική 
µείωση των αριθµών των οικισµών που ξεκίνησε στην Υ Κ ΙΙ Γ και συνεχίστηκε έως την 
ΥΚ ΙΙΙ Α µια «συνεσταλµένη» εγκατάσταση σε νέες θέσεις αρχίζει να εµφανίζεται από 
τον 11ο αιώνα, µε την Έγκωµη να έχει αντικατασταθεί από τη Σαλαµίνα, την Επισκοπή 
να έχει αντικατασταθεί από το Κούριο και άλλα τέτοια αντίστοιχα παραδείγµατα.236 
∆εν µπορούµε εύκολα να υποθέσουµε σε ποιο βαθµό πρέπει να υπήρξε πληθυσµιακή 
µείωση, αλλά σίγουρα παράλληλα µε την συρρίκνωση του αριθµού των οικισµών, θα 
πρέπει να υπήρξε και µια αναδιανοµή/ανακατάταξη του πληθυσµού. Οι κάτοικοι των 
θέσεων που εγκταλείφθηκαν θα πρέπει να συγκεντρώθηκαν στους δύο που επιβίωσαν, 
δηλαδή στο Κίτιο και την Παλαίπαφο, αλλά και σε όσους ελάχιστους ιδρύθηκαν στη 
διάρκεια του 11ου αιώνα. Επίσης θα πρέπει να υπολογίσουµε και την πιθανότητα της 
διασποράς ενός τµήµατος του πληθυσµού σε αγροτικούς οικισµούς οι οποίοι είτε δεν 
έχουν ανιχνευθεί ακόµα είτε δεν είναι αρχαιολογικά ορατοί λόγω του είδους ή της 
µορφής τους237. 
Παρόλα αυτά η γνώση µας για τους νεοϊδρυµένους οικισµούς του 11ου αιώνα στην 
Κύπρο παραµένει λιγοστή αλλά και αρκετά αποσπασµατική. Κυρίως περιορίζεται από 
δύο παράγοντες: το µη µνηµειακό χαρακτήρα των αρχιτεκτονικών δεδοµένων του 11ου 
αιώνα σε αντίθεση µε τις µνηµειώδεις κατασκευές του τέλους της Κυπριακής εποχής του 
Χαλκού, αλλά και το γεγονός ότι οι µεγάλες πόλεις του 11ου αιώνα, όπως είναι για 
παράδειγµα η Σαλαµίνα, µπορούν να ανιχνευθούν µόνο τµηµατικά στο βάθος των 
µνηµείων των ιστορικών πόλεων, συµπιεσµένες κατά µια έκφραση από τα περισσότερο 
µνηµεικά κατάλοιπα της προηγούµενης εποχής του Χαλκού και της επόµενης Ύστερης 
εποχής του Σιδήρου, όπως για παράδειγµα συµβαίνει µε την περίπτωση του Κιτίου. 
Κατά την περίοδο της µετακίνησης των οικισµών µεταξύ της Υ ΚΙΙ Γ και της ΥΚ ΙΙΙ Β ή 
αλλιώς από τα µέσα του 12ου αιώνα έως τα µέσα του 11ου δεν υπάρχει καµία ένδειξη για 
την ύπαρξη άµεσου εµπορίου µεταξύ της Κύπρου και της Παλαιστίνης. Για την Ιακώβου 
το γεγονός αυτό µαζί µε µια σειρά άλλων ενδείξεων φανερώνει πτώση αν όχι διακοπή 
στις επαφές και το εµπόριο της Κύπρου, η οποία διήρκεσε στην περίπτωση της Ανατολής 
µέχρι το τέλος της ΥΚ ΙΙΙ Β και στην περίπτωση της ∆ύσης πέρα από το τέλος της ΚΓ Ι 
περιόδου. Σε ό,τι αφορά το Αιγαίο ιδιαίτερα, το πρωιµότερο γνωστό αγγείο από την 
Κύπρο στην Ελλάδα, µετά το τέλος της Μυκηναϊκής εποχής ανήκει στην ΚΓ Ι ή ΙΙΙ από 
το Λευκαντί και χρονολογείται γύρω στο 900 π.Χ. 
Έως σήµερα λοιπόν µόνο 10 θέσεις µπορούν να µπούν µε βεβαιότητα πάνω στο χάρτη 
της Κύπρου για τον 11ο αιώνα, και αυτές είναι η Λάπιθος, η Αλαάς, η Σαλαµίνα, το 
Κίτιο, το Ιδάλιο, η Αµαθούντα, το Κούριο�Καλορίζικη, το ιερό στο Κοµισαριάτο στη 
Λευκωσία, η Παλαίπαφος και οι Σόλλοι238. Από αυτές η νεκρόπολη της Αλαάς θα 

                                                 
235 M. Iakovou, 1994, σ. 158-59. 
236 Για µια πιο αναλυτική συζήτηση των νέων θέσων και της αντικατάστασης των παλαιών οικισµών βλ. 
Μ. Iakovou 1994, σ. 151-158. 
237 Το ίδιο, σ. 159-60. 
238 Το ίδιο, σ. 160. 
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εγκαταλειφθεί πρίν το τέλος του 11ου αιώνα και το Κοµισαριάτο στην ΚΓ Ι περίοδο. Οι 
υπόλοιπες θέσεις όµως προσδιορίζουν τις απαρχές των Κλασικών πόλεων�βασιλείων της 
ιστορικής Κύπρου. Πολλές από αυτές τις θέσεις, σύµφωνα µε την Ιακώβου, αντιστοιχούν 
προς τα δέκα βασίλεια που αναφέρονται από τον Ασσύριο βασιλιά Εsarhaddon στην 
επιγραφή του 673/2 π.Χ. Κατά συνέπεια ο απολογισµός και τα συµπεράσµατα που 
διατυπώθηκαν πριν για την εικόνα της εγκατάστασης στην Κύπρο του 11ου αιώνα ίσως 
να µην είναι τόσο υποθετικα.239 
 
 

                                                 
239 M. Iakovou, 1994, σ. 160. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 
I. ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ NOWICKI. 

 
Έχοντας ολοκληρώσει την προσπάθεια κριτικής προσέγγισης στο έργο του Κ. Nowicki 
σχολιάζοντας τόσο την πλευρά της οργάνωσης και ανάπτυξης του ερµηνευτικού του 
σχήµατος, όσο και τα επιµέρους θέµατα ή τις µεµονωµένες περιπτώσεις οικισµών που 
εµπλέκονται στην διάρθρωσή του, νιώθει κανείς την ανάγκη να επιστρέψει στην 
συνολική εκτίµηση του έργου που αποτέλεσε τον πυρήνα την παρούσας κριτικής 
προσέγγισης. 
Ποιά θέση οφείλουµε να δώσουµε στο έργο του Νowicki έχοντας αυτή τη φορά 
προσεγγίσει και ως ένα βαθµό εκτιµήσει εκτός από το έργο του και το σύνολο της 
υπάρχουσας έρευνας πάνω στο θέµα της οικιστικής οργάνωσης των Σκοτεινών αιώνων; 
Και βεβαίως, γνωρίζοντας πως κάθε κριτική όταν δεν συνοδεύεται από την έκφραση 
προτάσεων για την συνέχιση της έρευνας, αδικεί όχι µόνο το αντικείµενο της κριτικής 
αλλά και την ίδια την κριτική προσέγγιση, οφείλουµε να απαντήσουµε στο εξής: Τι 
πρέπει να διδαχθούµε µέσα από τις παρατηρήσεις µας και ποιά φυσικά θα πρέπει να είναι 
η πορεία της έρευνας πάνω στο συγκεκριµένο πεδίο αναζήτησης µετά την κριτική που 
ασκήσαµε σε έναν από τους φορείς του ερµηνευτικού σχήµατος των προσφυγικών 
οικισµών της Κρήτης των Σκοτεινών αιώνων; 
Για να απαντήσουµε στο πρώτο ερώτηµα πρέπει να επιστρέψουµε συνοπτικά στο έργο 
του Νowicki. Η δοµή του περιλαµβάνει τα εξής: αφού εκθέτει την προγενέστερη έρευνα 
πάνω στους οικισµούς των Σκοτεινών αιώνων και ορίσει το περιεχόµενο του όρου 
«υπερασπίσιµη θέση» στο εισαγωγικό κεφάλαιο, στρέφεται στην παρουσίαση του 
γεωγραφικού πλαισίου στο οποίο εντάσσεται το φαινόµενο των ερυµνών οικισµών της 
Κρήτης των Σκοτεινών αιώνων. Στην συνέχεια εκθέτει την αρχαιολογική «προϊστορία» 
του φαινοµένου της εγκατάστασης σε δυσπρόσιτες θέσεις, από την Νεολιθική περίοδο 
και ως το τέλος της εποχής του Χαλκού πάντα µέσα στα γεωγραφικά πλαίσια της 
Κρήτης, δηµιουργώντας έτσι ένα πλαίσιο ερµηνείας για το φαινόµενο το οποίο θα 
αναλύσει διεξοδικά στην συνέχεια. Για τον Κ. Nowicki το φαινόµενο των 
υπερασπίσιµων οικισµών δεν είναι πρωτοφανές για την περίοδο των Σκοτεινών αιώνων 
στην Κρήτη αλλά εµφανίζεται µε κάποια «περιοδικότητα» καθ�όλη την διάρκεια της 
εποχής του Χαλκού κάθε φορά που προέκυπτε κίνδυνος. 
Ακολουθεί η καταγραφή ή καλύτερα η καταλογογράφηση όλων των θέσεων που 
εµπίπτουν στην κατηγορία των υπερασπίσιµων ή προσφυγικών οικισµών. Το τµήµα 
αυτό, το οποίο αποτελεί και τον κύριο όγκο του έργου, αποτέλεσµα των πολύχρονων 
επιφανειακών ερευνών του συγγραφέα στα κρητικά βουνά, δοµείται µε απόλυτη 
χρονολογική και γεωγραφική συνέπεια. ∆ηλαδή, η παρουσίαση των θέσεων ξεκινά από 
το ανατολικότερο σηµείο της Κρήτης και από τα τέλη της ΥΜ ΙΙΙ Β περιόδου για να 
καταλήξει στο δυτικό άκρο του νησιού και την αυγή της Γεωµετρικής περιόδου. Το 
σχήµα παρουσίασης του Νοwicki είναι ιδιαίτερα κατατοπιστικό καθώς σε συνδυασµό 
πάντα µε ένα κατάλληλο χάρτη δίνεται στο λήµµα της κάθε θέσης ο γεωγραφικός και 
τοπογραφικός εντοπισµός, η πορεία της έρευνας και η κατάσταση των ευρηµάτων, ενώ 
στη συνέχεια παρουσιάζονται οι απόψεις όλων των ερευνητών πάνω στη συγκεκριµένη 
θέση. Με τον τρόπο αυτό ο κατάλογος των θέσεων αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο και 
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βοήθηµα για όποιον επιθυµεί να προσεγγίσει την οικιστική της Κρήτης στους Σκοτεινούς 
αιώνες είτε ως επισκέπτης στο πεδίο είτε ως αναγνώστης. Θα πρέπει να αναγνωρίσουµε 
την σηµαντική συµβολή του συγγραφέα πάνω σε αυτό που και ο ίδιος όρισε ως σκοπό 
του έργου του: « Ήταν φανερό πως οι δηµοσιευµένες πληροφορίες (πάνω στην οικιστική 
των Σκοτεινών αιώνων στην Κρήτη) δεν ήταν ιδιαίτερα χρήσιµες όταν κανείς ερχόταν 
αντιµέτωπος µε το ορεινό πεδίο. Οι αποστάσεις µεταξύ των σύγχρονων οικισµών ή των 
δρόµων και των θέσεων και οι παρανοήσεις ως προς τα τοπωνύµια ήταν από τα πιο κοινά 
προβλήµατα στα οποία ερχόταν να προστεθεί η έλλειψη χαρτών και σχεδιαγραµµάτων µε 
τις θέσεις σηµειωµένες πάνω τους. Επίσης, η περιγραφή πολλών θέσεων ήταν όχι µόνο 
πολύ περιληπτική αλλά και συχνά λανθασµένη. Όταν αποφάσισα να γράψω αυτό το 
βιβλίο ο κύριος στόχος µου ήταν να παρουσιάσω ένα πλήρη οδηγό ο οποίος θα βοηθούσε 
στον εντοπισµό µιας θέσης ακόµα και αν αυτή βρισκόταν σε ένα δυσπρόσιτο σηµείο 
µακριά από κάθε σύγχρονο οικισµό.»240 Μέσα από την έρευνά του ο Nowicki εντόπισε 
και επεξεργάστηκε πολλά προβληµατικά σηµεία και βέβαια µέσω της επιφανεικής 
έρευνας, έφερε στο φώς πολλές νέες θέσεις της περιόδου των Σκοτεινών αιώνων, τις 
οποίες η µελλοντική έρευνα οφείλει να µελετήσει συστηµατικά για να δηµιουργήσει µια 
πιο ολοκληρωµένη εικόνα για την οικιστική κατάσταση στην Κρήτη. Θα πρέπει κατά 
συνέπεια να παραδεχτούµε πως, οποιοσδήποτε, υποστηρικτής ή όχι της ερµηνευτικής 
πρότασης του Nowicki, δεν θα βρει άλλο πληρέστερο και πιο ενηµερωµένο κατάλογο 
θέσεων της περιόδου 1200-800 π.Χ. 
Κάτω από το πρίσµα αυτό θα µπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως η κριτική που 
ασκήθηκε στην παρούσα εργασία πάνω στο έργο του Νowicki αδικεί τόσο το συγγραφέα 
όσο και τις προθέσεις του. Ο συγγραφέας επεξεργάστηκε και παρουσίασε επιτυχώς αυτό 
που δήλωσε ως πρόθεση και σκοπό του στην εισαγωγή του έργου του, δηµιουργώντας 
έτσι µια πολύ κατανοητή και χρήσιµη βάση εργασίας για τους µετέπειτα ερευνητές. 
Ωστόσο, είναι φανερό ότι η κριτική που εκφράστηκε στα προηγούµενα κεφάλαια δεν 
αφορούσε τον κατάλογο των θέσεων ούτε τον τρόπο παρουσίασής του. Η κριτική 
εντοπίζεται κυρίως πάνω στα γενικά συµπεράσµατά του και ιδιαίτερα πάνω στο 
ερµηνευτικό σχήµα της δηµιουργίας και εξέλιξης των καταφυγιακών οικισµών όπως το 
αναπτύσσει ο Νowicki µέσα από την ακολουθία τεσσάρων διαδοχικών φάσεων. 
 

                                                 
240 Κ. Nowicki 2000, σ. 9. 
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ΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ NOWICKI ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 
 

Όπως ήδη αναφέρθηκε στο 1ο κεφάλαιο, το βασικό επιχείρηµα του Νowicki πάνω στην 
στροφή της οικιστικής οργάνωσης προς τους δυσπρόσιτους χώρους είναι πως το 
φαινόµενο αυτό είναι άµεσο αποτέλεσµα ενός συνόλου ιδιόρρυθµων 
κοινωνικοϊστορικών καταστάσεων, τις οποίες όµως δεν γνωρίζουµε απόλυτα. Με λίγα 
λόγια πιστεύει πως τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά αυτών των οικισµών επιλέγονται µε 
βάση ένα και µοναδικό κριτήριο, την ύπαρξη µιας εξωτερικής απειλής, και ότι αυτό το 
γεγονός ευθύνεται αποκλειστικά για την διαµόρφωση αυτού του τύπου ανάπτυξης. Η 
εξωτερική αυτή απειλή δεν είναι άλλη από την δράση των πειρατών, τις επιδροµές των 
οποίων αποδέχεται ανεπιφύλακτα ως µοναδική αιτία αλλαγής του οικιστικού µοντέλου. 
To ζήτηµα της πειρατείας και των εισβολών συνιστά µια µεγάλη διαµάχη στο επίπεδο 
της αρχαιολογικής επιχειρηµατολογίας κυρίως σε ότι αφορά τις υλικές αποδείξεις αυτών 
των ενεργειών οι οποίες όπως στην περίπτωση της Κρήτης των Σκοτεινών αιώνων είναι 
απούσες. Ο Nowicki, βλέπει το ζήτηµα των πειρατικών εισβολών σε µεγάλη κλίµακα, 
πιστεύοντας ότι αυτές επιφέρουν καταστροφές, ερηµώσεις και δραµατικές αλλαγές στο 
οικιστικό µοντέλο, χωρίς να αφήνουν παράλληλα καµία απτή µαρτυρία της ύπαρξής 
τους. 
Εξετάζοντας τα στοιχεία που διαθέτουµε από διαφορετικές περιπτώσεις εισβολών και 
επιδροµών που δεν άφησαν πίσω τους απτές αρχαιολογικές µαρτυρίες, δεν µπορούµε να 
απορρίψουµε ολοκληρωτικά την πιθανότητα να συνέβη κάτι αντίστοιχο κατά την 
διάρκεια των Σκοτεινών αιώνων στην Κρήτη. Σκοπός της κριτικής προσέγγισης όµως 
πάνω στο συγκεκριµένο ζήτηµα ήταν να φανεί πως για όσο χρονικό διάστηµα η ιδέα των 
πειρατικών εισβολών στην Κρήτη παραµένει υποθετική, δε θα ήταν σωστό να 
χρησιµοποιείται η υπόθεση αυτή ως de facto επιχείρηµα για την ανάλυση ενός υπαρκτού 
οικιστικού µοντέλου, αυτού των ερυµνών οικισµών. 
Η δεύτερη ουσιαστική παρατήρηση σχετικά µε την αποδοχή υποθετικών αιτιών στην 
ερµηνεία του συγκεκριµένου φαινοµένου αφορά το ζήτηµα της «γεωγραφικής 
κλίµακας». Είναι φανερό ακόµα και µέσα από την παρουσίαση των θέσεων στον 
κατάλογο του Nowicki, πως το φαινόµενο των ερυµνών οικισµών αφορά κατά κύριο 
λόγο την Ανατολική Κρήτη και πως υποχωρεί σηµαντικά καθώς µετακινούµαστε προς 
την Κεντρική και ∆υτική Κρήτη. Αν λοιπόν δεχτούµε ότι το ζήτηµα του εξωτερικού 
κινδύνου έχει την έκταση που προτείνει ο Nowicki τότε θα πρέπει να περιµένουµε 
αντίστοιχα αποτελέσµατα στην οικιστική κατά µήκος όλου του νησιού και όχι µόνο του 
ανατολικού του τµήµατος. Το αντεπιχείρηµα του Νowicki πάνω στο θέµα αυτό είναι ότι 
η έννοια της διαφορετικότητας µεταξύ των περιοχών δεν αντικρούει την αναπαράσταση 
του φαινοµένου των υπερασπίσµων ή προσφυγικών οικισµών από το τέλος του 13ου 
αιώνα έως και το τέλος του 9ου.241 Η αποδοχή της ιδέας αυτής όµως, µας πλησιάζει στην 
αποδοχή µιας τουλάχιστον εναλλακτικής µορφής οικιστικής οργάνωσης στην Κρήτη, 
δηλαδή ενός πιο περίπλοκου συστήµατος, το οποίο να συµπεριλαµβάνει και την 
κατηγορία των µη ορεινών οικισµών. 
Σε ένα ιδιαίτερο υποκεφάλαιο αναπτύχθηκε η συζήτηση γύρω από την κατηγορία των 
οχυρωµένων οικισµών του τέλους της ΥΜ ΙΙΙ Β περιόδου, µιας κατηγορίας θέσεων την 
                                                 
241 Κ. Νowicki, 2000, σ. 223. 
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οποία ο Nowicki θεωρεί ως προάγγελο της µεγάλης κατηγορίας των υπερασπίσιµων 
αλλά ατείχιστων οικισµών από τις αρχές της ΥΜ ΙΙΙ Γ περιόδου και µετά. Ως άµεσο 
επακόλουθο της γενικευµένης θαλάσσιας απειλής παρουσιάζει την ίδρυση τειχισµένων 
οικισµών ή τη δηµιουργία τειχών σε υπάρχοντες οικισµούς από τα τέλη της ΥΜ ΙΙΙ Β 
περιόδου και κάτω από αυτό το πρίσµα παρουσιάζει τέσσερις θέσεις την Ρογδιά-
Καστροκεφάλα (στα ∆υτικά του Ηρακλείου), τον Κάτω Κάστελλο (στο Φαράγγι της 
Ζάκρου) και δύο ακόµα στους ορεινούς όγκους του Γιούχτα και του Κόφινα.242 Η 
ανάλυση των τεσσάρων αυτών παραδειγµάτων και κυρίως του ρόλου τους στην 
µετάβαση από την εγκατάλειψη των πεδινών ή παραθαλάσσιων κέντρων στην ίδρυση 
των ερυµνών ατείχιστων οικισµών από τις αρχές της ΥΜ ΙΙΙ Γ εποχής και µετά αποτελεί 
ένα από τα πιο προβληµατικά σηµεία της συνολικής προσέγγισης του Κ. Nowicki. Ο 
προβληµατισµός µας, όπως φάνηκε µέσα από την παρουσίαση των τεσσάρων αυτών 
παραδειγµάτων, έγκειται αποκλειστικά στα αρχαιολογικά δεδοµένα που διαθέτουµε από 
τους χώρους αυτούς και στις δυνατότητες επεξεργασίας που αυτά µας παρέχουν. Αν 
συγκεντρώσουµε τους προβληµατισµούς αυτούς θα δούµε ότι σε κανένα από τα τέσσερα 
παραδείγµατα δεν υπάρχει µια γενικώς αποδεκτή χρονολόγηση του τείχους τους στην 
περίοδο που µας αφορά (όπως συµβαίνει στην περίπτωση της Ρογδιάς Καστροκεφάλας ή 
στην περίπτωση του Κάτω Κάστελλου στην Ζάκρο) αλλά κυρίως πρόβληµα αποτελεί η 
έλλειψη και σε ορισµένες περιπτώσεις (όπως συµβαίνει στο Γιούχτα) η παντελής 
απουσία οικιστικών καταλοίπων στο εσωτερικό των τειχών. Η Β Hayden µελετώντας 
αυτή την οµάδα θέσεων προσθέτει εξίσου τους προβληµατισµούς της γύρω από την 
λειτουργία των τειχών αυτών (ιδιαίτερα στις περιπτώσεις του Γιούχτα και του Κόφινα) 
ως αµυντικών ή ως θρησκευτικών σε σχέση µε τα προγενέστερα Μινωικά ιερά κορυφής 
στις θέσεις αυτές. Ακόµα και αν δεχτούµε προκαταβολικά την ύπαρξη µιας τέτοιας 
κατηγορίας οχυρωµένων οικισµών, τότε θα πρέπει να στρέψουµε την έρευνά µας στην 
προσεκτική διερεύνηση του χαρακτήρα και της οµοιογένειας αυτών των θέσεων. Τέλος 
θα πρέπει να συγκεντρώσουµε την προσοχή µας πάνω στην ακολουθία που προτείνει ο 
Νowicki για την µετάβαση από τους τειχισµένους οικισµούς στην εγκατάσταση σε 
ορεινές θέσεις καθώς ούτε µπορούµε εύκολα να αποδείξουµε την σχέση των τειχισµένων 
οικισµών µε τους προϋπάρχοντες, οι οποίοι εγκαταλείπονται στα τέλη της εποχής του 
Χαλκού, και δεύτερον, δε συνδέονται γεωγραφικά εύκολα οι οχυρωµένοι οικισµοί µε την 
οµάδα των ατείχιστων ορεινών οικισµών που τους ακολουθεί χρονολογικά. 
Φτάνοντας λοιπόν στην καθ�εαυτό µεγάλη κατηγορία των ορεινών µη οχυρωµένων 
οικισµών από την έναρξη της ΥΜ ΙΙΙ Γ περιόδου και ως την αρχή της Γεωµετρικής 
περιόδου και προσεγγίζοντας το σύνολο τους µέσα από το σχήµα και την ακολουθία του 
Nowicki προκύπτουν µια σειρά από ερωτήµατα τα οποία δεν αφορούν µόνο στην κριτική 
πάνω στην έρευνα του εν λόγω συγγραφέα αλλά παράλληλα συνιστούν µια σειρά από 
προβληµατισµούς πάνω στους οποίους θα πρέπει να κινηθεί η έρευνα στο πεδίο αυτό 
µελλοντικά. 
Καταρχάς προκύπτει το ζήτηµα της καταλληλότητας της µεθόδου για την διερεύνηση της 
οικιστικής οργάνωσης. Η ένταξη των οικιστικών δοµών µέσα στα πλαίσια των 
γεωγραφικών και τοπογραφικών δεδοµένων στα οποία έχουν ιδρυθεί και η αναζήτηση 
των αλληλεπιδράσεων µεταξύ φυσικού και αρχιτεκτονηµένου χώρου, αποτελεί σε 
σηµαντικό βαθµό τις τελευταίες δεκαετίες, ένα κεκτηµένο της αρχαιολογικής 
αναζήτησης. Η έρευνα του Νοwicki ακολουθεί πιστά την κατάκτηση αυτή, εξετάζοντας 
                                                 
242 Κ. Νowicki, 2000, σ. 42-48 και 226. 
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τις θέσεις στους όρους του περιβάλλοντός τους και επιπλέον µελετώντας παράγοντες 
όπως η πρόσβαση σε αγροτικά εκµεταλλεύσιµη γή και πηγές νερού. Όπως ήδη έχει 
ειπωθεί θα πρέπει να αναγνωρίσουµε την συνέπεια της µεθόδου του Nowicki ως προς 
αυτό το ζήτηµα. 
Οι αντιρρήσεις πάνω στην µέθοδό του αφορούν κυρίως την προσέγγιση όλων των 
θέσεων κάτω από το πρίσµα µιας ενιαίας οµάδας οικιστικών παραδειγµάτων µε τον ίδιο 
χαρακτήρα αλλά βεβαίως όχι µε τα ίδια χαρακτηριστικά. Το γεγονός ότι βρίσκονται όλοι 
σε µη πεδινές καιι µη παραθαλάσσιες θέσεις, συνιστά βεβαίως ένα κοινό τους 
χαρακτηριστικό, από εκεί και έπειτα όµως οι διαφορές που παρουσιάζουν στην 
γεωγραφική τους θέση, στην εσωτερική τους οργάνωση, στην εξέλιξή και την διάρκειά 
ζωής τους και ακόµα στο σύνολο ή τις ιδιαίτερότητες του υλικού τους πολιτισµού είναι 
θεµελιώδεις, έτσι ώστε µας αναγκάζουν να προσεγγίσουµε το σύνολό τους από 
περισσότερες σκοπιές και όχι µόνο από την προοπτική µιας ενιαίας οµάδας. ∆εν 
µπορούµε λοιπόν να προσεγγίζουµε µε την ίδια οπτική το πραγµατικά δυσπρόσιτο 
καταφύγιο ή αµυντικό χώρο στο Μοναστηράκι Καταλύµατα µε τα ανεπτυγµένα 
οικιστικά κέντρα στο Βρόκαστρο, το Καβούσι και το Καρφί. 
Η έκφραση µιας τέτοιας αντίρρησης συνιστά βεβαίως µια άποψη, αλλά δεν θα έχει 
τίποτα γόνιµο να αντιπροτείνει αν δεν δεν προχωρήσει στο εξής ερώτηµα: Ποιά λοιπόν 
θα µπορούσε να ήταν µια διαφορετική µέθοδος; 
Η απάντηση σε αυτό ή µάλλον η διερεύνηση µιας νέας µεθόδου πρέπει να ανιχνευθεί 
µεσα από τα ίδια τα πεδία της αναζήτησης. ∆ηλαδή πεδία έρευνας όπως η αρχιτεκτονική 
µορφή αλλά και η χρήση και λειτουργία των δοµών εντός του οικισµού, η εσωτερική του 
οργάνωση, η διασπορά των οικιστικών συνόλων και οι σχέσεις επικοινωνίας και 
αλληλεξάρτησης µεταξύ αυτών αν αναλυθούν συστηµατικά θα αποτελέσουν την βάση 
από την οποία θα προκύψουν τα συµπεράσµατα που θα διαµορφώσουν τον 
χαρακτηρισµό ενός οικισµού αλλά και ενός οικιστικού συστήµατος ως προσφυγικού, 
µόνιµου, περιοδικού ή απλά διαφορετικού σε σχέση µε ένα άλλο οικισµό ή ένα άλλο 
σύστηµα. Μπορούµε να σχηµατοποιήσουµε την µέθοδο ανάλυσης του Nowicki ως εξής: 
αφού προηγηθεί η διαµόρφωση του θεωρητικού σχήµατος των οικισµών καταφυγίων 
(κάτι το οποίο προϋπάρχει σαφώς της δικής του προσέγγισης) στην συνέχεια 
συγκεντρώνεται το σύνολο των θέσεων/παραδειγµάτων που ανταποκρίνεται στα βασικά 
χαρακτηριστικά του θεωρητικού σχήµατος, δηλαδή χρονολογική συνάφεια, υψοµετρική 
θέση, φυσικός αµυντικός χαρακτήρας του οικισµού και άλλα χαρακτηριστικά. Σύµφωνα 
µε το προτεινόµενο σχήµα ανάλυσης θα ακολουθηθεί η αντίθετη διαδικασία 
προτάσσοντας την διερεύνηση των πεδίων που αναφέρθηκαν πριν µέσα από τα οποία θα 
προκύψει ο χαρακτήρας της οικιστικής και κοινωνικής οργάνωσης ο οποίος αποτελεί και 
το ζητούµενο. Μπορούµε µε άλλα λόγια να σχολιάσουµε τις δύο προσεγγίσεις ως δύο 
κάθετες διαδικασίες µε την διαφορά ότι η πρώτη ξεκινά από πάνω προς τα κάτω και η 
δεύτερη, από κάτω προς τα πάνω. 
Ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο αφιερώθηκε στην παρουσίαση της µεθόδου ενός άλλου 
ερευνητή του χώρου της οικιστικής των Σκοτεινών αιώνων, του D. Haggis243. Η µέθοδος 
αυτή παρουσιάστηκε αναλυτικά µε σκοπό να καταφανεί πόσο σηµαντικό είναι να ληφθεί 
υπόψη η έννοια της περιφερειακής διαφοροποίησης στην δηµιουργία ενός συστήµατος 
ανάλυσης για την οικιστική οργάνωση των Σκοτεινών αιώνων. Ο Ηaggis, έχοντας ως 
                                                 
243 Η µέθοδος αυτή εφαρµόστηκε από τον D. Haggis στα πλαίσια της διδακτορικής του διατριβής. Βλ. D. 
Haggis 1992. 
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άξονα της έρευνάς του µια συγκεκριµένη περιφέρεια και τα χαρακτηριστικά της, 
προχώρησε σε βάθος στην ανάλυση και ταύτιση των οικιστικών µονάδων και οικιστικών 
συνόλων, της σχέσης τους µε το περιβάλλον στο οποίο εντάσσονται και της επικοινωνίας 
και αλληλεξάρτησης µεταξύ τους. Αν και επιφυλακτικός στο να αποδώσει 
χαρακτηρισµούς στην οργάνωση του χώρου, κατάφερε µέσα από αυτή την ανάλυση να 
εξηγήσει τους σαφείς προσανατολισµούς των οικιστικών δοµών προς τα ορεινά πεδία 
της περιφέρειας που ανέλυε.  
Συνοψίζοντας λοιπόν το µεθοδολογικό ζήτηµα, αν πειρατιστούµε πάνω σε µια νέα 
µέθοδο ανάλυσης η οποία θα βασίζεται στα πεδία έρευνας που αναφέραµε 
προηγουµένως θα πρέπει παράλληλα να την εντάσσουµε κάθε φορά σε µια σαφώς 
προσδιορισµένη περιφέρεια διαφορετικά η διαφοροποίηση που συναντάµε στα ευρήµατα 
της εποχής των Σκοτεινώνα αιώνων, δε θα µας επιτρέψει να έχουµε συµπεράσµατα 
βασισµένα σε ορθές αναλογίες. 
Το ζήτηµα της «απουσίας» της Κνωσού από την έρευνα και την προσέγγιση του Νοwicki 
απασχόλησε ένα ολόκληρο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Το κεφάλαιο αυτό έδωσε 
έδαφος στην συζήτηση γύρω από την κατηγορία των µη ορεινών παραδειγµάτων 
οικιστικής στους Σκοτεινούς αιώνες, ενώ παράλληλα δόθηκε ως ένα βαθµό η δυνατότητα 
επεξεργασίας του προβλήµατος των µη ορατών αρχαιολογικά οικισµών µε βάση τα υλικά 
τους κατάλοιπα αλλά και τα προβλήµατα ή τις προτεραιότητες της σύγχρονης έρευνας σε 
αυτούς. Η Κνωσός αντιπροσώπευσε την οµάδα αυτή των οικισµών ως ένα σηµαντικό 
παράδειγµα χωρίς σε καµία περίπτωση να εννοηθεί ότι αποτελεί τη µοναδική περίπτωση 
της κατηγορίας αυτής. Η περίπτωση της Κνωσού προσεγγίστηκε µέσα από την ταφική 
της τοπογραφία εφόσον εκλείπουν αδιάσειστα στοιχεία για την εγκατάσταση εκεί στην 
περίοδο των Σκοτεινών αιώνων ενώ παράλληλα εξετάστηκε το πόσο διαφορετική είναι η 
εικόνα εγκατάστασης σε έναν ορεινό οικισµό των Σκοτεινών αιώνων, ο οποίος συχνά 
ιδρύεται και χρησιµοποιείται µόνο την συγκεκριµένη περίοδο, από την εικόνα που 
προσπαθούµε να ανιχνεύσουµε σε ένα χώρο κατάµεστο από τα κατάλοιπα της 
εγκατάστασης της εποχής του Χαλκού αλλά και των Ελληνιστικών ή Ρωµαϊκών χρόνων, 
όπως συµβαίνει στην περίπτωση της Κνωσού. 
Παράλληλα λοιπόν µε την διερεύνηση ενός νέου µεθοδολογικού εργαλείου για τους 
οικισµούς των Σκοτεινών αιώνων και την εντατικοποίηση των ερευνών ανά 
«περιφέρειες» την έρευνα θα πρέπει να απασχολήσει και το ακόλουθο ζήτηµα: πάνω σε 
τί θα πρέπει να βασιστεί η έρευνα των προβληµατικών αυτών χώρων και στη συνέχεια 
πώς θα συνδυαστεί η έρευνα αυτή µε τα δεδοµένα της κατηγορίας των υπολοίπων 
οικισµών ; 
Ορισµένοι υποστηρίζουν το ασυµβατό των δύο αυτών κατηγοριών και κατά συνέπεια 
την ανυπαρξία δυνατότητας εκτίµησης συµπερασµάτων και από τις δύο πλευρές. Και σε 
αυτή τη περίπτωση όµως η έρευνα οφείλει να προχωρήσει εξίσου και στις δύο πλευρές 
ώστε να µην σχηµατιστεί µια µονοµερής ή αποσπασπασµατική εικόνα. 
Το τελευταίο κεφάλαιο, ξεφεύγοντας από τα όρια της γεωγραφικής ενότητας της Κρήτης, 
ασχολήθηκε µε την επισκόπηση της οικιστικής κατάστασης στην Κύπρο κατά την 
αντίστοιχη περίοδο. Ανάλογα προσεγγίζει το ζήτηµα και ο Νowicki εντάσσοντας την 
οικιστική της Κρήτης στο Μεσογειακό της πλαίσιο. Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε η 
Κύπρος ως ανάλογος νησιωτικός χώρος µε την Κρήτη αλλά και γιατί παρουσιάζει µια 
αντιστοιχία περιπτώσεων µε ορισµένα από τα φαινόµενα που ανιχνεύονται στην Κρήτη. 
Παράλληλα επισηµάνθηκε το γεγονός πως εξαιτίας της µακρόχρονης έρευνας της 
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κατάστασης στην Κύπρο από τον 12ο π.Χ. αιώνα και µετά, έχει πλεόν γίνει σαφές πως 
συζητάµε για περισσότερα από ένα φαινόµενα ή «κρίσεις» σε διαφόρους τοµείς της ζωής 
στην Κύπρο. Και ενώ η παλαιότερη έρευνα στην Κύπρο υποστήριζε µια κεντρική ιδέα 
εγκαταλείψεων και καταστροφών στο πεδίο της εγκατάστασης για την περίοδο που µας 
αφορά, τα νεώτερα δεδοµένα και τα τελευταία θεωρητικά σχήµατα προτείνουν 
περισσότερες από µία πιθανές εικόνες ή πιο σωστά ένα πιο σύνθετο ερµηνευτικό σχήµα. 
Η έρευνα στην Κρήτη έχει πολλά να διδαχθεί από αυτή την πορεία. Βρισκόµαστε ακόµα 
στην αρχή. Παρά το γεγονός της δηµιουργίας των πρώτων απόψεων γύρω από την 
οικιστική της µετάβασης από το τέλος της εποχής του Χαλκού στα Γεωµετρικά χρόνια 
ήδη από τις αρχές του προηγούµενου αιώνα, το τελευταίο έργο του Νοwicki ήταν η 
πρώτη ολοκληρωµένη και τεκµηριωµένη θεωρητική άποψη πάνω στο θέµα. ∆εν 
αποµένει παρά να συνεχίσουµε δηµιουργικά αυτή την πορεία εξετάζοντας τα ήδη 
υπάρχοντα και εκφρασµένα σχήµατα και διατυπώνοντας νέα. 
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