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Ε  Ι  Σ  Α  Γ  Ω  Γ  Η 

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΟΡΙΣΜΟΣ  -  ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

 
Αρχαιολογία : ορισµός και µέθοδος 

 
Η Αρχαιολογία είναι η επιστήµη που µελετά τον υλικό πολιτισµό, δη-

λαδή τα υλικά κατάλοιπα της δραστηριότητας των κοινωνιών του παρελθό-
ντος. ∆εν αρκείται, όµως, στο να τα αποκαλύπτει και να τα καταγράφει. Προ-
σπαθεί να τα κατανοεί και να τα ερµηνεύει. Ενδιαφέρεται, δηλαδή, και για τα 
µη υλικά συµφραζόµενα των αντικειµένων: τον οικονοµικό τους ρόλο και τη 
συµβολική τους λειτουργία, έτσι ώστε να αποκρυπτογραφεί την κοινωνική 
οργάνωση κάθε πληθυσµιακής οµάδας, τη δοµή της οικογένειας, την κατανο-
µή της εργασίας, την ιεραρχία, τους θεσµούς, την ιδεολογία και τη θρησκεία. 
Σε κάθε περίπτωση περιγραφής και συζήτησης  ενός αρχαιολογικού ευρήµα-
τος, το ζητούµενο πρέπει να είναι, πέρα από τη σαφή και διεξοδική περιγρα-
φή και χρονολόγησή του, η κατανόηση της σηµασίας του για το άτοµο και την 
κοινότητα στην οποία εντάσσεται. 

Όταν, παραδείγµατος χάριν, εντοπίζεται σε έναν οικισµό κάποιο κτί-
σµα πολύ µεγαλύτερων διαστάσεων από τα υπόλοιπα και µε διαφορετικά ή 
‘ειδικής σηµασίας’ ευρήµατα στο εσωτερικό του, δεν αρκεί η περιγραφή της 
κάτοψης, των χώρων και των υλικών δοµής του ούτε µόνον η ακριβής ταξινό-
µηση των ευρηµάτων του. Αυτό που έχει µεγαλύτερη σηµασία είναι να εξα-
κριβώσουµε την ταυτότητά του και τους λόγους για τους οποίους διαφοροποι-
είται από τα υπόλοιπα κτίρια του οικισµού. Αν πάλι, η ανασκαφική έρευνα σε 
µία θέση φέρει στο φως ασυνήθιστα αντικείµενα, ας πούµε ένα ‘θησαυρό’ µε-
ταλλικών αντικειµένων, η διεξοδική καταγραφή τους είναι προφανώς ανα-
γκαία προϋπόθεση, το ζητούµενο όµως είναι και εδώ η ερµηνεία της οικονο-
µικής, κοινωνικής ή συµβολικής αξίας του ευρήµατος, καθώς και η λειτουργία 
του χώρου στον οποίο εντοπίστηκαν. 

 
H αρχαιολογία, µε κριτήριο τη χρονική περίοδο την οποία µελετά, δια-

κρίνεται σε ‘κλάδους’ : προϊστορική, κλασική, ρωµαϊκή, βυζαντινή, βιοµηχανι-
κή κ.ά. Οι κλάδοι αυτοί, µε τις επιµέρους διαιρέσεις τους, έχουν αυτονοµηθεί, 
και τυγχάνουν γενικής αποδοχής, εφόσον βασίζονται στα διαφορετικά χαρα-
κτηριστικά του υλικού πολιτισµού κάθε περιόδου. Αποτελούν επίσης χρήσιµα 
επιστηµολογικά ‘εργαλεία’ στα χέρια των αρχαιολόγων για τη χρονολόγηση 
και κατάταξη των ευρηµάτων. Ωστόσο, η διάκριση µε κριτήριο το χρόνο δεν 
είναι η µοναδική ισχύουσα στο χώρο της αρχαιολογίας. Υπάρχουν επίσης θε-
µατικοί κλάδοι και εξειδικεύσεις όπως η περιβαλλοντική αρχαιολογία, η ζωο-
αρχαιολογία, η γεωαρχαιολογία, η αρχαιοβοτανική, η πειραµατική αρχαιολο-
γία, αλλά και η επιγραφική, η νοµισµατική κ.ά.  

Βασικά στάδια της αρχαιολογικής έρευνας είναι:  

1.  Ο εντοπισµός και η ανασκαφική έρευνα.   

2. Η συστηµατική καταγραφή των ‘ευρηµάτων’, και 

3. Η ερµηνεία των δεδοµένων  
 
Συνήθως υπάρχουν προανασκαφικές πληροφορίες για την πιθανότητα 

παρουσίας µιας αρχαιολογικής θέσης. Αυτές µπορεί να είναι:  
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1.  Προφορικές µαρτυρίες για ορατά οικιστικά κατάλοιπα ή τοπωνύµια, 

2. Επιφανειακές ενδείξεις µετά από φυσικές καταστροφές. 

3. Πορίσµατα συστηµατικών επιφανειακών ερευνών (‘surveys’), 

4. Πορίσµατα γεωµορφολογικών ερευνών  

5. Πορίσµατα γεωφυσικών διασκοπήσεων,  

6. Πορίσµατα αεροφωτογράφησης, 
Η αεροφωτογραφία συµβάλλει στο να αναγνωρίσουµε την παρουσία 

µιας αρχαιολογικής θέσης µε δύο κυρίως τρόπους: είτε µε τη διαπίστωση µε-
ταβολών της βλάστησης, η οποία δεν µπορεί να είναι εξίσου πυκνή όπου υ-
πάρχουν κτίσµατα κάτω από το έδαφος, είτε µε την ποικιλία των σκιάσεων 
µετά από φωτογράφηση τις πρώτες πρωινές ή τις απογευµατινές ώρες.    

 
 
Η ανασκαφική έρευνα είναι αυτή που θα προσφέρει τις περισσότερες 

πληροφορίες ως προς την ταυτότητα και τη σηµασία του ευρήµατος. Για τις 
ανάγκες της συνεργάζεται ένας µεγάλος αριθµός εξειδικευµένων επιστηµό-
νων. Τοπογράφοι εκπονούν το σχέδιο της εντοπισµένης θέσης και τον ανα-
σκαφικό κάνναβο1, µε πλευρά ανασκαφικών τοµών κατά κανόνα 5 µέτρων. Οι 
αρχαιολόγοι µε τη συνεργασία συντηρητών, αρχιτεκτόνων και σχεδιαστών 
έχουν την ευθύνη της διενέργειας της ανασκαφής. Τόσο στο στάδιο αυτό όσο 
και κατά τη διαδικασία της µελέτης των ευρηµάτων στο εργαστήριο και στο 
Μουσείο, συνεργάζονται µε: γεωλόγους, παλαιοβοτανολόγους, ζωοαρχαιολό-
γους, παλαιοανθρωπολόγους, αρχαιοµέτρες, νοµισµατολόγους, επιγραφολό-
γους, ειδικούς στη λιθοτεχνία και στην οστεοτεχνία,. 

Ανάµεσα στις εργασίες που συντελούνται κατά τη διάρκεια της ανα-
σκαφικής έρευνας, και αποτελούν την εργασία πεδίου, πολύ σηµαντική εί-
ναι η µελέτη και κατανόηση της στρωµατογραφίας ενός οικισµού, δηλαδή 
των επάλληλων ανθρωπογενών επιχώσεων2 που αντιστοιχούν σε φάσεις κα-
τοίκησης και χρήσης του ανασκαµµένου χώρου. Ανάµεσα σ’ αυτές µπορεί να 
παρεµβάλλονται στρώµατα που αποτυπώνουν γεωµορφολογικά και περιβαλ-
λοντικά επεισόδια, όπως άµµος, στάχτη και απανθρακωµένο υλικό.     

 
 
Για να κατανοηθεί πληρέστερα ο χαρακτήρας των οικιστικών φάσεων 

µιας θέσης, απαιτείται επίσης η καταγραφή, ταξινόµηση, µελέτη και ερµηνεία 
των ευρηµάτων που εµπεριέχει κάθε φάση. Πραγµατοποιείται σε δύο στάδια: 

α. Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής, µε τη διερεύνηση των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών κάθε στρώµατος και των ευρηµάτων του, κινητών και ακι-
νήτων όπως είναι τα κτίσµατα, οι κατασκευές, οι τάφροι, οι περίβολοι, οι τά-
φοι κ.ά. 

β. Κατά τη διάρκεια της µελέτης του αρχαιολογικού υλικού στο Εργα-
στήριο και στο Μουσείο, όπου µεταφέρονται τα κινητά ευρήµατα στο σύνολό 
τους, καταγράφονται και ταξινοµούνται µε τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών και ειδικών προγραµµάτων καταγραφής και επεξεργασίας.  

                                                           
1 Ορθογώνιος χώρος µεγάλων διαστάσεων µέσα στον οποίο ορίζονται οι ανασκαφικές τοµές. 
2 Οι αρχαιολογικές επιχώσεις διαφέρουν από τις γεωλογικές, από τα στρώµατα, δηλαδή, που 
συσσωρεύονται και διαδέχονται το ένα το άλλο ως απόρροια φυσικών και τεκτονικών φαινο-
µένων. Οι αρχαιολογικές, αντιθέτως, οφείλονται στην ανθρώπινη κατοίκηση και δραστηριό-
τητα σε ένα χώρο, µε τις επανειληµµένες ανακατασκευές των κτισµάτων τους, είναι, δηλαδή, 
ανθρωπογενείς. 
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Ο τελικός στόχος του αρχαιολογικού έργου είναι η δηµοσίευση των πο-
ρισµάτων ως σύνθεση των εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν στα δύο αυτά 
στάδια, µε τη σύµπραξη όλων των εµπλεκόµενων επιστηµόνων. Για την ερµη-
νεία των δεδοµένων, που είναι η ουσιαστικότερη απαίτηση κάθε αρχαιολογι-
κού ‘εγχειρήµατος’, επιστρατεύονται συχνά τα µεθοδολογικά εργαλεία και τα 
πορίσµατα άλλων επιστηµών όπως η εθνολογία, η κοινωνική ανθρωπολογία, η 
κοινωνιολογία, η ιστορία, η ψυχολογία , η βιολογία κ.ά.  

 
 
 

Τα όρια της Προϊστορίας 
 
Ο ρόλος της αρχαιολογίας ως ιστορικής επιστήµης είναι να συµπληρώ-

νει, να αποσαφηνίζει, να επιβεβαιώνει αλλά και να υποκαθιστά την ιστορική 
πληροφορία και γνώση. Όπως κάθε επιστήµη, έχει την ανάγκη ‘τεκµηρίων’ 
για να συµπεράνει και να αποκαταστήσει το παρελθόν. Στην περίπτωση της 
αρχαιολογίας τεκµήρια αποτελούν τα αντικείµενα και οι µεταξύ τους σχέσεις. 
Η ιστορία, από την άλλη, βασίζεται σε µη υλικές µαρτυρίες, δηλαδή στα γρα-
πτά κείµενα. Έτσι, ενώ ένα κείµενο µη αποκρυπτογραφηµένο δεν αφορά σχε-
δόν καθόλου την ιστορία, ενδιαφέρει, αντιθέτως, την αρχαιολογία, η οποία 
καλείται να καταγράψει: τη µορφή του, τις συνθήκες ανακάλυψής του, το υλι-
κό πάνω στο οποίο διασώθηκε, τη χρονολόγησή του, την τεχνική και τα εργα-
λεία γραφής ή χάραξής του, τα συνευρήµατά του και τα χαρακτηριστικά του 
χώρου στον οποίο εντοπίστηκε. Είναι, ωστόσο, εύλογο, οι δύο επιστήµες, συγ-
γενικές ως προς το ενδιαφέρον τους για το παρελθόν, να λαµβάνουν υπόψιν 
τους η µία τα πορίσµατα της άλλης. 

Η αρχαιολογική πληροφορία είναι απαραίτητη, και καλείται να υποκα-
ταστήσει την ιστορική γνώση, είτε όταν η δεύτερη απουσιάζει είτε όταν κρίνε-
ται ανεπαρκής. Αυτό µπορεί να ισχύει σε αρκετές περιπτώσεις: για την περίο-
δο της προϊστορίας, για τους πρώιµους ιστορικούς χρόνους, όταν οι πληροφο-
ρίες των γραπτών πηγών είναι ελάχιστες και διφορούµενες, για θέµατα που 
δεν ενδιέφεραν εξίσου τους αρχαίους συγγραφείς, όπως, ας πούµε, το εµπόριο 
ή οι καθηµερινές δραστηριότητες, για την ‘περιφέρεια’ των αρχαίων πόλεων-
κρατών, για πολλές πτυχές του ιδιωτικού βίου, για λαϊκούς θεσµούς και δρώ-
µενα, ή για τη θέση και το ρόλο ‘µειονοτήτων’ όπως οι γυναίκες και οι δούλοι. 
Η αρχαιολογική γνώση, επιπλέον, καλείται συχνά να ελέγξει, να επιβεβαιώσει 
ή να διαψεύσει την ιστορική πηγή, να αξιολογήσει δηλαδή την αντικειµενικό-
τητά της.  

 
Η έναρξη της προϊστορίας ανάγεται στα αρχαιότερα υλικά κατάλοιπα 

που αποδίδουµε σήµερα σε πρώιµα είδη ανθρωπιδών, όπως οι homo habilis. 
Τα κατάλοιπα αυτά είναι είτε οι ίδιοι οι χώροι προσωρινής παραµονής των ο-
λιγάριθµων εκείνων οµάδων, µε τα υπολείµµατα τροφής τους, είτε τα εργα-
λειακά σύνολα που κατασκεύαζαν κυρίως για τις ανάγκες του κυνηγιού. Η έ-
ναρξη, λοιπόν, της προϊστορίας συµπίπτει µε την έναρξη της Κατώτερης (Αρ-
χαιότερης) Παλαιολιθικής Εποχής, και τοποθετείται πριν από 2 περίπου εκα-
τοµµύρια χρόνια. Ως προς το πέρας, όµως, της προϊστορίας, ο καθορισµός των 
ορίων δεν είναι εξίσου σαφής ούτε γενικής αποδοχής.  

Για τη χρονική περίοδο που καλύπτει η προϊστορία δε διαθέτουµε άλ-
λες πηγές ‘ιστορικής γνώσης’ παρά µόνον τα αρχαιολογικά δεδοµένα. Αντιθέ-
τως, για τις περιόδους που έπονται µπορούµε να αντλήσουµε σηµαντικές πλη-
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ροφορίες και από τις επιστήµες που αξιοποιούν τις γραπτές µαρτυρίες: την 
ιστορία, την επιγραφική, την κοινωνιολογία, τη φιλολογία κ.ά. Σ’ αυτές τις πε-
ριπτώσεις, η Αρχαιολογία καλείται, ως ιστορική επιστήµη, να βελτιώσει και να 
εµπλουτίσει αυτή τη γνώση. Η προϊστορία, λοιπόν, αφορά τις περιόδους εκεί-
νες που προηγούνται των γραπτών πηγών. Το όριο αυτό, ωστόσο, αποδεικνύ-
εται σε αρκετές περιπτώσεις ανασφαλές, για τους παρακάτω λόγους: 

1. Οι γραπτές πηγές δεν υιοθετούνται σε κάθε γεωγραφικό χώρο κα-
τά την ίδια χρονική περίοδο. Ακόµη και όµορες περιοχές µπορεί να διαφέρουν 
ως προς την εισδοχή και την αφοµοίωση της γραφής, που φαίνεται ότι αποτέ-
λεσε νεωτερισµό αναγκαίο για την οργάνωση και λειτουργία των πρώιµων 
αστικών κοινωνιών. ∆εν είναι, λοιπόν, παράδοξο το γεγονός ότι τα πρώτα ‘ι-
στορικά’3 κείµενα προέρχονται από τις πόλεις της 4ης χιλιετίας στη Μέση Ανα-
τολή και στην Αίγυπτο, εκεί, δηλαδή, όπου αναδύθηκαν τα πρωιµότερα αστι-
κά µορφώµατα, µε εφόδιο µια οργανωµένη γραφειοκρατία ανακτόρου ή ιερα-
τείου. Την ίδια περίοδο, ωστόσο, γειτονικές περιοχές, όπως ο αιγαιακός χώ-
ρος, εξακολουθούν να ανήκουν στην προϊστορία. Όταν αργότερα, κατά τη 2η 
χιλιετία π.Χ., η Νότια Ελλάδα θα βιώσει µια ανάλογη µετεξέλιξη των µικρών 
οικισµών στις αστικές κοινωνίες των Μινωικών και Μυκηναϊκών ανακτόρων, 
που υιοθέτησαν συστήµατα γραφής και αρχειοθέτησης, η υπόλοιπη Ευρώπη 
δεν έχει υπερβεί τα όρια της προϊστορίας.   

2. Τα ‘γραπτά κείµενα’ δεν προσφέρουν πάντοτε ιστορικές πληροφορί-
ες, αλλά µπορεί να είναι απλώς κατάλογοι προϊόντων, ζώων ή σκευών. Έτσι 
ερµηνεύουµε ορισµένα ‘σύµβολα’ χαραγµένα σε πήλινες πινακίδες ή και σε 
αντικείµενα καθηµερινής χρήσης, γνωστά στη Νότια Βαλκανική ήδη από την 
6η χιλιετία π.Χ. Αλλά και πάνω σε αγγεία της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού 
στο Αιγαίο, στη βάση ή, σπανιότερα, στο σώµα τους, συναντούµε εγχάρακτα 
‘σηµάδια κεραµέων’, δηλωτικά προέλευσης, ιδιοκτησίας ή περιεχοµένου. Οι 
καταγραφές αυτές δεν προσφέρουν αξιοποιήσιµες ιστορικές πληροφορίες, αν 
και είναι, οπωσδήποτε, πολύ σηµαντικές.    

3. Γνωρίζουµε επίσης συστήµατα γραφής τα οποία δεν έχουν ακόµη 
αποκρυπτογραφηθεί, αν και είναι ενδεχόµενο να περιέχουν ιστορικά στοιχεί-
α. Τέτοια παραδείγµατα αποτελούν δύο συστήµατα γραφής του µινωικού 
‘πολιτισµού’4, το ιερογλυφικό και η Γραµµική Α. Αποδεχόµαστε, λοιπόν, για 
την περίοδο χρήσης τους ότι η Κρήτη εξακολουθεί να ανήκει στην προϊστορία, 
µολονότι και γραπτές πηγές διαθέτει, και στενούς εµπορικούς δεσµούς µε την 
Αίγυπτο, η οποία έχει προ πολλού διαβεί το κατώφλι της ιστορίας. 

4. Οι γραπτές πηγές αφορούν σχεδόν πάντα τα αστικά κέντρα και όχι 
την περιφέρεια. Ακόµη και σε περιπτώσεις που έχουµε συστήµατα αποκρυ-
πτογραφηµένα, όπως αυτό της Γραµµικής Β για το µυκηναϊκό κόσµο, οι πλη-
ροφορίες αφορούν στην οργάνωση και τη δοµή του ανακτόρου και όχι στην 
επικράτεια και την περιφέρειά του. Υπάρχουν, από την άλλη, περιπτώσεις ε-
ντοπισµού γραπτών πηγών σε περιοχές στις οποίες έφτασαν λόγω εµπορικών 
                                                           
3 Εκείνα που δίνουν πληροφορίες για την κοινωνία και τον πολιτισµό της συγκεκριµένης πε-
ριοχής, µπορούν, δηλαδή, να θεωρηθούν ιστορικές πηγές, δεν είναι απλοί κατάλογοι και λογι-
στικές καταγραφές προϊόντων. 
4 Η λέξη ‘πολιτισµός’ (culture) στην αρχαιολογία σηµαίνει ένα σύνολο ιδιαίτερων στοιχείων 
που χαρακτηρίζουν ένα συγκεκριµένο χώρο και χρόνο, και επαναλαµβάνονται έτσι ώστε να 
δηµιουργούν µια σαφή τυπολογική σειρά. Λέµε π.χ. ο νεολιθικός ‘πολιτισµός του Σέσκλου’ ή ο 
Μινωικός πολιτισµός. Η παραδοσιακή προσέγγιση θεωρεί ότι ο διαπιστωµένος µε αρχαιολο-
γικά κριτήρια ‘πολιτισµός’ είναι το αποτύπωµα µε υλικούς όρους ενός συγκεκριµένου λαού, 
µιας προσδιορισµένης εθνικής οµάδας, που έτσι ανιχνεύεται και ανακαλύπτεται από τον αρ-
χαιολόγο. 
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επαφών, χωρίς να αποτελούν δικό τους ‘προϊόν’. Έχουν βρεθεί, λόγου χάριν, 
µινωικές σφραγίδες µε σύµβολα της Γραµµικής Α στη Σαµοθράκη και στον 
Εύξεινο Πόντο, σε θέσεις που δε διέθεταν συστήµατα γραφής.  

5. Η ένταξη στους προϊστορικούς ή τους ιστορικούς χρόνους εξαρτάται 
και από την εξέλιξη της αρχαιολογικής και φιλολογικής έρευνας, εφόσον µπο-
ρεί να ανατραπεί από την εύρεση νέων κειµένων ή την αποκρυπτογράφηση 
παλαιότερων. Αυτό συνέβη, όταν κατανοήθηκε ότι η Γραµµική Β είναι συλλα-
βογραφική απόδοση µιας πρώιµης ελληνικής γλώσσας. Μέχρι τότε, θεωρού-
σαµε την έναρξη της ιστορικής περιόδου στον αιγαιακό χώρο σύγχρονη µε την 
υιοθέτηση του φοινικικού αλφαβήτου, σε χρόνο και διαδικασία που δεν είναι 
επίσης γενικώς αποδεκτή, αλλά, οπωσδήποτε, κατά τη Γεωµετρική εποχή5. 
Μετά την αποκρυπτογράφηση των πινακίδων της Μυκηναϊκής Γραφής, οι 
οποίες, αν και κατάλογοι στην πλειονότητά τους, φαίνεται ότι προσφέρουν 
πολύτιµες ιστορικές πληροφορίες, η έναρξη των ιστορικών χρόνων φαίνεται 
ότι προηγείται κατά τρεις αιώνες.  

 
 
 

Η Αρχαιολογία ως επιστήµη 
Ιστορικό και Ρεύµατα  

 
Το ενδιαφέρον για το παρελθόν είναι συστατικό της ανθρώπινης φύ-

σης, είτε αυτό έχει ως αντικείµενο τους αρχαίους πολιτισµούς είτε τη δηµι-
ουργία και την εξέλιξη της γης και του σύµπαντος. Στο σύνολό τους οι λαοί ε-
πινόησαν µυθολογικές παραδόσεις, και εξέφρασαν κοσµολογικές αντιλήψεις, 
βασισµένες περισσότερο στη φιλοσοφία και λιγότερο στη φυσική, προσπαθώ-
ντας να κατανοήσουν το παρελθόν.  

Το ενδιαφέρον, πάντως, για τα ‘έργα’ παλαιότερων κοινωνιών, για τα 
πολύτιµα, κατά κύριο λόγο, υλικά τους κατάλοιπα, αυτά που αποκαλούµε σή-
µερα ‘αρχαιότητες’, και κυρίως για τα έργα τέχνης της αρχαίας Ελλάδας, δρο-
µολογείται ήδη κατά την περίοδο της Ρωµαιοκρατίας. Τότε, οι Ρωµαίοι αυτο-
κράτορες και στρατηγοί αποσπούν ληστρικά από τις ελληνικές πόλεις, και µε-
ταφέρουν στις βίλες τους στην Ιταλία τα µεταλλικά και µαρµάρινα έργα της 
κλασικής ελληνικής τέχνης. Η πρώτη αυτή τάση ‘αρχαιοφιλίας’ δεν περιορίζε-
ται στη µεταφορά και έκθεση των πρωτότυπων έργων, αλλά συνυπάρχει µε τη 
µαζική παραγωγή ρωµαϊκών αντιγράφων, µιµήσεων δηλαδή είτε αγαλµατι-
κών τύπων του παρελθόντος είτε ζωγραφικών συνθέσεων όπως αυτές που µας 
είναι γνωστές από την Ποµπηία. Μια ανάλογη τάση αρχαιοφιλίας επανεµφα-
νίζεται κατά την εποχή της Αναγέννησης, όταν ο Αριστοτέλης έρχεται να α-
ντικαταστήσει στη ∆υτική Ευρώπη την απόλυτη αλήθεια της καθολικής εκ-
κλησίας.  

Η αρχαιολογία, όµως, ως επιστήµη δεν αναδύεται ουσιαστικά πριν από 
το 18ο αιώνα, όταν, χάρη στην έκρηξη των ιδεών του ∆ιαφωτισµού, που συ-
νεπάγεται την αµφισβήτηση οποιασδήποτε παραδοσιακής αντίληψης και 
γνώσης, δηµιουργείται πρόσφορο έδαφος για την απρόσκοπτη έρευνα του 
παρελθόντος, έξω από τα ασφυκτικά όρια των ως τότε θρησκευτικών και επι-
στηµονικών αγκυλώσεων.  
                                                           
5 Γεωµετρική περίοδος: η περίοδος αµέσως µετά την παρακµή του Μυκηναϊκού πολιτισµού, 
γύρω στο 1000 π.Χ. και έως το 700 π.Χ., όταν αρχίζει η Αρχαϊκή εποχή. Αποκαλείται έτσι λό-
γω των γεωµετρικών διακοσµητικών θεµάτων που κυριαρχούν στην τέχνη, κυρίως στην αγ-
γειοπλαστική. 
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Ο 19ος αιώνας γνωρίζει τις ‘επαναστατικές’ στο χώρο της βιολογίας θε-
ωρίες του Laplace και του Darwin για την εξέλιξη των ειδών, θεωρίες µάλι-
στα που συνοδεύονται από µακρόχρονες έρευνες, βασισµένες κατά κύριο λό-
γο στην εµπειρική παρατήρηση. Αυτές οι έρευνες βρίσκουν πιστούς οπαδούς 
και συνεργάτες στις επιστήµες της Γεωλογίας και της Παλαιοντολογίας, αφού 
τα απολιθώµατα που εντοπίζονται στις γεωλογικές αποθέσεις δίνουν χρήσιµες 
πληροφορίες για είδη που υπήρξαν κατά το παρελθόν, αλλά εξαφανίστηκαν, 
επειδή δεν ευνοήθηκαν από τη διαδικασία της ‘φυσικής επιλογής’6. Οι τρεις 
αυτές επιστήµες, βιολογία, γεωλογία και παλαιοντολογία επηρεάζουν αποφα-
σιστικά της εξέλιξη της νεόκοπης επιστήµης της αρχαιολογίας, αλλά και τον 
ευρύτερο χώρο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστηµών.  

 
Η εξοικείωση των επιστηµόνων αλλά και των αστικών κυβερνήσεων 

του αιώνα αυτού µε την ιδέα της εξέλιξης ως γενικευµένης επιστηµονικής α-
λήθειας, συνέβαλε στο να αναζητηθεί αυτή η εξέλιξη όχι µόνο στο ζωικό και 
φυτικό βασίλειο αλλά και σε άλλα, πιο συµφέροντα για την αστική κοινωνία, 
πεδία: 

1. Στο πεδίο της εθνικής ιστορίας η µελέτη του παρελθόντος εξυπη-
ρέτησε την εθνική ιδεολογία και σε περιπτώσεις όπως της Ελλάδας, και αυτή 
ακόµη τη συγκρότηση του εθνικού κράτους µέσω του ιδεολογήµατος της ‘συ-
νέχειας’ της φυλής και του έθνους.  

2. Στο πεδίο του ανθρώπινης εξέλιξης διαµορφώθηκε η ιδέα µιας 
νοµοτελειακής πορείας, µέσα από πολιτισµικά στάδια µε παγκόσµια ισχύ, µε 
προορισµό και κατάληξη τη δυτική κοινωνία. Οι ανθρωπολόγοι του 19ου και 
των αρχών του 20ου αιώνα ήταν υπέρµαχοι του ‘γραµµικού σχήµατος εξέλι-
ξης’, σύµφωνα µε το οποίο η κοινωνία αναπτύχθηκε κατά στάδια: θηρευτικό, 
κτηνοτροφικό, αγροτικό και αστικό. Η ιδέα αυτή αντιγράφει τους σύγχρονούς 
της βιολόγους που ταξινοµούσαν τα απολιθώµατα, ώστε να έχουν την ακριβή 
συνέχεια της βιολογικής αλυσίδας κατά είδος. Καλλιεργήθηκε, έτσι, η αντίλη-
ψη ότι όσοι λαοί φαίνεται να ανήκουν ακόµη σε παρωχηµένα στάδια εξέλιξης, 
οι αποκαλούµενοι ‘πρωτόγονοι’, πρέπει να ‘εκπολιτίζονται’ από ιεραποστολι-
κές οµάδες, σκεπτικό που έσπευσε να νοµιµοποιήσει την αποικιοκρατική πο-
λιτική των ευρωπαϊκών χωρών7.  

Κατά το πρώτο µισό του 20ου αιώνα, η επιστήµη της αρχαιολογίας ε-
πηρεάστηκε σηµαντικά από το διαλεκτικό υλισµό και τη µαρξιστική θεωρία, 
προσέγγιση που συναντούµε στο έργο του κορυφαίου Βρετανού αρχαιολόγου 
Gordon Childe. Ο ίδιος καθιερώνει στο χώρο της αρχαιολογίας τον όρο ‘ε-
πανάσταση’ -νεολιθική, αστική- και προβάλλει το ρυθµιστικό ρόλο των παρα-
γωγικών µέσων και του υλικού εξοπλισµού, όπως είναι τα εργαλεία, η καλ-
λιέργεια, η άρδευση, τα µέταλλα αλλά και το εµπόριο, στην εξέλιξη της αν-
θρώπινης κοινωνίας. Με το έργο του υιοθετείται στο χώρο της αρχαιολογίας η 
εδραιωµένη στη βιολογία θεωρία της µονογένεσης, σύµφωνα µε την οποία 
ένας νεωτερισµός επινοείται άπαξ, και εν συνεχεία ‘µεταβιβάζεται’, διαδίδεται 
από περιοχή σε περιοχή. Ως τέτοιες επινοήσεις θεωρούµε: την εξηµέρωση φυ-
τών και ζώων, τη γραφή, την άρδευση, την κεραµική, την άροση κ.ά. Καθιε-
ρώνεται, έτσι, η ιδέα της διάδοσης, ο ντιφουζιονισµός (diffusion), είτε µε άµε-
                                                           
6 Βιολογική διαδικασία σύµφωνα µε την οποία επιβιώνουν τα είδη εκείνα που τα δεδοµένα σε 
συγκεκριµένο χώρο και χρόνο χαρακτηριστικά τους εξυπηρετούν καλύτερα την προσαρµογή 
τους στις επιταγές του φυσικού περιβάλλοντος. 
7 Την ίδια εποχή η παραδοσιακή ιστορία µυθοποιούσε µε ανάλογα επιχειρήµατα περί ‘εκπολι-
τισµού’ το έργο στρατηλατών της αρχαιότητας όπως ο Μέγας Αλέξανδρος. 
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σο τρόπο, προϋποθέτοντας για τη ‘µεταβίβαση’ ενός νεωτερισµού τη µετακί-
νηση πληθυσµιακών οµάδων ως φορέων του, είτε µε έµµεσο, για καινοτοµίες 
που διαδίδονται µέσω επικοινωνίας, ανταλλαγών και εµπορίου.  

Λίγο µετά τα µέσα του αιώνα, ο θετικισµός επηρέασε σηµαντικά την 
αρχαιολογική σκέψη, προτείνοντας την επαλήθευση των υποθέσεων/θεωριών 
µε γνώµονα τις ακριβέστερες δυνατές µεθόδους µέτρησης και ταξινόµησης 
των υλικών καταλοίπων. Η αποκαλούµενη ‘Νέα Αρχαιολογία’ υποστήριξε 
από τη δεκαετία του ‘60, κάτω ακριβώς από την επίδραση του θετικισµού, ότι 
η µελέτη των αρχαιολογικών δεδοµένων, λόγω της υλικής τους υπόστασης, 
δεν πρέπει να επηρεάζεται από τις εκάστοτε ιστορικές και κοινωνικές συνθή-
κες, αλλά µόνον από την ακρίβεια της µεθόδου που τα περιγράφει. Το συγκε-
κριµένο ρεύµα δεν θέλησε να ασχοληθεί µε τη µελέτη πεδίων του πολιτισµού 
και του παρελθόντος όπως η ιδεολογία και ο συµβολισµός, αφού αυτά δεν 
αφήνουν ορατά λείψανα. Επίσης, συζήτησε µόνο στοιχειωδώς ζητήµατα όπως 
η εξέλιξη της κοινωνικής οργάνωσης και της οικονοµίας, επειδή και αυτά δεν 
ενσωµατώνουν µετρήσιµα στοιχεία. Βασικός στόχος της ‘Νέας Αρχαιολογίας’ 
ήταν να καθιερωθεί ένας αυστηρά τυποποιηµένος τρόπος ανάλυσης του υλι-
κού, βασισµένος σε µοντέλα8 όµοια µε εκείνα των θετικών επιστηµών. Το 
ρεύµα αυτό ονοµάστηκε λίγο αργότερα ‘διαδικαστική αρχαιολογία’ (Proc-
essual Archaeology), ακριβώς επειδή ενδιαφέρεται κυρίως για το πώς, τον 
τρόπο, δηλαδή, και τη διαδικασία του ‘πολιτισµικού γίγνεσθαι’ και όχι µόνο 
για τη διαπίστωση των γεγονότων. Για να χρησιµοποιήσουµε ένα παράδειγ-
µα: για τους οπαδούς αυτού του ρεύµατος δεν έχει σηµασία µόνον η ύπαρξη 
ενός ανακτόρου, αλλά, περισσότερο, η διαδικασία που προκάλεσε την ανάδυ-
σή του.   

Μετά τη δεκαετία του ’80, έχει εδραιώσει τη θέση της η ‘µετα-
διαδικαστική’ αρχαιολογία (Post-processual Archaeology), η οποία µας υ-
πενθύµισε ότι ο υλικός πολιτισµός συγκροτείται και από νοήµατα, εφόσον στα 
πλαίσια της κοινωνικής ζωής κάθε αντικείµενο χρησιµοποιείται µέσα σε ένα 
δίκτυο ιδεών και συµβόλων. Ο Ι.Hodder, εισηγητής της θεωρίας, συµπυκνώνει 
τα θεµελιώδη συστατικά ως εξής: 

1.  Ο πολιτισµός συγκροτείται από νοήµατα, άλλα αναγνωρίσιµα και 
άλλα όχι. Τέτοια νοήµατα µπορεί να µην γίνονται αντιληπτά όχι µόνο στο σύγ-
χρονο ερευνητή αλλά ούτε καν στο φορέα και χρήστη ενός αντικειµένου κατά 
το παρελθόν. Τα υλικά κατάλοιπα δεν αποτελούν µετρήσιµα και ασφαλή δε-
δοµένα όπως υποστήριζε ο θετικισµός, αλλά στοιχεία µε ‘µεταβαλλόµενη’ ση-
µασία ακόµη και κατά το παρελθόν. 

2.  Για να ‘ανακαλύπτουµε’ και να κατανοούµε τους τρόπους και τις δι-
αδικασίες χρήσης των αντικειµένων, και κατ’ επέκταση τις ιδέες που είχαν οι 
άνθρωποι γι’ αυτά, µοναδικό εργαλείο είναι η µελέτη της ‘συνάφειας’ των αρ-
χαιολογικών ευρηµάτων, δηλαδή των υλικών ‘συµφραζοµένων’ (context) κάθε 
ευρήµατος. Έτσι, αποκρυπτογραφείται ο ρόλος που διαδραµατίζει η ιδεολο-
γία στη διαµόρφωση της κοινωνικής πραγµατικότητας. 

3. Ο πολιτισµός δεν είναι παθητικό προϊόν της ανθρώπινης δραστηριό-
τητας αλλά αποτέλεσµα της ενεργούς συµµετοχής των µελών της κοινωνίας.  

 
 

                                                           
8 Τα ‘µοντέλα’ (models) είναι και στο πεδίο της αρχαιολογίας τα ερµηνευτικά πρότυπα, τα 
οποία, σύµφωνα µε τις αρχές του θετικισµού, σχηµατίζονται, περιγράφονται διεξοδικά, και εν 
συνεχεία ελέγχονται για να επαληθευτούν ή να διαψευστούν από τα αρχαιολογικά δεδοµένα. 
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Οι Αρχαιολογικές Περίοδοι 
 
Για τη διαπίστωση της αρχαιότητας των απολιθωµένων λειψάνων φυ-

τών και ζώων, οι γεωλόγοι βελτίωναν καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα τις 
τεχνικές µελέτης της ‘γεωλογικής στρωµατογραφίας’, σύµφωνα µε την οποία 
ό,τι βρίσκεται στα βαθύτερα στρώµατα είναι µε σχετική ασφάλεια αρχαιότερο 
από ό,τι εντοπίζεται πλησιέστερα στην επιφάνεια του εδάφους. Αυτή τη λογι-
κή άρχισαν να δανείζονται και οι αρχαιολογικές έρευνες. Έτσι, εδραιώνεται 
τον ίδιο αιώνα η διάκριση και των ανθρωπογενών επιχώσεων σε αρχαιότερες 
και νεότερες, µε βάση όµως ένα πρόσθετο κριτήριο, το υλικό κατασκευής των 
αρχαιολογικών τεχνέργων9. 

Προτείνονται δύο βασικά στάδια εξέλιξης του ανθρώπινου πολιτισµού, 
του Λίθου και των Μετάλλων, βάσει της πρώτης ύλης που ήταν σε χρήση για 
την κατασκευή εργαλείων, κοσµηµάτων και µικροαντικειµένων. Μέχρι και τις 
πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, δεν υπάρχει επαρκής τεκµηρίωση και γνώ-
ση ως προς το εύρος αυτών των περιόδων, γι’ αυτό υιοθετούνται συχνά οι όροι 
‘λιθικός αιών’ και ‘χαλκούς αιών’. Οι µεταβολές που διαπιστώνονται ανασκα-
φικά στον υλικό πολιτισµό διαδοχικών φάσεων της ίδιας περιόδου, πείθει 
τους αρχαιολόγους για τη διαίρεση κάθε εποχής σε δύο αρχικά και σε τρία 
αργότερα τµήµατα. 

Η χρονολόγηση αυτών των περιόδων είναι στις αρχές του προηγούµε-
νου αιώνα υποτυπώδης, και βασίζεται στα µοναδικά διαθέσιµα στοιχεία: τα 
δεδοµένα της ‘ιστορικής χρονολόγησης’ βασισµένης στη διαδοχή των αιγυπτι-
ακών δυναστειών και στην πρωιµότητα της Εποχής του Λίθου και ενός τµήµα-
τος της Εποχής του Χαλκού σε σύγκριση µε τους γνωστούς µετά το 1880 στον 
ελλαδικό και αιγαιακό χώρο Τρωικό, Μυκηναϊκό και, λίγο αργότερα, Μινωικό 
πολιτισµό. Στο Αιγαίο, όσο οι γνώσεις µας πολλαπλασιάζονται και οι ανασκα-
φικές έρευνες πληθαίνουν, τόσο στη Θεσσαλία όσο και σε βορειότερες θέσεις 
της ηπειρωτικής Ελλάδας10, οι χρονολογικές διαιρέσεις γίνονται περισσότε-
ρες. Η Εποχή του Χαλκού διαχωρίζεται από την Εποχή του Σιδήρου και η κα-
θεµιά διαιρείται σε Πρώιµη, Μέση και Ύστερη. Η Νεολιθική εποχή αποκτά 
επίσης τρεις περιόδους, την Αρχαιότερη, τη Μέση και την Ύστερη ή Νεότερη, 
ενώ αποχωρίζεται και ένα πρώτο της  τµήµα, η Προκεραµική ή Ακεραµική. 
Τις τελευταίες δεκαετίες εµφανίζονται όλο και συχνότερα οι όροι Τελική Νεο-
λιθική και Χαλκολιθική για χρονικά διαστήµατα που τοποθετούνται µέσα στα 
όρια που παλαιότερα κάλυπτε η Νεότερη Νεολιθική. 

Είναι αλήθεια ότι δεν υιοθετούνται οι ίδιες χρονικές διαιρέσεις ούτε η 
ίδια ονοµατολογία περιόδων για ολόκληρο τον αιγαιακό/ελλαδικό χώρο. Έτσι, 
ενώ ο όρος Τελική Νεολιθική φαίνεται να γίνεται περισσότερο αποδεκτός στη 
Νότια Ελλάδα για το β΄µισό της 5ης και το α΄µισό της 4ης χιλιετίας π.Χ., ο βο-
ρειοελλαδικός χώρος αλλά και η ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Βαλκανικής προτι-
µά για το ίδιο χρονικό διάστηµα τον όρο Χαλκολιθική. Πρόβληµα αποτελεί 
και η ασυµφωνία των αρχαιολόγων όσον αφορά τα χρονικά όρια, τη διάρκεια 
και την ‘επωνυµία’ κάθε υποπεριόδου ή φάσης. Ένα γνωστό παράδειγµα απο-
τελεί η διττή ονοµασία για την περίοδο των ανακτόρων στην Κρήτη. Χρησι-
µοποιείται η διάκριση σε Προανακτορική, Παλαιοανακτορική, Νεοανακτορι-

                                                           
9 Τέχνεργο ή τέχνηµα: µετάφραση του αγγλικού νεολογισµού ‘artifact’, που περιλαµβάνει κά-
θε κινητό αρχαίο αντικείµενο. 
10 Καθοριστικό ρόλο στην επέκταση της έρευνας προς βορρά έπαιξε η ενσωµάτωση και του 
βορειοελλαδικού χώρου στο ελληνικό κράτος. 
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κή και Μετανακτορική εποχή, συγχρόνως όµως µε την παλαιότερη του Evans 
σε Πρωτοµινωνική, Μεσοµινωϊκή και Υστεροµινωική.   

 
 

Η  Χρονολόγηση 
 
Η αρχαιολογία ως επιστήµη που µελετά τα υλικά κατάλοιπα του  πα-

ρελθόντος  σχετίζεται άµεσα, και καθορίζεται από τον παράγοντα του χρόνου. 
Η ανακάλυψη του ευρήµατος συνοδεύεται πάντοτε από την ανάγκη της χρο-
νολογικής του αναγωγής. Οι διαιρέσεις σε περιόδους καλύπτουν εν µέρει αυτή 
την ανάγκη, η ‘επέλαση’ όµως του θετικισµού και στο χώρο της αρχαιολογίας 
µετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, δηµιούργησε την απαίτηση για ακριβέ-
στερη χρονολόγηση των ‘συµβάντων’ που διαπίστωνε η αρχαιολογική έρευνα, 
µε αποδεκτές από τις πειραµατικές επιστήµες µεθόδους. 

Ως τα µέσα του 20ου αιώνα το µοναδικό εργαλείο των αρχαιολόγων 
ήταν η Σχετική Χρονολόγηση µε δύο πρακτικές:    

1. Μέσω των τυπολογικών συγκρίσεων µε ήδη γνωστό και χρονολογη-
µένο υλικό γειτονικών θέσεων, το οποίο είχε µε τη σειρά του συγκριθεί µε άλ-
λες θέσεις που φαίνονταν να µοιράζονται όµοια χαρακτηριστικά, να ανήκουν, 
δηλαδή, στον ίδιο ‘πολιτισµό’.  

2. Μέσω της µελέτης της διαδοχής των στρωµάτων της ανασκαφής, και 
µε ευνόητες αδυναµίες λόγω της ανεπαρκούς µέχρι τη δεκαετία του ‘60 ανα-
σκαφικής µεθοδολογίας. Η δυσκολία αυτή γίνεται µεγαλύτερη, ακόµη και σή-
µερα, στις περιπτώσεις που η αρχαιολογική γνώση δεν είναι ασφαλής ως προς 
τη διαδικασία σχηµατισµού κάποιων στρωµάτων, κάτι που έχει συζητηθεί για 
τις τούµπες. 

Η σχετική χρονολόγηση, µε άλλα λόγια, βασίζεται στη σύγκριση και 
στην αναγνώριση οµοιοτήτων στο αρχαιολογικό υλικό. Αποδεχόµαστε ότι η 
αντιστοιχία στη µορφή και την τυπολογία τεχνέργων και µνηµείων υποδηλώ-
νει πολιτισµική συγγένεια που συνεπάγεται, τηρουµένων των αναλογιών, και 
ένταξη στην ίδια χρονική περίοδο. Έτσι δηµιουργούνται εξελικτικές σειρές, 
πολύ δηµοφιλείς στους τοµείς της κεραµικής και της λιθοτεχνίας, και κάθε εύ-
ρηµα, υποτίθεται ότι µπορεί να ενταχθεί σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο. 

Η Απόλυτη Χρονολόγηση ήταν µέχρι τα µέσα περίπου του προη-
γούµενου αιώνα συνώνυµη της ιστορικής, δηλαδή βασιζόταν στην αναγωγή 
ενός αρχαιολογικού υλικού σε κάποιο τµήµα της τυπολογικής ακολουθίας που 
είχε συγκροτηθεί µε βάσει τις αιγυπτιακές δυναστείες. Η µέθοδος δεν µπο-
ρούσε, προφανώς, να συµβάλλει στη χρονολόγηση ευρηµάτων αρχαιότερων 
της Προδυναστικής περιόδου στην Αίγυπτο, δηλαδή της 4ης  χιλιετίας π.Χ. 
Μόνον µετά τη δεκαετία του ’60, η αρχαιολογία αποφάσισε να υιοθετήσει και 
στον τοµέα αυτό, στην αρχή µε αρκετές επιφυλάξεις, τις εφαρµογές των θετι-
κών επιστηµών, θέλοντας να περιορίσει και τα χρονολογικά της σφάλµατα και 
αδιέξοδα.  

Αρχαιοµετρικές µέθοδοι χρησιµοποιούνταν ήδη κατά τη διάρκεια του 
19ου αιώνα στην προσπάθεια να χρονολογηθούν οι γεωλογικές περίοδοι και 
κυρίως το Πλειστόκαινο. Το 1928, ο Douglass, διατύπωσε τις πρώτες αρχές 
της δενδροχρονολόγησης, παρατηρώντας ότι η εναλλαγή στενών και πλα-
τιών δακτυλίων στα αιωνόβια δέντρα του Νότιου Μεξικού απεικόνιζε γνωστές 
κλιµατικές µεταβολές, εφόσον οι ψυχρές συνθήκες ‘προκαλούν’ λεπτότερους 
δακτυλίους ενώ οι θερµές παχύτερους. Το βασικό µας εργαλείο για την από-
λυτη χρονολόγηση ενός κορµού δένδρου είναι το ότι αποκτά ένα δακτύλιο κά-
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θε χρόνο, µε οψιµότερους τους εξωτερικούς δακτυλίους δίπλα στο φλοιό. Στα-
διακά, και µε βάση τις σεγκόγιες11 της California καταρτίστηκε η πρώτη κλι-
µατολογική σειρά των 3000 περίπου τελευταίων χρόνων, αν και υπάρχουν 
σωζόµενα έλατα µε ηλικία µεγαλύτερη των 9000 ετών. 

 
Το 1949, ο Libby παρουσίασε τη θεωρία του για το ραδιενεργό ισό-

τοπο 14 του Άνθρακα που ο ρυθµός παραγωγής του και η συνολική του πο-
σότητα στην ατµόσφαιρα είναι σταθερή, αλλά και για τη λογαριθµική σχέση 
που καθορίζει τη βαθµιαία εξασθένιση του στοιχείου αυτού αµέσως µετά το 
θάνατο ενός ζωντανού οργανισµού. Το 1953, τέλος, για να περιοριστούµε στις 
βασικές µεθόδους απόλυτης χρονολόγησης που αφορούν το Ολόκαινο, προ-
τάθηκε η χρησιµοποίηση της θερµοφωταύγειας, για τον προσδιορισµό της 
ηλικίας των κεραµικών. 

Η συγκριτική εξέταση των αποτελεσµάτων του ραδιενεργού άνθρακα 
µε εκείνα της δενδροχρονολόγησης απέδειξε ότι η πρώτη αποδίδει συµβατικά 
παρά ηµερολογιακά έτη, και γι’ αυτό απαιτήθηκε η χρήση µιας διορθωτικής 
καµπύλης, µε τη συνεργασία και των δύο µεθόδων. Έτσι, εδραιώθηκε η διαδι-
κασία της βαθµονόµησης (calibration) των τιµών που δίνει ο C14. H υιοθέτη-
σή της αύξησε ακόµη περισσότερο την απόσταση ανάµεσα σε απόλυτη και 
συµβατική χρονολόγηση, εφόσον έδωσε ακόµη παλαιότερες τιµές. 

Σήµερα, η αρχαιολογία χρησιµοποιεί ευρέως πλέον τις µεθόδους του 
ραδιενεργού άνθρακα και της δενδροχρονολόγησης, χωρίς όµως να έχει εγκα-
ταλείψει την πρακτική της ‘σχετικής χρονολόγησης’ λόγω του οικονοµικού 
κόστους των µετρήσεων, του περιορισµένου αριθµού πιστοποιηµένων εργα-
στηρίων και της αδυναµίας επαρκούς δειγµατοληψίας που να πληρεί τις απαι-
τήσεις εφαρµογής της µεθόδου. 

Οι µέθοδοι αυτές εµφανίζουν επίσης αδυναµίες, που εξακολουθούν να 
συντηρούν κάποιες, περιορισµένες ωστόσο, επιφυλάξεις σχετικά µε την αξιο-
πιστία τους. Η θερµοφωταύγεια, λόγου χάριν, απαιτεί ως υλικό κεραµικά που 
δεν έχουν επαναθερµανθεί, είτε σκοπίµως είτε όχι,  ούτε έχουν εκτεθεί στο 
φως. Πρόσθετο πρόβληµα της µεθόδου αποτελεί η ακτινοβολία του εδάφους. 
Η δενδροχρονολόγηση, από την άλλη, συναντά δυσκολίες στην καθολική α-
ντιστοίχηση των συγκρινόµενων δακτυλίων, όταν τα δένδρα που χρησιµοποι-
ούνται, δεν αναπτύσσονται στο ίδιο µικροπεριβάλλον, αλλά προέρχονται από 
αποµακρυσµένες περιοχές. Επιπλέον, υπάρχουν δεσµεύσεις και ως προς την 
ποιότητα του δείγµατος, που πρέπει να διατηρεί 100 τουλάχιστον δακτυλίους.  

Στη Ραδιοχρονολόγηση, πρέπει να λαµβάνουµε υπόψιν µας ότι η συ-
γκέντρωση άνθρακα στην ατµόσφαιρα δεν είναι σταθερή, αλλά επηρεάζεται 
εν µέρει από µεταβολές στο ρυθµό ανταλλαγών µεταξύ των γεωχηµικών δε-
ξαµενών. Το δείγµα, επιπλέον, που αναλύεται, µας γνωστοποιεί την ηλικία του 
θανάτου του απανθρακωµένου υλικού και όχι της χρήσης του. Αυτό δηµιουρ-
γεί εύλογα προβλήµατα για τη χρονολόγηση µιας οικιστικής φάσης, όταν τα 
δείγµατα προέρχονται από ξύλα που συνεχίζουν να είναι σε χρήση για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα ή έχουν χρησιµοποιηθεί σε δεύτερη χρήση, δεν χρονολο-
γούν, κατ’ επέκταση, µε ασφάλεια το αρχαιολογικό στρώµα από το οποίο 
προέρχονται. Αν, από την άλλη, το τµήµα ξύλου που έχουµε περισυλλέξει, δι-
ασώζει τους εσωτερικούς δακτυλίους, το εργαστήριο θα υποδείξει τα πρώτα 
χρόνια ζωής του δένδρου και όχι τη χρονική στιγµή που αυτό κόπηκε και χρη-

                                                           
11 Αιωνόβια δέντρα στη Βόρεια Αµερική. 
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σιµοποιήθηκε. Έτσι, θεωρούµε περισσότερο φερέγγυα τα δείγµατα απανθρα-
κωµένων σπόρων ή βραχύβιων φυτών και κλαδιών.  
 Μέθοδοι απόλυτης χρονολόγησης υπάρχουν και άλλες, η καθεµιά µε το 
δικό της εύρος εφαρµογής. Η αρχαιοµετρία, ωστόσο, περιλαµβάνει και µια 
µεγάλη σειρά φυσικών, χηµικών, γεωφυσικών ακόµη και βιολογικών αναλύ-
σεων αρχαίων ευρηµάτων από πηλό, λίθο, µέταλλο, γυαλί, οστό κ.ά. Με τις 
αναλύσεις αυτές οι θετικές επιστήµες προσφέρουν πολύτιµες πληροφορίες 
στην αρχαιολογία όσον αφορά την προέλευση της πρώτης ύλης των αντικει-
µένων, την τεχνολογία αλλά και τη διαδικασία κατασκευής τους, καθώς και 
την ταυτότητά τους, όταν αυτή είναι ‘αδιευκρίνιστη’ µακροσκοπικά. 
   Για να κατανοηθεί αυτή η συνεισφορά της αρχαιοµετρίας, παραθέτου-
µε δύο παραδείγµατα: 

1. Στον άνθρωπο των Πάγων Ötzi, θαµµένο στο χιόνι των Άλπεων από 
το τέλος της 4ης χιλιετία π.Χ. ως το 1991, όταν εντοπίσθηκε από ορειβάτες, οι 
αρχαιοµέτρες βρήκαν σκόνη µεταλλεύµατος πάνω στα µαλλιά του, γεγονός 
που έκανε αρκετούς να υποστηρίξουν ότι η αναζήτηση τέτοιων πρώτων υλών 
ήταν η βασική του ενασχόληση. Οι φυσικοί ανθρωπολόγοι, από την άλλη, α-
ποκάλυψαν ότι ήταν στείρος, αφού ανέλυσαν µιτοχονδριακό DNA του µουµι-
οποιηµένου σώµατός του. Αυτό σε συνδυασµό µε τη διαπίστωση ότι είχε προ-
ηγηθεί τραυµατισµός του, κάνει κάποιους να θέτουν το ερώτηµα µήπως είχε 
εκδιωχθεί ή και δολοφονηθεί από τη δική του κοινότητα λόγω ακριβώς αυτής 
του της αδυναµίας. ∆εν αποκλείεται, ωστόσο, να είχε τραυµατιστεί κατά τη 
διεκδίκηση µιας µεταλλοφόρας περιοχής. Αρχαιοµέτρες από το Πανεπιστήµιο 
της Virginia εξέτασαν δείγµατα τριχών από τα µαλλιά του, ώστε η ποσότητα 
άνθρακα, αζώτου και θείου να διαφωτίσει τις διατροφικές του συνήθειες. ∆ι-
απιστώθηκε ότι είχε πολλούς µήνες να καταναλώσει κρέας και γαλακτοκοµικά 
προϊόντα.    

2. Η ανάλυση µεταλλικών αντικειµένων από θέσεις της Ανατολικής 
Μεσογείου έδειξαν ότι βασικές πηγές πρώτης ύλης του µετάλλου ήταν το 
Λαύριο και µερικά νησιά όπως η Σίφνος και η Θάσος. Αυτά τα πορίσµατα εί-
ναι πολύ σηµαντικά για να κατανοήσουµε τα δίκτυα των εµπορικών συναλλα-
γών στο Αιγαίο κατά την Εποχή του Χαλκού. Από την άλλη, η ανάλυση µαρ-
µάρινων νεολιθικών αγγείων από τη Θάσο έδειξε ως πολύ πιθανή προέλευση 
του υλικού τους τη Νάξο, κάτι που κάθε άλλο παρά αναµενόµενο ήταν λόγω 
της αφθονίας των πηγών µαρµάρου στο ίδιο το νησί της Θάσου. 
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Η ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΚΑΙ Η ΜΕΣΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 

 
 

Η Παλαιολιθική Εποχή 
 
Η Παλαιολιθική Εποχή διακρίθηκε και στην Ελλάδα από τη Νεολιθική, 

µε κριτήριο την διαφοροποίηση της τεχνολογίας των λίθινων πελεκητών ερ-
γαλείων. Η διατροφή των ολιγάριθµων ανθρώπινων οµάδων κατά το Ύστερο 
Πλειστόκαινο βασίζεται και στον ελλαδικό χώρο στο κυνήγι και στη συλλογή 
άγριων καρπών. Είδη που προτιµώνται και συλλέγονται στην αιγαιακή παλαι-
ολιθική είναι τα άγρια δηµητριακά, όπως η βρώµη και το κριθάρι, τα όσπρια, 
όπως η φακή και το µπιζέλι, αλλά και καρποί όπως τα φιστίκια και τα αµύ-
γδαλα. Περισσότερο δηµοφιλή θηράµατα είναι το ελάφι, η αντιλόπη, το ζαρ-
κάδι, ο λαγός, ο αίγαγρος, το βόδι, το αγριογούρουνο αλλά και τα πουλιά. 

Γνωστές θέσεις της Παλαιολιθικής εποχής στην Ελλάδα είναι λιγοστές, 
αυτό όµως είναι βέβαιο ότι οφείλεται στη µικρή σηµασία που είχε δοθεί σ’ αυ-
τή την περίοδο µέχρι πρόσφατα. Ευρήµατα όπως το κρανίο από το σπήλαιο 
των Πετραλώνων στη Χαλκιδική αλλά και ένας χειροπέλεκυς από τη ∆υτική 
Μακεδονία µαρτυρούν την πρώιµη παρουσία του γένους homo στην Ελλάδα, 
ήδη κατά την Αρχαιότερη Παλαιολιθική. Ο αµυγδαλόσχηµος χειροπέλεκυς, 
µήκους 15,3 εκ., προέρχεται από την περιοχή Παλαιοκάστρου Κοζάνης, και 
έχει κατασκευαστεί από πράσινο τραχίτη µε αδρά κατεργασµένες όψεις και 
χωρίς διαµόρφωση της βάσης του. Πρόσφατα, βρέθηκαν στη Λίµνη των Κο-
ρισσίων στην Κέρκυρα εργαλεία, κυρίως κροκάλες και χειροπελέκεις, που 
χρονολογήθηκε µε τη µέθοδο του παλαιοµαγνητισµού στο 700.000 π.Σ., το-
ποθετώντας την έναρξη της Παλαιολιθικής στην Ελλάδα 400.000 περίπου 
χρόνια νωρίτερα. Εργαλεία Αχελαίας και Κλακτόνιας παράδοσης, Κατώτερης, 
δηλαδή, Παλαιολιθικής, είναι γνωστά και από τον Κοκκινόπηλο της Ηπείρου. 
Αρκετές υπαίθριες θέσεις µε παλαιολιθικά εργαλεία έχουν εντοπιστεί στις ό-
χθες του Πηνειού. Κάποια από αυτά δεν αποκλείεται να ανήκουν στην Κατώ-
τερη Παλαιολιθική, αν και η πλειονότητά τους χρονολογείται στη Μέση Πα-
λαιολιθική εποχή. 

Το σπήλαιο των Πετραλώνων –παλαιότερο τοπωνυµικό ‘Κόκκινες 
Πέτρες’- έχει έκταση 8,5 στρεµµάτων, βρίσκεται στη δυτική πλαγιά του όρους 
‘Κατσίκα’, και απέχει 1 χλµ. από το χωριό Πετράλωνα και 60 χλµ. από την πό-
λη της Θεσσαλονίκης. Αποτελείται από θαλάµους ύψους µέχρι 10 µ., που επι-
κοινωνούν µε στοές. Για τη χρονολόγηση του απολιθωµένου κρανίου των Πε-
τραλώνων -που ανακαλύφθηκε τυχαία το 1960 καλυµµένο από σταλαγµιτικό 
υλικό- υπάρχει διάσταση απόψεων. Υποστηρίζεται ότι διασώζει αρχαϊκότερα 
χαρακτηριστικά αυτών του homo sapiens, και ίσως ανήκει σε µεταβατικό τύ-
πο από το Homo Erectus στο Homo Sapiens. Ο όγκος της κρανιακής του κοι-
λότητας είναι 1200 περίπου κ.ε. Τα µορφολογικά του στοιχεία υποστηρίζουν, 
κατά τον ανασκαφέα Α.Πουλιανό, µια πρώιµη χρονολόγησή του ανάµεσα στο 
1 εκατοµµύριο και στο 700.000 π.Σ., οι περισσότεροι, όµως, δεν αποδέχονται 
ότι είναι παλαιότερο του 250.000 π.Σ. Πρόβληµα αποτελεί και η συγκεχυµένη 
εικόνα του υπόλοιπου ανασκαφικού context, οι ασαφείς πληροφορίες περί λί-
θινων και οστέινων εργαλείων, καθώς και η απουσία άλλων ανθρώπινων σκε-
λετικών λειψάνων στο σπήλαιο.  

 Οι θέσεις της Κατώτερης Παλαιολιθικής φαίνεται ότι βρίσκονταν και 
στην Ελλάδα κοντά σε όχθες ποταµών και λιµνών, και πρέπει να ήταν βραχύ-



 13 

βια καταλύµατα για την επεξεργασία των εργαλείων και την προετοιµασία της 
τροφής. Αλλά και αργότερα, οι οµάδες των παλαιολιθικών κυνηγών και τρο-
φοσυλλεκτών της Μέσης Παλαιολιθικής φρόντιζαν να διαµένουν εποχιακά σε 
µικρή απόσταση από πηγές νερού, είτε κατά µήκος του Πηνειού, είτε δίπλα 
στις εποχιακές λίµνες της Ηπείρου είτε κοντά στους ποταµούς της ∆υτικής 
Πελοποννήσου. Στις περισσότερες περιπτώσεις µιλούµε για χώρους εργασίας, 
που µπορεί να εντοπίζονται στην περιφέρεια ενός µονιµότερου χώρου καταυ-
λισµού, όπως ήταν τα σπήλαια. Ένα τέτοιο σχήµα κατανοµής των δραστηριο-
τήτων διαπιστώνεται κατά την Ανώτερη Παλαιολιθική στην περιοχή του σπη-
λαίου Φράγχθης στην Αργολίδα, όπου αρκετές θέσεις εργασίας υπήρχαν στον 
περίγυρό του. Πολύ σηµαντικό εύρηµα αποτελεί ο πρόσφατος εντοπισµός ερ-
γαλείων της Κατώτερης Παλαιολιθικής στη Γαύδο και στον Πλακιά της Κρή-
της. Πριν από την επιβεβαίωση του ευρήµατος, η Κρήτη θεωρούνταν ότι κα-
τοικήθηκε για πρώτη φορά µετά από εποικισµό κατά την έναρξη της Νεολιθι-
κής εποχής. 

 
Σηµαντικές θέσεις της Μέσης Παλαιολιθικής εποχής είναι ο Κοκκινό-

πηλος και το Ασπροχάλικο στην Ήπειρο αλλά και θέσεις στις περιοχές Αρ-
καδίας και Ηλείας στην Πελοπόννησο. Χειροπελέκεις και λιθοτεχνία φολίδων 
της εποχής αυτής έχουν βρεθεί και σε νησιά του Ιονίου όπως η Λευκάδα, ενω-
µένη τότε µε την Αιτωλοακαρνανία, κυρίως σε ρηχές λεκάνες µε αποθέσεις 
κοκκινοχωµάτων. Αυτές οι θέσεις παρείχαν νερό, άφθονο κυνήγι και πυριτι-
κές πρώτες ύλες για την κατασκευή των εργαλείων. Στη λιθοτεχνία της Μέσης 
Παλαιολιθικής στον ελλαδικό χώρο, διακρίνεται µια ‘κλασική µουστέρια’ φά-
ση µε ξέστρα και αιχµές που κατασκευάζονταν µε την τεχνική απόκρουσης 
Levallois. Στην τεχνική αυτή ο τεχνίτης είναι σε θέση να  προβλέπει το αποτέ-
λεσµα της λάξευσης, δίνοντας στον πυρήνα µια µορφή που θα προκαθορίσει 
και τον τύπο του εργαλείου. Τα ξέστρα, οι εγκοπές και οι φυλλόσχηµες αιχµές 
της περιόδου έχουν κατά κανόνα µικρό µήκος και µεγάλο πλάτος. 

Στην Πίνδο, στις περιοχές της Σαµαρίνας και του Σµόλικα, έχουν εντο-
πιστεί, µετά το 2002, πολλές θέσεις µε λίθινα εργαλεία της Μέσης Παλαιολι-
θικής εποχής. Οι ανασκαφείς υποστηρίζουν ότι τέτοιες θέσεις, αρκετές σε υ-
ψόµετρο άνω των 1.500 µ., χρησιµοποιήθηκαν γύρω στο 60.000 π.Σ., από τις 
τελευταίες Homo Neadertalensis οµάδες της Βαλκανικής χερσονήσου, οι ο-
ποίες µετακινούνταν στα αλπικά οροπέδια της οροσειράς σε αναζήτηση θη-
ραµάτων. Οι περισσότερες θέσεις είναι υπαίθριες και βρίσκονται στα περά-
σµατα µεταξύ των ορεινών όγκων, εντοπίστηκαν, όµως, και θέσεις σε βραχο-
σκεπές. Οι παλαιολιθικές οµάδες επέλεγαν κατά κανόνα σηµεία δίπλα σε πη-
γές νερού, σε αλπικές λίµνες και σε λατοµεία πυριτολίθου. Φαίνεται ότι στις 
περισσότερες περιπτώσεις υπήρχε επιτόπια κατεργασία των πελεκητών εργα-
λείων, µεταξύ των οποίων έχουν εντοπιστεί Levallois πυρήνες της Μέσης Πα-
λαιολιθικής και µικρολιθικά εργαλεία, πρισµατικοί πυρήνες και λεπίδες που 
πρέπει να χρονολογούνται στην Ανώτερη Παλαιολιθική ή τη Μεσολιθική. Αυ-
τές οι µετακινήσεις είναι βέβαιο ότι συνεχίστηκαν µέχρι το τέλος της Παλαιο-
λιθικής Εποχής, και περιστασιακά µέχρι και την Εποχή του Χαλκού όταν οι 
ανάγκες της µεταβατικής12 κτηνοτροφίας υπαγόρευαν τη χρήση ορεινών εδα-
φών ως βοσκοτόπων την άνοιξη και το καλοκαίρι.   

                                                           
12 Κτηνοτροφική ή άλλη δραστηριότητα που ασκείται εποχικά σε ένα σηµείο, ενώ, στη συνέ-
χεια, η οµάδα µετακινείται σε άλλη θέση, επίσης µεταβατική ή µόνιµη. Αυτή η διαδικασία κα-
θορίζεται από τις καιρικές συνθήκες και τις οικονοµικές στρατηγικές του πληθυσµού. 
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Και κατά την Ανώτερη Παλαιολιθική χρησιµοποιούνται πολλά σπήλαια 
και βραχοσκεπές στην Ήπειρο, όπως η Καστρίτσα στη λίµνη Παµβώτιδα των 
Ιωαννίνων, το Κλειδί, η Μπόιλα αλλά αρκετές ακόµη στις όχθες του ποταµού 
Βοϊδοµάτη. Το µικρό µέγεθος των βραχοσκεπών προδίδει περιορισµένο πλη-
θυσµό που ειδικευόταν στο κυνήγι του αίγαγρου και του αγριόχοιρου. Στο 
φαράγγι του Βοϊδοµάτη πρέπει να κατέληγαν οι ολιγάριθµες αυτές οµάδες 
στο τέλος του Πλειστόκαινου για θερινό κυνήγι, ενώ µάλλον προτιµούσαν την 
πεδιάδα ως χώρο χειµερινής διαµονής. Ανάλογα πρότυπα επιβίωσης είναι βέ-
βαιο ότι υιοθετούνταν και στην Πελοπόννησο όπως δείχνει η έρευνα στη βρα-
χοσκεπή της Κλεισούρας στην Αργολίδα. 

Τα τελευταία χρόνια, έχει προωθήσει τη γνώση µας για την ελληνική 
παλαιολιθική η ανασκαφική έρευνα στο σπήλαιο της Θεόπετρας, κοντά στην 
Καρδίτσα. Η θέση χρησιµοποιήθηκε αδιάκοπα από τη Μέση Παλαιολιθική, 
από το 50.000 περίπου π.Σ., ως και τη Νεολιθική εποχή, µε εποχιακή κατοί-
κηση που εντατικοποιείται µόνον κατά τη Μεσολιθική εποχή. Εδώ, εκτός των 
υπολοίπων σηµαντικών ευρηµάτων, εντοπίσθηκαν και αποτυπώµατα πελµά-
των παιδιών χρονολογηµένα µε ασφάλεια στο 46.000 περίπου π.Σ. Στα στρώ-
µατα της Ανώτερης Παλαιολιθικής, βρέθηκαν άψητες µάζες πηλού, ενώ ανά-
λογα ευρήµατα υπήρξαν και δίπλα σε αρχαιότερες εστίες, της 25ης χιλιετίας 
π.Σ., χωρίς, όµως, να είναι απολύτως ασφαλής η στρωµατογραφική τους έντα-
ξη. Γύρω στο 15.000 π.Σ., χρονολογήθηκαν σκελετικά λείψανα που αποτελούν 
ένα από τα ελάχιστα παλαιοανθρωπολογικά ευρήµατα της περιόδου στον αι-
γαιακό χώρο. Ένας αρκετά πρωιµότερος σκελετός γυναίκας Νεάντερνταλ 
βρέθηκε σε κόγχη σπηλαίου στο Απήδηµα της Μάνης, σε συνεσταλµένη στά-
ση και κτερισµένος µε οστέινα εργαλεία. 

 
Στο σπήλαιο της Φράγχθης, άρχισε να κατοικεί γύρω στο 25.000 π.Σ., 

µια ολιγοπρόσωπη οµάδα που ασχολείται κυρίως µε το κυνήγι µεγάλων θηλα-
στικών όπως το ελάφι και ο όναγρος, αλλά και µε την αλιεία. Η διατροφή τους 
εµπλουτίζεται µε καρπούς δέντρων και συλλογή άλλων φυτών όπως η άγρια 
φακή και το άγριο κριθάρι. Στον περίγυρό του, υπήρχαν, όπως προαναφέρα-
µε, µικρότερες θέσεις, επικουρικές του σπηλαίου. Στη λιθοτεχνία συνηθίζο-
νται τα ξέστρα και οι λεπίδες, ενώ µερικά περίαπτα από δόντι ελαφιού είναι 
τα µοναδικά κοσµήµατα. 

Σηµαντικές είναι και οι πληροφορίες για τη δραστηριότητα των παλαι-
ολιθικών οµάδων στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κατά τη διάρκεια 
της Μέσης και της Ανώτερης Παλαιολιθικής. Το σπήλαιο Μααρά ή Πηγών 
Αγγίτη βρίσκεται στους νότιους πρόποδες του όρους Φαλακρού του Νοµού 
∆ράµας, και είναι γνωστό από το 1978. Το όνοµα του σπηλαίου οφείλεται στο 
ότι µέσω του σπηλαίου τα νερά της πεδιάδας του Νευροκοπίου δηµιουργούν 
τον ποταµό Αγγίτη στη λεκάνη της ∆ράµας. Σε δοκιµαστική τοµή κοντά στην 
είσοδο του σπηλαίου, εντοπίστηκαν απολιθωµένα οστά ελαφιδών, ρινόκερου, 
ιπποειδών, αρκούδας και µαµούθ, είδη που προδίδουν εναλλαγή ψυχρών και 
ηπιότερων κλιµατικών συνθηκών. ∆ίπλα στα οστά των ζώων εντοπίστηκε µι-
κρός αριθµός λίθινων εργαλείων: φολίδες, λεπίδες και απολεπίσµατα από χα-
λαζία και πυριτόλιθο, που χρονολογήθηκαν στη Μέση Παλαιολιθική εποχή, 
και έχουν οµοιότητες µε άλλες µουστέριες λιθοτεχνίες του ελλαδικού χώρου. 
Μια δεύτερη τοµή στο εσωτερικό του σπηλαίου απέδειξε ότι ο χώρος αυτός 
χρησιµοποιήθηκε και κατά τη διάρκεια της Νεολιθικής και της Πρώιµης Επο-
χής του Χαλκού, εφόσον εδώ βρέθηκαν εστίες και αγγεία.     



 15 

Όσον αφορά τα οικιστικά κατάλοιπα των εποχιακών εγκαταστάσεων 
των µικρών αυτών οµάδων γνωρίζουµε ελάχιστα. Στο Μααρά, τα Καλαµάκια 
και το Κεφαλάρι του Άργους έχουν διασωθεί στοιχεία εστιών και δαπέδων 
που µάλλον χρονολογούνται στη Μέση Παλαιολιθική. Στην Καστρίτσα, εκτός 
από τις εστίες, εντοπίστηκαν πασσαλότρυπες για τη στερέωση δερµάτων ώ-
στε να εξασφαλίζεται προστασία από το κρύο, και στην Κλεισούρα µια κυκλι-
κή λιθόκτιστη κατασκευή. Και στις δύο περιπτώσεις τα ευρήµατα χρονολο-
γούνται στην Ανώτερη Παλαιολιθική.  

Στο Νοµό Ροδόπης, στην περιοχή των Πετρωτών εντοπίσθηκε λατο-
µείο πυριτόλιθου το οποίο είναι βέβαιο ότι αρχίζει να χρησιµοποιείται ήδη κα-
τά τη Μέση Παλαιολιθική. Το πρόγραµµα διερεύνησης της προνεολιθικής κα-
τοίκησης στην περιοχή της Θράκης δροµολογήθηκε στις αρχές της δεκαετίας 
του ’90, και επέλεξε το ΝΑ τµήµα της πεδιάδας της Ροδόπης. Στην περιοχή 
της Κρωβύλης η έρευνα αποκάλυψη την παρουσία κάποιων θέσεων µε λιγο-
στά εργαλεία πυριτολίθου, αν και σε ορισµένες περιπτώσεις το υλικό αυτό ή-
ταν περισσότερο, και χρονολογήθηκε στη Μέση Παλαιολιθική εποχή. Περιέ-
χει πυρήνες, φολίδες, ξέστρα και πελέκεις µουστέριας λιθοτεχνίας. Αντίστοιχο 
υλικό συγκεντρώθηκε και στην ορεινή περιοχή των Ασκητών, δίπλα σε βρα-
χοσκεπές που οι ερευνητές θεωρούν σταθµούς περιοδικής κατοίκησης των 
παλαιολιθικών οµάδων για τις ανάγκες του κυνηγιού. 

Στη Θάσο, στη θέση Τζίνες, έχουν ερευνηθεί ορυχεία, από τα οποία οι 
παλαιολιθικές οµάδες εξόρισαν ώχρα13 τουλάχιστον από το 20.000 π.Σ. Για 
την εξόρυξη σε χαµηλές οριζόντιες στοές χρησιµοποιούσαν σφήνες και αξίνες, 
από κέρατο ελαφιού Dama Dama ή αντιλόπης Saiga, είδη που δεν είχαν ε-
κλείψει ακόµη, σε µια εποχή που η Θάσος ήταν ενωµένη µε την ξηρά. Τα έξι 
ανασκαµµένα ως σήµερα στις Τζίνες ορυχεία είναι τα αρχαιότερα στην Ευρώ-
πη µε οριζόντια εξόρυξη. Ενδιαφέρον εµφανίζει ο εργαλειακός εξόπλισµός 
τους. Χωρίς να απουσιάζουν τα οστέινα και λίθινα πελεκητά εργαλεία, τα τε-
λευταία από χαλαζία και πυριτόλιθο, εντούτοις η βασική πρώτη ύλη είναι το 
κέρατο. Υπάρχουν δύο τύποι εργαλείων κρούσης µε τη βοήθεια κροκαλών, οι 
σφήνες και οι αξίνες µε διαµορφωµένο άκρο, ενώ κέρατα βοοειδών χρησιµο-
ποιούνται ως δοχεία συλλογής της ώχρας.      
 

                                                           
13 Η ώχρα ή αιµατίτης είναι κόκκινο χρωστικό ορυκτό, που πιθανόν χρησιµοποιούνταν για τη 
βαφή δερµάτων, υφασµάτων ή του σώµατος. Επίσης µπορεί να προστάτευε από τα έντοµα 
αλλά και να κάλυπτε τη µυρωδιά του κορµιού, κάτι ιδιαιτέρως χρήσιµο στο κυνήγι και στις 
ενέδρες. 
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Η Μεσολιθική Εποχή 
 

Ανάµεσα στην Παλαιολιθική και τη Νεολιθική περίοδο µεσολαβεί ένα 
χρονικό διάστηµα που θεωρείται ‘µεταβατικό’, η Μεσολιθική εποχή14, η 
οποία δροµολογείται µετά το 10.000 π.Χ15, και αναγνωρίζεται συνήθως αρ-
χαιολογικά από τη µικρολιθική της τεχνολογία. Τώρα, συνηθίζεται η δευτερο-
γενής επεξεργασία των λεπίδων, ώστε να παράγονται ακόµη µικρότερα εργα-
λεία γεωµετρικού σχήµατος, κυρίως τραπεζιόσχηµα. Η Μεσολιθική στην Ελ-
λάδα διαρκεί µέχρι τις αρχές της 7ης χιλιετίας π.Χ., και φαίνεται ότι προετοι-
µάζει το έδαφος για την εδραίωση της νεολιθικής οικονοµίας. Στη Φράγχθη 
και στη Σπήλαιο του Κύκλωπα στα Γιούρα, έχουν διευκρινιστεί δύο φάσεις 
της, η Κατώτερη και η Ανώτερη Μεσολιθική. 

Αρκετοί υποστηρίζουν ότι δεν τεκµηριώνεται επαρκώς στον αιγαικό 
χώρο ‘συνέχεια’ ανάµεσα σε Παλαιολιθική και Μεσολιθική, δεν αποκαθίστα-
ται, δηλαδή, πειστική διαδοχή των δύο τεχνολογικών παραδόσεων. Θεωρούν 
πιθανότερη τη ‘διάδοση’ της Μεσολιθικής από την Ανατολία. Οι περισσότεροι, 
ωστόσο, συµφωνούν σήµερα ότι η ιδέα της προέλευσής της από την ελληνική 
παλαιολιθική έχει κερδίσει έδαφος, εφόσον γνωρίζουµε πλέον, εκτός από τη 
Φράγχθη, και άλλες θέσεις µε µεσολιθικά στρώµατα να διαδέχονται τα παλαι-
ολιθικά, όπως τα σπήλαια στη Θεόπετρα και στα Γιούρα.  

Γύρω στο 10.000 π.Χ., οι κάτοικοι στη Φράγχθη φαίνεται ότι µπορού-
σαν πλέον να αποµακρύνονται αρκετά από την ακτή µε τα πλοιάριά τους, µια 
που εντοπίζουµε όλο και συχνότερα στις αρχαιολογικές επιχώσεις οστά µεγά-
λων ψαριών, κυρίως τόννου, αλλά και οψιανό, ηφαιστειακό πέτρωµα κατάλ-
ληλο για την κατασκευή εργαλείων, η κοντινότερη πηγή του οποίου είναι η 
Μήλος. Έχουν προταθεί τρεις πιθανές διαδροµές προσπορισµού αυτού του 
υλικού, µια χερσαία, µια δεύτερη θαλάσσια αλλά σε µικρή απόσταση από την 
ακτή και µια, ίσως λιγότερο πιθανή, ταξιδεύοντας απευθείας από την Αργολί-
δα στη Μήλο. Στο οστεολογικό υλικό της Φράγχθης συναντούµε, εκτός από το 
κόκκινο ελάφι και το ζαρκάδι, τον αγριόχοιρο και τον άγριο ταύρο, είδη που 
θα πρωτοστατήσουν αργότερα στη νεολιθική κτηνοτροφία. Στη θέση αυτή, 
εντοπίστηκε σηµαντικός αριθµός οστρέων Dentalium, η διατροφική αξία των 
οποίων είναι µικρή, είναι, λοιπόν, βέβαιο ότι τα χρησιµοποιούσαν ως κοσµή-
µατα µε αποκοπή του στενού τους άκρου του οστρέου ώστε να τρυπηθούν. Η 
περισυλλογή τους πρέπει να γινόταν σε απόσταση 3 περίπου χλµ. από το σπή-
λαιο, στο σηµείο ανάπτυξης της ακτογραµµής κατά το τέλος του Πλειστόκαι-
νου. 

Στο σπήλαιο του Κύκλωπα στα Γιούρα, επιβεβαιώνεται κατά τη Με-
σολιθική εποχή, γύρω στο 8500 π.Χ., µια εντυπωσιακή εντατικοποίηση της 
αλιείας, χωρίς αυτό να σηµαίνει παρακµή του κυνηγιού και της περισυλλογής 

                                                           
14 Η Μεσολιθική αλλού ονοµάζεται Επιπαλαιολιθική, όπως στη ∆υτική Τουρκία, ενώ δεν έχει 
παντού την ίδια διάρκεια. Στη Βόρεια Ευρώπη, για παράδειγµα, αλλά ακόµη και σε θέσεις 
των Βαλκανίων όπως το Lepenski Vir της Σερβίας εξακολουθεί να υφίσταται ως την 6η χιλιε-
τία π.Χ., όταν οι γύρω περιοχές έχουν ήδη ενσωµατώσει µε επιτυχία τη νεολιθική οικονοµία. 
Στην Ελλάδα, χρονολόγηση µε C14 στα Γιούρα και στη Θεόπετρα έδειξε ότι η Μεσολιθική ε-
ποχή καλύπτει την 9η-8η χιλιετία π.Χ. 
15 Χρησιµοποιούµε εις το εξής αποκλειστικά το χρονολογικό προσδιορισµό π.Χ. (προ Χρι-
στού), λόγω της ευρείας και εδραιωµένης χρήσης του. 
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άγριων καρπών και δηµητριακών. Στα στρώµατα αυτά δεν υπάρχει κεραµική, 
αλλά εκτός από πολυάριθµα αγκίστρια, οι κάτοικοι του σπηλαίου χρησιµοποι-
ούν λίθινα περίαπτα, τριπτήρες για το άλεσµα των καρπών και χάντρες από 
όστρεο. Τα ευρήµατα αυτά είναι ανάλογα µε άλλα επίσης µεσολιθικά από την 
Πρόσυµνα της Αργολίδας, το Μαρουλά στην Κύθνο και το σπήλαιο της Θεό-
πετρας. Μεσολιθικά ευρήµατα διαθέτουµε επίσης από το Σιδάρι στην Κέρκυ-
ρα, λιγοστές θέσεις στο Νοµό Πρέβεζας, το σπήλαιο Σαρακηνού στη Βοιωτία, 
το σπήλαιο Ζαϊµη στην Κακιά Σκάλα Αττικής και την Κλεισούρα Αργολίδας. 

Όπως στη Φράγχθη, έτσι και στα Γιούρα τα εργαλεία οψιανού είναι 
ακόµη λιγοστά, ενώ περισσότερα είναι τα πυριτολιθικά, όλα µικρολιθικών γε-
ωµετρικών τύπων. Η ποικιλία στους τύπους των αγκιστριών υποδεικνύει εξει-
δίκευσή τους ανάλογα µε το είδος του ψαριού που αλιεύεται. Αντιθέτως, το 
κυνήγι δε φαίνεται να αποτελεί προτεραιότητα του πληθυσµού, αν κρίνουµε 
από τη µικρή ποσότητα οστών αγριοκάτσικων, αν και των πτηνών είναι αρκε-
τά αυξηµένα. Η παρουσία του τόννου, ενός είδους της ανοιχτής θάλασσας, 
δείχνει ότι, όπως και στη Φράγχθη, ότι η γνώση της ναυσιπλοΐας ήταν ήδη 
κτήµα των κατοίκων του σπηλαίου. 

Στο Μαρουλά της Κύθνου, οι κάτοικοι ασχολούνταν περισσότερο µε 
την αλιεία χωρίς να υστερεί η τροφοσυλλογή και το κυνήγι µικρών ζώων και 
πουλιών. Η µεγάλη ποσότητα οψιανού εδώ, σε σύγκριση µε τη σαφώς περιο-
ρισµένη των Γιούρων, είναι αναµενόµενη λόγω της γειτνίασης του νησιού µε 
τη Μήλο. Γενικώς, άλλωστε, υποστηρίζεται ότι οι ολιγάριθµες οµάδες της Με-
σολιθικής µάλλον µετακινούνταν συχνά, γεγονός που εξηγεί πειστικά τις ο-
µοιότητες της λιθοτεχνίας τους µε αυτή των ηπειρωτικών θέσεων. Στο Μα-
ρουλά έχουν ανασκαφεί καλύβες µε λιθόστρωτα και κυκλικές κατασκευές που 
διέθεταν δάπεδο από βότσαλα. Κάποιες από αυτές φαίνεται ότι ήταν λαξευ-
µένες στο βράχο και για τη στέγασή τους έφεραν κεντρικό πάσσαλο. Έχει υ-
ποστηριχθεί ότι αυτές οι κυκλικές κατασκευές του Μαρουλά και οι ταφές κά-
τω από το δάπεδο των κατοικιών που τις συναντούµε από την αρχή της Νεο-
λιθικής εποχής, είναι τα στοιχεία που συνδέουν ‘πολιτισµικά’ το Αιγαίο µε την 
Ακεραµική της Κύπρου και της Συροπαλαιστίνης.  

Γενικά, προς το τέλος της Παλαιολιθικής εποχής και για ολόκληρη σχε-
δόν τη διάρκεια της Μεσολιθικής, παρατηρείται στροφή της οικονοµίας προς 
τη θάλασσα, µε προφανή στόχο την αναπλήρωση των ζωικών πρωτεϊνών που 
σπανίζουν λόγω της µείωσης του αριθµού των θηραµάτων. Εντατικοποιείται η 
συλλογή χερσαίων µαλακίων, ενώ στα Γιούρα είναι τεράστιες οι ποσότητες 
των ψαριών, και σηµαντικές αυτές των οστών πτηνών. Στα στρώµατα της Κα-
τώτερης Μεσολιθικής, πλην του χοίρου, εντοπίζονται και οστά προβάτου και 
κατσίκας που εµφανίζουν µεταβατικά στοιχεία εξηµέρωσης, ενώ στην επόµε-
νη φάση, µετά το 7500 π.Χ., είναι πλήρως εξηµερωµένα. Ωστόσο, αρκετοί πι-
στεύουν ότι αυτοί οι µεταβατικοί τύποι µπορεί να έχουν εισαχθεί από την Α-
νατολή. 

Στη διάρκεια της Μεσολιθικής εποχής, οι πληθυσµοί στη Φράγχθη, στη 
Θεόπετρα και στα Γιούρα έθαβαν τους νεκρούς τους, συνήθως ακτέριστους, 
µέσα στον ίδιο το χώρο κατοίκησης. Στη Φράγχθη, εντοπίστηκαν αρκετές 
ταφές της µεσολιθικής, ενταφιασµοί αλλά και δύο καύσεις στην είσοδο του 
σπηλαίου, αν και µάλλον είχαν καεί σε άλλη θέση. Σε ταφή άνδρα, σε συνε-
σταλµένη στάση, σωρός χερσαίων µαλακίων είχε εναποτεθεί πάνω στο σκελε-
τό µαζί µε πέτρες. Στην Κύθνο, συνηθίζεται η τοποθέτηση λίθων πάνω στο 
στήθος του νεκρού, συνήθεια που εξακολουθεί στην ακεραµική Κύπρο και στη 
νεολιθική Ελλάδα, ίσως δηλώνοντας πρόθεση να κρατηθεί µακριά ο νεκρός. 
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Παρατηρήθηκε επίσης ώχρα πάνω σε τµήµατα των σκελετών. Στα Γιούρα ένα 
κρανίο γυναίκας ηλικίας 60 περίπου χρόνων αποτελεί σπάνιο για 9η χιλιετία 
εύρηµα. 

Τα δεδοµένα για τη µετάβαση από την Παλαιολιθική στη Νεολιθική 
εποχή στην Ανατολική Μεσόγειο αυξήθηκαν προσφάτως µε τον εντοπισµό ε-
νός ακόµη σπηλαίου, στη θέση Ακρωτήρι-Αετογκρεµνός της Νότιας Κύπρου, 
όπου πυριτολιθικά εργαλεία ήρθαν στο φως δίπλα σε οστά πυγµαίων ιπποπό-
ταµων και ελεφάντων, αιγαιακής πανίδας που πρέπει να εξαφανίσθηκε πριν 
από το 9000 π.Χ. Το γεγονός ότι ο µικρός αριθµός Μεσολιθικών αλλά και Πα-
λαιολιθικών θέσεων που γνωρίζουµε στον ελλαδικό χώρο οφείλεται σε σηµα-
ντικό βαθµό σε αδυναµία της έρευνας, δηλαδή στην απουσία εντατικών επι-
φανειακών ερευνών, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι όπου πραγµατοποιού-
νται τέτοιες έρευνες, εντοπίζονται και νέες θέσεις. Γνωστά παραδείγµατα οι 
παλαιολιθικές θέσεις που έχουν αρχίσει να εντοπίζονται στη Θράκη από την 
περασµένη δεκαετία, αλλά και οι πρόσφατα εντοπισµένες µεσολιθικές θέσεις 
στην περιοχή της Κάντιας στη νότια ακτή της Αργολίδας.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Μεσολιθική ταφή 
 
         Οπείς και ξέστρα της Μεσολιθικής 
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Η ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
Γεωµορφολογικές και κλιµατικές αλλαγές 

 
Σηµαντικό εφόδιο για την αρχαιολογική έρευνα αποτελεί η καλή γνώση 

της γεωµορφολογικής εικόνας, της χλωρίδας και της πανίδας του χώρου που 
την ενδιαφέρει, τόσο διαχρονικά όσο και κατά τη διάρκεια της περιόδου που 
εξετάζει. Για την ανασύσταση της εικόνας αυτής, καρότα ιζηµάτων έχουν 
ληφθεί από αρκετές ελώδεις λεκάνες του ελλαδικού χώρου. Σ’ αυτά εντοπί-
ζουµε κόκκους γύρης διαφόρων ειδών που µέσω των περιοδικών βροχοπτώ-
σεων επικάθισαν στον πυθµένα των λεκανών, προσφέροντας πληροφορίες για 
τη χλωρίδας κάθε εποχής. 

Τα παλυνολογικά συµπεράσµατα που αφορούν την παλαιοχλωρίδα του 
Πλειστόκαινου προέρχονται από καρότα των περιοχών Έδεσσας, Φιλίππων, 
Ιωαννίνων, Χειµαδίτιδας, Ξυνιάς και Κωπαΐδας. Για τη µελέτη του παλαιοπε-
ριβάλλοντος στις αρχές του Ολόκαινου έχουν πραγµατοποιηθεί παλυνολογι-
κές έρευνες στην Παραλίµνη Βοιωτίας, στη Φράγχθη Ερµιονίδας και στα Χα-
νιά. 

 Έτσι, γνωρίζουµε σήµερα ότι κατά τη 10η χιλιετία π.Χ., κυριαρχούσαν 
από τη Βόρεια Ελλάδα ως την Κρήτη τα ανοιχτά δάση πεύκης, που την επόµε-
νη χιλιετία αντικαθίστανται από δάση πλούσια σε θαµνώδη κάλυψη και σε 
φυλλοβόλες βελανιδιές. Υπάρχουν, βεβαίως, τοπικές διαφορές. Στην Κρήτη, 
λόγου χάριν, τα δάση της πεύκης εξακολουθούν να είναι πυκνά και αργότερα, 
ενώ σε Ήπειρο και Πελοπόννησο την 7η χιλιετία π.Χ. η βλάστηση έχει ήδη γί-
νει κατεξοχήν µεσογειακή, µε πουρνάρια, τουρκοβελανιδιές και φουντουκιές. 
Στην Ανατολική Μακεδονία µέχρι τη 10η χιλιετία π.Χ. κυριαρχούσαν δίπλα 
στα πεύκα και οι άριες βελανιδιές, ενώ µετά το 9.000 π.Χ. αντικαθίστανται 
από φτελιές, φλαµουριές και φουντουκιές. Όσο αποµακρυνόµαστε από τη θά-
λασσα, στην ηπειρωτική ενδοχώρα, τα πυκνά δάση ελάτης και πεύκης εξακο-
λουθούν να ακµάζουν σε όλη τη διάρκεια της προϊστορίας.  

Μέχρι το 11.000 π.Χ., η κλιµατική βελτίωση προκάλεσε µετατόπιση της 
στέπας προς το βορρά και συνεπακόλουθη µετακίνηση των κοπαδιών των µε-
γάλων θηραµάτων, πολλά από τα οποία θα εκλείψουν. Αυτό ανάγκασε τους 
πληθυσµούς του ελλαδικού χώρου να αλλάξουν σταδιακά συνήθειες επιβίω-
σης. Στράφηκαν κυρίως σε µικρότερα θηράµατα και στην εντατική συλλογή 
φουντουκιών, βελανιδιών και κουκουναριών. Κατά τη Μεσολιθική εποχή, οι 
συνθήκες ήταν πιο θερµές και υγρές από ό,τι σήµερα, γεγονός που προώθησε 
την ανάπτυξη πυκνών δασών και τη µείωση της διαθέσιµης βοσκής ακόµη και 
για τα µικρά θηράµατα, κάτι που έστρεψε τους πληθυσµούς προς τις παράκτι-
ες περιοχές για αλιεία και προς τις ανοιχτές πεδιάδες όπου υπήρχαν ποτάµια 
και λίµνες. Οι πλέον βελτιωµένες κλιµατικές υπήρξαν ανάµεσα στο 5800 και 
το  4500 π.Χ.,  όταν σηµειώνεται η µεγαλύτερη πυκνότητα της νεολιθικής κα-
τοίκησης.  

Κατά την τελευταία φάση της Παλαιολιθικής, ανάµεσα στο 20.000 και 
το 10.000 π.Χ., η παγετώδης περίοδος της Würm προκάλεσε παγετώνες στην 
Πίνδο και υποχώρηση της θαλάσσιας στάθµης κατά 100 µ. κάτω από τη ση-
µερινή. Στη Θεσσαλία έχουµε τους τελευταίους παγετώνες της ΝΑ. Ευρώπης 
γύρω στο 16.000 π.Χ. Αποτέλεσµα της όψιµης παρουσία τους ήταν η ανάδυση 
πολυάριθµων τµηµάτων ξηράς. Η τήξη τους, ωστόσο, αµέσως µετά έφερε τα-
χεία άνοδο της θαλάσσιας στάθµης, που, µε τη σειρά της, προκάλεσε σηµα-
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ντικές µεταβολές στο Αιγαίο. Το 10.000 π.Χ. βρισκόταν στα 60 µ. κάτω από 
τη σηµερινό επίπεδο, ενώ το 6.500 στα 20 µ. Τις πρώτες χιλιετίες της Νεολι-
θικής, και πιθανώς ως το 5.000 π.Χ, η λίµνη των Φιλίππων φαίνεται ότι έφτα-
νε µέχρι τα όρια του οικισµού του Ντικιλί Τας. Αυτή η άνοδος συνεχιζόταν µε 
τον ίδιο ρυθµό έως το 4.000 περίπου ξεπερνώντας µάλιστα ελαφρά το τωρινό 
επίπεδο.  

Η άνοδος αυτή είχε ως αποτέλεσµα αρκετές χερσόνησοι να µεταβλη-
θούν σε νησιά. Τέτοια παραδείγµατα αποτελούν η Σαµοθράκη, η Θάσος και 
τµήµατα των Σποράδων. Αλλά και θέσεις που σήµερα βρίσκονται δίπλα στις 
ακτές, κατά τη νεολιθική εποχή πρέπει να βρίσκονταν µερικές εκατοντάδες 
µέτρα µακριά από τη θάλασσα. Επειδή όµως η τήξη των πάγων µεγιστοποίησε 
και τα αποθέµατα γλυκού νερού των ποταµών και των λιµνών, µαρτυρείται σε 
αρκετά σηµεία η δηµιουργία ‘δέλτα’ που προκάλεσαν το αντίστροφο αποτέλε-
σµα, αποµάκρυναν, δηλαδή, παράκτιες ως τότε θέσεις από τη θάλασσα, όπως 
φαίνεται ότι συνέβη στην περιοχή του ∆ιµηνίου στην Ανατολική Θεσσαλία.   

Το γεγονός ότι η µορφή των ακτών πράγµατι επηρεάστηκε σηµαντικά 
από τις διαδικασίες ιζηµατογένεσης, µας το δείχνουν και τα δύο ακόλουθα 
παραδείγµατα: Η πεδιάδα του Σκαµάνδρου στην Τρωάδα, κατακλύστηκε µε-
τά το 9.000 π.Χ. από νερό λόγω της ανόδου της θαλάσσιας στάθµης. Μέχρι το 
6.000 π.Χ., γέµιζε σταδιακά µε θαλάσσια άµµο και άργιλο. Από την επόµενη 
χιλιετία, οι ποτάµιες προσχώσεις και οι ελώδεις αποθέσεις άρχισαν να γεµί-
ζουν µε δικό τους υλικό την περιοχή. Έτσι, ενώ στα µέσα της 4ης χιλιετίας 
π.Χ., οι οικισµοί ήταν ακόµη παράκτιοι, µε την πάροδο του χρόνου δηµιουρ-
γήθηκε ανάµεσα σ’ αυτούς και στην ακτή µια πεδιάδα χαµηλής παραγωγικό-
τητας. Το ιστορικό της λίµνης των Γιαννιτσών στη Μακεδονία αποδεικνύει 
επίσης τον ανταγωνισµό µεταξύ λιµναίων και θαλάσσιων επιδράσεων. Την 7η 
χιλιετία, θέσεις όπως η Νέα Νικοµήδεια ήταν παράκτιες, στις όχθες ενός επι-
µήκους κόλπου. Η περιοχή καλυπτόταν από δάση ιτιών και φουντουκιών. Στη 
συνέχεια, υποχώρησαν οι θαλάσσιες επιδράσεις, και αναπτύχθηκαν έλη. Υ-
πήρξε εισβολή της θάλασσας και γύρω στο 5.500 π.Χ., πριν από την οριστική 
εγκατάσταση του λιµναίου/ελώδους περιβάλλοντος.  

 
Η Νεολιθική Εποχή διαιρείται σε πέντε περιόδους16, των οποίων σήµε-

ρα µπορούµε να καθορίζουµε µε µεγαλύτερη ασφάλεια τα χρονολογικά τους 
όρια, λόγω των απόλυτων  τιµών Άνθρακα 14 που διαθέτουµε: 

 

1.  Προκεραµική ή Ακεραµική 7000 - 6300 π.Χ. 

2. Αρχαιότερη Νεολιθική   6300 - 5800 π.Χ. 

3. Μέση Νεολιθική   5800 - 5300 π.Χ. 

4. Νεότερη Νεολιθική   5300 - 4500 π.Χ. 

5. Τελική Νεολιθική ή Χαλκολιθική  4500 - 3500 π.Χ. 

                                                           
16 Καθεµιά από τις περιόδους αυτές διαιρείται σε υποπεριόδους και φάσεις.  
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Η Προκεραµική περίοδος 
 

∆εν υπάρχει προς το παρόν απόλυτη συµφωνία ως προς την έναρξη της 
νεολιθικής οικονοµίας στον ελλαδικό χώρο, ως προς το αν, δηλαδή, υπήρξε 
αυτόχθων ή επείσακτη από την Εγγύς Ανατολή. Ένας αριθµός ερευνητών υ-
ποστηρίζει το γηγενή της χαρακτήρα της, θεωρώντας ότι υπάρχουν πλέον αρ-
κετά στοιχεία της Ανώτερης Παλαιολιθικής και της Μεσολιθικής που ενισχύ-
ουν, αν δεν τεκµηριώνουν, αυτή τη συνέχεια. Αρκετοί όµως εξακολουθούν να 
θεωρούν πιθανότερη τη διάδοσή της από την Ανατολή είτε άµεσα, µε τη µετα-
κίνηση των πληθυσµών είτε έµµεσα µε την ανταλλαγή προϊόντων και ιδεών. 
Το δίληµµα αυτό καταγράφει ένα ακόµη παράδειγµα ιδεών της ‘µονογένεσης’, 
αν, δηλαδή, ένας νεωτερισµός µπορεί να επινοηθεί και να υιοθετηθεί σε ένα ή 
σε περισσότερα χωρικά και χρονικά σηµεία.  

Όσοι υποστηρίζουν την ‘εισαγωγή’ των νεολιθικών χαρακτηριστικών 
στον ελλαδικό χώρο, χρησιµοποιούν ως επιχειρήµατα: 

α. Την απουσία από την Ελλάδα ορισµένων άγριοι δίκοκκου σιταριού 
αλλά και άγριου προγόνου του προβάτου που ο ρόλος τους είναι σηµαντικός 
για τη νεολιθική οικονοµία. Γενικά, στην Ευρώπη απουσιάζουν οι άγριες µορ-
φές προβάτου και αίγας, θεωρούµε, λοιπόν, πιθανότερο ότι µεταφέρθηκαν 
από Ανατολία. Από την άλλη, και οι άγριες µορφές χοίρου και βοοειδών της 
Ευρώπης δε συµφωνούν γενετικά µε τις εξηµερωµένες µορφές στο βαθµό που 
συµφωνούν εκείνες της Εγγύς Ανατολής.  

β. Την περιορισµένη ‘κατοίκηση’ του ελλαδικού χώρου κατά τη διάρ-
κεια της Ανώτερης Παλαιολιθικής και της Μεσολιθικής περιόδου,  

γ. Την υψηλής ποιότητας κεραµική από τις πρώτες ακόµη νεολιθικές 
φάσεις, καθώς και την απουσία ‘προγόνων’ της νεολιθικής λιθοτεχνίας, στοι-
χεία που συνηγορούν για µια εισηγµένη τεχνολογία, και 

δ. Το γεγονός ότι στον αιγαιακό χώρο όλα τα χαρακτηριστικά της νεο-
λιθικής εµφανίζονται συγχρόνως, κάτι που δεν συµβαίνει στην Εγγύς και τη 
Μέση Ανατολή. 

Η άποψη, από την άλλη, της γηγενούς προέλευσης της ελληνικής νεο-
λιθικής προβάλλει το γεγονός ότι δεν έχουµε στην Ελλάδα πολιτισµικά χαρα-
κτηριστικά αντιγραµµένα από την Ανατολή. Θεωρεί επίσης βαρύνουσες τις 
ενδογενείς διαδικασίες αποδοχής των νεολιθικών οικονοµικών και κοινωνι-
κών πρακτικών, µε άλλα λόγια την ανάγκη προετοιµασίας ενός υπάρχοντος 
πληθυσµιακού στοιχείου για την υιοθέτηση των νεωτερισµών. Πρέπει, πά-
ντως, να επισηµανθεί ότι τουλάχιστον για ορισµένες από τις περιοχές του αι-
γαιακού χώρου, όπως η Κρήτη και η Κύπρος, δεν µπορεί να αποκλειστεί το 
ενδεχόµενο φυτά και ζώα να µεταφέρθηκαν ήδη εξηµερωµένα κατά την 7η χι-
λιετία π.Χ., εφόσον απουσιάζουν επαρκείς ενδείξεις παρουσίας άγριων προ-
γονικών ειδών. Την ιδέα αυτή υποστήριζε µέχρι πρόσφατα η απουσία παλαιο-
λιθικών ενδείξεων στην Κρήτη. Αυτό δεν ισχύει πλέον µετά τον εντοπισµό ερ-
γαλείων της παλαιολιθικής εποχής στη Γαύδο και στον Πλακιά. Προσφάτως, 
δίπλα στην ιδέα της άφιξης οµάδων από την Εγγύς Ανατολή, έχει υποστηρι-
χθεί ότι η έντονη κινητικότητα των µεσολιθικών πληθυσµών στο Νότιο Αιγαίο, 
σε συνδυασµό µε τις µικρότερες αποστάσεις µεταξύ των νησιών κατά την έ-
ναρξη του Ολόκαινου. Έτσι, αρκετοί θεωρούν πιθανή µια τέτοια µετοίκηση 
είτε µέσω Κυκλάδων είτε µέσω Νότιας Πελοποννήσου και Κυθήρων.  

Την εξωγενή εµφύτευση της νεολιθικής οικονοµίας υποτίθεται ότι ενι-
σχύει το γεγονός ότι και στις γειτονικές ευρωπαϊκές περιοχές, όπως η Βουλ-
γαρία, δεν έχουν επίσης εντοπιστεί άγριοι πρόγονου αιγοπροβάτων και σιτη-
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ρών. Επιπλέον, τα ελάχιστα στοιχεία της Μεσολιθικής που ξέρουµε από τα 
Ανατολικά Βαλκάνια, κυρίως γεωµετρική µικρολιθοτεχνία από την περιοχή 
της Βάρνας, δεν φαίνεται να συνδέονται µε ό,τι γνωρίζουµε από τις ίδιες αυ-
τές περιοχές από το επόµενο στάδιο, αυτό της Αρχαιότερης Νεολιθικής. ∆εν 
πρέπει όµως να αγνοείται το γεγονός ότι και εκεί η έρευνα της Παλαιολιθικής 
και της Μεσολιθικής είναι µάλλον ανεπαρκής.  

Πρέπει, ωστόσο, να επισηµανθεί ότι η επίλυση του προβλήµατος της ex 
oriente ή της αυτόχθονης προέλευσης της νεολιθικής στο Αιγαίο, σχετίζεται 
οπωσδήποτε µε το στάδιο στο οποίο βρίσκεται κάθε φορά η αρχαιολογική έ-
ρευνα. Ενώ µέχρι πρόσφατα, η Μεσολιθική µάς ήταν γνωστή µόνον από τη 
Φράγχθη και το Σιδάρι της Κέρκυρας, τώρα έχουν προστεθεί και άλλες θέσεις, 
σε διαφορετικά, µάλιστα, σηµεία του ελλαδικού χώρου, τη Θεσσαλία, την Ατ-
τική και τις Σποράδες. Έχουµε ήδη αναφερθεί στη διαπιστωµένη στις µεσολι-
θικές επιχώσεις των Γιούρων προσπάθεια εξηµέρωσης ακόµη κι αν αυτή ισχύ-
ει µόνο για το χοίρο και όχι για τα αιγοπρόβατα. Άγρια κατσίκα, πάντως, γνω-
ρίζουµε από την Αρχαιότερη Νεολιθική στη Φράγχθη, στον Άγιο Πέτρο και 
στο Αχίλλειο µαζί µε εξηµερωµένα ζώα.  

Κατά την προκεραµική φάση στα Γιούρα, µετά το 6500 π.Χ., η εντατι-
κή αλιεία φαίνεται παρηκµασµένη, κάτι διαπιστωµένο και στον οικισµό του 
Άγιου Πέτρου στις Σποράδες. Αυτό µπορεί να οφείλεται στο ότι τα νέα ενδια-
φέροντα των πληθυσµών, η καλλιέργεια και η κτηνοτροφία, κερδίζουν τώρα 
το ενδιαφέρον των κατοίκων. Αλλά και οι πρόσφατες ανασκαφές στα µεσολι-
θικά στρώµατα του σπηλαίου της Θεόπετρας πρόσφεραν τις πρώτες στον ελ-
λαδικό χώρο ενδείξεις για την παρουσία εδώ άγριας µορφής δίκοκκου σιτα-
ριού, περιορίζοντας έτσι τα επιχειρήµατα των υποστηρικτών της ανατολικής 
προέλευσης της αιγαιακής νεολιθικής στην απουσία αγρίων προγόνων δίκοκ-
κου σιταριού και προβάτου. 

Οι περισσότερες πληροφορίες για πρώιµους οικισµούς που δε χρησι-
µοποιούν ακόµη κεραµική, αλλά έχουν να επιδείξουν τα υπόλοιπα στοιχεία 
της νεολιθικής, προέρχονται από τη Θεσσαλία, όπου η παρουσία της µεγάλης 
θεσσαλικής πεδιάδας είναι λογικό να υπήρξε πόλος έλξης για τους πρώτους 
γεωργούς και κτηνοτρόφους. Αυτό αποδεικνύεται από το µεγάλο αριθµό νεο-
λιθικών θέσεων, τις οποίες αποκαλούµε ‘τούµπες’ ή ‘µαγούλες’. Οι τούµπες 
σχηµατίζονται όταν η κατοίκηση εξακολουθεί για µεγάλη χρονική περίοδο, 
λόγω της πρόθεσης του πληθυσµού να µην µετακινείται αλλά και επαναχρη-
σιµοποιεί τον ίδιο χώρο. Όταν ένα σπίτι καταστρέφεται ή εγκαταλείπεται, 
δηµιουργείται επίχωση από διαλυµένα οικοδοµικά υλικά και κινητά ευρήµατα 
µε πάχος ως 30 εκ. Πάνω σ’ αυτά, αφού προηγηθεί ισοπέδωση του χώρου, οι-
κοδοµούνται τα νέα κτίσµατα. Έτσι, η θέση αυξάνει διαρκώς το ύψος της. Στη 
νεολιθική Θεσσαλία, οι τούµπες είχαν έκταση 5 ως 10 στρέµµατα, και υποτι-
θέµενο πληθυσµό 50 ως 300 ατόµων. Συνυπήρχαν µε επίπεδους οικισµούς, 
στους οποίους υιοθετούνταν η οριζόντια µετακίνηση των οικιών, µε αποτέλε-
σµα να εµφανίζουν πολύ µεγαλύτερη έκταση. Υπήρχαν επίσης οικισµοί όπου 
οι δύο τύποι συνυπάρχουν, η οριζόντια, δηλαδή, µετακίνηση µε τη δηµιουργία 
χαµηλής, κατά κανόνα, τούµπας. Ένα τέτοιο παράδειγµα αποτελεί ο νεολιθι-
κός οικισµός στα Παλιάµπελα Κολινδρού, στη ΒΑ Πιερία. 

Κίνητρα για την ίδρυση µιας µόνιµης νεολιθικής εγκατάστασης απο-
τελούσαν: 

1. Η διαθεσιµότητα εύφορων ‘ελαφρών’ εδαφών για την άσκηση µιας 
γεωργίας χωρίς εξειδικευµένο εξοπλισµό, 
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2. Η παρουσία φυσικών εξαρµάτων, ώστε να προστατεύονται από τις 
πληµµύρες.  

3. Η γειτνίαση µε πρώτες ύλες, αναγκαίες για την κατασκευή κτισµά-
των και εργαλείων αλλά και για τις ανταλλακτικές σχέσεις της κοινότητας, 

4. Η γειτνίαση µε πηγές γλυκού νερού, και 
5. Η δυνατότητα εναλλακτικών οικονοµικών στρατηγικών για την επι-

βίωση της κοινότητας µέσω του κυνηγιού, της αλιείας ή της ανταλλαγής17.   
 
Στα τέλη της δεκαετίας του ’50, οι ανασκαφές στην Άργισσα Μαγούλα, 

κοντά στη Λάρισα, και στο Σέσκλο, κοντά στο Βόλο, αποκάλυψαν την ύπαρξη 
µιας περιόδου µε ήδη διαµορφωµένα τα βασικά στοιχεία του νεολιθικού τρό-
που παραγωγής, δηλαδή τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τη µόνιµη εγκατά-
σταση, χωρίς όµως την παρουσία κεραµικής. Αργότερα, η ίδια αυτή περίοδος, 
η προκεραµική ή ακεραµική, εντοπίστηκε στο Αχίλλειο, στη Σουφλί Μα-
γούλα και στο Γεντίκι, όλες θεσσαλικές θέσεις. Εκτός Θεσσαλίας, µάς είναι 
γνωστή στη Φράγχθη, στην Κνωσσό, στα Γιούρα, και στα ∆ενδρά της Αργολί-
δας.  

Πρόβληµα  υπάρχει για το αν θα πρέπει να δεχτούµε την προκεραµική 
ως αυτόνοµη πολιτισµική φάση, επειδή το πάχος των επιχώσεών της δεν υ-
περβαίνει συνήθως τα 0,50 µ. Τα κατάλοιπά της είναι προφανές ότι δεν µπο-
ρούν να συγκριθούν µε εκείνα των ‘ακεραµικών πολιτισµών’ της Εγγύς και της 
Μέσης Ανατολής, που όπως είδαµε µεσολαβούν ανάµεσα στην Επιπαλαιολι-
θική και στη Νεολιθική. Εκεί, η ακεραµική Ιεριχώ είναι µια οχυρωµένη κοινό-
τητα µε πλινθόκτιστα κτίσµατα και ιερούς χώρους, ενώ το Hacilar έχει, την 
ίδια εποχή, σπίτια µε πλίνθινους τοίχους πάνω σε λίθινα θεµέλια και διακο-
σµηµένα µε γραπτά κονιάµατα. Η διαφωνία για την ύπαρξη ή όχι αυτόνοµης 
ακεραµικής φάσης στην Ελλάδα, ενισχύθηκε µετά την εύρεση κεραµικής στα 
θεωρούµενα ως προκεραµικά στρώµατα της Άργισσας κατά τη δεκαετία του 
‘80, αλλά και στην αδυναµία να εντοπιστεί η φάση αυτή στο Αχίλλειο. 

Στη Χοιροκοιτία της Κύπρου, η Ακεραµική διαρκεί ολόκληρη την 7η 
χιλιετία, και εκπροσωπείται από έναν ακµαίο οικισµό έκτασης 25 περίπου 
στρεµµάτων, µε κυκλικά οικοδοµήµατα κατασκευασµένα µε άψητες πλίνθους 
ή στοιβαχτό πηλό πάνω σε παχιά λίθινα θεµέλια. Οι κυκλικές αυτές κατοικίες 
είχαν διάµετρο 2,30 ως 9,20 εξωτερικά, και 1,40 ως 4,80 εσωτερικά. Οι τοίχοι 
τους καλύπτονταν µε λευκό επίχρισµα, που στο εσωτερικό των κτιρίων έφερε 
τοιχογραφίες, πιθανόν όχι µόνο µε γεωµετρικά θέµατα αλλά και ανθρώπινες 
µορφές. Υπήρχε ένα θυραίο άνοιγµα αλλά µάλλον περισσότερα από ένα πα-
ράθυρα. Οι ανασκαφές της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής εδώ, τεκµηρίω-
σαν την επίπεδη και όχι θολωτή, όπως για δεκαετίες πιστευόταν, στέγαση των 
καλυβών, µε κλαδιά, άχυρα, καλάµια και πηλό πάνω σε ένα κυκλικό ξύλινο 
σκελετό. Τα µεγαλύτερα σπίτια πρέπει να είχαν εσωτερικά διαχωριστικά, θυ-
µίζοντας τις κυκλικές κατοικίες της Συροπαλαιστίνης, καθώς και υπερώο, πι-
θανόν για την κατάκλιση των ενοίκων. Τρεις ή τέσσερις καλύβες µαζί αποτε-
λούσαν µια συστάδα που µοιραζόταν την ίδια αυλή και κάποιες κοινές κατα-
σκευές ή αντικείµενα, εστίες και τριβεία. 

                                                           
17 Για τη διαδικασία της ανταλλαγής προτείνονται τρεις βασικοί τύποι: η αµοιβαιότητα που 
ισχύει ανάµεσα σε άτοµα ή κοινότητες που συναλλάσσονται ως ίσοι και συνήθως έχει τη µορ-
φή του δώρου, η αναδιανοµή κατά την οποία τα αγαθά συγκεντρώνονται και αναδιανέµονται 
από τον αρχηγό, και το εµπόριο µε αγορά, που προϋποθέτει κεντρικό χώρο συνάντησης, αγο-
ραπωλησίες και νόµισµα.    
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Ένας φαρδύς λιθόστρωτος περίβολος µήκους 185 µ. ξέρουµε σήµερα 
ότι δεν χώριζε ως δρόµος το δυτικό από το ανατολικό τµήµα του οικισµού, 
όπως πιστευόταν παλαιότερα, αλλά οριοθετούσε το ανατολικό τµήµα του λό-
φου, που είναι αυτό που κατοικήθηκε πρώτο. Όταν υπήρξε η ανάγκη επέκτα-
σης προς τα δυτικά, χτίστηκε και δεύτερο τείχος πάχους 2,50 µ., έξω από το 
δυτικό τµήµα, µε είσοδο σύνθετης µορφής προς τον οικισµό. Από την άλλη, το 
δεύτερο αυτό τείχος φαίνεται ότι είχε και αναληµµατικό προορισµό, αφού ι-
σοσκέλιζε τη διαφορά των δύο µέτρων από το επίπεδο του λόφου πάνω στον 
οποίο ήταν χτισµένο το δυτικό τµήµα του οικισµού. Το τείχος αυτό ήταν από 
αχυροπηλό, και έφερε επένδυση µε πέτρες. Όπως στην Ιεριχώ, και στη Χοι-
ροκοιτία υπήρχαν µνηµειακές κατασκευές, όπως ένα µεγάλο κτίσµα δίπλα στο 
τείχος, µε διαστάσεις 10 Χ 1,70 µ. και εσωτερική κλίµακα. 
 Κάτω από τα πήλινα δάπεδα των σπιτιών εντοπίστηκαν σε λάκκους 
αρκετές ταφές σε συνεσταλµένη στάση. Φαίνεται ότι υπήρχαν ειδικές φροντί-
δες για τους νεκρούς, µια που εντοπίζουµε πήλινα οµοιώµατα ανθρώπινων 
κρανίων, οπές στους τάφους προφανώς για χοές προς το νεκρό, αλλά και µια 
πρακτική παραµόρφωσης των κρανίων των παιδιών, που αποδίδονται σε ειδι-
κό τρόπο µεταφοράς τους πάνω σε ξύλινες κλίνες. Αλλά και για τους ενήλικες, 
είναι βέβαιο ότι ακολουθούνταν ένα αυστηρό τελετουργικό ενταφιασµού. Κα-
ταρχήν, τοποθετούσαν µια λίθινη λεκάνη και ένα σπασµένο πέτρινο σκεύος, 
και µετά το νεκρό µε το κρανίο να ακουµπά πάνω στη λεκάνη. Στη συνέχεια, 
σκέπαζαν το σώµα µε µια βαριά πέτρα, και έριχναν ένα δεύτερο λίθινο αγγείο 
επίσης σε κοµµάτια. Γέµιζαν, τέλος, το λάκκο µε χώµα και τον έκλειναν µε πη-
λό. Ο µέσος όρος ζωής των κατοίκων της Χοιροκοιτίας έφτανε τα 35 χρόνια, 
αρκετά υψηλός για την εποχή. Το ύψος ήταν 1,60 µ. για τους άνδρες και 1,50 
µ. για τις γυναίκες. Ο συνολικός πληθυσµός πρέπει να έφτανε τα 600 άτοµα.  

Τα λίθινα ειδώλια είναι απολύτως σχηµατοποιηµένα χωρίς δήλωση του 
φύλου, σε αντίθεση µε την Εγγύς Ανατολή όπου η γυναικεία µορφή κυριαρχεί. 
Υπήρχαν ωστόσο και µερικά ειδώλια από πηλό. Εκτός από τα άφθονα λίθινα 
και οστέινα εργαλεία που µαρτυρούν την προτεραιότητα που είχαν οι αγροτι-
κές δραστηριότητες για τους κατοίκους, εντύπωση προκαλεί η υψηλή ποιότη-
τα των λίθινων αγγείων, συχνά διακοσµηµένων µε εγχαράξεις και πλαστικές 
ταινίες. Το γεγονός ότι βασικό κτέρισµα των ταφών αποτελούσε ένα τριβείο 
επεξεργασίας των σιτηρών, µαρτυρεί και αυτό τη µεγάλη σηµασία της γεωρ-
γίας. 

Στο λίγο πρωιµότερο από τη Χοιροκοιτία οικισµό στην Καλαβασσό-
Τέντα, ο ισχυρός ρόλος του συµβολισµού στην ακεραµική περίοδο της Κύ-
πρου γίνεται προφανής στις τοιχογραφίες µε σχηµατοποιηµένες ανθρώπινες 
µορφές µε υψωµένα χέρια που θυµίζουν τις αντίστοιχες στο Catal Huyuk. 
Στον οικισµό αυτό φαίνεται ότι φτάνει οψιανός από την Καππαδοκία, αλλά 
υπάρχει και έντονη συγγένεια της λιθοτεχνίας του µε αυτές της Βόρειας Συρί-
ας. Κοινά χαρακτηριστικά οι λεπίδες µε κυρτή ράχη ως ηµισέλινα, οι αιχµές 
βελών αλλά και οι λεπίδες δρεπανιών. ∆ιαπιστώνεται επίσης εκτροφή αιγο-
προβάτων και χοίρων αλλά και βοοειδών, που µόλις είχαν εξηµερωθεί και στη 
Συρία, γύρω στο 7.700 π.Χ., απ’ όπου υποθέτουµε πως έφτασαν στην Κύπρο. 
Το ποσοστό των αιγοπροβάτων εδώ είναι αρκετά αυξηµένα, ενώ, στον αντί-
ποδα, αρκετά µειωµένο αυτό των ελαφοειδών, γεγονός που οφείλεται στη 
σταδιακή εδραίωση της νεολιθικής οικονοµίας. Στον οικισµό παρατηρούνται 
διαφοροποιήσεις όσον αφορά το µέγεθος των κυκλικών κατοικιών, µε τις µε-
γαλύτερες να βρίσκονται σε ψηλότερο επίπεδο, γεγονός που ίσως υποδεικνύει 
κοινωνική ιεραρχία αποτυπωµένη στην αρχιτεκτονική. Κι εδώ όπως και στη 
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Χοιροκοιτία συναντούµε ταφές σε συνεσταλµένη στάση δίπλα σε σπίτια ή κά-
τω από τα δάπεδά τους, λίθινα σχηµατοποιηµένα ειδώλια και λίθινα αγγεία µε 
ανάγλυφη διακόσµηση.  
 Ανάλογο εργαλειακό εξοπλισµό µε της Καλαβασσού-Τέντας γνωρίζου-
µε και από το Σιλλουρόκαµπο, κοντά στη Λεµεσό, όπου η κατοίκηση δροµο-
λογείται στο β΄ µισό της 9ης χιλιετίας. Εδώ ανασκάφηκαν µεγάλοι καµπυλό-
γραµµοι περίβολοι από πασσάλους, καθώς και ορισµένα εσωτερικά χωρίσµα-
τα, επίσης οριοθετηµένα µε πασσάλους και ορύγµατα. Ίσως είχαµε εδώ µια 
εκτεταµένη κτηνοτροφική εγκατάσταση, µέσα στην οποία ήρθε στο φως µια 
ανθρώπινη ταφή, πλούσια κτερισµένη, και δίπλα της εντοπίστηκε θαµµένη 
µια πιθανόν εξηµερωµένη γάτα. Οι δύο αυτές θέσεις, µαζί µε την επίσης ακε-
ραµική των Κισσόνεργων, καλύπτουν το κενό ανάµεσα στις οµάδες κυνηγών 
και τροφοσυλλεκτών της 10ης χιλιετίας π.Χ. στην Κύπρο, όπως αυτή του Α-
κρωτηρίου-Αετογκρεµού, και στη Χοιροκοιτία της 7ης χιλιετίας. Ο πολιτισµός 
τους έχει εµφανείς συγγένειες µε τη Συροπαλαιστίνη. Η αρχαιότερη φάση 
του, από το 8500 ως το 7500 π.Χ., χαρακτηρίζεται από  κυκλικά οικήµατα και 
πηγάδια σκαµµένα στο βράχο, µαζί µε µεταβατικούς τύπους σιτηρών, ενώ και 
η νεότερη, που διαρκεί ως το 7000 π.Χ., από εξηµερωµένα δηµητριακά, αιγο-
πρόβατα, χοίρους και βοοειδή δίπλα σε ακµαίο ακόµη κυνήγι ελαφοειδών. Λί-
γο αργότερα, οι οικισµοί που ιδρύονται στο Τρουλλί και στον Απόστολο Αν-
δρέα έχουν εξαρχής λιθόκτιστους περιβόλους. Στην τελευταία θέση, ο µεγάλος 
αριθµός των αγκιστριών µαρτυρά την εξάρτηση του οικισµού από τη θάλασ-
σα. Προσφάτως, άρχισε να ανασκάπτεται ένας ακόµη οικισµός της ακεραµι-
κής, στη θέση Όρτος κοντά στην Πάφο.  

 
 
 

Στη Θεσσαλία, στην Άργισσα Μαγούλα, ε-
ντοπίστηκαν 8 ορύγµατα ακανόνιστου σχή-
µατος, µε βάθος µόλις 0,30 ως 0,60 µ. Το µε-
γαλύτερο όρυγµα έχει διαστάσεις 4,00 Χ 2,20 
µ. Πρόκειται για καλύβες µιας µόνιµης εγκα-
τάστασης, σκαµµένες στο φυσικό έδαφος, 
των οποίων οι τοίχοι ήταν κατασκευασµένοι 
µε καλάµια και κλαδιά, και επιχρισµένοι µε 
πηλό, ενώ για τη στέγη είχαν χρησιµοποιηθεί 
τα ίδια υλικά και πάσσαλοι ως στηρίγµατα. 
Στο εσωτερικό των ορυγµάτων εντοπίστηκαν 
εστίες, δάπεδα από πηλό και αποθηκευτικοί 
λάκκοι αλειµµένοι µε πηλό ως µονωτικό υλι-
κό. Στο Σέσκλο, η εικόνα της προκεραµικής 

φάσης στην ‘ακρόπολη’ είναι όµοια, φαίνεται όµως ότι εδώ υπήρχαν τετρά-
πλευρα ορύγµατα, ενώ καινοτοµία αποτελεί η χρήση στο χτίσιµο των τεχνι-
κών pisé, µε µάζες στοιβαχτού πηλού, και ‘wattle and daub’, µε αλοίφωµα α-
χυροπηλού πάνω σε ξύλινο σκελετό που θεµελιώνεται σε τάφρο. Ιδιαίτερο εν-
διαφέρον εµφανίζει στο Σέσκλο ο εντοπισµός αυτής της πρώιµης φάσης όχι 
µόνο στον Τοµέα Α, δηλαδή στην ακρόπολη, αλλά και στον Τοµέα Β, περίπου 
200 µ. µακριά από την ακρόπολη, κάτι που θέτει το ερώτηµα της εντυπωσια-
κής για τα νεολιθικά δεδοµένα έκτασης αυτού του οικισµού, τόσο κατά την 
προκεραµική όσο και στις επόµενες νεολιθικές φάσεις. Αυτός ο εντοπισµός, 

        
             Υπόσκαφη κατοικία 
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ωστόσο, δε συνεπάγεται ότι όλη η έκταση ανάµεσα στους δύο τοµείς είχε πυ-
κνοκατοικηθεί.  
 Στα ∆ενδρά της Αργολίδας, οι ανασκαφές έφεραν στο φως κυκλικά 
ορύγµατα, µε εσωτερικά χωρίσµατα και κόγχες, εστίες και αποριµµατικούς 
λάκκους. Στο σπήλαιο της Φράγχθης, οι προκεραµικές επιχώσεις έχουν µεν 
κάπως µεγαλύτερο πάχος, ίσως γύρω στο 1 µ., αλλά δυστυχώς πολύ µικρή έ-
κταση, ώστε να µπορούν να συναχθούν ασφαλή συµπεράσµατα.  

Στην Κνωσό, στο λόφο ‘Κεφάλα’, όπου οικοδοµείται αργότερα το µι-
νωικό ανάκτορο, εντοπίστηκε λεπτό στρώµα, πάχους µόλις 0,30 µ., που πι-
στεύεται ότι εκπροσωπεί µια πρώιµη νεολιθική εγκατάσταση χωρίς κεραµική, 
χρονολογούµενη στο τέλος της 7ης χιλιετίας π.Χ. Πρόκειται για έναν καταυλι-
σµό µε κυκλικές ηµιυπόγειες πασσαλόπηκτες καλύβες, από τις οποίες διασώ-
θηκαν οι οπές για τη στήριξη των πασσάλων αλλά και τµήµα ενός πασσάλου 
από δρυ. Υπάρχουν, ακόµη, ενδείξεις ότι οι κάτοικοι οικοδοµούν ήδη ευθύ-
γραµµους πασσαλόπηκτους χώρους και µάλλον γνωρίζουν τη χρήση των άψη-
των πλίνθων. Η οικονοµία αυτού του πρώιµου οικισµού αποκαλύπτεται από 
την ανεύρεση καλλιεργηµένου κριθαριού, σιταριού και φακής αλλά και από 
την εκτροφή αιγοπρόβατων, χοίρων και λιγοστών βοοειδών.  
 
 

Η Αρχαιότερη Νεολιθική 
 

Τα περισσότερα στοιχεία και για την περίοδο αυτή προέρχονται από τη 
Θεσσαλία, όπου οι περισσότερες θέσεις της αµφιλεγόµενης Προκεραµικής 
συνεχίζουν να κατοικούνται και µετά τα µέσα της 7ης χιλιετίας, δηλαδή κατά 
την Αρχαιότερη Νεολιθική. Σηµαντικότερες θέσεις: το Σέσκλο, η Άργισσα 
Μαγούλα, η Οτζάκι Μαγούλα, ο Πρόδροµος, το Κεφαλόβρυσο, η Σουφλί Μα-
γούλα, ο Άγιος Πέτρος στις Σποράδες, και, εκτός Θεσσαλίας η Φράγχθη και η 
Κνωσός αλλά και µια νέα θέση στη ∆υτική Μακεδονία, η Νέα Νικοµήδεια, 
χωρίς προκεραµική φάση. Ενδιαφέροντα είναι και τα στοιχεία µιας πρώιµης 
εγκατάστασης γεωργοκτηνοτρόφων στην Ασφάκα της Ηπείρου, όπου το κυ-
νήγι εξακολουθεί να διαδραµατίζει σπουδαίο ρόλο, και η κεραµική της κοινό-
τητας είναι κακοψηµένη και ‘πρωτόγονη’. Η θέση βρίσκεται στις ΒΑ παρυφές 
του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων, και πρέπει να πρωτοκατοικήθηκε στο  τέ-
λος της 6ης χιλετίας π.Χ., λόγω των ιδανικών συνθηκών που εγγυάται η γειτνί-
αση µε τη λίµνη για την άσκηση µιας µεικτής οικονοµίας βασισµένης στη γε-
ωργία και στο κυνήγι. Σπανίζουν θέσεις της περιόδου στο νησιωτικό Αιγαίου, 
ωστόσο ο εντοπισµός Αρχαιότερης Νεολιθικής στη Σίκινο αποδεικνύει ότι οι 
Κυκλάδες δεν ήταν ακατοίκητες κατά την 7η χιλιετία, τουλάχιστον εκεί όπου 
υπήρχε προηγούµενη µεσολιθική κατοίκηση όπως στην περίπτωση της γειτο-
νικής Κύθνου.  

Οι οικισµοί αυτοί έχουν έκταση από 1 µέχρι 10 στρέµµατα, δεν απου-
σιάζουν όµως και εγκαταστάσεις που καλύπτουν πολύ µεγαλύτερη έκταση. Ως 
ασφαλής ένδειξη γι’ αυτήν θεωρείται η διασπορά της επιφανειακής κεραµι-
κής, δεν θεωρείται, ωστόσο, επαρκές τεκµήριο αλλά πρέπει να συνοδεύεται 
από γεωφυσική διασκόπηση. Η ‘προτεινόµενη’ από τη διασπορά της κεραµι-
κής έκταση µπορεί να µην είναι πυκνοκατοικηµένη αλλά να αφήνονται ελεύ-
θερα αδόµητα τµήµατα, όπως πρέπει να συνέβαινε στο Σέσκλο. Από την ευ-
ρύτερη περιοχή της ΝΑ. Ευρώπης, µας είναι γνωστοί και οι δύο τύποι οικι-
σµών, πυκνοκατοικηµένοι και αραιοκατοικηµένοι. Η φαινοµενική έκταση, ε-
πιπλέον, δεν συνεπάγεται µε ασφάλεια τον πληθυσµό µιας κοινότητας. Αυτός 
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υπολογίζεται για τη νεολιθική εποχή µεταξύ 20 και 40 οικογενειών, δηλαδή 
µεταξύ 100 και 300 ατόµων.     

Σε όλους τους οικισµούς της περιόδου εµφανίζεται τώρα η κεραµική. 
Στην αρχή οι τύποι των αγγείων είναι απλοί, σφαιρικοί µε χαµηλή επίπεδη ή 
δακτυλιόσχηµη βάση και δεν φέρουν διακόσµηση. Λίγο µετά την έναρξη της 
περιόδου, ίσως γύρω στο 6000 π.Χ., εµφανίζονται τα πρώτα διακοσµηµένα 
αγγεία, ενώ και τα σχήµατα γίνονται όλο και πολυπλοκότερα (Εικ. Β1). Η δια-
κόσµηση µπορεί να είναι γραπτή, εγχάρακτη ή εµπίεστη µε νυχιές. Υπάρχουν 
απόψεις που αναγνωρίσουν στα διακοσµητικά θέµατα των αγγείων, ήδη από 
αυτή την πρώιµη περίοδο, σύµβολα και νοήµατα, ακόµη κι όταν αποδέχονται 
ότι µε την πάροδο του χρόνου ο κεραµέας τα αναπαράγει µηχανικά έχοντας 
ξεχάσει το αρχικό συµβολισµό του µοτίβου. Η Μ.Gimbutas πρότεινε ότι όλη η 
νεολιθική διακόσµηση συνδέεται µε µια προνεολιθική γυναικεία θεότητα και 
τις ιδιότητές της, παίζει σηµαντικό ρόλο στις τελετουργίες και, για το λόγο αυ-
τό, οι κεραµείς αποτελούν σπουδαία πρόσωπα για την νεολιθική κοινωνία. 

Τώρα η οικονοµία στηρίζεται σε ποικιλία οσπρίων και δηµητριακών, 
ενώ αντιπροσωπεύονται και όλα τα εξηµερωµένα ήδη: τα αιγοπρόβατα που 
κυριαρχούν, κυρίως για το κρέας τους, ο χοίρος, τα βοοειδή αλλά και ο σκύ-
λος.    

Στην Άργισσα εντοπίσθηκε καλύβα µε διαστάσεις 5,00 Χ 4,00 µ., µε 
εστία και αποθηκευτικό λάκκο στο εσωτερικό της καθώς και ίχνη των πασσά-
λων που στήριζαν τη στέγη. Στο Σέσκλο, τα κτίσµατα είναι τετράπλευρα χτι-
σµένα µε ξύλα και στοιβαχτό πηλό, συχνά πάνω σε λίθινη κρηπίδα18, µε όρθιες 
πλάκες ως ορθοστάτες στο εξωτερικό της θεµελίωσης, ώστε να προστατεύο-
νται οι τοίχοι από τα νερά της βροχής. Κατοικείται πλην της ‘ακρόπολης’ και ο 
Τοµέας Β, υπάρχουν, όµως, κάποιες ενδείξεις ότι η ενδοκοινοτική πυκνότητα 
δεν είναι τόσο µεγάλη όσο εκείνη της Μέσης Νεολιθικής, ούτε ο συνολικός 
πληθυσµός τόσος αυξηµένος όσο αρχικά είχε υποτεθεί.   

Στον Πρόδροµο, τα σπίτια ήταν κατασκευασµένα πάνω στο νερό ενός 
έλους ή λίµνης, γι’ αυτό το δάπεδό τους ήταν φτιαγµένο από σειρά παράλλη-
λων δοκαριών µε κλαδιά και παχύ στρώµα πηλού, για να επιτυγχάνεται η στε-
γανότητα. Στην τοιχοδοµία χρησιµοποιείται η τεχνική ‘wattle and daub’, όπως 
αποδεικνύεται από αρκετά τµήµατα πηλών που διασώζουν τα ίχνη του ξύλι-
νου σκελετού τοίχων και στέγης. Η τεχνική του στοιβαχτού πηλού χρησιµο-
ποιείται για χαµηλά τοιχία που δηµιουργούν τις εσωτερικές διαιρέσεις των 
µεγάλων µονόχωρων κτισµάτων. Στον Πρόδροµο αλλά και σε άλλες θέσεις 
όπως η Νέα Νικοµήδεια και το Οτζάκι, συναντώνται µεγάλες οπές ή πλατύτε-
ρες τάφροι, που είναι πιθανότερο να αποσκοπούν στην αποστράγγιση των 
υδάτων παρά στην καλύτερη στήριξη της τοιχοδοµίας. Σηµαντικό εύρηµα θε-
ωρείται η ανακάλυψη µιας ακέραιης σχεδόν στέγης της Αρχαιότερης Νεολιθι-
κής, που πρέπει να κάλυπτε τετράγωνο κτίσµα πλευράς 10 µ. Είναι κατα-
σκευασµένη µε κορµούς και κλαδιά δένδρων συγκρατηµένα µε ξύλινα καρ-
φιά. Κάτω από το δάπεδο ενός σπιτιού, οι ανασκαφές έφεραν στο φως τρεις 
διαδοχικές αποθέσεις σκελετικών λειψάνων µε 11 τουλάχιστον νεκρούς, αν και 
πρέπει να είµαστε επιφυλακτικοί για την αποδοχή του εθίµου της ‘ανακοµι-
δής’. Ως κτερίσµατα έχουν τοποθετηθεί όστρακα αγγείων και εργαλεία από 
πυριτόλιθο.  

Το Αχίλλειο είναι η µόνη θέση της Θεσσαλίας που µας δίνει ορισµένες 
πληροφορίες για τη διάταξη των κτισµάτων στο εσωτερικό του οικισµού: εδώ, 

                                                           
18 Κρηπίδα: θεµέλιο. 
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οι κατοικίες απέχουν αρκετά η µία από την άλλη δηµιουργώντας µεγάλους 
υπαίθριους χώρους µε αυλές, εστίες, φούρνους19 και σηµεία οικοτεχνικών 
δραστηριοτήτων. Τα κτίσµατα είναι κατασκευασµένα κι εδώ όπως και στο 
Σέσκλο µε στοιβαχτό πηλό πάνω σε ξερολιθιές συνδεδεµένες µε λάσπη, αν και 
αργότερα, προς το τέλος της περιόδου, φαίνεται ότι προτιµώνται τα πασσα-
λόπηκτα οικήµατα. Οι ραδιοχρονολογήσεις επέτρεψαν να υπολογίσουµε το 
µ.ο. µιας κατοικίας στα 25 ως 30 χρόνια. Εδώ, ένα µεγάλο πήλινο έδρανο µε 
τέσσερις εστίες στην επιφάνειά του και αρκετά ειδώλια ερµηνεύθηκε ως βω-
µός τελετουργικών πράξεων του τέλους της περιόδου. Ωστόσο, τέτοιες ερµη-
νείες δεν είναι αποδεκτές από όλους και συχνά δεν είναι επαρκώς τεκµηριω-
µένες. 
  Στη Νέα Νικοµήδεια, το πιο συγκροτηµένο οικιστικό σύνολο της Αρ-
χαιότερης Νεολιθικής, ο οικισµός καλύπτει έκταση 25 περίπου στρεµµάτων, 
και ιδρύθηκε γύρω στο 6000 π.Χ. Από το περιορισµένο ανασκαµµένο τµήµα 
του οικισµού  προκύπτει ότι τα κτίσµατά του ήταν χτισµένα µε έναν πυκνό 
‘σκελετό’ πασσάλων, πάνω στον οποίο πλέκονταν κλαδιά, και το σύνολο, στη 
συνέχεια, καλυπτόταν από παχύ στρώµα πηλού εσωτερικά και εξωτερικά. 
Σειρές πασσάλων που έχουν εντοπισθεί στο εσωτερικό των κτισµάτων συνη-
γορούν στην ύπαρξη τετράκλινων στεγών µαζί µε δικλινείς για τα επιµήκη 
κτίσµατα. Κτίρια µονόχωρα συνυπάρχουν µε δίχωρα ή άλλα που διαθέτουν 
τρεις χώρους και στις δύο φάσεις του οικισµού. Κατασκευές που συνδέονται 
µε τις διαδικασίες της τροφοπαρασκευής και της αποθήκευσης όπως οι εστίες, 
οι φούρνοι και οι αποθηκευτικοί λάκκοι βρίσκονται κυρίως ανάµεσα στα σπί-
τια, και το γεγονός αυτό θεωρείται ενδεικτικό του ‘δηµόσιου’ χαρακτήρα τέ-
τοιων δραστηριοτήτων, σε ορισµένες, τουλάχιστον, περιπτώσεις. Αυτό, αν και 
γίνεται δύσκολα αποδεκτό ως κανόνας για την προετοιµασία και κατανάλωση 
της τροφής, µπορεί όµως να ισχύει για την αποθήκευση, αφού έχει συζητηθεί 
και για οικισµούς της Νεότερης Νεολιθικής όπως τα Λιµενάρια και η Μάκρη.  

Στην α’ φάση, τα κτίρια ήταν τετράπλευρα µε πλευρά 6 ως 8 µ., µερικά 
µεγαλύτερα ως 8,00 Χ 11,00 µ., και όλα φαίνεται να έχουν χτιστεί γύρω από 
το µεγαλύτερο κτίσµα του οικισµού, µε διαστάσεις 12,00 Χ 12,00µ., που έχει 
θεωρηθεί από τον ανασκαφέα ως ‘ιερό’. Η θέση του και τα ευρήµατα που ήρ-
θαν στο φως  στο εσωτερικό του, λίθινοι πελέκεις από νεφρίτη, αγγεία ασυνή-
θιστου σχήµατος, 12 γυναικεία ειδώλια, αλλά και αχρησιµοποίητα εργαλεία 
από πυριτόλιθο και οστό, υποτίθεται ότι συνηγορούν µαζί µε το µέγεθός του 
στο να είχε ειδικό προορισµό. Αυτός όµως θα µπορούσε να είναι εργαστηρια-
κός ή αποθηκευτικός και όχι θρησκευτικός. Εξάλλου πρέπει να είµαστε επι-
φυλακτικοί, και επειδή ότι το τµήµα του οικισµού που έχει ανασκαφεί είναι 
πολύ µικρό σε σχέση µε τη συνολική έκταση, αλλά και επειδή δεν γνωρίζουµε 
ακόµη αρκετά για τη νεολιθική θρησκεία και ιδεολογία. Ο οικισµός στη φάση 
αυτή οριοθετούνταν από δύο οµόκεντρους περιβόλους. Στη β’ φάση από την 
οποία έχουν ανασκαφεί µέχρι σήµερα 8 οικήµατα, µονόχωρα ή δίχωρα, ο οι-
κισµός πρέπει να οριοθετούνταν από τάφρο.  

                                                           
19 Οι αρχαιότεροι φούρνοι για τα δηµητριακά και το ψωµί συναντώνται στην Εγγύς Ανατολή 
στο τέλος της 9ης χιλιετίας π.Χ. ∆ιαθέτουν ένα χώρο µέσα στον οποίο τοποθετείται η καύσιµη 
ύλη έως ότου εξασφαλιστεί η επιθυµητή θερµοκρασία. Στη συνέχεια, αποµακρύνεται η καύ-
σιµη ύλη και τοποθετείται στο εσωτερικό του το σιτάρι ή η άψητη ζύµη. Η γνώση της τεχνο-
λογίας των πρώιµων αυτών φούρνων θεωρείται από αρκετούς ότι συνέβαλε στην επιτυχηµένη 
όπτηση των κεραµικών σε ανοιχτή φωτιά.  
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Ενδιαφέρον εµφανίζουν τα ευρήµατα της ανασκαφικής έρευνας και 
στον οικισµό Γιαννιτσών Β, δυστυχώς αποσπασµατικά επειδή βρίσκεται µέ-
σα στη σύγχρονη πόλη, στην περιοχή ‘Παλαιά Αγορά’. Εδώ εντοπίστηκαν, 
στην αρχαιότερη φάση του οικισµού, οικήµατα µε ελλειψοειδή κάτοψη για το 
χτίσιµο των οποίων χρησιµοποιούνται ζεύγη πασσάλων και πηλός. Στις νεότε-
ρες φάσεις, και αυτές της Αρχαιότερες Νεολιθικής, τα κτίσµατα είναι ορθο-
γώνια µε τετράριχτη στέγη και ο οικισµός οριοθετείται µε τάφρο. 

Στη Νέα Νικοµήδεια, ανακαλύφθηκαν επίσης ταφές ανήλικων και ε-
νήλικων ατόµων µέσα στον οικισµό, όπως η ταφή µιας µητέρας µε τα δύο της 
παιδιά σε αποθηκευτικό λάκκο, χωρίς κτερίσµατα. Ωστόσο κάποιοι νεκροί εί-
χαν ένα βότσαλο στο στόµα. Ταφές αυτής της εποχής συναντούµε αποκλει-
στικά µεµονωµένες και κάτω από τα δάπεδα των κατοικιών, εφόσον τα πρώτα 
οργανωµένα νεκροταφεία σε µικρή απόσταση από τον οικισµό συνηθίζονται 
µόνον από τη Νεότερη Νεολιθική και µετά. Εντοπίζονται, πάντως,  ήδη από 
τώρα αποκλίσεις από τον κανόνα του ενταφιασµού: στη Λέρνα Αργολίδας τα 
παιδιά τοποθετούνταν σε µεγάλα αγγεία, ενώ στη Σουφλί Μαγούλα υπάρχουν 
οι πρωιµότερες ενδείξεις για το έθιµο της καύσης των νεκρών. Οι ενήλικές ε-
νταφιάζονταν ανάσκελα, όπως στη Φράγχθη και στη Νέα Νικοµήδεια, ή 
µπρούµυτα όπως στην Άργισσα και στην Κνωσό, αλλά ακόµη συχνότερα πλα-
γίως σε συνεσταλµένη στάση, κατά κανόνα χωριστά κάθε άτοµο. Σπανίως 
κτερίζονταν µε κοσµήµατα, εργαλεία ή αγγεία.  

Στη Μερέντα Μεσογείων Αττικής εντοπίστηκε οικισµός της Αρχαιότε-
ρης Νεολιθικής που ιδρύθηκε γύρω στο 6000 π.Χ. Οι πρωιµότερες κατοικίες 
είναι ηµιυπόγειες κυκλικές ή τετράπλευρες µε πασσάλους στην περίµετρο αλ-
λά σε ορισµένες περιπτώσεις και έναν εσωτερικό για τη στήριξη της στέγης. 
Αργότερα, αποκτούν λίθινα θεµέλια επίσης κυκλικά ή ορθογώνια που µάλλον 
έφεραν ανωδοµή από ωµές πλίνθους. Τα δάπεδα ήταν από πατηµένο χώµα, 
ενώ η στέγη υποθέτουµε ότι ήταν από πλεγµένα κλαδιά αλειµµένα µε λάσπη ή 
πηλό. Ο οικισµός πρέπει να οριοθετούνταν από φράκτη κορµών δέντρων θε-
µελιωµένων σε αβαθή τάφρο. Σε µία καλύβα βρέθηκαν συγκεντρωµένες πολ-
λές λεπίδες πυριτολίθου, κάτι που ίσως σηµαίνει ότι είχαµε εδώ ένα εργαστή-
ριο κατασκευής τους. Προς το τέλος της 5ης χιλιετίας, στη διάρκεια της Νεότε-
ρης Νεολιθικής, ο οικισµός φαίνεται ότι επεκτάθηκε και εκτός της περίφρα-
ξης, πάλι µε ηµιυπόγειες καλύβες. 

Πασσαλόπηκτα κτίρια υπάρχουν την εποχή αυτή και στη Λέρνα. Στην 
Κόρινθο, συνυπάρχουν και οι δύο αρχιτεκτονικές παραδόσεις, αλλά δεν είναι 
σαφές αν τα πασσαλόπηκτα κτίσµατα και εκείνα µε τα λίθινα θεµέλια είναι 
σύγχρονα. Η Αρχαιότερη Νεολιθική µάς είναι επίσης γνωστή στην Ανατολική 
Πελοπόννησο από τρία σπήλαια, της Τσούγκιζας στη Νεµέα, του Κεφαλαρίου 
στο Άργος και, βέβαια, της Φράγχθης έξω από το οποίο ανασκάφηκαν λίθινα 
θεµέλια αλλά και αναληµµατικοί τοίχοι της περιόδου. Στην ευρύτερη περιοχή, 
υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, αν και όχι ασφαλείς, ότι µπορεί να ασκείται την 
εποχή αυτή ένα είδος µεταβατικής κτηνοτροφίας µεταξύ ορεινών και πεδινών 
περιοχών, κάτι που ερµηνεύει την παρουσία µικρών, ίσως εποχιακών θέσεων, 
όπως η Πρόσυµνα, το Μπερµπάτι και τα Αγιωργίτικα. 

Στην Κνωσό, στην αρχή της περιόδου κατοικείται µια έκταση γύρω 
στα 2 στρέµµατα, µε οικήµατα πιθανόν από ψηµένες πλίνθους πάνω σε λίθινη 
κρηπίδα, αν και στα ψηλότερα σηµεία οι τοίχοι ίσως να ήταν κατασκευασµέ-
νοι µε την τεχνική του στοιβαχτού πηλού (pisé). Συνηθίζεται ένας πυκνός τύ-
πος κατοίκησης, µε συµπλέγµατα από µικρά ορθογώνια δωµάτια, µε κτιστές 
εστίες στο εσωτερικό τους και µε επίπεδες στέγες επιχρισµένες µε πηλό. 
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Στους υπάρχοντες αρχικούς πυρήνες προστίθενται νέοι χώροι διαµονής, ανά-
λογα µε τις ανάγκες που προκύπτουν, ή και άλλοι επικουρικοί χώροι οικοτε-
χνίας και σταυλισµού των ζώων. Αυτός ο τύπος εγκατάστασης φαίνεται να έ-
χει περισσότερα κοινά µε την Ανατολία παρά µε τον ελλαδικό χώρο. Ήδη από 
τις προχωρηµένες φάσεις της ΑΝ, διαπιστώνεται ο ίδιος προσανατολισµός 
των κατοικιών µε αυτόν του µινωικού ανακτόρου, και τεκµηριώνεται µια α-
νταλλακτική σχέση µε τις ακτές Συροπαλαιστίνης και της ∆υτικής Μικράς Α-
σίας, από τις οποίες φτάνουν στην Κρήτη καλής ποιότητας πήλινα αγγεία.  
 Προς το τέλος της 6ης χιλιετίας π.Χ., έχουν ήδη φτάσει και στα Επτά-
νησα οι πρώτοι νεολιθικοί πληθυσµοί µεταφέροντας τη γνώση της καλλιέρ-
γειας των δηµητριακών και την εξηµέρωσης ζώων. Κεραµική της Αρχαιότερης 
Νεολιθικής µας είναι γνωστή από το Σιδάρι της Κέρκυρας και από το σπήλαιο 
της Χοιροσπηλιάς στη Λευκάδα. Πρόκειται για µια µονόχρωµη παράδοση δι-
ακοσµηµένη µε νυχιές, που εµφανίζει, εύλογα, εντονότερες αναλογίες όχι µε 
τον αιγαιακό χώρο αλλά µε τη ∆υτική Βαλκανική και την Ιταλία. Στη Χοιρο-
σπηλιά, η συνύπαρξη αποθηκευτικών και µικρότερων διακοσµηµένων αγγεί-
ων µαζί µε ειδώλια αποδόθηκε, χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, σε λατρευτική 
χρήση του σπηλαίου.  

 
Γενικώς, στην Αρχαιότερη Νεολιθική, οι άνθρωποι εγκαθίστανται πε-

ρισσότερο κοντά σε πηγές ή ποτάµια, όπως συµβαίνει στην Άργισσα, στο Ο-
τζάκι και στη Νέα Νικοµήδεια, ή δίπλα σε ακτές, όπως στην περίπτωση της 
Λέρνας και της Νέας Μάκρης, ή ακόµη πάνω σε λόφους ή υψώµατα, κάτι που 
ισχύει, λόγου χάριν στο Σέσκλο και στο Αχίλλειο. Άλλοι οργανώνονται σε πυ-
κνή διάταξη, όπως η Κνωσός, άλλοι σε αραιή όπως η Νέα Νικοµήδεια. Νησιά 
που βρίσκονταν σε µικρή απόσταση από τις ακτές φαίνεται ότι επίσης κεντρί-
ζουν το ενδιαφέρον των νεολιθικών πληθυσµών, όπως συµβαίνει στην περί-
πτωση του Αγίου Πέτρου της Κυρα-Παναγιάς Αλοννήσου. Εδώ µερικές δε-
κάδες κάτοικοι εγκαθίστανται σε ορθογώνια και αψιδωτά σπίτια µε λίθινα 
θεµέλια, εκµεταλλευόµενοι τα προνόµια που προσφέρει η θάλασσα και ο εύ-
φορος όρµος της Κυρα-Παναγιάς. Ο οικισµός, βυθισµένος κατά ένα τµήµα 
του σήµερα, έχει να επιδείξει ενδιαφέρουσα ειδωλοπλαστική και γραπτή κε-
ραµική ερυθρών µοτίβων σε λευκό βάθος. 

Η κεραµική της Αρχαιότερης Νεολιθικής, µετά τη µονόχρωµη αρχική 
φάση, στη συνέχεια αποκτά συµπαγή µοτίβα, κυρίως τρίγωνα και τεθλασµέ-
νες γραµµές µε ερυθρή βαφή πάνω σε υπόλευκο βάθος ή το αντίθετο. Τα αγ-
γεία της Νέας Νικοµήδειας είναι καλυµµένα µε ερυθρό ή κίτρινο επίχρισµα. Ο 
πλέον αγαπητός τύπος είναι αυτός της ηµισφαιρικής φιάλης µε διάτρητες α-
ποφύσεις και επίπεδη βάση ή χαµηλό πόδι.  Η γραπτή κεραµική γνωρίζει µια 
ευρύτατη κατανοµή από την Κεντρική Ελλάδα και τη Θεσσαλία ως τη Μακε-
δονία και ολόκληρη σχεδόν τη Νότια Βαλκανική. Συνυπάρχει σε αρκετούς οι-
κισµούς µε την κεραµική µε εµπίεστη διακόσµηση (impresso), διαδεδοµένη 
ως τη Χοιροσπηλιά της Λευκάδας, το Σιδάρι της Κέρκυρας, την Αλβανία, την 
Αδριατική και τη Βόρεια Ιταλία. ∆ιακοσµηµένα αγγεία όπως αυτά της Θεσσα-
λίας και της ∆υτική Μακεδονίας θεωρούµε πιθανόν ότι αποτελούσαν ανταλ-
λάξιµο είδος µεταξύ των οικισµών, κάτι που είναι βέβαιο ό τι συµβαίνει µε 
σπανιότερα υλικά, όπως ο οψιανός και ο καολίνης της Μήλου καθώς και το 
µάρµαρο και η κατάλληλη για τριβεία πρώτη ύλη των Κυκλάδων.  

Και στα Βαλκάνια, όπου δεν έχει επίσης διακριθεί µια σαφής ακεραµι-
κή περίοδος, η Πρώιµη Βαλκανική Νεολιθική, όπως ονοµάζεται από την To-
dorova, αφορά τις ευφορότερες µόνο περιοχές, κυρίως τα Κεντρικά Βαλκάνια 
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και τη ΒΑ. Βουλγαρία, και χρονολογείται µετά τα µέσα της 7ης χιλιετίας. Η πα-
λαιότερη κεραµική της Αρχαιότερης Νεολιθικής είναι και στη Βουλγαρία η 
µονόχρωµη ερυθρή µε απλά σφαιρικά και ηµισφαιρικά αγγεία. Στην προχω-
ρηµένη Αρχαιότερη Νεολιθική, προς το τέλος της 7ης χιλιετίας, τα αγγεία απο-
κτούν και εδώ λευκή διακόσµηση και σπανιότερα ερυθρή σε ανοιχτόχρωµο 
βάθος. Σηµαντικές θέσεις είναι το Karanovo και το Kovacevo. Τα σπίτια εί-
ναι ορθογώνια δίχωρα, µε διαστάσεις 5 Χ 8 µ., και µε δάπεδα από πηλό. Στο 
Karanovo το πλήθος των δρεπανιών αποδεικνύει τη σηµασία της γεωργίας. 
Στη φάση Ι του Ovcharovo, τα σπίτια είναι διαφόρων διαστάσεων και, πλην 
ορισµένων, µονόχωρα. Στο κέντρο του οικισµού φαίνεται ένας σχεδιασµός σε 
δύο παράλληλες σειρές κατοικιών, κάτι που µάλλον ισχύει και για τις άλλες 
νησίδες, που έχουν όµως διαφορετικό προσανατολισµό. Τα αρχιτεκτονικά 
τους χαρακτηριστικά επίσης παρουσιάζουν διαφορές, αφού αλλού υιοθετείται 
η µεσοτοιχία αλλού όχι. ∆εν φαίνεται να ακολουθούνται παντού οι ίδιοι κανό-
νες. Στο Karanovo Ι, τα σπίτια είναι ορθογώνια ή τετράγωνα πασσαλόπηκτα 
και µονόχωρα, παράδοση που συνεχίζει και στις κατοπινές φάσεις του οικι-
σµού µε σαφώς όµως πιο κανονική και αυστηρή διάταξη. Στη Βουλγαρία, µέ-
χρι το τέλος της Νεολιθικής και της Χαλκολιθικής, οι οικισµοί θα αποκτήσουν, 
παρά το µικρό τους µέγεθος, ένα οργανωµένο πολεοδοµικό σχεδιασµό µε δια-
σταυρούµενους δρόµους, παράλληλες σειρές σπιτιών, οριοθέτηση µε πασσα-
λόπηκτους περιβόλους και συστήµατα τάφρων. ∆ίπλα σε τέτοιους οικισµούς 
πάντως υπάρχουν και εγκαταστάσεις µε υπόσκαφες καλύβες κατασκευασµέ-
νες µε φθαρτά υλικά.     

 

 

 
Βουλγαρία: Karanovo I (AN) Βουλγαρία: Ovcharovo (ΑΝ) 
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Η Μέση Νεολιθική περίοδος 

 
 Η περίοδος αυτή είναι η πρώτη για την οποία οι αρχαιολογικές πληρο-
φορίες µπορούν να θεωρηθούν σχετικά επαρκείς ώστε να κατανοήσουµε µε 
ασφάλεια την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά της. Γι’ αυτό και θεωρείται 
ως η περίοδος παγίωσης όλων των χαρακτηριστικών των οικονοµικών και 
κοινωνικών θεσµών και πρακτικών της νεολιθικής περιόδου, µάλιστα όχι σε 
ορισµένες µόνον περιοχές αλλά στο σύνολο σχεδόν του ηπειρωτικού ελλαδι-
κού χώρου. Η βαρύνουσα σηµασία των ερευνών στο Σέσκλο της Θεσσαλίας 
από δύο σπουδαίους Έλληνες αρχαιολόγους, το Χρήστο Τσούντα και το ∆η-
µήτρη Θεοχάρη, φαίνεται από το γεγονός ότι µέχρι πρόσφατα ταυτιζόταν σχε-
δόν η περίοδος αυτή µε τον ‘πολιτισµό’ του Σέσκλου. Ωστόσο, υπάρχουν και 
άλλες θέσεις µε σηµαντικά κατάλοιπα της Μέσης Νεολιθικής, όπως η Οτζάκι 
Μαγούλα, η Τσαγγλί Μαγούλα, η Ελάτεια, η Λέρνα, η Χαιρώνεια, η Κνωσός, 
αλλά και θέσεις στη Βόρεια Ελλάδα όπως το ∆ισπηλιό, τα Σέρβια, οι Σιταγροί, 
τα Λιµενάρια και η Μάκρη. 
 Στο Σέσκλο, η κορυφή ‘Καστράκι’ βρίσκεται ανάµεσα σε δύο ρέµατα, 
και αυτός είναι ο λόγος που η ανατολική της πλευρά έχει υποστεί έντονη διά-
βρωση, µε αποτέλεσµα να γνωρίζουµε σήµερα  µόνο τη µισή της έκταση. Η 
συνολική κατοικηµένη έκταση του λόφου δεν πρέπει να ξεπερνούσε τα 4 
στρέµµατα. Μολονότι ο οικισµός υπάρχει και κατά τις προηγούµενες δύο πε-
ριόδους, τώρα όµως αποτυπώνεται στην οικιστική του ένας ιδιαίτερος χαρα-
κτήρας, µε την εγκατάσταση να εξακολουθεί να αναπτύσσεται σε δύο τοµείς, 
την ‘ακρόπολη’ και στην ‘πόλη’20. 

Τα σπίτια διατηρούν τη λίθινη κρηπίδα τους ύψους µέχρι το ύψος του 
1,00 µ., και είχαν ανωδοµή από άψητες πλίνθους. Η στέγη τους πρέπει να ή-
ταν δικλινής ή τετρακλινής, κατασκευασµένη από ξύλινο σκελετό καλυµµένο 
µε παχύ πηλό, όπως πληροφορούµαστε από τµήµατα πηλού στέγης αλλά και 
από πήλινα οµοιώµατα σπιτιών. Σε ένα τέτοιο τµήµα οµοιώµατος είναι εµφα-
νής η διαµόρφωση ενός ‘οπαίου’, για τον καπνό της εστίας που έκαιγε στο ε-
σωτερικό του σπιτιού. Επικρατεί το ορθογώνιο σπίτι µικρών διαστάσεων, κα-
τά κανόνα µονόχωρο και ‘ελεύθερο’, και µε έκταση από 30 ως 50 τ.µ. Στο Σέ-
σκλο, συναντούµε για πρώτη φορά και το ‘µεγαρόσχηµο’ τύπο κατοικίας, ό-
πως φαίνεται στο κτίσµα 7-8-9. Τα κτίρια χτίζονται και ξαναχτίζονται στο ίδιο 
µέρος, µε τον ίδιο προσανατολισµό, γεγονός που οδήγησε κατά καιρούς τους 
αρχαιολόγους σε υποθέσεις σχετικά µε µια πρώτη µορφή ιδιοκτησίας της γης, 
τουλάχιστον όσον αφορά την ‘ακρόπολη’. Ανάµεσα στα κτίσµατα υπήρχαν 
στενοί δρόµο και πλατείες, συχνά µε παράλληλη κατεύθυνση. ∆ίνεται η εντύ-
πωση δύο συγκροτηµάτων που αναπτύσσονταν στον Τοµέα Α γύρω από την 
πλατεία ή µια δηµόσια αυλή µπροστά από το κεντρικό κτίσµα. Μπορούµε, 
λοιπόν, να µιλήσουµε για ενιαίο σχέδιο διάταξης.  

Το ‘µεγαρόσχηµο’ κτίσµα, περίπου στο κέντρο της ‘ακρόπολης’, έχει τα 
βασικά στοιχεία του πολύ οψιµότερου µυκηναϊκού µεγάρου, δηλαδή ανοιχτό 
προστώο µε παραστάδες, και δύο συνεχόµενους χώρους δροµικά τοποθετηµέ-
νους. Η είσοδός του έβλεπε σε πλακόστρωτη αυλή. Υπάρχουν, ωστόσο, ενδεί-
ξεις ότι η µορφή που έχει το κτίσµα σήµερα δεν ήταν αυτή εξαρχής, αλλά είναι 
µάλλον αποτέλεσµα επάλληλων προσθηκών, λόγω των αυξανόµενων αναγκών 

                                                           
20 Οι ονοµασίες αυτές οφείλονται στους ανασκαφείς της θέσης Χ.Τσούντα και ∆.Θεοχάρη, και 
διατηρούνται συµβατικά για τους Τοµείς Α και Β.  
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της οικογένειας. Είναι, ωστόσο, παράδοξο ότι αυτό συµβαίνει σε ένα µόνο 
σπίτι που βρίσκεται µάλιστα σε κεντρικό σηµείο της ‘ακρόπολης’, γι αυτό και 
δεν έχει θεωρηθεί ίσως αδίκως ως η κατοικία µιας ‘αρχηγικής µορφής’ της νε-
ολιθικής κοινότητας ή ένα οίκηµα δηµόσιου χαρακτήρα, ίσως για κοινές συνε-
λεύσεις ή µε προορισµό την αποθήκευση και την αναδιανοµή του παραγωγι-
κού πλεονάσµατος.  

Το κτίριο 11-12, δίχωρο παρά το γενικό κανόνα, ονοµάστηκε από το 
Τσούντα ‘οικία του κεραµέως’, γιατί στο εσωτερικό του ανακαλύφθηκε σηµα-
ντικός αριθµός αγγείων. Στο δωµάτιο 12 παρατηρούµε το σχηµατισµό τριών 
αντηρίδων, τετράγωνης διατοµής, πιθανότατα για τη στήριξη ξύλινου µεσο-
πατώµατος. Οι τοίχοι αυτού του δεύτερου χώρου ήταν ιδιαιτέρως φροντισµέ-
νοι, επιχρισµένοι µε λευκό πηλό, που διατηρήθηκε λόγω της πυρκαγιάς που 
κατέστρεψε το κτίσµα. Ο χώρος 12 φαίνεται ότι εξυπηρετούσε κυρίως τις α-
νάγκες αποθήκευσης και τροφοπαρασκευής, ενώ ο 11 στέγαζε τις οικοτεχνικές 
δραστηριότητες, αν και όχι αποκλειστικά την κεραµική. Μπροστά από  το δω-
µάτιο 11 ίσως υπήρχε στεγασµένος χώρος, γιατί εντοπίστηκε εδώ πηλόχριστο 
δάπεδο καθώς και δύο οπές πασσάλων που  στήριζαν στέγη από ελαφρά υλι-
κά. 

Στα δυτικά ολόκληρου του συγκροτήµατος βρέθηκαν τοίχοι µε αρκετό 
πάχος, ως 1,00 µ., για να ανήκουν σε σπίτια και συχνά παράλληλοι µεταξύ 
τους. Πρόκειται για αναλήµµατα21 που στήριζαν αναβαθµούς πάνω στους ο-
ποίους είχαν κτισθεί οικήµατα, αν και κατά το παρελθόν είχαν θεωρηθεί ως 
οχυρωµατικά έργα. Η δεύτερη αυτή άποψη χρησιµοποίησε ως επιχειρήµατα: 
την τάφρο που έχει επίσης εντοπισθεί σε αυτήν την πλευρά της ακρόπολης, 
τις θεωρούµενες ‘οχυρώσεις’ άλλων θέσεων της Θεσσαλίας, όπως η Μαγούλα 
Χατζηµισιώτικη, αλλά και τις ανάλογες τάφρους στη Σουφλί Μαγούλα και στα 
Σέρβια, αλλά και την παλαιότερη της Αρχαιότερες Νεολιθικής στη Νέα Νικο-
µήδεια. Ωστόσο, είναι πιθανότερο ότι αυτοί οι περίβολοι οριοθετούν το χώρο 
της ‘ακρόπολη’, και τον αποχωρίζουν από τον υπόλοιπο οικισµό.   

Περίπου 200 µ. από την ακρόπολη, στον Τοµέα Β, εντοπίσθηκε επίσης 
συγκρότηµα  κτισµάτων της ίδιας περιόδου, µε εµφανείς όµως οικιστικές δια-
φορές από εκείνα του Σέσκλου Α, δηλαδή της ‘ακρόπολης’. Ενώ τα οικήµατα 
στην κορυφή του λόφου είναι ‘ελεύθερα’ και σε αραιή διάταξη, αυτά της πλα-
γιάς µοιράζονται µεσοτοιχίες, και είναι πυκνά διαταγµένα, αφήνοντας όµως 
µεγάλους αδόµητους χώρους µεταξύ των οικιστικών συστάδων. Επιπλέον, η 
σταθερή χρήση του ίδιου χώρου για το χτίσιµο των οικοδοµών, που την παρα-
τηρούµε στο Σέσκλο Α, δεν παρατηρείται στο Σέσκλο Β, όπου τα κτίσµατα µε-
τακινούνται σταδιακά, µε αποτέλεσµα να µην σχηµατίζεται εδώ ‘τούµπα’. ∆εν 
παρατηρούνται, ωστόσο, διαφορές ως προς τα υλικά και τις τεχνικές δόµησης. 
Οι οικιστικές συστάδες του Τοµέα Β εµφανίζουν µεγάλη πυκνότητα. ∆ιαπι-
στώθηκαν ενδείξεις εγκατάστασης σε απόσταση µεγαλύτερη του 1 χλµ. από 
τον ανασκαµµένο πυρήνα, δεκαπλασιάζοντας την έκταση των 100 στρεµµά-
των που είχε προταθεί από το Θεοχάρη τη δεκαετία του ‘70. Το Σέσκλο Β, αν 
και µε επίχωση συχνά µικρότερη και του 1 µ., είναι πιθανόν ότι στέγαζε αρκε-
τές εκατοντάδες κατοίκων, εφόσον οι ενδείξεις υψηλής ενδοκοινοτικής πυ-
κνότητας θεωρηθούν κανόνας για όλη την έκταση. Αυτός ο πληθυσµός, µάλι-
στα, ίσως δεν αυξήθηκε σταδιακά ως αποκύηµα ενός οικισµού που ευηµερεί, 
αλλά υπήρχε ήδη από τις πρώιµες φάσεις της Νεολιθικής εποχής. Σήµερα 

                                                           
21 Τοιχία αντιστήριξης για άνδηρα, δηλαδή ‘ταράτσες’ γεµισµένες µε χώµα είτε για να χτι-
σθούν πάνω τους κτίσµατα είτε για να καλλιεργηθούν. 
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γνωρίζουµε και άλλους οικισµούς στον ελλαδικό χώρο µε εντυπωσιακή έκταση 
όπως αυτοί της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά σ’ αυτούς δε διαθέτουµε επαρκή 
στοιχεία για την ενδοκοινοτική τους πυκνότητα.  

Ολόκληρος σχεδόν ο οικισµός του Σέσκλου καταστράφηκε από πυρκα-
γιά προς το τέλος της Μέσης Νεολιθικής, και έµεινε ακατοίκητος για 400 πε-
ρίπου χρόνια.   

Παρά τα πλούσια κινητά ευρήµατα αυτής της θέσης, εκείνο που περισ-
σότερο χαρακτηρίζει τον ΄πολιτισµό του Σέσκλου’ είναι η ονοµαστή κερα-
µική του. Χαρακτηρίζεται από γραµµικά και συµπαγή διακοσµητικά µοτίβα, 
παράλληλες γραµµές, τεθλασµένες, φλογόσχηµα και βαθµιδωτά κοσµήµατα, 
όλα γραπτά, µε σκούρο κόκκινο χρώµα πάνω σε υπόλευκο επίχρισµα µε το 
οποίο έχει καλυφθεί ολόκληρη η επιφάνεια του αγγείου. Η κεραµική αυτή 
φτάνει σε υψηλό επίπεδο ποιότητας, έτσι ώστε δικαιολογηµένα να συνδέεται 
µε εξειδικευµένους αγγειοπλάστες, ενώ είναι εµφανής και η σχέση των διακο-
σµητικών της θεµάτων µε την υφαντική και την καλαθοπλεκτική, τεχνικές που 
είναι βέβαιο ότι ακµάζουν επίσης την ίδια περίοδο. Ο µεγαλύτερος όγκος, ω-
στόσο, της κεραµικής παραγωγής εξακολουθούν να είναι τα µονόχρωµα αγ-
γεία, µε λεπτότατα τοιχώµατα, εξαιρετική όπτηση και περίπλοκα σχήµατα. Η 
φλογόσχηµη διακόσµηση συναντάται σχεδόν αποκλειστικά σε λεκανίδες µε 
επίπεδη βάση. Ο ‘πυκνός’ ρυθµός µε τα βαθµιδωτά κοσµήµατα συνηθίζεται 
στην πρωιµότερη φάση του µεσονεολιθικού Σέσκλου, ενώ ο γραµµικός ρυθµός 
µε τις ταινίες και τις τεθλασµένες γραµµές χαρακτηρίζει την όψιµη φάση του. 
Στη Νότια Θεσσαλία γίνεται αγαπητή προς το τέλος της Μέσης Νεολιθικής η 
ξεστή διακόσµηση, που δηµιουργείται µε απόξεση σε παράλληλες γραµµές 
ενός ερυθρού επιχρίσµατος που καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια του αγγεί-
ου.  

Συναντάται τώρα και ένας νέος τύπος οικήµατος, που ονοµάζουµε ‘τύ-
πο Τσαγγλίου’ από την οµώνυµη θέση. Πρόκειται για τετράγωνα κτίσµατα, 
µε πλευρά µεγαλύτερη από 5 µ., και µε οκτώ εσωτερικές αντηρίδες ορθογώνι-
ας διατοµής, δύο σε κάθε τοίχο. Αντηρίδες στο εσωτερικό δωµατίων συνα-
ντούµε σπάνια στη νεολιθική αρχιτεκτονική, µε πιο γνωστά τα παραδείγµατα 
από την Οτζάκι Μαγούλα, το κτίριο 11-12 στο Σέσκλο και την Οικία Α στην 
Κνωσό. Η διευθέτηση, όµως, αυτή είναι πολύ δηµοφιλής στον οικισµό Can 
Hasan της Ανατολίας, όπου τα σπίτια είναι πολύ πυκνά διευθετηµένα, κατά τα 
ανατολικά νεολιθικά πρότυπα, µοιράζονται µεσοτοιχίες, και δεν έχουν πρό-
σβαση παρά µόνο από τη στέγη µέσω ανοίγµατος στην οροφή. Στα θεσσαλικά 
παραδείγµατα, ωστόσο, τα κτίρια αυτού του τύπου έχουν είσοδο. Στην Οικία 
Τ στο Τσαγγλί παρατηρούµε δύο αντηρίδες σε κάθε τοίχο και το ίδιο συµβαί-
νει στην οικία C2 στο Οτζάκι. Στο δεύτερο οικισµό, ωστόσο, υπάρχει µία µό-
νον αντηρίδα σε ένα τοίχο του κτίσµατος D2 ενώ άλλες βρίσκονται αποµονω-
µένες στις γωνίες των δωµατίων. Ο Sinos πρότεινε να τις θεωρούµε στηρίγµα-
τα ενός υπερυψωµένου εξώστη κατ’ αναλογία µε ό,τι ισχύει στο Can Hasan, 
αλλά εξίσου πιθανή φαίνεται η συµµετοχή τους στη στατική της τοιχοδοµίας 
και της στέγης. ∆ηµιουργείται, έτσι, ένας ευρύς εσωτερικός χώρος χωρίς να 
απαιτείται η οικοδόµηση εγκάρσιων τοίχων, ενώ, συγχρόνως, προσφέρονται 
διακριτοί χώροι εργασίας και αποθήκευσης.  

Ο αρχιτεκτονικός αυτός νεωτερισµός εντάσσεται στην διαπιστωµένη 
τάση για πειραµατισµούς κατά τη διάρκεια της Μέσης Νεολιθικής στο Αιγαίο, 
όχι πλέον τόσο για τα υλικά δοµής και τη στατική των κτισµάτων αλλά για τις 
διαστάσεις τους, τη διάκριση χώρων διαφορετικής λειτουργίας και τις ‘πολεο-
δοµικές’ ρυθµίσεις. Στο Σέσκλο το µεγαρόσχηµο οίκηµα συνυπάρχει µε τη δί-
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χωρη ‘οικία του κεραµέως’ και µε τα µονόχωρα ορθογώνια κτίσµατα 37, 38, 
39, 47 και 50. Στο Αχίλλειου µονόχωρα µικρά σπίτια διαδέχονται τα παλαιό-
τερα δίχωρα ορθογώνια. Στην Ελάτεια και τη Λέρνα και την Κνωσό προτιµούν 
τα πολύχωρα οικήµατα.  

Στην Οτζάκι Μαγούλα, τα οικήµατα είναι τοποθετηµένα το ένα δίπλα 
στο άλλο, και διαχωρίζονται µε στενά περάσµατα πλάτους από 0,30 ως 1,50 µ. 
Περιφράξεις οριοθετούν τα οικοδοµικά τετράγωνα. Εδώ επιβεβαιώνεται η 
αποκλειστική σχεδόν χρήση οπτοπλίνθων ενώ η τεχνική pisé περιορίζεται 
στους τοίχους των περιφράξεων22. Οι πλίνθοι, µάλιστα, διαστάσεων 25 Χ 35 µ. 
ή  40 Χ 50 µ. και πάχους 12 εκατοστών µάλλον εδράζονται απευθείας στο έ-
δαφος για κατοικίες µεγαλύτερων διαστάσεων και σύνθετης κάτοψης. Η τε-
χνική της ψηµένης πλίνθου για την ανωδοµή φαίνεται ότι είναι γνωστή πλέον 
σε πολλά σηµεία του αιγαιακού χώρου, όπως, λόγου χάριν, στη Νέα Μάκρη 
και στη Λέρνα. Στην Κνωσό, συνηθίζεται συνθετότερη εσωτερική διάρθρωση, 
και η οικία A εµφανίζει τραπεζιόσχηµη κάτοψη, προσφέροντας ίσως το αρ-
χαιότερο παράδειγµα ενός τύπου οικήµατος που ονοµάζουµε ‘Βut and Βen’23.  

Στην Οτζάκι Μαγούλα εντοπίσθηκαν εννέα συνολικά κτίρια, µεταξύ 
των οποίων ένα τουλάχιστον µεγαρόσχηµο µε ‘πρόδοµο’, άλλα µονόχωρα και 
άλλα δίχωρα. Παρατηρούµε δηλαδή να συνυπάρχουν στο Οτζάκι την ίδια 
χρονική περίοδο, κτίσµατα διαφορετικού τύπου, κάτι ιδιαιτέρως ενδιαφέρον 
για τη µελέτη της οικιστικής της Μέσης Νεολιθικής. Και στη θέση αυτή παρα-
τηρείται όπως και στον Τοµές Α του Σέσκλου, αδιάκοπη χρήση των ίδιων ‘οι-
κοπέδων’ για ανοικοδόµηση µετά από καταστροφές, γεγονός που έχει συνδε-
θεί κι εδώ µε µια πρώτη ένδειξη ιδιοκτησίας. Το στοιχείο αυτό, πάντως, ως 
προς τη χρήση του χώρου, παρατηρείται και στο Τσαγγλί, όπου οι οικίες P, Q 
και R είναι κτισµένες η µια πάνω στην άλλη. 
 Στο Αχίλλειο, τα οικιστικά λείψανα είναι εξίσου σηµαντικά µε της 
προηγούµενης περιόδου. Τα σπίτια είναι τώρα κυρίως πασσαλόπηκτα, καµιά 
φορά µε ξύλινα δάπεδα, και εξακολουθούν να έχουν αραιή διάταξη, αφήνο-
ντας µεγάλους υπαίθριους χώρους ανάµεσά τους, όπου εντοπίζονται πολλές 
κατασκευές για την επεξεργασία των καρπών και την οικοτεχνία. Ένα δίχωρο 
κτίσµα µε λίθινα θεµέλια, θρανίο κατά µήκος ενός από τους τοίχους του θεω-
ρήθηκε από τους ανασκαφείς ως ‘ιερό’ λόγω των πολλών ειδωλίων που εντο-
πίσθηκαν στο εσωτερικό του. ∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι βαθιά τάφρος οριοθε-
τούσε την κεντρική αυλή του οικισµού αποχωρίζοντάς την για κάποιο λόγο 
από την υπόλοιπη έκταση του οικισµού.    
 Εκτός Θεσσαλίας, η Μέση Νεολιθική µάς είναι γνωστή από αρκετές 
θέσεις. Στη Νέα Μάκρη της Αττικής, συνυπάρχουν δύο τύποι κατοικιών: 

α. Ορθογώνιας κάτοψης, µονόχωρες ή δίχωρες, κατασκευασµένες µε 
άψητες πλίνθους πάνω σε θεµέλιο από αργούς λίθους24 αλλά και µε την προ-
σθήκη, ασυνήθιστη πράγµατι, κατακόρυφων πασσάλων κατά διαστήµατα για 
καλύτερη ‘αρµογή’ της τοιχοδοµίας, κυρίως στις γωνίες και δίπλα στις εισό-
δους. Αυτό έκανε πιο συµπαγή και στέρεη την πλινθοδοµή, βελτιώνοντας συγ-
χρόνως τη στήριξη της στέγης. Αυτά τα κτίσµατα φαίνεται να είχαν µικρό 
πλάτος, ως 3 µ, ώστε να γεφυρώνεται η απόσταση από τους οριζόντιους πασ-

                                                           
22 Πρέπει, όµως, να επισηµάνουµε ότι διάκριση του στοιβαχτού πηλού από τις οπτοπλίνθους 
δεν είναι πάντα εφικτή και ασφαλής.  
23 Σκωτική φράση για την αγροικία που αποτελείται από δύο χώρους, έναν εξωτερικό, την 
κουζίνα, και έναν εσωτερικό, συνήθως εγκάρσια διευθετηµένους. 
24 ‘Αργοί’ λίθοι είναι αυτοί που δεν έχουν υποστεί λάξευση ώστε να αποκτήσουν επίπεδες επι-
φάνειες. 
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σάλους της στέγης, η οποία δεν αποκλείεται να ήταν µονόρριχτη, ελαφρά επι-
κλινής για τη ροή τω βρόχινων υδάτων. Το πάχος της τοιχοδοµίας τους δεν 
υπερβαίνει τα 40 εκ., και διαθέτουν δάπεδα από πατηµένο χώµα, σπανιότερα 
στρωµένο µε λεπτό χαλίκι. Ένα τουλάχιστον σπίτι στη Νέα Μάκρη εικάζεται 
ότι είχε από ξύλο πάνω σε λίθινο υπόστρωµα. 
 β. Ελλειψοειδούς κάτοψης και υπόσκαφες, µε το δάπεδο χαµηλότερο 
κατά 0,30 µ. από το επίπεδο του εδάφους, µε τοιχοδοµία από πλέγµα πασσά-
λων και κλαδιών, και µε δικλινή στέγη, αν και χωρίς εσωτερικά υποστυλώµα-
τα. Έχει είσοδο, απλή ή βαθµιδωτή, στη στενή πλευρά, συχνά µε λίθινο κατώ-
φλι, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώνεται η παρουσία εξωτερικής τά-
φρου για την αποµάκρυνση των νερών της βροχής. Τέτοια κτίσµατα, που µπο-
ρεί επίσης να φέρουν ‘σκουφωτή’ στέγη µε περιµετρικούς πασσάλους κεκλι-
µένους προς έναν κεντρικό, συνηθίζονται και στα Μεσόγεια της Αττικής, στην 
περιοχή της Μερέντας.  Στον οικισµό της Νέας Μάκρης εντοπίσθηκαν και έρ-
γα κοινοτικού χαρακτήρα όπως ένα πηγάδι και ένας λιθόστρωτος δρόµος που 
φαίνεται να οδηγεί στο κέντρο του οικισµού.  Οι αποθηκευτικοί λάκκοι εντο-
πίζονται στις αρχαιότερες φάσεις στο εξωτερικό των σπιτιών και µόνο προς το  
τέλος στο εσωτερικό τους. Τότε κάνουν την εµφάνισή τους και χτιστοί υπέρ-
γειοι αποθηκευτικού χώροι µε δάπεδο από λίθους και τοιχώµατα αλειµµένα 
µε πηλό. 
 Ορθογώνια κτίσµατα µε λίθινη θεµελίωση έχουµε και στην Ελάτεια 
Φθιώτιδας. Στη Λέρνα της Αργολίδας, η Μέση Νεολιθική εµφανίζεται µε 8 δι-
αδοχικές φάσεις, και διαθέτει ορθογώνια λιθόκιστα οικήµατα µε µικρά δωµά-
τια και διαρκείς προσθήκες χώρων, προφανώς εξαρτώµενη κάθε φορά από τις 
ανάγκες της οικογένειας. Συνηθίζονται επίσης τα εσωτερικά χωρίσµατα των 
κτιρίων, µάλλον για στατικούς λόγους. Στην Κνωσό τα συγκροτήµατα είναι 
πιο περίπλοκα, µε πήλινες εξέδρες και θρανία. Είναι ευκρινής ένας αρχικός 
πυρήνας δύο χώρων, καθώς και οι προσθήκες δωµατίων διαφόρων σχηµάτων 
και µεγεθών, µερικά από τα οποία είναι προσβάσιµα µόνο από το δρόµο και 
όχι από το εσωτερικό της κατοικίας. ∆ιαθέτουν λιθόκτιστο κρηπίδωµα 1 µ., 
ύψος στο οποίο πιθανολογούµε την ύπαρξη παραθύρων. Ανάµεσα στις κατοι-
κίες αποκαλύπτονται χαλικόστρωτες περιοχές, ίσως χώροι οικοτεχνίας. Αυτή 
η αποκαλούµενη ‘προσθετική’ ή ‘συγκολλητική’ ρυµοτοµία που εξακολουθεί 
να εφαρµόζεται στην Κνωσό κατά τα µινωικά χρόνια, είναι διαδεδοµένη και 
στην Εγγύς Ανατολή.  

Στη Μακεδονία και στη Θράκη, οικιστικά λείψανα της Μέσης Νεολιθι-
κής γνωρίζουµε από τους οικισµούς των Σερβίων Κοζάνης, των Λιµεναρίων 
Θάσου και της Μάκρης στον Έβρο. Οι φάσεις αυτές έχουν χρονολογηθεί C14 
στα µέσα περίπου της 6ης χιλιετίας π.Χ. 
 Στα Σέρβια, γήλοφο κοντά στην όχθη του Αλιάκµονα, τα οικήµατα εί-
ναι κυρίως πασσαλόπηκτα και ηµιυπόγεια. Αν και τα περισσότερα δεν έχουν 
ανασκαφεί σε όλη τους την έκταση, ερευνήθηκε οικία µε διαστάσεις 4 Χ 2,80 
µ. κατασκευασµένη µε πασσάλους, και µια δεύτερη 5 Χ 5,6 µ. µε λίθινα θεµέ-
λια. Μικρότερες λίθινες κατασκευές προσκολλούνταν στις οικίες, ενώ κυκλι-
κές εστίες ήταν διάσπαρτες ανάµεσα στα σπίτια. Τα περισσότερα από τα 
στοιχεία αυτά είχαν γίνει ήδη αντιληπτά από τις ανασκαφές του W.Heurtley 
το 1939. Στις νεότερες ανασκαφές της δεκαετίας του ‘70 τα σηµαντικότερα 
ευρήµατα ήταν ένα δάπεδο της πρωιµότερης φάσης κατασκευασµένο µε σα-
νίδες, ένας ευµεγέθης υπόγειος αποθηκευτικός χώρος και οι ενδείξεις ορόφου 
της οικιστικής φάσης ΙΙΙ, καθώς και η αποσαφήνιση του συστήµατος των τά-
φρων που οριοθετούν τον οικισµό τόσο κατά τη Νεολιθική όσο και κατά την 
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Πρώιµη Εποχή του Χαλκού. Η κεραµική της Μέσης Νεολιθικής στον οικισµό 
διακοσµείται µε ερυθρό σε υπόλευκο βάθος, µε ταινίες ή φλογόσχηµα θέµατα 
ανάλογα αυτών της ‘φάσης Πρωτοσέσκλου’ στη Θεσσαλία. Συνηθίζονται οι 
φιάλες µε πόδι ή τα κύπελα µε ταινιωτές κάθετες λαβές καθώς και τα σφαιρι-
κά αγγεία µε υψηλό λαιµό. Ενδιαφέρον προκαλεί στην κεραµική παράδοση 
των Σερβίων ότι διακοσµούνται µε επιµέλεια ακόµη και τα µεγάλα αποθηκευ-
τικά σκεύη.  
 Τα τελευταία χρόνια ανασκάπτεται ένα οικισµός της Μέσης και Νεότε-
ρης Νεολιθικής στα Παλιάµπελα Κολινδρού, στο ΒΑ τµήµα της Πιερίας. Η 
θέση, πολύ κοντύτερα τότε στην ακτή, κατοικείται ήδη κατά την Αρχαιότερη 
Νεολιθική, από το τέλος της 7ης χιλιετίας π.Χ., ωστόσο τα έως τώρα εντοπι-
σµένα οικιστικά κατάλοιπα χρονολογούνται ανάµεσα στο 5500 και στο 4500 
π.Χ. Κατά τη Μέση Νεολιθική, η θέση διαθέτει σύστηµα από τάφρους, υπαί-
θριους λιθόστρωτους χώρους, ίσως οικοτεχνικού χαρακτήρα, αλλά και σπίτια 
χτισµένα µε ωµό πηλό πάνω σε λίθινα θεµέλια. Αργότερα, στο α΄µισό της 5ης 
χιλιετίας π.Χ., η έκταση του οικισµού µειώνεται, και περιβάλλεται από τά-
φρους και λιθόκτιστους τοίχους µε διτό προορισµό, αναληµµατικό και οριοθε-
τικό. Οι κάτοικοι στηρίζουν την επιβίωσή τους στα προϊόντα της γεωργοκτη-
νοτροφίας, ωστόσο σηµαντικό ρόλο στο διαιτολόγιό τους κρατούν τα θηράµα-
τα, όπως τα ζαρκάδια και τα άγρια βοοειδή, αλλά και η κατανάλωση µεγάλων 
ποσοτήτων Cardium glaucum, ενός οστρέου που συλλεγόταν στις εκβολές των 
κοντινών ποταµών. 

Στα Λιµενάρια, ήρθαν στο φως πασσαλόπηκτα οικήµατα µε µήκος 
που φτάνει τα 15 µ., µέσα στα οποία εντοπίσθηκαν εστίες, φούρνοι και απο-
θηκευτικοί λάκκοι µε µονωτικό επίχρισµα. Στους εξωτερικούς τοίχους των κα-
τοικιών υπήρχαν επίσης πασσαλόπηκτοι ηµιυπαίθριοι χώροι, ενώ στις αυλές 
και στους ελεύθερους χώρους ανάµεσα στα σπίτια οικοδοµούνται ορθογώνια 
ή κυκλικά πήλινα έδρανα οριοθετηµένα µε µία σειρά λίθων. Με επιφάνεια 
που µπορεί να υπερβαίνει 5 τ.µ., υποθέτουµε ότι εξυπηρετούσαν ποικίλες οι-
κοτεχνικές δραστηριότητες των κατοίκων. Ένα πηγάδι µε διάµετρο 2 µ., λα-
ξευµένο σε µεγάλο βάθος µέσα στο φυσικό κροκαλοπαγές έδαφος, αποτελεί 
έργο δηµόσιου χαρακτήρα, ιδιαίτερα εντυπωσιακό για τα τεχνολογικά δεδο-
µένα της 6ης χιλιετίας π.Χ.  

Η ανασκαφή στο Ν∆ άκρο του οικισµού αποκάλυψε ότι γύρω από τον 
κεντρικό πυρήνα των πασσαλόπηκτων κατοικιών υπήρχε µια περιοχή αφιε-
ρωµένη στις οικοτεχνικές και αποθηκευτικές λειτουργίες, εφόσον εδώ ήρθαν 
στο φως δεκάδες αποθηκευτικοί λάκκοι σκαµµένοι στο φυσικό πέτρωµα. Μια 
τρίτη ζώνη, ακόµη µακρύτερα από τον κατοικηµένο χώρο, προοριζόταν για 
την απόρριψη και τη δηµουργία λιθόκτιστων αναληµµάτων για τη συγκράτη-
ση των ανδήρων κατοίκησης. Εδώ ανασκάφηκαν πολλοί απορριµµατικοί λάκ-
κοι µε άφθονο οστεολογικό και µαλακολογικό υλικό. Από τα κινητά ευρήµατα 
της θέσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον εµφανίζουν οι βαριές ωοειδείς άγκυρες, τα 
λίθινα κοσµήµατα, οι λεπτότατες τριποδικές πρόχοι µε λευκή διακόσµηση ‘τύ-
που Λάρισας’,  και τα µαρµάρινα αγγεία µε πρώτη ύλη όχι από τη Θάσο, όπως 
θα ήταν αναµενόµενο, αλλά από τις Κυκλάδες. 

Στη Μάκρη, σηµαντικός θεωρείται ο εντοπισµός ενός κτίσµατος µεγά-
λων διαστάσεων που φαίνεται να καταλαµβάνει κεντρικό σηµείο στον οικι-
σµό, και έχει ερµηνευθεί από τους ανασκαφείς ως ‘δηµόσιο’ οίκηµα για την 
αποθήκευση και αναδιανοµή των κοινοτικών σιτηρών, κάτι που εξηγεί την 
παρουσία εδώ πολλών αποθηκευτικών αγγείων και πήλινων λάκκων/θηκών. 
Στον ίδιο οικισµό, εντοπίστηκε πρόσφατα, και ένας χώρος επεξεργασίας λίθι-
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νων εργαλείων, που αποτελεί ένα από τα πρωιµότερα στη ΝΑ. Ευρώπη εργα-
στήρια λιθοτεχνίας.   

 
Ταφές αυτής της περιόδου γνωρίζουµε από τη Βόρεια Ελλάδα, από τα 

Λιµενάρια και τη Μάκρη, ακτέριστες κάτω από το δάπεδο των σπιτιών, αλλά 
και από την Κεντρική Ελλάδα, από τις θέσεις Ελάτεια, Λέρνα και Χαιρώνεια. 
Στην τελευταία, µάλιστα, υποστηρίζεται ότι υπήρχε µικρός τύµβος πάνω από 
τον τάφο, κάτι που, αν ισχύει, αποτελεί την αρχαιότερη µαρτυρία αυτής της 
ταφικής πρακτικής. Η µόνη περίπτωση που έχουµε ένα ξεχωριστό χώρο ε-
νταφιασµού των νεκρών, εκτός των ορίων του οικισµού, είναι αυτή στην 
Πρόσυµνα της Αργολίδας, όπου εντοπίσθηκε µια συστάδα έξι ταφών, πιθα-
νόν, καύσεων. Κανόνα, πάντως, εξακολουθεί να αποτελεί ο ατοµικός ενταφι-
ασµός σε λάκκο, αν και συχνότερα κτερισµένος σε σύγκριση µε το παρελθόν.  

 
 

Οικονοµία και Κοινωνία της Μέσης Νεολιθικής 
 
Η έκταση των οικισµών είναι ακόµη κατά πολύ µικρότερη εκείνων της 

Εγγύς Ανατολής. ∆εν ξεπερνά τα 50 στρέµµατα, πλην εξαιρέσεων όπως τα 
Βασιλικά στην Κεντρική Μακεδονία ή η Τούµπα Σερρών, που υποτίθεται ότι 
φτάνουν ή και υπερβαίνουν τα 300 στρέµµατα. Η έκταση αυτή, ωστόσο, δεν 
πρέπει να θεωρείται δεσµευτική για τον υπολογισµό του πληθυσµού της κοι-
νότητας, εφόσον χωρίς εκτεταµένη ανασκαφική έρευνα δεν είναι δυνατόν να 
ελεγχθεί η πυκνότητα και ο τύπος/µέγεθος των κτισµάτων. Όσον αφορά τον 
πληθυσµό, οι νεολιθικές αυτές κοινότητες του ελληνικού χώρου φαίνεται ότι 
ανταποκρίνονται στις φυλές µε την έννοια που προσδίδει στον όρο η διάκριση 
του E.Service. Πρόκειται στην πραγµατικότητα για πολυφυλετικές κοινωνίες 
µερικών εκατοντάδων ατόµων που συνδέονται µε δεσµούς συγγένειας, ασχο-
λούνται κατά κύριο λόγο µε τη γεωργία, και δεν έχουν υιοθετήσει συστήµατα 
διακοινοτικής ιεραρχίας. Υπάρχουν αρχηγικές µορφές, αυτές, όµως, δεν είναι 
σε θέση να κληροδοτούν την εξουσία τους, εφόσον δεν ελέγχουν οικονοµικά 
την οµάδα. Τέτοιες κοινότητες µπορούν εν δυνάµει να αποτελέσουν µεγαλύ-
τερη φυλετική ενότητα, αλλά αυτό δεν αποτελεί αναγκαία εξέλιξη.    

Τώρα βρίσκουµε εδραιωµένα και όλα τα συστατικά του νεολιθικού πο-
λιτισµού, δίπλα σε µια σηµαντικά αύξηση του αριθµού των οικισµών αλλά και 
εντατικοποίηση των πρακτικών της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Οι αρ-
χαιοβοτανολόγοι ανιχνεύουν τις γεωργικές ασχολίες, αντλώντας πληροφορίες 
από τα φυτικά κατάλοιπα, καρπούς και σπόρους, που διατηρήθηκαν έπειτα 
από καύση, σκόπιµη ή τυχαία. Λίθινες αξίνες και δρεπάνια χρησιµοποιούνται 
για να κόψουν φυτά και µαλακούς βλαστούς, ενώ τριβεία και γουδιά για να 
συνθλίψουν τους σπόρους και να φτιάξουν αλεύρι. Το νεολιθικό διαιτολόγιο 
ήταν πλούσιο, και περιλάµβανε δηµητριακά (κριθάρι, σιτάρι, κεχρί και ρόβι), 
όσπρια (φακή, λαθούρι, µπιζέλι και λινάρι), φρούτα (σύκα νωπά ή αποξηρα-
µένα και σταφύλια), άγριους καρπούς και χόρτα. Το µαγείρεµα του φαγητού 
γινόταν στο ύπαιθρο αλλά και στο σπίτι, πάνω σε εστίες ή µέσα σε θολωτούς 
φούρνους. Αναλύσεις δειγµάτων από το εσωτερικό των αγγείων δίνουν στους 
αρχαιολόγους χρήσιµες πληροφορίες για το είδος της τροφής που είχε µαγει-
ρευτεί, αποθηκευτεί ή καταναλωθεί σ’ αυτά. ∆ιάτρητα σκεύη σαν σουρωτήρια 
πρέπει να χρησιµοποιούνταν για την παρασκευή γαλακτοκοµικών προϊόντων, 
όπως το τυρί και το γιαούρτι, ενώ ταψιά για το ψήσιµο του ψωµιού ή της πί-
τας. Τα δηµητριακά καταναλώνονταν και ωµά, αλλά συνήθως τα έλιωναν, και 
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παρασκεύαζαν πλιγούρι, ή τα έψηναν στη φωτιά ή στον ατµό. Τα όσπρια βρά-
ζονταν πολλές φορές, για να αποβάλουν τις επικίνδυνες για τον άνθρωπο το-
ξίνες που περιέχουν.  

Η κτηνοτροφία βασιζόταν κυρίως στα αιγοπρόβατα, που αποτελούν 
σχεδόν παντού την πλειοψηφία. Μαζί µε τα βοοειδή, τους χοίρους και το σκύ-
λο τα βρίσκουµε σε όλους τους οικισµούς, από τη Νεολιθική µέχρι το τέλος της 
προϊστορίας. Τα ζώα εκτρέφονταν σε κοπάδια για το κρέας, το γάλα, το µαλλί 
και το δέρµα τους. Εκτρέφονταν όµως και για προϊόντα που δεν εντοπίζονται 
αρχαιολογικά: την κοπριά που τη χρησιµοποιούσαν ως λίπασµα για τα χωρά-
φια, τις µεµβράνες που τις µετέτρεπαν σε ασκούς µεταφοράς υγρών, τις τρι-
χιές, τους τένοντες, τα έντερα και τα νεύρα, που τα χρησιµοποιούσαν ως νή-
µατα, σχοινιά και χορδές. ∆ραστηριότητες που σχετίζονται, άµεσα ή έµµεσα, 
µε την κτηνοτροφίας, µάς αποκαλύπτονται µέσα από τα ευρήµατα των ανα-
σκαφών: ίχνη σφαγής στα οστά των ζώων, εργαλεία επεξεργασίας του µαλ-
λιού και των δερµάτων, εργαλεία από οστά και κέρατα. Αλλά και τα ζωόµορ-
φα ειδώλια, κοσµήµατα ή λαβές αγγείων µαρτυρούν το δεσµό του νεολιθικού 
ανθρώπου µε τα ζώα. Τα οστά τους µελετώνται από τους αρχαιοζωολόγους, 
ώστε να διακριθούν τα εξηµερωµένα και τα άγρια είδη, και να διαπιστωθούν 
κτηνοτροφικές πρακτικές, ασθένειες, ηλικίες σφαγής και ποσοστά εκπροσώ-
πησης κάθε είδους. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι όµοια σε κάθε περιοχή και πε-
ρίοδο. Επηρεάζονται από τις στρατηγικές που υιοθετεί η κοινότητα ως προς 
το κυνήγι και τα δευτερογενή προϊόντα της κτηνοτροφίας, τη νηµατουργία, τη 
γαλακτοκοµία και την άροση. 

Η αλιεία δεν είναι πλέον βασική απασχόληση των κατοίκων, προσέ-
φερε όµως ένα συµπλήρωµα διατροφής µε πολλά θρεπτικά συστατικά, γι’ αυ-
τό και τεκµηριώνεται, ακόµα και σε οικισµούς που απείχαν πολύ από τη θά-
λασσα, µε την παρουσία εργαλείων: αγκίστρια, καµάκια από οστά ψαριών, 
λίθινα βαρίδια για τα δίχτυα, αλλά και πολύ βαρύτερα που ήταν ίσως άγκυρες 
για µικρά νεολιθικά πλοιάρια. Τέτοια πλοιάρια πρέπει να αναπαριστά ένας 
τύπος αγγείου µε µικρό πλάτος και επίπεδο πυθµένα, γνωστός από τις ανα-
σκαφές στο ∆ισπηλιό και στα Λιµενάρια. Επικουρική ήταν, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, και η συνδροµή του κυνηγιού, µε βασικά του εργαλεία τις αιχ-
µές βελών από οψιανό και πυριτόλιθο, και τους πήλινους ωοειδείς πεσσούς 
για τις σφεντόνες. 

Ενώ για την οικονοµία των νεολιθικών οικισµών η γνώση µας προωθεί-
ται διαρκώς, για την κοινωνική οργάνωση των οµάδων αυτών µόνον έµµε-
σες µαρτυρίες µπορούµε να έχουµε. Πρόβληµα αποτελεί το γεγονός ότι στον 
ελλαδικό χώρο είναι ελάχιστα τα παραδείγµατα οικισµών αυτής της περιόδου 
ανασκαµµένων σε ικανοποιητική έκταση. Συνήθως, η ‘εικόνα’ που δίνεται για 
τη νεολιθική κοινότητα είναι αυτή µιας ισότιµης, µη ιεραρχηµένης κοινωνίας 
χωρίς έντονες διαφοροποιήσεις ως προς τα αγαθά που κατέχουν οι οικογένει-
ες και τα άτοµα. ∆ιαφορές βεβαίως βασισµένες στην ηλικία, το φύλο ή τη δε-
ξιοτεχνία πρέπει να υπήρχαν, αλλά δεν ήταν µάλλον θεσµοθετηµένες, ώστε να 
αποτυπώνονται στην οικιστική οργάνωση. 

Σε ενδοκοινοτικό25 επίπεδο, δεν διαπιστώνονται κατά κανόνα σοβαρές 
διαφορές ως προς το µέγεθος ή την οικοσκευή των κατοικιών, ούτε ενδείξεις 
εξειδικευµένων εργαστηρίων για ολικής απασχόλησης τεχνίτες. Τα σπανιότε-
ρα αντικείµενα, όπως είναι τα µαρµάρινα αγγεία, κάποια κοσµήµατα ή τα 

                                                           
25 Ενδοκοινοτική οργάνωση: ο τρόπος ‘οργάνωσης’ µιας κοινότητας, µέσα στα όρια της εγκα-
τάστασης. 
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πρώτα µεταλλικά τέχνεργα πρέπει να έφταναν στα χέρια κάποιου προσφέρο-
ντάς του κύρος αλλά όχι ακόµη εξουσία. Γινόταν, δηλαδή, κάτοχός τους, όχι 
λόγω της κοινωνικής του θέσης αλλά, το πιθανότερο, επειδή είχε διαθέσιµο 
κάποιο είδος, µε το οποίο µπορούσαν να ανταλλαγούν.  

Πρέπει, ωστόσο, να επισηµανθεί ότι κάποιες προκαταρκτικές κοινωνι-
κές διαφοροποιήσεις έχουν ίσως δροµολογηθεί από την εποχή αυτή σε ορι-
σµένους τουλάχιστον οικισµούς. Στο Σέσκλο δεν είναι σαφές αν δικαίωµα κα-
τοίκησης στην ακρόπολη είχαν όλοι ή µερικές µόνον οικογένειες, αλλά φαίνε-
ται ότι όσοι διέµεναν εκεί είχαν καλύτερη πρόσβαση σε ορισµένες κατηγορίες 
υλικών, όπως η διακοσµηµένη κεραµική και κάποια µικροευρήµατα. Τα δια-
κοσµηµένα αυτά αγγεία, που απαιτούν πηλό πλούσιο σε ασβέστιο και γνώση 
προηγµένων τεχνικών πλασίµατος και όπτησης, αποτελούν το 17% περίπου 
στα σπίτια της ‘ακρόπολης’ αλλά µόλις το 4% σ’ εκείνα της ‘πόλης’. Από την 
άλλη, το κτίσµα 7-8-9 στον Τοµέα Α, αν και δεν είναι δυνατόν να τεκµηριωθεί 
ότι εξυπηρετούσε κοινές συνελεύσεις ή τις ανάγκες αποθήκευσης κοινοτικού 
πλεονάσµατος, είχε, πάντως, κεντρική θέση και ιδιαίτερη κάτοψη. ∆εν απο-
κλείεται µια ανάλογη λειτουργία να εξυπηρετούσε και το ‘κεντρικό’ κτίριο στη 
Μάκρη ή η περιοχή των αποθηκευτικών λάκκων στα Λιµενάρια.   

Και σε διακοινοτικό26 επίπεδο, δεν είναι εµφανή µεταξύ των οικισµών 
θεσµοθετηµένα συστήµατα ιεραρχίας, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν υπήρ-
χαν ‘εξαρτώµενες’ επικουρικές εγκαταστάσεις, ίσως εποχικές, για τη διευκό-
λυνση των οικονοµικών στρατηγικών της κοινότητας, όπως το κυνήγι, η αλιεία 
ή ο προσπορισµός των πρώτων υλών. ∆εν εντοπίζουµε ενδείξεις ανταγωνι-
σµού µεταξύ των κοινοτήτων, τέτοιου που να απαιτεί την κατασκευή χρονο-
βόρων οχυρωµένων εγκαταστάσεων. Τα τοιχία ή οι τάφροι που συχνά παρα-
τηρούνται στην περίµετρο των οικισµών, φαίνεται πιθανότερο να εξυπηρε-
τούσαν άλλες ανάγκες παρά την οχύρωση, ίσως, δηλαδή, τον περιορισµό των 
κοπαδιών, την προστασία από τα άγρια ζώα, ή ακόµη τη συµβολική οριοθέτη-
ση του κατοικηµένου χώρου.    

Σηµαντική όσον αφορά την εξάρτηση µια θέσης από το περιβάλλον 
της, και, κατ’ επέκταση, την παρουσία ή όχι επικουρικών θέσεων και προτύ-
πων διακοινοτικής ιεραρχίας είναι η ιδέα της ‘ανάλυσης των πηγών µιας θέ-
σης’ (site catchment analysis) των E.Higgs και C.Vita-Finzi. Έτσι προσπαθού-
µε να καταγράψουµε και να µελετήσουµε το άµεσο περιβάλλον µιας θέσης, 
που πιθανόν είχε χρησιµοποιηθεί από τον πληθυσµό, έτσι ώστε να εξακριβώ-
σουµε την προέλευση του συνόλου των υλικών που εντοπίζονται στο εσωτερι-
κό της. Η ‘ανάλυση της περιοχής εκµετάλλευσης µιας θέσης’ (site exploitation 
territory)  -ορθότερος, µάλλον, όρος-  χρησιµοποιεί το αξίωµα ότι όσο µακρύ-
τερα βρίσκεται µια πηγή τόσο µειώνονται οι πιθανότητες εκµετάλλευσής της 
επειδή απαιτεί υπερβολικό κόπο και χρόνο. Υποθέτουµε ότι οι αγροτικές κοι-
νωνίες δύσκολα αποµακρύνονται περισσότερο από µια ακτίνα 5 χλµ., από-
σταση που ισοδυναµεί µε πορεία µιας ώρας. Αυτό το όριο, πάντως, φαίνεται 
ότι ισχύει κυρίως για τις ανάγκες της πρωτογενούς παραγωγής, αλλά κατα-
στρατηγείται στις περιπτώσεις του κυνηγιού, της αλιείας και της αναζήτησης 
πρώτων υλών.     

 

                                                           
26 ∆ιακοινοτική οργάνωση: ο τρόπος ‘οργάνωσης’ µιας οµάδας οικισµών της ίδιας περιοχής 
που υποθέτουµε ότι αλληλεξαρτώνται. 
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Η Νεότερη και η Τελική Νεολιθική 

  
Η Νεότερη Νεολιθική θεωρούνταν ταυτόσηµη, µέχρι και τις πρώτες 

δεκαετίες µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, µε ό,τι γνωρίζαµε γι’ αυτή από τη 
Θεσσαλία, και κυρίως µε τον αποκαλούµενο ‘πολιτισµό του ∆ιµηνιού’, για δύο 
κυρίως λόγους: Εξαιτίας της σπουδαιότητας της οµώνυµης θέσης, που στις 
αρχές του προηγούµενου αιώνα είχε εντοπίσει µαζί µε το Σέσκλο, και ανα-
σκάψει σε όλη της σχεδόν την έκταση ο Τσούντας, αλλά και επειδή µέχρι τη 
δεκαετία του ’60, τα περισσότερα στοιχεία για την περίοδο αυτή είναι αλή-
θεια ότι µας ήταν γνωστά από την περιοχή της Θεσσαλίας. Ο πολιτισµός αυ-
τός, που εκπροσωπεί, πάντως, ένα τµήµα µόνο της περιόδου, χαρακτηρίζεται 
από µια εξαιρετικής ποιότητας κεραµική, γραπτή ή εγχάρακτη, µε ποικιλία 
σύνθετων καµπυλόγραµµων µοτίβων που καλύπτουν ολόκληρη την επιφάνεια 
του αγγείου.  

 
Ο οικισµός του ∆ιµηνίου 

 
Ο αποκαλούµενη από τον πρώτο της ανασκαφέα ‘ακρόπολη’ του ∆ιµη-

νιού, έκτασης 5 περίπου στεµµάτων, δίνει σήµερα την εικόνα µιας κλειστής 
αυλής, µε ένα µεγαρόσχηµο κτίριο στο εσωτερικό της, η οποία περιβάλλεται 
από έξι τουλάχιστον οµόκεντρους περιβόλους. Αυτή η εικόνα έκανε τον Τσού-
ντα να θεωρήσει το χώρο οχυρωµένη ακρόπολη, που θύµιζε τις οψιµότερες 
µυκηναϊκές, οι οποίες αποτελούσαν στις αρχές του 20ου αιώνα το µόνο ‘γνω-
στό κεφάλαιο’ στην ελλαδική προϊστορία. Η καινοτοµία στην οικιστική του 
οργάνωση είναι η κυκλική διάταξη, άγνωστη στην ‘παρατακτική’ ή ‘προσθετι-
κή’ οικιστική της Αρχαιότερης και της Μέσης Νεολιθικής, όπως την περιγρά-
ψαµε σε θέσεις όπως το Σέσκλο, το Οτζάκι και η Νέα Νικοµήδεια. Τέσσερις 
διασταυρούµενες οδικές αρτηρίες στα σηµεία του ορίζοντα, πλακόστρωτες 
και επικλινείς, διαιρούν τον οικισµό σε τέσσερα ανισοµεγέθη τµήµατα, δηµι-
ουργώντας ισάριθµες εισόδους προς την κεντρική αυλή.  

Η συστηµατική έρευνα του Γ.Χουρµουζιάδη τη διετία 1974-1976, συ-
µπλήρωσε και διαφοροποίησε την κάτοψη και τα στοιχεία για την χωροοργά-
νωση του ∆ιµηνιού. Σε µια πρώιµη φάση, οι περίβολοι φαίνεται ότι ήταν µό-
νον τρεις, και σταδιακά, λόγω της αύξησης των οικιστικών αναγκών, προστέ-
θηκαν και οι υπόλοιποι. Επιπλέον, η διεξοδικότερη µελέτη των περιβόλων έ-
δειξε ότι διακόπτονται σε πολλά σηµεία, είναι αλλού στενότεροι και αλλού 
παχύτεροι, και ανάµεσά τους υπάρχουν αρκετοί χώροι που εξυπηρετούν οικο-
τεχνικές ή τροφοπαρασκευαστικές εργασίες. Ελέγχοντας, από την άλλη, τη 
σχέση των περιβόλων µε το χώρο και το έδαφος, αλλά και αµφισβητώντας το 
υποτιθέµενο ως τότε µεγάλο τους αρχικό ύψος, ο Χουρµουζιάδης τους θεώρη-
σε όχι οχυρωµατικούς αλλά αναγκαίους για τη διαµόρφωση ‘χώρων οικοτε-
χνικής δραστηριότητας’, διαταγµένων γύρω από την κεντρική αυλή. Εντόπισε, 
µάλιστα, ανάµεσα στους περιβόλους ένα σπίτι σε καθέναν από τους διαµορ-
φωµένους χώρους, που κατοικήθηκαν όταν η κεντρική αυλή µε τα λιγοστά 
κτίσµατά της δεν επαρκούσε πλέον για το σύνολο του πληθυσµού. Κάθε χώ-
ρος οικοτεχνικής δραστηριότητας υποθέτει ότι αποτελούσε πλήρη παραγωγι-
κή µονάδα, µε κλειστά τµήµατα για τα ζώα, αποθηκευτικές εγκαταστάσεις 
αλλά και σηµεία εξειδικευµένων εργασιών. Στα τελευταία εντάσσεται ένας 
φούρνος για την όπτηση αγγείων, αλλά και ένα εργαστήριο κατασκευής κο-
σµηµάτων από όστρεο Spondylus. Οι κατοικίες είχαν λίθινα θεµέλια και ανω-
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δοµή από άψητες πλίνθους, δάπεδα από πατηµένο χώµα, εστίες και αποθη-
κευτικούς χώρους.  

Αυτό το σύστηµα ενδοκοινοτικής οικιστικής οργάνωσης είναι σαφές ότι 
αποµακρύνεται από τα πρότυπα της Μέσης Νεολιθικής, όταν εφαρµοζόταν 
µια ‘ελεύθερη’ διευθέτηση των κτισµάτων στο χώρο, µε κοινόχρηστους χώ-
ρους ανάµεσά τους. Στο ∆ιµήνι, οι χώροι διαµονής και οικοτεχνίας περιορίζο-
νται σχεδόν ασφυκτικά µέσα στους περιβόλους, µε τρόπο που να εµποδίζει, 
την ελεύθερη πρόσβαση. Ο χαρακτήρας της οικιστικής είναι τώρα περισσότε-
ρο ιδιωτικός παρά δηµόσιος και η αµοιβαιότητα µεταξύ των νοικοκυριών πιο 
ελεγχόµενη µέσω της κοινωνικής δοµής. Παραπέµπει σε µια, µη παγιωµένη 
ίσως, ιεραρχική οργάνωση ικανή να ελέγχει µια θεσµοθετηµένη αµοιβαιότη-
τα, και ένας τέτοιος ρόλος θα µπορούσε να έχει ανατεθεί στις οικογένειες της 
κεντρικής αυλής του οικισµού.  

Η τελευταία έχει διαστάσεις  30 Χ 25 µ. Η προσπέλαση σ’ αυτήν γινό-
ταν αρχικά και από τις τέσσερις πλευρές του οικισµού, ενώ αργότερα η ανα-
τολική είσοδος έπεσε σε αχρηστία. Μέσα στην κεντρική αυλή υπήρχαν στην 
αρχή της 5ης χιλιετίας π.Χ., έξι ή επτά µονόχωρα ή δίχωρα κτίσµατα µικρών 
διαστάσεων, και ένα απ’ αυτά ήταν ο κύριος χώρος του µεγαρόσχηµου κτιρί-
ου. Το σχήµα του αυτό, ωστόσο, το απέκτησε, κατά τον ανασκαφέα, µόνον µε-
τά την έναρξη της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού, όταν προστέθηκαν µπροστά 
του άλλοι δύο χώροι. Το αρχικό δωµάτιο επικοινωνούσε µε ένα µικρότερο στα 
δυτικά, αλλά το θυραίο άνοιγµα αχρηστεύτηκε για να κατασκευαστεί το κα-
τοπινό µεγαρόσχηµο. Με την κατασκευή του µεγάρου, υπάρχουν ενδείξεις ότι 
ο υπόλοιπος οικισµός εγκαταλείπεται. Η άποψη αυτή δεν έγινε αποδεκτή χω-
ρίς επιφυλάξεις, εφόσον µεγαρόσχηµα κτίσµατα µεγάλων διαστάσεων µάς εί-
ναι γνωστά και από άλλες θεσσαλικές θέσεις, όπως επίσης και η πρακτική α-
ποχωρισµού ενός τµήµατος του οικισµού από τον υπόλοιπο, όπως συµβαίνει 
στο ∆ιµήνι µε την κεντρική αυλή. 

 
 

Άλλες θέσεις στη Θεσσαλία 
 
Στο Σέσκλο, η Νεότερη Νεολιθική δεν είναι εποχή ακµής για τον οικι-

σµό. Στην ‘ακρόπολη’, µετά από εγκατάλειψη µισής περίπου χιλιετίας, χτίζεται 
ένα ‘µεγαρόσχηµο’ οίκηµα µεγάλων διαστάσεων, 20 Χ 8 µ., µε προστώο, έναν 
κύριο χώρο κατοικίας µε τρεις κίονες που βοηθούν στη στέγασή του, και ένα 
δεύτερο χώρο αποθήκευσης. Φαίνεται ότι το κτίριο αυτό µονοπωλεί το κε-
ντρικό τµήµα του οικισµού, και γι’ αυτό περιβαλλόταν από δύο ελλειψοειδείς 
περιβόλους, γεγονός που ίσως σηµαίνει ότι ο χαρακτήρας αυτού του χώρου 
ήταν περισσότερο ‘ιδιωτικός’ παρά ‘δηµόσιος’. Αρχικά είχε θεωρηθεί ότι υ-
πήρχε ένας ακόµη χώρος πίσω από το δεύτερο δωµάτιο, αλλά προσεκτικότερη 
µελέτη έδειξε ότι έχουµε εδώ ένα τµήµα του εσωτερικού περιβόλου, σε όλο το 
µήκος του οποίου παρατηρούνται εσωτερικές αντηρίδες.  

Στον τοµέα Β, δεν υπήρξαν ενδείξεις κατοίκησης της Νεότερης Νεολι-
θικής, στην ίδια την ακρόπολη όµως εντοπίστηκαν και άλλα ορθογώνια κτί-
σµατα, αµέσως έξω από τους περιβόλους που οριοθετούν το κεντρικό κτίριο 
και την αυλή του. Το περιορισµένο ανθρώπινο δυναµικό που ζει τώρα στο Σέ-
σκλο, σε σύγκριση µε αυτό της Μέσης Νεολιθικής, εξηγείται µάλλον από το 
γεγονός ότι µε την έναρξη της 5ης χιλιετίας π.Χ., φαίνεται να ιδρύονται στην 
Ανατολική Θεσσαλία µικρότερες σε έκταση αλλά περισσότερες εγκαταστά-
σεις, στον περίγυρο µιας µεγαλύτερης. Βασικός στόχος του νέου αυτού σχή-
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µατος διακοινοτικής οργάνωσης πιστεύουµε ότι ήταν η προσπάθεια καλύτε-
ρης εκµετάλλευσης των φυσικών πόρων, κάτι που πρέπει να απαιτήθηκε από 
νέες στρατηγικές επιβίωσης.  

Στη Μαγούλα Βισβίκη, η ανασκαφή του 1940 είχε αποκαλύψει ένα 
ακόµη µεγαρόσχηµο κτίριο εντυπωσιακών διαστάσεων, µε µήκος 30 µ. και 
πλάτος 8,50 µ., που όµως η χρονολόγησή του είναι αµφίβολη, µια που νεότερη 
έρευνα δεν κατόρθωσε να το εντοπίσει. Αποτελείται από προστώο µε δύο κίο-
νες, που οδηγεί σε τετράγωνο χώρο µε δύο εστίες και, αµέσως µετά, σε δύο 
µικρότερα δωµάτια. Ακολουθεί ο µεγαλύτερος χώρος, µε εστία και τέσσερις 
κίονες στο εσωτερικό του, θυµίζοντας έντονα την αίθουσα των µυκηναϊκών 
ανακτόρων. Άλλο χαρακτηριστικό του κτίσµατος είναι ότι οι µακριές του 
πλευρές προεξέχουν όχι µόνο στην πρόσθια αλλά στην οπίσθια πλευρά σχη-
µατίζοντας δύο αντηρίδες. Στην Αγία Σοφία Λάρισας, ένα µεγαρόσχηµο οί-
κηµα έχει οικοδοµηθεί πάνω σε ογκώδες άνδηρο, κατασκευασµένο µε πλίν-
θους, φαίνεται, µάλιστα, να συνδέεται µε έναν ταφικό τύµβο κάτω από τον 
οποίο εντοπίσθηκαν δύο ταφές.  

Στη Θεσσαλία, την εποχή αυτή συναντώνται ακόµη συχνότερα τάφροι 
γύρω από τους οικισµούς, σε κάποιες περιπτώσεις ολόκληρο σύστηµα τά-
φρων, όπως οι τέσσερις στην Οτζάκι Μαγούλα, µε πλάτος ως 6 µ. και βάθος 
µέχρι 3,50 µ., ακόµη και αν δεν συνυπήρχαν την ίδια περίοδο. Τέτοιες τάφροι 
παρατηρούνται επίσης στη ∆υτική Μακεδονία, στους οικισµούς του Μακρύ-
γιαλου και των Σερβίων, αλλά και σε αρκετές βαλκανικές θέσεις.   

 
 

Η Νεότερη Νεολιθική στην υπόλοιπη Ελλάδα 
 

Η Νεότερη Νεολιθική εντοπίζεται επίσης σε πολλές θέσεις του υπόλοι-
που ελλαδικού χώρου, για πρώτη φορά, µάλιστα και στα ‘άγονα’ νησιά του 
Κεντρικού Αιγαίου, που φαίνεται ότι κεντρίζουν όλο και περισσότερο το ενδι-
αφέρον των πληθυσµών της ηπειρωτικής Ελλάδας. Βασική αιτία γι’ αυτό είναι 
η σηµασία που αποκτούν λόγω της θέσης τους στις πολύ εντατικότερες τώρα 
θαλάσσιες επικοινωνίες και ανταλλαγές. Βεβαίως, µεγαλύτερα νησιά µε εκτά-
σεις κατάλληλες για τη γεωργία όπως η Κρήτη και η Χίος ή κάποια σε µικρό-
τερη γειτνίαση προς τις ακτές, όπως οι Σποράδες ή η Θάσος, είχαν ήδη κατοι-
κηθεί, όπως προαναφέραµε, από τις πρωιµότερες φάσεις της νεολιθικής επο-
χής.  

Ο οικισµός του Σάλιαγκου κοντά στην Πάρο, ανήκει σ’ αυτή τη νέα 
φάση ‘αποικισµού’ των αιγαιακών νησιών, και χρονολογείται στο τέλος της 
Μέσης και στην αρχή της Νεότερης Νεολιθικής, αν και παλαιότερα είχε θεω-
ρηθεί, κυρίως λόγω της διακοσµηµένης του κεραµικής, πολύ πρωιµότερος. Εί-
χε ορθογώνια οικήµατα χτισµένα µε αργολιθοδοµή µάλλον σε όλο το ύψος της 
τοιχοδοµίας τους, και ένα λιθόκτιστο περίβολο, ίσως, µάλιστα, διέθετε και κυ-
κλικό προµαχώνα. Στον κετρικό τοµέα του οικισµού παρατηρούνται οικήµατα 
µε σύνθετες κατόψεις, που την ίδια περίοδο συναντούµε στην Κνωσό, στην 
Κεφάλα και στην οικία D του Εµπορειού στη Χίο. 

Οι κάτοικοι του οικισµού στήριζαν την επιβίωσή τους στην αλιεία, στην 
κτηνοτροφία αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοίρων αλλά και στην καλλιέργεια 
κριθαριού, που ήταν καταλληλότερο για τα περιορισµένης ευφορίας εδάφη 
των Κυκλάδων. Στα διατροφικά κατάλοιπα, και αυτό ισχύει για τους περισσό-
τερους οικισµούς των Κυκλάδων, βρίσκουµε, επίσης, φακές, µπιζέλια, φάβα, 
και άγρια σύκα, κορόµηλα και σταφύλι. Σηµαντική θέση στην οικονοµία πρέ-
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πει να είχε και το κυνήγι, αν κρίνουµε από τον αριθµό βελών από πυριτόλιθο 
που έχουν βρεθεί στην εγκατάσταση. Ενδιαφέρον εµφανίζει η κεραµική της 
κοινότητας µε χαρακτηριστικό τύπο αγγείου τη βαθιά φιάλη µε υψηλό πόδι, 
και µε γραπτή λευκή διακόσµηση πάνω σε καστανό ή σκοτεινόχρωµο βάθος.  

Στο Σάλιαγκο συναντώνται και οι δύο τάσεις µικρογλυπτικής σε µάρ-
µαρο: καθιστές παχύσαρκες γυναικείες µορφές που ακολουθούν εµφανώς τη 
νεολιθική παράδοση, αλλά και σχηµατοποιηµένα ειδώλια που µοιάζουν να 
προαναγγέλλουν τα αφαιρετικά και τα βιολόσχηµα παραδείγµατα της κυκλα-
δικής γλυπτικής. Είναι επίπεδα κοµµάτια µαρµάρου, µε µικρό πάχος και υπο-
τυπώδη διαµόρφωση, στα οποία η µορφή αποδίδεται µέσω του περιγράµµα-
τός της χωρίς δήλωση των άκρων. Αυτή η τάση, ωστόσο, προς τη σχηµατοποι-
ηµένη ειδωλοπλαστική, φαίνεται ότι χαρακτηρίζει από την αρχή της 5ης χιλιε-
τίας π.Χ. ολόκληρο σχεδόν τον ελλαδικό χώρο και όχι αποκλειστικά τα νησιά.   

Σηµαντικά είναι και τα οικιστικά λείψανα της Νεότερης Νεολιθικής στη 
Φτελιά της Μυκόνου, που αποτελεί εκτεταµένο για τα αιγαιακά δεδοµένα 
νεολιθικό οικισµό, µε έκταση πάνω από 8 στρέµµατα. Τα κτιριακά κατάλοιπα 
ανήκουν σε τέσσερις οικοδοµικές φάσεις που καλύπτουν το πρώτο µισό της 
5ης χιλιετίας, και ανήκουν σε σπίτια εξ ολοκλήρου χτισµένα µε πέτρα. Ένα από 
τα κτίσµατα της α’ φάσης βρίσκεται στο υψηλότερο σηµείο του οικισµού, έχει 
τρεις χώρους τοποθετηµένους δροµικά, τοίχους που διατηρούνται σε ύψος 1,5 
µ., και µεγαρόσχηµη κάτοψη, θυµίζοντας τα ανάλογης µορφής θεσσαλικά οι-
κήµατα της ίδιας εποχής. Είναι το µοναδικό κτίσµα του οικισµού που κατα-
στρέφεται από φωτιά. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκαν ιδιόµορφα αγγεία, 
αρκετά µε γραπτή διακόσµηση, ειδώλια και γενικώς αντικείµενα που δεν ανή-
κουν στο συνήθη εξοπλισµό κάθε κατοικίας, και υποστηρίζουν λατρευτική 
λειτουργία του κτιρίου. Ως τέτοια αντικείµενα, λόγου χάριν, προτείνονται τα 
αγγεία µε υψηλό πόδι, που και στη Φράγχθη έχουν θεωρηθεί σκεύη καύσης 
αρωµάτων κατά τη διάρκεια τελετουργιών. Στην ίδια µε το µεγαρόχηµο φάση 
ανήκει ένα αψιδωτό ή ελλειψοειδές κτίσµα µε µεγάλες πελεκητές πέτρες στην 
τοιχοδοµία και πλακόστρωτο δάπεδο.  

Στη νεότερη φάση του οικισµού, οι τοίχοι των κτισµάτων είναι πολύ 
παχείς και δεν αποκλείεται να στήριζαν δεύτερο όροφο. ∆ύο µικρά ελλειψοει-
δή κτίσµατα ήταν, πιθανόν, σιταποθήκες. Οι ανασκαφείς θεωρούν ότι στη 
Φτελιά υπήρχε µια δυναµική κοινωνική οµάδα µε υποτυπώδη, έστω, κοινωνι-
κή διαστρωµάτωση και αρχηγικές µορφές. Έτσι ερµηνεύουν την παρουσία 
του επιβλητικού µεγαρόσχηµου οικοδοµήµατος της α΄φάσης σε περίοπτη θέ-
ση της εγκατάστασης.  

Στην οικονοµία της Φτελιάς κυριαρχεί, αντίθετα µε ό,τι θα αναµενόταν, 
το ενδιαφέρον για τη γεωργία και το κυνήγι και λιγότερο για την αλιεία, αν 
και υπάρχουν ενδείξεις εντατικής αλίευσης χταποδιών. Αυτό µαρτυρεί η αφ-
θονία σπόρων σιτηρών και οσπρίων, αλλά και οι πολλές αιχµές βελών και δο-
ράτων. Ο σηµαντικός αριθµός τέτοιων εργαλείων από µηλιακό οψιανό καθώς 
και ο συχνός εντοπισµός πυρήνων και απολεπισµάτων από το ίδιο υλικό στο 
εσωτερικό των κτισµάτων, αποδεικνύουν ότι κατασκευάζονταν επί τόπου. Οι 
κάτοικοι γνώριζαν επίσης την επεξεργασία του χαλκού µε απλή σφυρηλάτηση, 
κάτι που µαρτυρείται, εξάλλου, την εποχή αυτή και σε άλλες θέσεις του Αιγαί-
ου όπως το σπήλαιο στο Ζα και ο Στρόφιλας. Και στις τρεις θέσεις έχουν βρε-
θεί χάλκινοι πελέκεις, εγχειρίδια, σπάτουλες, σµίλες, οπείς, βελόνες, περόνες 
αλλά και χρυσά κοσµήµατα. Ορισµένα από τα πήλινα ειδώλια του οικισµού 
µοιάζουν προγονικές µορφές των φυσιοκρατικών πρωτοκυκλαδικών ειδωλίων 
από µάρµαρο. Ξεχωρίζει ανάµεσά τους ο τύπος των µεγάλων, ως 0,30 µ.,  ει-
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δωλίων µε κυλινδρικό λαιµό, ωοειδές κεφάλι, τριγωνικό σώµα χωρίς χέρια και 
παχείς γλουτούς. Από τα υπόλοιπα κινητά ευρήµατα ξεχωρίζουν: ένα πήλινο 
οµοίωµα πλοίου, ένας οστέινος αυλός, κοσµήµατα από spondylus, καθώς και 
χρυσά και χάλκινα περίαπτα27 του δηµοφιλούς δακτυλιοειδούς τύπου, που 
εµφανίζει εντυπωσιακό εύρος κατανοµής στον αιγαιακό και βαλκανικό χώρο. 
Τέτοια κοσµήµατα κατασκευάζονταν στην Κεντρική και τη Νότια Ελλάδα κυ-
ρίως από µέταλλο, χαλκό, χρυσό και άργυρο, αλλά επίσης από λίθο, οστό και 
πηλό.  

Κατά την 5η και την αρχή της 4ης χιλιετίας, που αρκετοί εντάσσουν σε 
µια Τελική Νεολιθική ή Χαλκολιθική περίοδο, είναι εντατική η χρήση του 
σπηλαίου Ζα στη Νάξο, όπου οι ανασκαφές έφεραν στο φως εντυπωσιακό α-
ριθµό χάλκινων εργαλείων και ένα χρυσό έλασµα, αποδείξεις της µεταλλουρ-
γικής γνώσης των Κυκλάδων. Μια άλλη οικοτεχνική δραστηριότητα που πρέ-
πει να συντελούνταν µέσα στο σπήλαιο είναι, όπως και στη Φτελιά, η κατερ-
γασία του µηλιακού οψιανού, γεγονός που πιστοποιείται από τα απολεπίσµα-
τα και τους πυρήνες σε τελικές φάσεις επεξεργασίας.  

Κατά την τελευταία δεκαετία, ανασκάπτεται ένας ακόµη οικισµός της 
Τελικής Νεολιθικής, στο Στρόφιλα της Άνδρου, µε λιθόκτιστο οχυρωµατικό 
περίβολο µε καµπυλόγραµµους προµαχώνες και προτείχισµα, όπως αυτά που 
θα αποτελέσουν κανόνα στις Κυκλάδες κατά την Πρώιµη Εποχή του Χαλκού. 
∆ιαθέτει µεγάλα ορθογώνια και αψιδωτά κτίσµατα, ίσως διώροφα, µε πολ-
λούς χώρους, και σε πυκνή διάταξη. Βασικό υλικό δοµής αποτελούν οι πλακο-
ειδείς λίθοι και ο πηλός ως συνδετικό υλικό. Και στον οικισµό αυτό αποδόθηκε 
ειδική λειτουργία σ’ ένα µονόχωρο κτίσµα λόγω της περίοπτης θέσης του, του 
µεγέθους του, της πληθωρικής παρουσία λίθινων αγγείων, ειδωλίων και 
σφραγίδων στο εσωτερικό του αλλά και της παρουσίας βραχογραφηµάτων. 
Τα τελευταία αναπτύσσονται σε µια επίπεδη επιφάνεια 200 περίπου τ.µ., κυ-
ρίως στην τοιχοδοµία της εξωτερικής όψης του περιβόλου και στο µονόχωρο 
οίκηµα που προαναφέραµε. Περιλαµβάνουν εικονιστικά θέµατα σχετικά µε 
την κτηνοτροφία, το κυνήγι και την άγρια πανίδα, τη θάλασσα, κωδικοποιη-
µένα σύµβολα όπως τα ανθρώπινα πέλµατα και τα δακτυλιόσχηµα περίαπτα, 
ενώ συνυπάρχουν και µε µικρές κοιλότητες προσφορών. Τέτοιες κοιλότητες 
συναντούµε και στη επιφάνεια βραχογραφηµάτων του Καστριού της Θάσου, 
αλλά εκεί η χρονολόγηση είναι ιδιαιτέρως επισφαλής. 

Αντιθέτως, τα έγγλυφα βραχογραφήµατα του Στρόφιλα χρονολογήθη-
καν µε ασφάλεια στην Τελική Νεολιθική λόγω της απεικόνισης τεχνέργων της 
περιόδου όπως τα δακτυλιόσχηµα κοσµήµατα που συναντώνται σε όλη τη ΝΑ 
Ευρώπη. Η παρουσία εδώ πλοίων όπως και στις οψιµότερες απεικονίσεις της 
Κορφής τ’ Αρωνιού στη Νάξο ίσως υποδηλώνει τη χρήση πλωτών µέσων για 
τη µεταφορά κοπαδιών σε άλλα νησιά.  

Αργότερα, προς το τέλος της Τελικής Νεολιθικής και ως την έναρξη της 
Εποχής του Χαλκού, ένας ακόµη οικισµός ακµάζει στην Κεφάλα της Κέας. 
Πρόκειται για µια ολιγοπρόσωπη εγκατάσταση, ίσως όχι µε περισσότερους 
από εκατό κατοίκους, οι οποίοι φαίνεται ότι ασκούσαν επίσης την τεχνική της 
µεταλλουργίας. Τα κτίσµατά στην Κεφάλα ήταν µικρών διαστάσεων, ορθογώ-
νια και λιθόκτιστα, και µε τον ίδιο τρόπο ήταν χτισµένοι και οι ορθογώνιοι ή 
κυκλικοί τάφοι του νεκροταφείου της εγκατάστασης. Ήδη από την 6η χιλιετία 
π.Χ., κατοικείται το σπήλαιο του Αγίου Γάλα στη Χίο, και λόγο αργότερα το 

                                                           
27 Κοσµήµατα που φορούσαν στο λαιµό, είτε ‘µεµονωµένα’ είτε σε περιδέραιο µαζί µε ψήφους 
(χάντρες). Ίσως λειτουργούσαν ως φυλαχτά.  



 46 

Εµπορειό αλλά τα αρχιτεκτονικά ευρήµατα και από τις δύο θέσεις είναι πενι-
χρά. 

Στα ∆ωδεκάνησα, ενδιαφέρον προκαλεί µια µικρής έκτασης κτηνοτρο-
φική εγκατάσταση που έχει ανασκαφεί στο Γυαλί της Νισύρου, µε δύο λιθό-
κτιστους χώρους, από τους οποίους ο δυτικός µάλλον προοριζόταν για το 
σταυλισµό των αιγοπροβάτων, ενώ ο µεγαλύτερος ανατολικός ήταν κατάλυµα 
των κτηνοτρόφων. ∆ίπλα σε τέτοιες εγκαταστάσεις είναι βέβαιο ότι, τουλάχι-
στον προς το τέλος της Νεολιθικής εποχής, υπήρχαν και παράκτιες θέσεις, 
όπως αυτή στο Παρθένι της Λέρου, µε τη θάλασσα ως κύριο οικονοµικό προ-
σανατολισµό. Αλλού, όπως στον οικισµό της Αλιµνιάς, όπου έχει ανασκαφεί 
αψιδωτό κτίριο της Τελικής Νεολιθικής, φαίνεται ότι κτηνοτροφικά και αλιευ-
τικά ενδιαφέροντα συνυπήρχαν. 

Από την άλλη, οι επιχώσεις της περιόδου στο σπήλαιο του Αγίου Γεωρ-
γίου στις Καλυθιές Ρόδου έδωσαν ενδείξεις για την υπεροχή του κριθαριού 
και των οσπρίων που είναι ανθεκτικά στην ξηρασία. Για την ευρύτερη περιοχή 
έχει προταθεί ένα µοντέλο νεολιθικής κατοίκησης µε ολιγοπρόσωπες οµάδες 
να καλλιεργούν µικρές ελεύθερες εκτάσεις µέσα στο δάσος, µε βασικές, ω-
στόσο, στρατηγικές επιβίωσης την κτηνοτροφία και το κυνήγι. Πολλά είδη 
πτηνών συµπλήρωναν το καθηµερινό διαιτολόγιο των οµάδων αυτών που δεν 
είχαν ίσως ενσωµατώσει πλήρως την αγροτική οικονοµία, κάτι που όπως προ-
αναφέραµε, φαίνεται ότι συνέβαινε και στην Ήπειρο. Από την άλλη, τα µεγά-
λα πιθάρια του σπηλαίου του Αγίου Γεωργίου δεν αφήνουν καµιά αµφιβολία 
για την οργάνωση και διαχείριση της παραγωγής και του πλεονάσµατος. Την 
ίδια εποχή, προς το τέλος της 6ης χιλιετίας στη φάση VΙΙΙ στο Εµπορειό της 
Χίου φαίνεται ότι συνηθίζεται ένας ασυνήθιστο τύπος κατοικίας µε καµπυλό-
γραµµη κάτοψη και εστία.  

 
 Στην Κνωσό, υπολογίζεται την εποχή αυτή επέκταση της εγκατάστα-
σης ως τα 20 περίπου στρέµµατα, κάτι που συνεπάγεται, τηρουµένων των α-
ναλογιών, πληθυσµό µεγαλύτερο των 1000 ατόµων, µέγεθος ασυνήθιστο για 
τα νεολιθικά δεδοµένα. Ο προσθετικός τύπος οργάνωσης του χώρου της Μέ-
σης Νεολιθικής, µε δωµάτια που προσκολλώνται κάθε φορά στις υπάρχουσες 
συστάδες, συνεχίζει και τώρα να επικρατεί. ∆εν φαίνεται να υπάρχει αυστη-
ρός σχεδιασµός, αλλά τα µικρότερα δωµάτια περιβάλλουν κατά κανόνα δύο 
κεντρικούς χώρους µεγαλύτερων διαστάσεων. Η οικία Α είναι τετράγωνη µο-
νόχωρη µε προσεγµένη τοιχοδοµία και πήλινο δάπεδο, ενώ στο εσωτερικό της 
υπήρχαν έδρανο και δύο κόγχες για την τοποθέτηση αγγείων. Η αποκαλούµε-
νη Μεγάλη Μέση Νεολιθική οικία έχει µήκος 11 µ., παχείς  τοίχους ως 1 µ., και 
σύνθετη διαρρύθµιση, µε πυρήνα δύο δωµάτια ‘τύπου But and Ben’.   
 Οι οικισµοί σε Κνωσό και Φαιστό βρίσκονται δίπλα σε εύφορες εκτά-
σεις αλλά και σε ηµιορεινά πρανή κατάλληλα ως βοσκότοπους, γεγονός που 
υποδεικνύει τις οικονοµικές στρατηγικές που αποτελούν προτεραιότητα για 
τις νεολιθικές αυτές ‘κώµες’. Από τη Φαιστό, γνωρίζουµε επίσης λίγα πράγ-
µατα για τις φάσεις που προηγούνται της οικοδόµησης του παλαιοανακτορι-
κού συγκροτήµατος. Ένα κυκλικό κτίσµα µε διάµετρο 2,5 µ. κάτω από τη Ν∆ 
γωνία της κεντρικής αυλής, ταυτίζεται από άλλους µε κατοικίας και από άλ-
λους µε φούρνο κεραµικής. Ένας δεύτερος χώρος, στον οποίο εντοπίστηκαν 
όστρεα, ειδώλια και ένα τεµάχιο µαγνητικού σιδήρου θεωρήθηκε ιερός, ενώ 
σηµαντικό εύρηµα είναι ένα σπάραγµα τοιχογραφίας, αν όντως χρονολογείται 
σωστά στη Νεότερη Νεολιθική.  
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Αυτή την περίοδο, συναντούµε για πρώτη φορά στην Κρήτη και µεµο-
νωµένα κτίσµατα για εξειδικευµένες εργασίες, όπως το λεγόµενο ‘εργαστήριο 
του λιθοξόου’ στο Μαγγασά της Σητείας. Εδώ ανασκάφτηκε ένα δίχωρο οί-
κηµα ιδιόµορφης κάτοψης. Ανήκει στον τύπο ‘but and ben’, και αποτελείται 
από έναν ευρύχωρο χώρο και έναν προθάλαµο, αλλά µε τις δύο εισόδους σε 
κάθετη µεταξύ τους διευθέτηση. Έχει θεµέλια από αργολιθοδοµή και, µάλλον, 
επίπεδη στέγη µε δοκούς, πλέγµα κλαδιών και πηλό. Ο τύπος δεν είναι βεβαί-
ως συνηθισµένος, αν και συναντάται σε µεταγενέστερα ταφικά και λατρευτι-
κά κτίρια. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν τρεις µυλόλιθοι, 260 οστέινα εργαλεία 
και 19 πελέκεις από τοπικό λίθο, θεωρήθηκε, λοιπόν, εργαστήριο λιθοξόου, αν 
και θα µπορούσε να είναι µια αγροτική αποθήκη ή τµήµα µια αγροικίας. Μη 
συνηθισµένη κάτοψη έχει και η αγροικία στον Κατσαµπά του Ηρακλείου, 
µέσα στον περίβολο της οποίας εντοπίσθηκε µεγάλος αριθµός οστών βοοει-
δών και αιγοπροβάτων. Η εγκατάσταση αυτή που βρίσκεται κοντά σε νεολι-
θικό οικισµό, και ίσως προοριζόταν για το σταυλισµό των ζώων, φαίνεται ότι 
είναι πρωιµότερη από αυτή στο Μαγγασά, ορισµένοι, µάλιστα, προτείνου να 
χρονολογηθεί στα µέσα της 6ης χιλιετίας, δηλαδή στη Μέση Νεολιθική. Τα 
πολλά µικρά δωµάτια στον Κατσαµπά, χωρίς σχεδιασµό αλλά ως προσκτίσµα-
τα δύο µεγαλύτερων, θυµίζουν αρκετά τον ανάλογο οικιστικό τύπο της Κνω-
σού που προαναφέραµε.  

Στην Κύπρο, µετά από ‘κενό’ µιας περίπου χιλιετίας, η Νεολιθική ΙΙ 
διαρκεί από το 4600 ως το 3900 π.Χ. Στη Σωτήρα, οι κατοικίες είναι ελλειψο-
ειδείς ή ορθογώνιες µε λίθινο κρηπίδωµα και πλίνθινη ανωδοµή. Στο εσωτερι-
κό των κατοικιών υπάρχει κεντρικός πάσσαλος για τη στήριξη της στέγης, λι-
θόκτιστα θρανία και εστίες. Στον Άγιο Επίκτητο-Βρυσί, τα σπίτια είναι υπό-
γεια, σκαµµένα µέσα σε βαθιά ορύγµατα, µε λιθόκτιστους επιχρισµένους τοί-
χους, ενισχυµένους κατά διαστήµατα µε ξύλινα αντιστηρίγµατα. Στην Καλα-
βασσό, οι οικίες είναι ηµιυπόγειες λαξευµένες στο βράχο, ενώ στη θέση Φιλιά-
∆ράκος Α έχει ανακαλυφθεί κάτω από τις κατοικίες δίκτυο υπόγειων ορυγµά-
των άγνωστου προορισµού. Τώρα εντοπίζονται στην Κύπρο τα πρώτα νεκρο-
ταφεία εκτός οικισµών, και υπάρχουν ενδείξεις καλλιέργειας ελιάς και αµπε-
λιού, αν και τα στοιχεία αυτά θα πολλαπλασιαστούν µόνο κατά τη διάρκεια 
της Χαλκολιθικής εποχής, προς το τέλος της 4ης χιλιετίας π.Χ. Είναι ενδιαφέ-
ρον ότι την ίδια περίοδο επανέρχεται πολύ δυναµικά το ελάφι ως βασική πηγή 
κρέατος. 
  Στη Μακεδονία παρατηρείται σηµαντική αύξηση των θέσεων. Ένας 
αριθµός οικισµών χρησιµοποιεί νέες περιοχές που δεν ήταν πριν κατοικηµέ-
νες, όπως αυτή στα ανατολικά του Αξιού, αλλά και ζώνες η εκµετάλλευση των 
οποίων συνεπάγεται µεγαλύτερες δυσκολίες, όπως οι ελώδεις χώροι µε εδάφη 
δύσκολα καλλιεργήσιµα. Παραδείγµατα τέτοιων οικισµών αποτελούν, παρα-
δείγµατος χάριν, το ∆ισπηλιό δίπλα στην λίµνη της Καστοριάς και το Ντικιλί 
Τας στην πεδιάδα των Φιλίππων. Τώρα, ορισµένοι οικισµοί, κυρίως στην Κε-
ντρική Μακεδονία, υπερβαίνουν σε έκταση τα 200 στέµµατα, όπως φαίνεται 
ότι συµβαίνει στις περιπτώσεις των Βασιλικών, της Σταυρούπολης και της 
Θέρµης Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η ανασκαφική έρευνα 
έχει αποκαλύψει µικρό µόνο τµήµα τέτοιων εγκαταστάσεων, το πιθανότερο 
ότι η ενδοκοινοτική πυκνότητα δεν είναι µεγάλη, κατ’ επέκταση ούτε ο πλη-
θυσµός τους. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως έχει υποτεθεί για τους οικισµούς 
της περιοχής του Λαγκαδά, κατοικίες και µικρά αγροτεµάχια ή κήποι συνυ-
πήρχαν στον ίδιο χώρο αυξάνοντας σηµαντικά τη συνολική έκταση του κατοι-
κηµένου χώρου, όχι όµως απαραιτήτως τον πληθυσµό του. 
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Στην Ανατολική Μακεδονία, σηµαντικά αρχιτεκτονικά λείψανα της 
Νεότερης Νεολιθικής έχουν ανασκαφεί τα τελευταία χρόνια στον οικισµό 
Ντικιλί Τας κοντά στους Φιλίππους. Εδώ, έχουµε την εικόνα µιας πυκνής σε 
διάταξη συστάδας τεσσάρων τουλάχιστον σπιτιών µε πολλές θερµαντικές και 
αποθηκευτικές κατασκευές στο εσωτερικό τους, και µε όλη την οικοσκευή 
τους in situ28. Τα κτίσµατα αυτά είναι επιµήκη και πασσαλόπηκτα, η τοιχοδο-
µία τους, δηλαδή, βασίζεται σε σκελετό από πασσάλους, µικρότερα ξύλα, κλα-
διά και παχιά επάλειψη από άψητο πηλό, ώστε να επιτυγχάνεται η απαραίτη-
τη στεγανότητα. ∆εν γνωρίζουµε, προς το παρόν, αν η πυκνή κατοίκηση που 
διαπιστώνεται στο τµήµα αυτό του οικισµού, αποτελούσε κανόνα για όλη του 
την έκταση.  

Στους Σιταγρούς ∆ράµας, αν και τα οικιστικά λείψανα της περιόδου εί-
ναι πολύ περιορισµένα, τεκµηριώνεται επαρκώς τόσο η δυναµική παρουσία 
της διακοσµηµένης κεραµική, όσο και η πρώιµη µεταλλοτεχνία, εφόσον υ-
πάρχουν χάλκινες περόνες, πήλινα χωνευτήρια µε ίχνη χαλκού. 

Από το 1992, ανασκάπτεται στο βόρειο άκρο του Νοµού Σερρών ο οικι-
σµός Προµαχώνας/Topolnitsa, του οποίου το µεγαλύτερο τµήµα βρίσκε-
ται σε ελληνικό έδαφος και το υπόλοιπο σε βουλγαρικό. Πρόκεται για έναν 
επίπεδο οικισµό 45 περίπου στρεµµάτων που αναπτύσσεται σε δύο άνδηρα, 
και διαθέτει τρεις φάσεις. Στη φάση ΙΙ, που χρονολογείται στο α΄µισό της 5ης 
χιλιετίας π.Χ., εντοπίστηκαν ισόγεια πασσαλόπηκτα οικήµατα µε πήλινες ε-
στίες, φούρνους και έδρανα στο εσωτερικό τους. Σηµαντικό εύρηµα αποτε-
λούν οι µιµήσεις της κεραµικής τύπου Ακροποτάµου, µε τα κέντρα παραγωγής 
της στις πεδιάδες Σερρών και ∆ράµας, καθώς και ένας αριθµός µεταλλουργι-
κών βαθύνσεων που αποδεικνύουν τοπική κατεργασία του χαλκού. ∆ύο µι-
κρογραφικά οµοιώµατα αποκαλύπτουν ότι τα κτίσµατα διακοσµούνταν µε 
γραπτά θέµατα και µε ανάγλυφα βουκράνια.  

Η αρχαιότερη φάση του οικισµού, του τέλους της 6ης χιλιετίας π.Χ., δι-
αθέτει επίσης πασσαλόπηκτες κατοικίες αλλά µε υπόγειους χώρους λαξευµέ-
νους στο φυσικό πέτρωµα. Ανάµεσά τους, ο υπόσκαφος χώρος 4 ξεχωρίζει για 
τις εντυπωσιακές διαστάσεις του, µε διάµετρο 15 και βάθος 7 µ., και την πλη-
θώρα των κινητών ευρηµάτων: αγγεία, τριπτήρες, ειδώλια, κοσµήµατα και 
βουκράνια. Η µεγάλη υγρασία διέσωσε και οργανικά υλικά, όπως ένα καλάθι 
και ένα ξύλινο αντικείµενο µε γραπτή διακόσµηση. Οι ανασκαφείς υποστηρί-
ζουν ότι ο υπόσκαφος αυτός χώρος διέθετε ξύλινα µεσοπατώµατα, και αποτε-
λούσε ένα είδος ‘κοινοτικού κτιρίου’ µε έντονο συµβολικό χαρακτήρα, ίσως 
σηµείο δηµόσιων δρωµένων µε τη συµµετοχή µεγάλου µέρους του πληθυσµού 
της κοινότητας.  

Τα Σέρβια και το Μάνδαλο στη ∆υτική Μακεδονία και το Καστρί στη 
Θάσο αποτελούν θέσεις µε ενδιαφέροντα οικιστικά δεδοµένα. Στο Μάνδαλο, 
στο β΄µισό της 5ης χιλετίας π.Χ., εκτός από τα στοιχεία πασσαλόπηκτων σπι-
τιών, ήρθε στο φως και ένα εντυπωσιακό λιθόκτιστο τείχος, πλάτους 2,5 περί-
που µ. και σωζόµενο ύψους 1,40 µ., ανασκαµµένο σε µήκος 18 µ., το οποίο 
φαίνεται ότι αποχώριζε ένα τµήµα του οικισµού, πρακτική που υποθέτουµε 
ότι εξυπηρετούσαν και οι περίβολοι στο Σέσκλο και στο ∆ιµήνι. Στον οικισµό 
αυτό, η πρώιµη κατεργασία των µετάλλων, επιβεβαιώνεται από την ανεύρεση 
χάλκινων κοσµηµάτων και πήλινων χωνευτηρίων. Κτίσµατα αυτής της περιό-
δου -ορθογώνιας ή τραπεζιόσχηµης κάτοψης, µονόχωρα και δίχωρα, µε κρη-
πίδωµα από κροκάλες συνδεδεµένες µε λάσπη και ανωδοµή από ωµές πλίν-

                                                           
28 in situ: κατά χώραν, στη θέση που κατείχε κατά τη χρήση του. 
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θους- µάς είναι γνωστά και από την Όλυνθο της Χαλκιδικής, εδώ, µάλιστα, 
ήρθε στο φως και ο αρχαιότερος πρωτόγονος κεραµικός κλίβανος, µε χωρι-
στούς χώρους όπτησης και καύσης. Ωστόσο, τα σχετικά µε τον κλίβανο στοι-
χεία έχουν αµφισβητηθεί, και λόγω της απουσίας ασφαλών στρωµατογραφι-
κών δεδοµένων, και επειδή τέτοια ευρήµατα είναι µέχρι και σήµερα ασυνήθι-
στα στην ελληνική νεολιθική. 

Ένας κεραµικός φούρνος, µε ενιαίο χώρο για τα κεραµικά και την καύ-
σιµη ύλη, έχει εντοπιστεί στο ∆ιµήνι, ένας δεύτερος, που διέσωσε τη βάση της 
θολωτής στέγης του και παραµορφωµένα αγγεία στο εσωτερικό του, στο Ντι-
κιλί Τας, ένας τρίτος στο Κρυνέρι του Νοµού Σερρών και ίσως ένας ακόµη 
στον οικισµό των Λιµεναρίων. Όλοι χρονολογούνται στη Νεότερη Νεολιθική. 
∆εν πρέπει, πάντως, να µας ξενίζει η παρουσία πρωτόγονων κλιβάνων κατά 
την περίοδο αυτή, αφού τέτοιοι µας είναι πλέον γνωστοί από το χώρο της 
Βαλκανικής, οι περισσότεροι από τον ‘πολιτισµό’ Cucuteni στην Ανατολική 
Ρουµανία.  

Στο νεολιθικό οικισµό της Θέρµης Θεσσαλονίκης φαίνεται ότι συνυ-
πάρχουν πασσαλόπηκτα οικήµατα µαζί µε άλλα κατασκευσµένα µε πηλό πά-
νω σε αργολιθοδοµικά κρηπιδώµατα. Εδώ, εντοπίστηκαν λιθόστρωτοι χώροι 
που µάλλον προορίζονταν για οικοτεχνικές εργασίες.  

Στο λιµναίο οικισµό του ∆ισπηλιού, στην όχθη της σηµερινής λίµνης, 
ήρθαν στο φως εκατοντάδες πάσσαλοι, διατηρηµένοι λόγω των υγρών συνθη-
κών του περιβάλλοντος, αποδεικνύοντας την παρουσία ενός νεολιθικού χω-
ριού, οι κατοικίες του οποίου, από ξύλο, κλαδιά και αχυροπηλό, πρέπει να ε-
κτείνονταν τόσο στην ακτή όσο και πάνω από τη λίµνη. Η στέγη ήταν κατα-
σκευασµένη από καλάµια και τα δάπεδα από χαλίκι καλυµµένο µε πηλό. Η 
ανασκαφή του προσέφερε, εκτός του µεγάλου αριθµού τεχνέργων όµοιων µε 
αυτά που γνωρίζουµε από τους χερσαίους οικισµούς της περιόδου, µερικά 
σπάνια ευρήµατα, όπως µια ξύλινη φλογέρα και µια ξύλινη πινακίδα µε σύµ-
βολα ΄πρωτογραφής’ σε σειρές, που χρονολογήθηκε µε τη µέθοδο του ραδιε-
νεργού άνθρακα στα 5270 π.Χ. Ανάλογα ευρήµατα έχουµε από µικρό αριθµό 
νεολιθικών θέσεων: µια λίθινη σφραγίδα των αρχών της 5ης χιλιετίας, µε εγ-
χάρακτα σηµεία σε τρεις σειρές από το νεολιθικό οικισµό των Γιαννιτσών, µε-
µονωµένες εγχαράξεις σε αγγεία από τα Θαρρούνια, το Γυαλί και το Σπήλαιο 
του Κύκλωπα, και εγχάρακτα σύµβολα σε πηλό και ελαφρόπετρα από τη Φτε-
λιά. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι έκδηλες όσο και δυσεξήγητες ανα-
λογίες αυτών των σηµείων µε τα αντίστοιχα πάνω σε αγγεία και ειδώλια οικι-
σµών της Βαλκανικής.  

Οι πρόσφατες ανασκαφές στην Αυγή της Καστοριάς έφεραν στο φως 
έναν οικισµό επίπεδου τύπου µε δύο βασικές οικιστικές φάσεις. ∆ιαθέτει ορ-
θογώνια κτίσµατα που απέχουν αρκετά µεταξύ τους ώστε να δηµιουργούν ευ-
ρείς υπαίθριους χώρους µε δηµόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα. Βασικό οικοδοµικό 
υλικό αποτελεί ο στοιβαχτός πηλός, ενώ µεγάλοι κορµοί δέντρων εικάζεται ότι 
χρησιµοποιούνταν ως κεντρικά στηρίγµατα της στέγης. Στους υπαίθριους χώ-
ρους φαίνεται ότι υπήρχαν κυκλικές πηλοκατασκευές καθώς και πασσαλόπη-
κτοι περίβολοι που ίσως οριοθετούσαν αυλές ή κήπους. Στα κινητά ευρήµατα 
της θέσης, περιλαµβάνονται κοσµήµατα από Spondylus gaederopus, µάζες 
µαλαχίτη και ένας µικρός οστέινος αυλός. 

Ο οικισµός στο Μακρύγιαλο της Πιερίας υπολογίζεται ότι είχε έκταση 
500 στρεµµάτων, από τα οποία ερευνήθηκαν γύρω στα 60. Η ανασκαφή εδώ, 
πραγµατοποιήθηκε µε αφορµή την κατασκευή της νέας γραµµής του Ο.Σ.Ε. 
και της Εγνατίας Οδού, και είναι από τις πλέον εκτεταµένες ανασκαφικές έ-
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ρευνες στη ΝΑ Ευρώπη. Συνέβαλε στην καλύτερη κατανόηση αυτού του τύ-
που των οικισµών µεγάλης έκτασης, αποδεικνύοντας ότι τέτοιες θέσεις εµφα-
νίζουν χαµηλή ενδοκοινοτική πυκνότητα µε εναλλαγή δοµηµένων και ελεύθε-
ρων χώρων. Οι κατοικίες, επιπλέον, φαίνεται ότι είναι βραχύβιες και δεν ξα-
ναχτίζονται στο ίδιο σηµείο, ενώ το αντίθετο αποτελεί κανόνα, όπως προανα-
φέρθηκε, για πολλές θέσεις της Θεσσαλίας αλλά και άλλες µε µικρή διαθέσιµη 
έκταση εγκατάστασης όπως τα Λιµενάρια στη Θάσο.  

Στην α’ φάση, σύγχρονη των προδιµηνιακών φάσεων της Θεσσαλίας, ο 
οικισµός περιβαλλόταν από σύστηµα δύο τάφρων, στο εσωτερικό των οποίων 
εντοπίστηκαν υπόσκαφοι χώροι πασσαλόπηκτων κατοικίας, πιθανόν µε ξύλι-
να δάπεδα, δίπλα σε ελεύθερους αύλειους χώρους. Η ανασκαφή απέδωσε 
πληθώρα κινητών ευρηµάτων αλλά και µεγάλο αριθµό ανθρώπινων σκελετι-
κών λειψάνων. Στη β’ φάση, διµηνιακή, αυξήθηκε η πυκνότητα αλλά µειώθη-
κε η συνολική έκταση της θέσης. Τα κτίσµατα είχαν κυκλική κάτοψη, και ήταν 
µάλλον υπόσκαφα. Για την ανωδοµή τους είχαν χρησιµοποιηθεί φθαρτά υλι-
κά, ξύλινοι πάσσαλοι, κλαδιά και λάσπη. Έξω από τα σπίτια βρέθηκαν µικροί 
φούρνοι και εστίες. Εντοπίστηκε αψιδωτό κτίσµα µε µήκος που υπερβαίνει τα 
15 µ. Από τα κινητά ευρήµατα του οικισµού, εντύπωση προκαλεί η πληθώρα 
λίθινων πελεκητών εργαλείων και τα εξαιρετικής ποιότητας µαρµάρινα σχη-
µατοποιηµένα ειδώλια. Η συγκέντρωση ευρηµάτων για τα οποία εικάζεται ει-
δικός προορισµός και λειτουργία σε συγκεκριµένα σηµεία του οικισµού έκανε 
τους ανασκαφείς να συζητήσουν την παρουσία χώρων εορτασµού και τελε-
τουργιών, και κάτι αντίστοιχο έχει επίσης υποτεθεί για τον οικισµό του Προ-
µαχώνα στο Νοµό Σερρών.   

 Οι τελευταίες φάσεις της νεολιθικής εποχής στη Θεσσαλία εκπροσω-
πούνται από τους οικισµούς στα Πευκάκια και στο Ραχµάνι. Στα Πευκάκια, 
εντοπίσθηκαν ορθογώνια κτίσµατα µε λίθινα θεµέλια και δάπεδα από πηλό, 
εστίες, φούρνους και αποθηκευτικούς χώρους. Τα σπίτια οργανώνονται σε 
παράλληλες σειρές που χωρίζονται µε στενούς δρόµους. Στο Ραχµάνι, εντο-
πίστηκε η οικία Q, ένα δροµικό κτίσµα διαστάσεων 10 Χ 4 µ., µονόχωρο και µε 
αψιδωτό πέρας, µέσα στην οποία βρέθηκε ένας αριθµός ειδωλίων νέου τύπου, 
που χαρακτηρίζουν την τελική αυτή νεολιθική φάση: έχουν σώµα από πηλό, 
εντελώς σχηµατοποιηµένο, και ένθετη κεφαλή από µάρµαρο, επίσης σχηµα-
τοποιηµένη και µε γραπτή διακόσµηση, γι’ αυτό και αποκαλούνται ‘ακρόλιθα’. 
Χαρακτηριστική είναι και η κεραµική αυτής της φάσης, µε αγγεία διακοσµη-
µένα µε βαφές, κυρίως υπόλευκες και ερυθρές, οι οποίες όµως προστίθενται 
µετά την όπτηση του αγγείου, γι’ αυτό είναι εξίτηλες, και δύσκολα διατηρού-
νται. Η διακόσµηση αυτή εµφανίζει ‘πανελλαδική’ εξάπλωση, εφόσον συνα-
ντάται από την Ανατολική Μακεδονία µέχρι τις Κυκλάδες και την Κρήτη.   

Στην Τελική Νεολιθική χρονολογείται και ο οικισµός στην Παλιόσκα-
λα Μαγνησίας που πρέπει να βρισκόταν πολύ κοντά στην ανατολική όχθη της 
λίµνης Κάρλας. ∆ιαθέτει λιθόκτιστους περιβόλους όπως αυτοί του Σέσκλου 
και του ∆ιµηνίου, και υιοθετεί ένα περίκεντρο σύστηµα ενδοκοινοτικής οργά-
νωσης. Οι περίβολοι, χτισµένοι µε πέτρα και λάσπη, δε διασώζουν εσωτερική 
όψη, είναι, λοιπόν, πιθανότερο ότι ήταν αναλήµµατα. Η απόσταση µεταξύ 
τους ποικίλει από τα 3,5 ως τα 8 µ. Το κεντρικό τµήµα του οικισµού περιβάλ-
λεται επίσης από δίκτυο περιβόλων, ο αριθµός τους, όµως, και το αν ήταν όλοι 
σύγχρονοι ή όχι δεν έχει, προς το παρόν, διευκρινιστεί. Μεταξύ των περιβό-
λων υπάρχουν δρόµοι και προσβάσεις αλλά και ορθογώνιες κατοικίες µε εστί-
ες και φούρνους. Ο κεντρικός τοµέας έχει διάµετρο 17 µ. περίπου, και περι-
λαµβάνει ένα µόνο κτίσµα διαστάσεων 8 Χ 10 µ. Στον οικισµό της Παλιόσκα-
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λας δεν υπάρχει κεντρική αυλή, όπως αυτή του ∆ιµηνιού, και αρκετά σπίτια 
φαίνεται ότι βρίσκονταν εκτός των περιβόλων.    
 Στην Ήπειρο, στην κοιλάδα Καλπακίου-∆ολιανών και σε υψόµετρο 
300 µ., εντοπίστηκαν τα οικιστικά κατάλοιπα µιας καλύβας κατασκευασµένης 
µε κλαδιά, καλάµια και χόρτα, µε διαστάσεις 4,50 Χ 3,50 µ., και µε δάπεδο 
στρωµένο µε λίθους και όστρακα µεγάλων αγγείων. Στο ζωοαρχαιολογικό της 
υλικό περιλαµβάνονται µεγάλα βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίροι και ελάφια. Στα 
παλαιοβοτανικά της ευρήµατα κυριαρχεί το µονόκοκκο σιτάρι. Εικάζουµε ότι 
σκοπός της εγκατάστασης αυτής που χρονολογείται στα τέλος της 4ης χιλιετί-
ας π.Χ., ήταν οι ανάγκες µιας στρατηγικής επιβίωσης που βασιζόταν κυρίως 
στη κτηνοτροφία και εξακολουθούσε να υποστηρίζεται σηµαντικά από το κυ-
νήγι.  

 
Κατά τη Νεότερη και την Τελική Νεολιθική, µαρτυρείται σε όλα σχεδόν 

τα σηµεία του ελλαδικού χώρου εντατικοποίηση της χρήσης των σπηλαίων, 
κυρίως για αποθηκευτικούς σκοπούς. Στα Θαρρούνια της Εύβοιας, για παρά-
δειγµα, το σπήλαιο που ερευνήθηκε σε µικρή απόσταση από τον οικισµό, πε-
ριείχε εντυπωσιακό αριθµό πίθων. Ωστόσο, τα σπήλαια στέγαζαν επίσης κτη-
νοτροφικές, ταφικές αλλά και λατρευτικές ανάγκες των προϊστορικών πληθυ-
σµών.  Στην Κρήτη, τα σπήλαια που χρησιµοποιούνται κατά τη Νεότερη Νεο-
λιθική είναι πολλές εκατοντάδες. Σε αρκετά, όπως αυτό στη Μιαµού Καινου-
ρίου κοντά στη Φαιστό, µαρτυρείται µακρόχρονη και επαναλαµβανόµενη ε-
ποχιακή δραστηριότητα από την παρουσία εστιών και κατασκευών από πασ-
σάλους. 
  Το καλύτερα ανασκαµµένο σπήλαιο αυτής της περιόδου είναι η Αλε-
πότρυπα στο ∆ιρό της Μάνης, µε διαρκή χρήση από το 5300 ως το 3200 
π.Χ., ως κατοικία, αποθήκη, εργαστήριο, νεκροταφείο και, ίσως, ως χώρος λα-
τρείας. Οι κάτοικοι του σπηλαίου ασχολούνταν µε τη γεωργία, την κτηνοτρο-
φία, την αλιεία αλλά και µε ποικίλες οικοτεχνικές δραστηριότητες, όπως απο-
δεικνύεται από το µεγάλο αριθµός λίθινων και οστέινων εργαλείων αλλά και 
αντικειµένων σχετικών µε την υφαντική και τη µεταλλουργία. Οι δραστηριό-
τητες του πληθυσµού υποθέτουµε ότι αναπτύσσονταν σε τρεις περιοχές. Κα-
ταρχήν, στη χερσαία ζώνη, που ήταν κατάλληλη για την ενασχόληση µε τη 
γεωργία και το κυνήγι. ∆εύτερον, στη θάλασσα µέσω της αλιείας, της συλλο-
γής οστρέων και του ελέγχου των ανταλλαγών. Μια τρίτη περιοχή δραστηριό-
τητας αποτελεί το ίδιο το σπήλαιο ως κατοικία, αποθήκη, εργαστήριο, νεκρο-
ταφείο και χώρο συµβολικών δράσεων. Ο ανασκαφέας διαχωρίσει στο εσωτε-
ρικό του σπηλαίου ιδιωτικούς χώρους και κοινόχρηστους αποθηκευτικούς 
λάκκους και εστίες. Η οικοτεχνία φαίνεται ότι ασκείται σε όλες τις κόγχες και 
στις δύο πλευρές του κεντρικού διαδρόµου.  
  Στις κόγχες που ανοίγονται στα πλευρικά τοιχώµατα εντοπίσθηκαν 
καύσεις νεκρών αλλά και δευτερογενείς ταφές. Ανάµεσά τους µια αδιατάρα-
κτη ταφή νέας γυναίκας σε συνεσταλµένη στάση και δύο παιδιών µε ατελή 
καύση, που έχουν κτεριστεί µε γραπτά και µονόχρωµα αγγεία, λίθινα κοσµή-
µατα και περίαπτα από όστρεο. Στην αίθουσα ∆ του σπηλαίου βρέθηκε οστε-
οφυλάκιο µε 15 κρανία από τα οποία είχε αφαιρεθεί η κάτω γνάθος, τοποθε-
τηµένα το ένα δίπλα στο άλλο. ∆ιάσπαρτα ανάµεσα στα κρανία υπήρχαν αν-
θρώπινα οστά, στάχτη, οστά ζώων, αγγεία αλλά και πρωτογενείς ενταφιασµοί 
µε ασηµένια κτερίσµατα. 

Τα ευρήµατα του σπηλαίου αλλά και των ταφών είναι ιδιαιτέρως πλού-
σια, ώστε να θεωρείται πιθανό ότι διέµενε εδώ µια οµάδα µε αυξηµένο κοινω-
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νικό κύρος στα πλαίσια µια ιεραρχηµένης κοινωνίας, ίσως αυτή που διατη-
ρούσε τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας και των ανταλλακτικών διαδικασιών σ’ αυ-
τή την περιοχή της Νότιας Πελοποννήσου. Πράγµατι, το σπήλαιο κατέχει 
καίριο σηµείο της θαλάσσιας οδού του οψιανού προς τη ∆υτική Πελοπόννησο. 
Στα µέλη αυτής της κοινότητας ανήκαν µεγάλες ποσότητες προϊόντων της 
πρωτογενούς παραγωγής -αποθηκευµένες σε εκατοντάδες πίθους- αγγεία κα-
λής ποιότητας µε γραπτή διακόσµηση, αργυρά κοσµήµατα, βραχιόλια από ό-
στρεο Spondylus, µαρµάρινα αγγεία, ειδώλια και χάλκινα εγχειρίδια. Η ζωή 
στο σπήλαιο διακόπηκε βίαια από σεισµό προς το τέλος της 4ης χιλιετίας π.Χ., 
ο οποίος έφραξε την είσοδο του,  και, πιθανόν, παγίδευσε αρκετούς κατοίκους 
στο εσωτερικό του.  

  
Ο χαρακτηρισµός αυτής της τελευταίας φάσης της νεολιθικής εποχής 

ως ‘χαλκολιθικής’, αν και διχάζει τους ερευνητές, δεν είναι αδικαιολόγητος, 
εφόσον, µε την πρόοδο της αρχαιολογικής έρευνας, αυξάνει διαρκώς και ο α-
ριθµός µεταλλικών αντικειµένων από ολόκληρο τον αιγαιακό χώρο. Γνωρί-
ζουµε σήµερα χρυσές και χάλκινες χάντρες από την Ανατολική Μακεδονία, 
ένα ‘θησαυρό’ χρυσών κοσµηµάτων από την Αραβησσό Γιαννιτσών, χρυσά 
περίαπτα και χάλκινα βραχιόλια από τη Θεσσαλία, ένα χρυσό έλασµα και αρ-
κετά χάλκινα αντικείµενα από το Ζα, και, βεβαίως, το εντυπωσιακό σύνολο 
αργυρών κοσµηµάτων, βραχιολιών, ενωτίων και περιδεραίων από την Αλεπό-
τρυπα. Τώρα, εξάλλου, χρονολογούνται και οι πρώτες ενδείξεις για εκµετάλ-
λευση των κοιτασµάτων αργυρούχου µολύβδου στη Σίφνο.   

  
 

Οι ταφικές πρακτικές 
 
Κατά τη Νεότερη Νεολιθική, µειώνεται σταδιακά η συνήθεια των µε-

µονωµένων ενταφιασµών µέσα στον οικισµό, και καθιερώνεται η τάση δηµι-
ουργίας νεκροταφείων σε µικρή απόσταση από αυτόν. Η ανασκαφή και µελέ-
τη του νεκροταφείου ενός οικισµού θεωρούµε ότι αποτελούν την καλύτερη 
πηγή πληροφορίας για την κοινωνική ταυτότητα και θέση του ατόµου στο 
βαθµό που αυτή προδίδεται από τα κτερίσµατα που συνοδεύουν το νεκρό και 
την ίδια τη µορφή του τάφου. Στις ατοµικές ταφές τα δεδοµένα είναι, οπωσ-
δήποτε, πιο ξεκάθαρα, ενώ στις οµαδικές, που συνήθως θεωρούνται οικογε-
νειακές, είναι δύσκολο συχνά να διευκρινιστεί ποια κτερίσµατα συνοδεύουν 
καθέναν από τους νεκρούς. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διαφοροποίηση 
της κτέρισης ανάλογα µε το φύλο ή την ηλικία, αποκαλύπτοντας µάλλον δια-
φοροποίηση ως προς την κοινωνική θέση αυτών των προσώπων στην κοινό-
τητα. Ακόµη και η επιτυχία ενός µέλους της οµάδας σε δραστηριότητες όπως 
το κυνήγι ή µια τεχνική εξειδίκευση µπορεί να αφήσει το αποτύπωµά της σε 
µια ειδική συµπεριφορά κατά την ταφή του. Συχνά το κριτήριό µας είναι η 
παρουσία ‘πολύτιµων’ κτερισµάτων χωρίς ο χαρακτηρισµός αυτός να τυγχάνει 
γενικής αποδοχής. Η S.Shennan έχει προτείνει ορισµένα κριτήρια για τον ο-
ρισµό του ‘πολύτιµου’, όπως, λόγου χάριν, ο χρόνος που απαιτήθηκε για την 
κατασκευή του, η εισηγµένη από µακριά και δύσκολα προσβάσιµη πρώτη ύλη 
αλλά και ο ρόλος του τεχνέργου στα δίκτυα ανταλλαγών. Η εφαρµογή τέτοιων 
κριτηρίων σε µεγάλα νεκροταφεία της Κεντρικής Ευρώπης έδειξε ότι οι κοι-
νωνίες της 3ης χιλιετίας όχι µόνον ήταν αρχηγικές, υπήρχαν, δηλαδή, πρόσω-
πα µε ειδικό κύρος, αλλά αυτό ‘µεταφερόταν’ στις οικογένειές τους και κληρο-
δοτούνταν στους απογόνους τους. 
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Στον αιγαιακό χώρο ευρήµατα που να είναι σε θέση να υποστηρίξουν 
τέτοιες µελέτες δεν υπάρχουν, τουλάχιστον όσον αφορά της Νεότερη Νεολι-
θική εποχή. Στη Σουφλί Μαγούλα εντοπίσθηκε νεκροταφείο στα νότια της 
τούµπας και στην Πλατειά Μαγούλα Ζάρκου σε απόσταση 250 µ. βορείως 
του οικισµού. Και στις δύο περιπτώσεις διαπιστώνεται καύση των νεκρών και 
εναπόθεση των καµένων οστών σε αγγεία που, µε τη σειρά τους, τοποθετού-
νται µέσα σε λάκκους. Στη Σουφλί Μαγούλα η αποτέφρωση είναι µερική, ενώ 
στην Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου είναι πιο ολοκληρωµένη, τουλάχιστον για έναν 
αριθµό επιλεγµένων οστών. Οι καύσεις αυτές σπανίως κτερίζονται µε λίθινα 
εργαλεία και ειδώλια, ωστόσο κάθε τεφροδόχο αγγείο περιέχει πάντα ως κτέ-
ρισµα ένα µικρότερο σκεύος, και ένα ερυθρό όστρακο. 

Στα Σέρβια, εντοπίσθηκε ταφή σε κυκλικό όρυγµα µε εσωτερική επέν-
δυση από πέτρες, χωρίς κτερίσµατα. Ωστόσο, κοντά στο όρυγµα βρέθηκαν 
όστρακα αγγείων, έξι λίθινοι πελέκεις και κόκαλα ζώων, σύνολο που ίσως α-
ποτελεί ‘προσφορά’ προς το νεκρό. Στην Αλεπότρυπα, στις εκτεταµένες αί-
θουσες του σπηλαίου ήρθαν µεν στο φως αρκετά σκελετικά λείψανα, είναι 
όµως διάσπαρτα, και δεν δίνουν την εικόνα οργανωµένου νεκροταφείου. ∆εν 
αποκλείεται οι κάτοικοι να αποκλείστηκαν µέσα στη σπηλιά λόγω σεισµού, αν 
και κάποιοι σκελετοί ανήκουν σίγουρα σε εγχυτρισµούς, ταφές, δηλαδή, µέσα 
σε αγγεία, και συνοδεύονται από κτερίσµατα. 

Στην Άρια της Αργολίδας, µια ταφή παιδιού τεσσάρων ετών που χρο-
νολογείται στην Τελική Νεολιθική περιείχε ως κτερίσµατα δύο αγγεία. Την 
εποχή αυτή ο οικισµός της Άριας έχει εγκαταλειφθεί και ο χώρος χρησιµοποι-
είται για ταφές. Ένας τύπος αγγείο φαίνεται ότι αποτελεί το συνηθέστερο 
κτέρισµα: η τροπιδωτή φιάλη µε κωνικό πόδι, µε οπές ανάρτησης, διακόσµη-
ση µε στιλβωτήρα στο εξωτερικό της και ερυθρό επίχρισµα στην εσωτερική 
της επιφάνεια, ίσως συµβολισµό του αίµατος.  

Στο σπήλαιο της Πρόσυµνας στην Αργολίδα, οι τάφοι είναι σκαµµένοι 
µέσα στο φυσικό βράχο. Τα κόκαλα έχουν εµφανή ίχνη καύσης, και πάνω στις 
ταφές παρατηρήθηκε παχύ στρώµα στάχτης. Γενικώς, ολόκληρη η περιοχή 
είναι γεµάτη µε καµένα υλικά, όστρακα αγγείων, πέτρες και οστά ζώων, γεγο-
νός που έχει οδηγήσει στην υπόθεση της παρουσίας εδώ µιας υπαίθριας εστί-
ας προορισµένης για νεκρικές τελετουργίες.  
 Σηµαντικά είναι προς το τέλος της νεολιθικής εποχής δύο νησιώτικα 
νεκροταφεία, ένα στην Κεφάλα της Κέας και ένα δεύτερο στα Θαρρούνια 
της Ευβοίας, µε πολλές αναλογίες µεταξύ τους. Πρόκειται για οργανωµένα 
νεκροταφεία σε µικρή απόσταση από τους οικισµούς στους οποίους ανήκαν, 
Στην Κεφάλα η ανασκαφική έρευνα έφερε στο φως λιθόκτιστους τάφους κα-
µπυλόγραµµης ή τραπεζιοειδούς κάτοψης, οι οποίοι καλύπτονταν µε επιµή-
κεις πλάκες. Έχουν τοιχοδοµία µε µικρούς λίθους, µήκος µόλις 1 µ. και ύψος 
από 0,20 ως 0,85 µ. Κιβωτιόσχηµοι µε πλάκες ως τοιχώµατα συνηθίζονται λι-
γότερο και κυρίως για νεαρά άτοµα. Πλακαροί λίθοι σε οριζόντια διάταξη πά-
νω στις καλυπτήριες πλάκες, ίσως αποτελούν µια προδροµική µορφή σήµατος 
του τάφου. Οι ταφές ήταν κατά κανόνα ατοµικές, χωρίς να απουσιάζουν και οι 
πολλαπλές, σε ‘συνεσταλµένη’29 στάση πλαγίως ή πρηνηδόν, ενώ τα νήπια µέ-
χρι την ηλικία του ενός έτους τοποθετούνταν σε πιθάρια. Στην περίπτωση των 
πολλαπλών ταφών, διαπιστώνεται ότι, προκειµένου να εξοικονοµηθεί χώρος 
για τις νέες ταφές, οι παλαιοί νεκροί παραµερίζονταν χωρίς ιδιαίτερη φροντί-

                                                           
29 Με λυγισµένα τα κάτω σκέλη προς το στήθος και σκυµµένο το άνω τµήµα του κορµού προς 
τα εµπρός. 
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δα και, σε ορισµένες περιπτώσεις, καίγονταν. Οι νεκροί ενταφιάζονταν µε τα 
ενδύµατα και τα κοσµήµατά τους και, συνήθως, τα κτερίσµατα ήταν αντικεί-
µενα καθηµερινής χρήσης.  

Στα Θαρρούνια οι κιβωτιόσχηµοι τάφοι δηµιουργούνται µε καθέτως 
τοποθετηµένες πλάκες που δηµιουργούν µια ακανόνιστο τραπεζοειδή κάτο-
ψη. Η απόλυτη σχεδόν κυριαρχία αυτού του τύπου µάλλον οφείλεται στη δια-
θεσιµότητα του ασβεστολιθικού υλικού στην περιοχή. Το ίδιο φαίνεται ότι 
συµβαίνει µε τις ταφές που έχουν εντοπιστεί στην Άγιο Ιωάννης της Θάσου, 
αν και η χρονολόγησή τους στο β’ µισό της 4ης χιλιετίας π.Χ., παραµένει ανα-
σφαλής λόγω απουσίας σκελετικών λειψάνων και κτερισµάτων. Αντιθέτως, 
στο Γυαλί της Νισύρου οι τάφοι είναι λαξευτοί στο µαλακό βράχο και έχουν 
ορθογώνιο σχήµα και το ίδιο περίπου µέγεθος. Χρησιµοποιείται κι εδώ ο εγ-
χυτρισµός για τα νήπια. 

Οι παλαιότερες, πάντως, ταφικές πρακτικές, µε το νεκρό να θάβεται 
κάτω από το δάπεδο του σπιτιού ή ανάµεσα στις κατοικίες δεν εγκαταλείπο-
νται. Στη Φτελιά, δίπλα σε τοίχο ήρθε στο φως παιδική καύση σε ευρύστοµο 
πίθο. Στα Πευκάκια, ένας ενταφιασµός κάτω από δάπεδο κατοικίας περιέχει 
ως κτέρισµα δύο λεπίδες οψιανού. Η δευτερογενής απόθεση ή απόρριψη των 
σκελετικών λειψάνων είναι πρακτικές ευρέως διαπιστωµένες σε φρεάτια που 
έχουν ανασκαφεί στη Β∆ κλιτύ της Ακρόπολης στην Αθήνα, και µάλλον αφο-
ρούν νεκρούς ενταφιασµένους αρχικά στα γειτονικά σπήλαια της βόρειας 
πλαγιάς. Στη νότια κλιτύ της Ακρόπολης έχει ανασκαφεί ρηχός λάκκος µε αρ-
κετούς νεκρούς, κτερισµένους µε εργαλεία οψιανού και αγγεία, και καλυµµέ-
νους µε στάχτη και απανθρακωµένο υλικό. Εν συνεχεία είχε τοποθετηθεί πα-
χύ στρώµα πηλού ώστε να δηµιουργηθεί έξαρµα ύψους 0,60 µ. εν είδει τύµ-
βου.  

Στα στρώµατα της Τελικής Νεολιθικής στη Λέρνα εντοπίστηκε λάκκος 
που περιείχε το σκελετό νεαρής γυναίκας κτερισµένο µε τρία αγγεία, ένας 
δεύτερος, επίσης µε ενήλικο άτοµο και ένα µόνον αγγείο ως κτέρισµα και ένας 
τρίτος µε σκελετικά λείψανα παιδιού, ακτέριστος. Στο σπήλαιο του Πανός στο 
Μαραθώνα, οι σκελετοί που εντοπίστηκαν κοντά στην είσοδό του ήταν αρκε-
τά διαταραγµένοι, αλλά µε αυτούς πρέπει να σχετίζονται µικρός αριθµός αγ-
γείων της Τελικής Νεολιθικής και ένας χάλκινος πέλεκυς. Στο σπήλαιο του Κί-
τσου στο Λαύριο ανασκάφηκαν 18 συνολικά ταφές, µε διάσπαρτα, ωστόσο, 
οστά ή οµάδες οστών, αποδεικνύοντας τη χρήση του σπηλαίου ως νεκροτα-
φείου. Στη Φράγχθη, τέλος, ταφές της εποχής αυτής εντοπίζονται µέσα στο 
σπήλαιο αλλά και στην παράκτια ζώνη, όπου, όµως, οι ενταφιασµοί σε λάκ-
κους ήταν, κυρίως, δευτερογενείς. Σηµαντικότατο εύρηµα αποτελεί ο εντοπι-
σµός νεκροταφείου της Νεότερης/Τελικής Νεολιθικής µέσα στον οικισµό των 
Κρηνίδων, σε αρκετή µερικών χλµ. από τον οικισµό του Ντικιλί  Τας, επειδή 
είναι το πρώτο νεολιθικό νεκροταφείο εκτός οικισµού, που εντοπίζεται στο 
βορειοελλαδικό χώρο. 

Λιγοστές είναι οι ενδείξεις που διαθέτουµε για άλλες τελετουργικές 
πρακτικές πλην των ταφικών. Στην Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου, κάτω από δά-
πεδο κατοικίας βρέθηκε οµοίωµα οικίσκου µε οκτώ ειδώλια, τοποθετηµένο 
εκεί, κατά τον ανασκαφέα, ως ‘προσφορά’ για τη θεµελίωση του νέου κτίσµα-
τος, για την εξασφάλιση, δηλαδή, της µακροβιότητας σπιτιού και ενοίκων. 
Ανάλογα ευρήµατα είναι γνωστά και από νεολιθικές θέσεις της Κύπρου. 
 
 

Οικονοµία και Κοινωνία της Νεότερης Νεολιθικής 
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Παρά το γεγονός ότι τα αιγοπρόβατα εξακολουθούν να υπερτερούν, 

βαθµιαία τα βοοειδή και ο χοίρος αποκτούν επίσης σηµαντικό ρόλο. Στο ∆ι-
µήνι, το πρόβατο είναι τώρα υπερδιπλάσιο από όλα τα υπόλοιπα εξηµερωµένα 
είδη, κατσίκα, αγελάδα, χοίρο και σκύλο, µαζί. Από τις θέσεις της Θεσσαλίας 
προκύπτει ότι το κρέας ήταν βασικό είδος διατροφής και ο κύριος λόγος ε-
κτροφής των ζώων. Σφαγιάζονταν κυρίως τα αρσενικά πρόβατα µετά την ηλι-
κία των δύο χρόνων, ενώ τα θηλυκά διατηρούνταν, όντας χρήσιµα για την α-
ναπαραγωγή και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα. Οι χοίροι θανατώνονταν κυρί-
ως το χειµώνα, αφού καλοταΐζονταν  µε βελανίδια όλο το φθινόπωρο, σε ηλι-
κία κάτω των τριών ετών. Ζώα για µεταφορές και αγροτικές εργασίες, βοοει-
δή και ιππάρια, δεν φαίνεται να συνηθίζονται πριν από τη Μέση Εποχή του 
Χαλκού. Ωστόσο, τα αρχαιοζωολογικά κατάλοιπα της Νεότερης Νεολιθικής 
από την Αγία Σοφία και την Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου καθώς και της Τελικής 
Νεολιθικής από τα Πευκάκια µαρτυρούν την παρουσία βοοειδών µεγάλης η-
λικίας, που δεν είχαν σφαγιαστεί, µάλλον επειδή µπορούσαν να φανούν χρή-
σιµα στη µεταφορά και ίσως την άροση. 

Στη γεωργία δηµοφιλέστερες καλλιέργειες είναι το σιτάρι, το κριθάρι, η 
βρώµη, η φακή, ο βίκος, το φασόλι και το µπιζέλι, ενώ εξακολουθούν να συλ-
λέγονται άγρια σύκα, µήλα, αχλάδια, κράνα, σταφύλι, αµύγδαλα, βελανίδια 
και οι καρποί της κοκκορεβυθιάς για το λάδι τους. Στα µέσα περίπου της 5ης 
χιλιετίας π.Χ., χρονολογούνται οι πρώτες ενδείξεις για την καλλιέργεια της 
αµπέλου, από απανθρακωµένους σπόρους και στέµφυλα που εντοπίστηκαν 
στον οικισµό του Ντικιλί Τας στην πεδιάδα των Φιλίππων. Κατά τη Νεότερη 
Νεολιθική υποτίθεται ότι οργανώνεται καλύτερα η αποθήκευση του ‘πλεονά-
σµατος’ της πρωτογενούς παραγωγής για την αντιµετώπιση ενδεχόµενων πα-
ραγωγικών δυσχερειών, γεγονός που εξηγεί την πληθωρική εµφάνιση αποθη-
κευτικών πίθων σε σπήλαια αλλά και µεγάλων αποθηκευτικών λάκκων στους 
οικισµούς, µέσα και έξω από τα κτίσµατα.   

Ως προς τις οικονοµικές στρατηγικές της περιόδου, ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον εµφανίζουν τα στοιχεία από την Ήπειρο, όπου είναι εµφανής η τάση ί-
δρυσης εξειδικευµένων θέσεων µε κτηνοτροφικό κυρίως προορισµό, µόνιµου 
ή εποχικού χαρακτήρα. Στην Καστρίτσα και στις Γούβες, τέτοιες εγκατα-
στάσεις βρίσκονται µακριά από καλλιεργήσιµες εκτάσεις, και χρονολογούνται 
στο τέλος της 4ης χιλιετίας π.Χ. Μια αντίστοιχη τάση για ‘εξειδικευµένες’ ε-
γκαταστάσεις, που πιστεύουµε ότι συνεπάγεται την ανάδυση ενός νέου τύπου 
διακοινοτικής ιεραρχίας, µε κεντρικό οικισµό και ‘δορυφορικές’ θέσεις, 
υποψιαζόµαστε και για τη Θεσσαλία, επίσης στη διάρκεια της Νεότερης και 
της Τελικής Νεολιθικής. Εδώ, παράκτιες θέσεις όπως τα Πευκάκια, όπου έ-
χουν έρθει στο φως αντικείµενα εισηγµένα τόσο από το βορρά όσο και από τη 
Νότια Ελλάδα, µπορούν ίσως να θεωρηθούν ‘κέντρα ανταλλακτικών δραστη-
ριοτήτων’, πιθανόν µέσω της αυξηµένης τώρα θαλάσσιας διακίνησης των α-
γαθών. Στα Πευκάκια, φτάνουν ήδη από τα µέσα της 5ης χιλιετίας αγγεία από 
την Ανατολική Μακεδονία, διακοσµηµένα µε γραφίτη και την black on red τε-
χνική, ενώ αργότερα, την Πρώιµη Εποχή του Χαλκού, στον ίδιο οικισµό συνα-
ντούµε εισηγµένη πρωτοελλαδική κεραµική από τη Νότια Ελλάδα.     
 Στη διάρκεια της Νεότερης Νεολιθικής, γίνεται επίσης αντιληπτή µια 
τάση προς την εδραίωση ‘ιδιωτικού’ χώρου, η οποία αποτυπώνεται µε το δια-
χωρισµό κτισµάτων ή οικιστικών νησίδων από τα υπόλοιπα τµήµατα της ε-
γκατάστασης, κάτι που επιτυγχάνεται µε την παρουσία περιβόλων. Στο ∆ιµή-
νι, µάλιστα, ο ‘περιορισµός’ ως προς την πρόσβαση δεν ισχύει όχι µόνον όσον 
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αφορά την κεντρική αυλή αλλά και για τις υπόλοιπες οικιστικές µονάδες. Αυτό 
υποδεικνύει ίσως µια κοινωνία µε περισσότερα στοιχεία ιεραρχηµένης οργά-
νωσης από ό,τι κατά την προηγούµενη περίοδο. Τα µεγάλων διαστάσεων µε-
γαρόσχηµα κτίρια αυτής της εποχής, τόσο στο ηπειρωτικό όσο και στο νησιω-
τικό Αιγαίο, πρέπει να είναι αυτά που κατέχουν το θεσµοθετηµένο δικαίωµα 
ελέγχου των όρων για την επιβίωση και την αποτελεσµατικότητα της κοινότη-
τας. Επίσης υπάρχουν αδύναµες, είναι αλήθεια, ενδείξεις για την παρουσία 
κτισµάτων ή περιοχών µε ειδικό συµβολισµό, όπως αυτά στη Φτελιά και στο 
Στρόφιλα, ενώ στοιχεία ‘τελετουργικής ή λατρευτικής’ συµπεριφορά µπορούν 
να ανιχνευτούν όχι πλέον µόνο στην ειδωλοπλαστική αλλά και σε απεικονίσεις 
πάνω σε αγγεία ή σε µεµονωµένα ευρήµατα όπως η οστέινη σφραγίδα από τα 
Θαρρούνια µε απεικόνιση ανθρώπινης µορφής σε ‘στάση ικεσίας’.    

  
 
 
 

 
 

Ο οικισµός του Σέσκλου: η ‘ακρόπολη’ 
Η Μέση και η Νεότερη Νεολιθική
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Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ 
 

Γενικά Χαρακτηριστικά 
 

Η Εποχή του Χαλκού στο Αιγαίο ξεκινά γύρω στα µέσα της 4ης χιλιετί-
ας, αν και το χρονικό διάστηµα από το 3700 ως το 3300 π.Χ., αρκετοί το απο-
δίδουν σε µια µεταβατική φάση ανάµεσα σε Τελική Νεολιθική και Πρώιµη 
Εποχή του Χαλκού (ΠΕΧ). Τώρα, η χρήση των µετάλλων, κυρίως του χαλκού, 
αποκτά και ευρύτερη διάδοση αλλά και µεγαλύτερη σηµασία για τους πληθυ-
σµούς του προϊστορικού Αιγαίου. Η γνώση του χαλκού εντοπίζεται στο χώρο 
της Εγγύς Ανατολής ήδη από την 7η χιλιετία, ενώ στα Βαλκάνια τουλάχιστον 
από την 5η χιλιετία π.Χ. Γι’ αυτό και δικαιολογηµένα στις περιοχές αυτές έχει 
πολύ µεγαλύτερη διάρκεια η περίοδος που αποκαλούµε χαλκολιθική. Στην 
Κεντρική και κυρίως στη ∆υτική Ευρώπη η χρήση των µετάλλων αργοπορεί 
περισσότερο, µέχρι τα µέσα της 4ης χιλιετίας π.Χ. 

Στην περιοχή της Βάρνας, στον Εύξεινο Πόντο, έχει ανασκαφεί ένα 
σηµαντικότατο νεκροταφείο της χαλκολιθικής εποχής, του τέλους της 5ης χιλι-
ετίας, στο οποίο οι αποκαλούµενοι ‘τάφοι των πριγκίπων’, περιέχουν πληθώρα 
χρυσών και χάλκινων αντικειµένων είτε ελεύθερων κτερισµάτων είτε στοιχεί-
ων της ενδυµασίας των νεκρών: διαδήµατα, προσωπίδες, κοσµήµατα, ελά-
σµατα βοοειδών κ.ά. Τα αντικείµενα αυτά δεν έχουν κατασκευαστεί απλώς µε 
σφυρηλάτηση και λείανση αλλά µε τη βοήθεια µιας προηγµένης πυροτεχνο-
λογίας για το λιώσιµο του µετάλλου. ∆ίπλα τους βρέθηκαν και σηµαντικά τέ-
χνεργα από άλλα υλικά, όπως λίθινοι πελέκεις, µεγάλες λεπίδες από πυριτόλι-
θο, κοσµήµατα από όστρεα dentalium και spondylus, καθώς και πλήθος αγ-
γείων µε γραπτή διακόσµηση.      

 
Στον αιγαιακό χώρο, από την αρχή της 3ης χιλιετίας π.Χ., ακµάζουν 

σπουδαία ‘πρωτοαστικά’ κέντρα: η Τροία, το Liman Tepe και το Bakla 
Tepe στη Μικρά Ασία, η Πολιόχνη και η Θερµή στο Βόρειο Αιγαίο, το Παλα-
µάρι και ο Σκάρκος στο Κεντρικό Αιγαίο, η Λέρνα και η Κολώνα στη Νότια 
Ελλάδα και η Βασιλική στην Κρήτη. Στην Κρήτη, εξάλλου, εµφανίζονται προς 
το τέλος της χιλιετίας, τα πρώτα ανάκτορα, µαζί µε ‘επαναστατικές’ καινοτο-
µίες στα πεδία της πολεοδοµίας, της οικονοµίας, της κοινωνίας και της ιδεο-
λογίας. Κατά τη δεύτερη, µάλιστα, φάση της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού, 
µεταξύ του 2900 και του 2400 π.Χ., µια σαφώς συνθετότερη, από ό,τι γνωρί-
σαµε στα νεολιθικά χρόνια, κοινωνική και οικονοµική οργάνωση αποτυπώνε-
ται στην ανέγερση µνηµειακών κτιρίων, των αποκαλούµενων ‘οικιών µε δια-
δρόµους’, που ίσως έπαιζαν το ρόλο διοικητικών και εµπορικών κέντρων.  

Στους περισσότερους από τους οικισµούς αυτούς, εντοπίστηκαν σηµα-
ντικοί αριθµοί αντικειµένων, κυρίως κοσµηµάτων, από χρυσό και ορείχαλκο30, 
µε γνωστότερες περιπτώσεις τους ‘θησαυρούς’ της Τροίας και της Πολιό-
χνης. Βεβαίως, ήδη από την Τελική Νεολιθική γνωρίζουµε πλέον σηµαντικό 
αριθµό µεταλλικών αντικειµένων από ολόκληρο τον αιγαιακό χώρο. Τώρα, 
όµως, γίνονται κανόνας τα κράµατα, κάτι που αποτελεί σηµαντική καινοτοµί-

                                                           
30 Από την έναρξη της Εποχής του Χαλκού παύει να χρησιµοποιείται ο ‘καθαρός’ χαλκός, και 
αντικαθίσταται από τον ανθεκτικότερο ορείχαλκο, ένα κράµα που περιείχε επίσης κασσίτερο, 
αρσενικό και µόλυβδο.  
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α. Τα πρωιµότερα κράµατα χαλκού µε κασσίτερο στο Αιγαίο τα συναντούµε 
στη Θερµή, ενώ στην Πολιόχνη της Λήµνου πρέπει να χρησιµοποιούνταν και 
η προηγµένη µέθοδος του ‘χαµένου κεριού’31. Από το χώρο της Μακεδονίας 
γνωρίζουµε είτε µεµονωµένα χάλκινα αντικείµενα, όπως ο πέλεκυς µε οπή 
στειλέωσης µήκους 13 εκ. από το Μάνδαλο, είτε ‘θησαυρούς’ όπως αυτός των 
Πετραλώνων που αποτελεί τυχαίο εύρηµα και αποτελείται από µερικές δεκά-
δες αξινών και πελέκεων. 

 
Γενικώς, η Εποχή του Χαλκού είναι περίοδος σηµαντικών µεταβολών 

στην οικονοµική δοµή και την κοινωνική οργάνωση των οικισµών του νοτιο-
αιγαιακού κυρίως χώρου. Για να χαρακτηρίσει τη σπουδαιότητα αυτών των 
αλλαγών, που, ωστόσο, πρέπει να επισηµανθεί ότι περισσότερο αφορούν τη 
Μέση και την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, έχει χρησιµοποιηθεί και εδώ ο όρος 
‘αστική επανάσταση’. ∆εν αποτελεί παρά µεταφορά της πρότασης του Childe 
για την ανάδυση των αστικών κοινωνιών στη Μέση Ανατολή, ο οποίος και 
διέκρινε τα βασικά στοιχεία που τη συνοδεύουν: 

 
 
1. Η εµφάνιση εκτεταµένων οικισµών 
2. Η συγκέντρωση στα αστικά κέντρα αριστοκρατιών, εµπόρων και ιερατείου 
3. Η πυκνότερη και συνθετότερη οικιστική δοµή 
4. Η εµφάνιση κοινωνικής διαστρωµάτωσης, ιεραρχίας και κεντρικής εξουσίας 
5. Η τεχνική εξειδίκευση και η παρουσία τεχνιτών ολικής απασχόλησης 
6. Η ισχυροποίηση θρησκευτικών και λατρευτικών δοµών 
7. Η εδραίωση της γραφειοκρατίας 
8. Η εµφάνιση µνηµειακών οικοδοµηµάτων, ανακτόρων και ιερών χώρων 
9. Η παρουσία δηµοσίων έργων µεγάλης κλίµακας 
10. Η µαζική παρουσία στοιχείων πλούτου και εξουσίας 
11. Η συγκέντρωση του παραγωγικού πλεονάσµατος στα αστικά κέντρα 
12. Η εµφάνιση εµπορίου µεγάλων αποστάσεων 
13. Η παρουσία ανταγωνισµού, συγκρούσεων και πολέµου 
14. Η πρόοδος επιστηµών όπως τα µαθηµατικά, η αστρονοµία και η ιατρική 

 
 
Αυτές οι κοινωνίες ανήκουν στον τρίτο τύπο της διάκρισης που προτεί-

νεται από τον E.Service, είναι, δηλαδή, αρχηγικές και προϋποθέτουν ενδοκοι-
νοτική ιεραρχία. Το κύρος και η ένταξη κάθε ατόµου/οικογένειας στην ιεραρ-
χία καθορίζονται από το βαθµό συγγένειας µε τους φορείς της εξουσίας, αν 
και δεν υπάρχουν ευκρινείς τάξεις µε την οικονοµική έννοια του όρου. Σε α-
ντίθεση µε νεολιθική αρχηγική κοινότητα η αστική αυτή κοινωνία συντηρεί 
ηγέτες που µπορούν να κληροδοτούν το αξίωµά τους, εφόσον ελέγχουν την 
οικονοµία συγκεντρώνοντας και αναδιανέµοντας το πλεόνασµα, αλλά και ε-
λέγχοντας την παραγωγή και διάθεση των εξειδικευµένων τεχνιτών.     

Στον αιγαιακό χώρο, ωστόσο, τέτοια στοιχεία συναντώνται πολύ αργό-
τερα, και σε µεγάλη κλίµακα µόνο στην Κρήτη και στη Μυκηναϊκή Ελλάδα. Η 
αλήθεια, βεβαίως, είναι ότι ήδη από τη Νεότερη Νεολιθική παρατηρείται µια 
βαθµιαία µεταστροφή της οικονοµίας, µε βασικό της γνώρισµα την εντατικο-
ποίηση της γεωργίας, το ενδιαφέρον και για άλλες συστηµατικές καλλιέργειες 
πλην των σιτηρών αλλά και την άνοδο του ρόλου της κτηνοτροφίας. Αυτό ο-

                                                           
31 Χρησιµοποιείται ένα κέρινο ‘οµοίωµα’ του προϊόντος, το οποίο καλύπτεται µε παχύ στρώµα 
πηλού. Το λιωµένο µέταλλο χύνεται προκαλώντας το λιώσιµο του κεριού, και παίρνοντας τη 
θέση του, αποκτώντας, δηλαδή, το σχήµα του. Μετά την ψύξη του µετάλλου, το πήλινο κέλυ-
φος καταστρέφεται, και αποκαλύπτεται το µεταλλικό αντικείµενο.    
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δηγεί στην αύξηση του πλεονάσµατος κάθε οικισµού, και δηµιουργεί το πρό-
βληµα της ανακατανοµής του είτε σε ενδοκοινοτικό είτε σε διακοινοτικό επί-
πεδο. Ήδη από τη δεύτερη φάση της ΠΕΧ οι αποθηκευτικοί λάκκοι και τα αγ-
γεία αντικαθίστανται σε αρκετούς οικισµούς της Νότιας Ελλάδας από ολό-
κληρα κτίσµατα µε τον ίδιο προορισµό. Υποθέτουµε ότι κατά τη νεολιθική ε-
ποχή, η ανακατανοµή πραγµατοποιείται µε γνώµονα την ‘ισότιµη’, λιγότερο ή 
περισσότερο, κοινωνική δοµή και στα πλαίσια κάθε ‘ανεξάρτητου’ νοικοκυ-
ριού. Ισχύουν, ενδεχοµένως, κάποιες δεσµεύσεις, αλλά είναι αυτές που θέτει η 
συγγένεια, η ηλικία ή κάποια θέση κύρους, όχι όµως ακόµη αυστηρά θεσµοθε-
τηµένη. 

Όταν όµως το πλεόνασµα αυξάνει, εµφανίζεται η ανάγκη ενός νέου 
τρόπου διαχείρισής του, πρώτα από την κοινότητα και σταδιακά από οµάδες ή 
άτοµα µε ειδική κοινωνική θέση και δυνατότητα άµεσης πρόσβασης σ’ αυτό 
αλλά και στα προϊόντα της τεχνικής εξειδίκευσης. ∆εν είναι σαφές, ωστόσο, 
ποιες ήταν οι αιτίες της µετεξέλιξης της νεολιθικής κοινωνίας σ’ εκείνη της 
Εποχής του Χαλκού. Ως πιθανότερες προτείνονται: η εξειδικευµένη γεωργική 
παραγωγή, η αύξηση του πληθυσµού, η ανάδυση των αριστοκρατιών (elits), η 
αύξηση του πλούτου και η εντατικοποίηση του θαλάσσιου εµπορίου µεγάλων 
αποστάσεων. Το βέβαιο είναι ότι οι νέες εξελίξεις δεν αφορούν όλες τις περιο-
χές του ελλαδικού χώρου. Στη Μακεδονία και στη Θεσσαλία, οι οικισµοί δια-
τήρησαν τις νεολιθικές δοµές στην οικιστική, την οικονοµία και την ανταλλα-
γή, τουλάχιστον µέχρι τα µέσα της 2ης χιλιετίας. Τα νησιά του Βόρειου και Κε-
ντρικού Αιγαίου είναι βέβαιο ότι συµµετείχαν αρχικά στις εξελίξεις, χωρίς, 
όµως, αυτές να προωθήσουν εδώ την ανάδυση σύνθετων κοινωνιών όπως συ-
νέβη στη Κρήτη.  

Ο Renfrew κατέδειξε ως µία από τις βασικές αιτίες του αστικού µετα-
σχηµατισµού στο Αιγαίο, κατά τη διάρκεια της 3ης χιλιετίας π.Χ., την υιοθέτη-
ση της πολυκαλλιέργειας, την προσθήκης, δηλαδή, του αµπελιού και της ελιάς 
δίπλα στις παραδοσιακές καλλιέργειες των σιτηρών. Πράγµατι, στις περιοχές 
µε µεσογειακό κλίµα, όπως η Μακεδονία, η Αργολίδα και η Κρήτη, η καλλιέρ-
γεια του αµπελιού φαίνεται ότι εδραιώνεται ίσως και από την 4η χιλιετία π.Χ., 
της ελιάς, όµως, µε εξαίρεση την Κρήτη, όχι νωρίτερα από τη 2η χιλιετία. Ό-
σον αφορά τώρα την εντατικοποίηση της γεωργίας, δεν είµαστε καθόλου βέ-
βαιοι για γενικευµένη χρήση του αρότρου και των µεταλλικών γεωργικών ερ-
γαλείων κατά την Πρώιµη Εποχή του Χαλκού, αν και υπάρχουν ενδείξεις της 
σχετικής τεχνογνωσίας. 

Οι µεταβολές στο Νότιο Αιγαίο είναι πιθανό ότι ‘υποκινήθηκαν’ από 
την άνθιση του θαλάσσιου εµπορίου, γεγονός που έδωσε το έναυσµα όχι µόνο 
για τη µεταφορά προϊόντων σε µεγαλύτερες αποστάσεις αλλά και για την ε-
δραίωση νέων δικτύων ανταλλακτικών επαφών. Αυτό συνέβαλε στη µετεξέλι-
ξη της ανταλλακτικής διαδικασίας σε σύνθετη εµπορική, µε οργανωµένα δια-
µετακοµιστικά κέντρα και σταθµούς, εξειδικευµένους τεχνίτες και αυστηρό 
έλεγχο, καινοτοµίες στις οποίες ο ρόλος της νησιωτικής Ελλάδας ήταν σίγου-
ρα αναβαθµισµένος. Ένα σηµαντικό ναυάγιο στο νησί ∆οκός, στην Αργολίδα, 
αποκάλυψε ένα φορτίο 1000 περίπου κεραµικών της Πρωτοελλαδικής ΙΙ φά-
σης, αλλά και πολλούς µυλόλιθους32 από ανδεσίτη Αίγινας, οι οποίοι φαίνεται 
ότι ήταν επίσης εµπορεύσιµο είδος, και µεταφέρονταν στην Πελοπόννησο. Τα 
µεγαλύτερα, εξάλλου, αγγεία είναι βέβαιο ότι ταξίδευαν γεµάτα αγροτικά 
προϊόντα. Στην άνθιση του εµπορίου πρέπει να οφείλεται και η ίδρυση ‘εξει-

                                                           
32 Τριβεία λίθινα, πάνω στα οποία µε τριπτήρες τρίβονταν τα σιτηρά για να γίνουν αλεύρι.  
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δικευµένων’ εγκαταστάσεων, όπως η ∆έµπλα στη ∆υτική Κρήτη, η οποία, χτι-
σµένη σε ύψωµα, µπορεί να λειτουργούσε ως παρατηρητήριο, αν και άλλοι 
της έχουν προσδώσει κτηνοτροφικό προορισµό. 

Οι περισσότεροι οικισµοί είναι, και κατά την 3η χιλιετία π.Χ., µικρής 
έκτασης, από µισό ως µερικές δεκάδες στρέµµατα. Εξαιρέσεις όπως η Μάνικα 
στην Εύβοια που υπολογίζεται ότι έφτανε τα 500 στρέµµατα, µάλλον σπανί-
ζουν. Αρκετοί, κυρίως νησιωτικοί ή παράκτιοι, είναι οχυρωµένοι µε µονό, δι-
πλό ή και τριπλό περίβολο. Κατοικηµένη είναι κατά κανόνα και η περιοχή ε-
κτός του τείχους, όπως έχει αποδειχτεί στην περίπτωση της Τροίας. Πάσσαλοι 
και πηλός εξακολουθούν να αποτελούν τα βασικά οικοδοµικά υλικά στο βο-
ρειοελλαδικό χώρο, ενώ από τη ∆υτική Μακεδονία και νοτιότερα προτιµώνται 
οι πλίνθοι ορθογώνιου σχήµατος. Σε αρκετά µέρη όπως στη Θερµή, τη Σκάλα 
Σωτήρος, την Τροία, τον Άγιο Κοσµά, τη Λέρνα, την Τίρυνθα και την Εύτρη-
ση, η λίθινη κρηπίδα είναι χτισµένη µε την τεχνική του ψαροκόκαλου. Στον 
οικισµό της Λέρνας, φαίνεται ότι οι επιχρισµένοι τοίχοι έφεραν ανάγλυφη δι-
ακόσµηση.   

 
Η Πρώιµη Εποχή του Χαλκού καλύπτει το χρονικό διάστηµα από το 

3300 ως το 1900 π.Χ., και διαιρείται σε τρεις φάσεις. Αποκαλείται Πρωτοελ-
λαδική (ΠΕ) στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, Πρωτοκυκλαδική (ΠΚ) στις 
Κυκλάδες και Πρωτοµινωική (ΠΜ) στην Κρήτη. Στις περιοχές αυτές, οι µετα-
βολές που συντελέστηκαν είναι περισσότερο ευκρινείς και εντυπωσιακές.  

 
 

Η Πρωτοελλαδική Εποχή 
 
Στην ηπειρωτική Ελλάδα έχουν ανασκαφεί αρκετοί οικισµοί που εµφα-

νίζουν ‘πρωτοαστικά’ χαρακτηριστικά, αν και όχι συγκρίσιµα µε εκείνα των 
πόλεων της Μεσοποταµίας. Τέτοια στοιχεία δεν εµφανίζονται πριν από τη 
δεύτερη φάση της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού. Οι περισσότεροι οικισµοί έ-
χουν έκταση µεγαλύτερη των 30 στρεµµάτων, και ορισµένοι πολύ µεγαλύτε-
ρη. Η  Τίρυνθα ξεπερνά τα 60 στρέµµατα, η Εύτρηση τα 80, η Θήβα τα 200 
και η Μάνικα τα 800. Σε γενικές γραµµές, η πολεοδοµική συγκρότηση των 
πρωτοελλαδικών οικισµών υπακούει σε ένα από τα τρία, εύκολα αναγνωρίσι-
µα, πολεοδοµικά πρότυπα: το ακανόνιστο ή προσθετικό, πιθανόν υπαγορευό-
µενο από την πληθυσµιακή αύξηση (Ασκηταριό, Ζυγουριές), το γραµµικό, µε 
τα κτίσµατα συγκεντρωµένα δίπλα στις οδικές αρτηρίες (Λιθαρές), και το πε-
ρικεντρικό, σύµφωνα µε το οποίο ισοµεγέθη κτίρια παρατάσσονται ακτινωτά 
γύρω από ένα νοητό πυρήνα (φάση V της Αίγινας).  

Αρκετοί οικισµοί διαθέτουν απλούς οχυρωµατικούς περιβόλους όπως 
το Ασκηταριό και η Ραφήνα, ενώ άλλοι σύνθετα οχυρωµατικά έργα µε διπλό 
τείχος,  πύλες, προµαχώνες και προτειχίσµατα, όπως η Λέρνα και η Κολώνα. 
Η σαφώς αυξηµένη, σε σύγκριση µε τις νεολιθικές θέσεις, ενδοκοινοτική πυ-
κνότητα µαρτυρά πολύ µεγαλύτερο πληθυσµό, ενώ, στις µεγαλύτερες  τουλά-
χιστον θέσεις, αποκαλύπτεται οργανωµένη ρυµοτοµία, δηµόσια έργα και προ-
ηγµένη αρχιτεκτονική, συχνά µνηµειακή, µε παχείς τοίχους, δεύτερο όροφο, 
ορθές γωνίες, επίχρισµα της τοιχοδοµίας, πηλόχριστα ή λιθόστρωτα δάπεδα 
και πήλινα κεραµίδια. Το εµβαδόν των κτισµάτων κυµαίνεται από τα 30 ως τα 
50 τ.µ. Σε αρκετούς οικισµούς έχουν εντοπιστεί µεγαλύτερα κτίρια στα οποία 
αποδίδουµε ειδικές λειτουργίες, ενώ σε όσους η ανασκαφική έρευνα είναι 
σχετικά εκτεταµένη αποκαλύπτονται εργαστήρια µεταλλουργίας όπως τα 
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γνωστά στη Ραφήνα και Αίγινα, ή λιθοτεχνίας όπως αυτά στις Λιθαρές και στη 
Μάνικα. 

Από την άλλη, οι πρόσφατες ανασκαφές στη Μερέντα Μεσογείων 
στην Αττική, έδειξαν ότι υπήρχαν και στη Νότια Ελλάδα θέσεις, των οποίων η 
οικιστική οργάνωση, στις φάσεις Πρωτοελλαδική Ι και Πρωτοελλαδική ΙΙ 
(3200-2800 και 2800-2300 π.Χ.), δεν είχε διαφοροποιηθεί από αυτή των νε-
ολιθικών χωριών. Υπήρχαν, όµως, ήδη δροµολογηµένες ανταλλακτικές σχέ-
σεις µε τις Κυκλάδες. Σε ορισµένους από τους οικισµούς της περιοχής, οι πλη-
θυσµοί εξακολουθούσαν να ζουν σε ηµιυπόγειους χώρους ή σε τετράπλευρα 
λιθόκτιστα οικήµατα θεµελιωµένα µέσα στο έδαφος, και µόνο προς το τέλος 
της ΠΕ ΙΙ άρχισαν να χτίζουν υπέργειες κατοικίες. Την ίδια εποχή, γειτονικές 
θέσεις προτιµούσαν πολύ µεγαλύτερα αψιδωτά κτίσµατα, µε λίθινα θεµέλια 
και κεντρικό πάσσαλο για τη στήριξη της στέγης.  

Στη Λέρνα της Αργολίδας, µετά από ένα σύντοµο διάστηµα εγκατά-
λειψης προς το τέλος της Νεολιθικής, ο χώρος ισοπεδώθηκε, και δηµιουργή-
θηκε ένα τεχνητό άνδηρο, προκειµένου να οικοδοµηθεί ο οικισµός της Πρώι-
µης Εποχής του Χαλκού. Φαίνεται ότι ήταν εξαρχής οχυρωµένος, αλλά το τεί-
χος δέχτηκε αρκετές επισκευές, έως ότου αποκτήσει µια σύνθετη τελική µορ-
φή, µε διπλό περίβολο, ενδιάµεσα µικρά δωµάτια και πεταλόσχηµους εξωτε-
ρικούς προµαχώνες. Τα οικήµατα στο εσωτερικό του περιβόλου είναι ορθο-
γώνιας κάτοψης, ευρύχωρα και διατεταγµένα γύρω από ένα κεντρικό σηµείο, 
στο οποίο ανασκάφηκε ένα κτίσµα µεγάλων διαστάσεων, η Οικία ΒG. 

Το κτίριο αυτό φέρει ιδιαιτέρως παχείς τοίχους, µεγάλα δωµάτια, και 
γύρω από αυτά διαδρόµους µε κλιµακοστάσια που είναι βέβαιο ότι οδηγού-
σαν σε όροφο. Έχει ερευνηθεί ένα τµήµα του µόνο, µε διαστάσεις 12 Χ 12 µ., 
αλλά το συνολικό του µήκος υπολογίζεται ότι έφτανε τα 20 µ. Πρέπει να είχε 
τέσσερα ή πέντε δωµάτια. Μια πήλινη εστία µε κεντρική βάθυνση σε σχήµα 
διπλού πέλεκυ, εντοπίστηκε στο βόρειο άκρο του διαδρόµου. Και εδώ όπως 
και στη ‘διάδοχό’ της Οικία των Κεράµων βρέθηκαν πολλά σφραγίσµατα, ί-
σως, λοιπόν, τέτοια κτίρια να στέγαζαν υπηρεσίες καταγραφής και αναδιανο-
µής των αγαθών.  

Μετά από καταστροφή, οικοδοµήθηκε στον ίδιο χώρο ένα δεύτερο κτί-
ριο µε διαδρόµους, µε διαφορετικό προσανατολισµό και ακόµη µνηµειακότε-
ρα χαρακτηριστικά, η ‘Οικία των Κεράµων’. Με διαστάσεις 25 Χ 12 µ., αποτε-
λείται από δύο µεγάλα και δύο µικρότερα δωµάτια, που περιβάλλονται επίσης 
από στενούς διαδρόµους µε κλιµακοστάσια. Έχει κύρια και δευτερεύουσα εί-
σοδο στις στενές πλευρές, αλλά και µικρότερα θυραία ανοίγµατα στις επιµή-
κεις. Οι τοίχοι της έχουν πάχος 0,90 µ., και είχαν από ένα λιθόκτιστο πάγκο 
στη βόρεια και στη νότια όψη. Το δάπεδο του κτιρίου ήταν καλυµµένο από 
κίτρινο πηλό. Στεγαζόταν µε δικλινή στέγη, και έφερε επαλείψεις των δαπέ-
δων του, ‘θρανία’33 κατά µήκος των τοίχων καθώς και ξύλινες επενδύσεις των 
θυρωµάτων. Στο εσωτερικό του κτιρίου δεν εντοπίσθηκαν ευρήµατα, γεγονός 
που µάλλον σηµαίνει ότι αποµακρύνθηκαν από τους ενοίκους του για κάποιο 
λόγο που αγνοούµε. Ήρθε στο φως, ωστόσο, κατά την ανασκαφή του, µεγά-
λος αριθµός ορθογώνιων κεραµιδιών στέγης, πρακτική που συναντάται πρώ-
τη φορά στον ελλαδικό χώρο, και σε αυτά οφείλει την ονοµασία του. Μαζί µε 
αυτά  βρέθηκαν ελάχιστη κεραµική και πολλά σφραγίσµατα σε πηλό, ίσως για 

                                                           
33 Έδρανα, πεζούλια, είτε χρηστικά είτε µε κάποιο τελετουργικό προορισµό. 
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τη µεταφορά προϊόντων34, κάτι που ενισχύει την υπόθεση ότι και η ‘Οικία των 
Κεράµων’ µπορεί να υποστήριζε ‘γραφειοκρατικά’ µια σειρά οργανωµένων 
εµπορικών δραστηριοτήτων, την ευθύνη των οποίων είχε ο συγκεκριµένος οι-
κισµός. Σφραγίσµατα εντοπίστηκαν και στο κτίριο µε διαδρόµους που ανα-
σκάφηκε στα Ακοβίτικα της Μεσσηνίας. 

∆ιώροφα ‘κτίρια µε διαδρόµους’ συναντούµε σε αρκετά σηµεία της η-
πειρωτικής Ελλάδας, στη Μικρά Ασία αλλά και σε θέσεις της Κρήτης όπως η 
Βασιλική. Στην περίπτωση της Λέρνας, είναι φανερό ότι έχουµε να κάνουµε 
µε ένα κεντρικό οίκηµα εντυπωσιακού µεγέθους, γύρω από το οποίο υπήρχαν 
αρκετά µικρότερα και ένας ισχυρός οχυρωµατικός περίβολος, στοιχεία που 
συνηγορούν για τον ειδικό του προορισµό, διοικητικό, οικονοµικό, συµβολικό 
ή και όλα µαζί. Η ιδεολογική του σηµασία ενισχύεται από το γεγονός ότι, γύ-
ρω στα 2100 π.Χ., όταν το κτίσµα αυτό καταστρέφεται, οι κάτοικοι κατα-
σκευάζουν στην ίδια θέση µε τα υλικά του κατεστραµµένου κτιρίου, έναν τε-
χνητό λοφίσκο µε διάµετρο 19 µ. Στην επόµενη φάση, χτίζονται στη Λέρνα 
γύρω από το λοφίσκο, που αρκετοί θεωρούν τύµβο αν και δεν εντοπίστηκαν 
ταφές στο εσωτερικό του, µικρότερα αψιδωτά κτίρια σε πυκνή διάταξη, µονό-
χωρα ή δίχωρα, µε ποικίλο προσανατολισµό και διαστάσεις, και, πάντως, χω-
ρίς σαφή ρυµοτοµικό σχεδιασµό.  

Στην Εύτρηση, εντοπίζονται κατά την ΠΕ Ι µόνο µερικές ηµικυκλικές 
καλύβες, αργότερα όµως κάνουν την εµφάνισή τους µικρά ορθογώνια κτίσµα-
τα µε λίθινα θεµέλια. Τα περισσότερα από αυτά είναι δίχωρα, και ορισµένα 
µεγαρόσχηµα, µε µεγάλο κεντρικό δωµάτιο, δεύτερο χώρο αλλά και προστώο 
ανάµεσα σε δύο παραστάδες.   

Στην Τίρυνθα, τόσο στην Κάτω ακρόπολη όσο και έξω από τα τείχη 
της Μυκηναϊκής περιόδου εντοπίσθηκαν οικήµατα, αρχικά µε ορθογώνια κά-
τοψη και αργότερα µε αψιδωτό πέρας. Κάτω από το σηµείο, όπου οικοδοµή-
θηκε πολύ αργότερα το Μυκηναϊκό ανάκτορο, εντοπίστηκε ένα κυκλικό κτί-
σµα κολοσσικών διαστάσεων, που άλλοι ερευνητές θεωρούν πρόγονο του α-
νακτόρου, και άλλοι σιταποθήκη. Το κτίριο αυτό  που βρίσκεται στην κορυφή 
του λόφου, σε περίοπτη θέση, έχει διάµετρο γύρω στα 28 µ. µε συµπαγή πα-
χύτατο εξωτερικό τοίχο µε πεταλοειδείς εξοχές που έχουν µήκος 2 µ. και πλά-
τος 1,50 µ. Ο εξωτερικός του διάδροµος έχει πλάτος 1,80 µ., και υπήρχε σί-
γουρα άλλος ένας ισοµεγέθης οµόκεντρος εσωτερικά. Οι τοίχοι διατηρούνται 
σε πολύ µικρό ύψος, µόλις 30 εκ., λόγω της καταστροφής τους από τα µυκη-
ναϊκά κτίσµατα που οικοδοµήθηκαν εδώ µία χιλιετία αργότερα. ∆ύο οµόκε-
ντροι τοίχοι διαιρούν το κυκλικό κτίριο ακτινωτά σε 15 τουλάχιστον τριγωνι-
κούς τοµείς συµµετρικά διευθετηµένους γύρω από το κέντρο. ∆εν υπάρχουν 
ενδείξεις επικοινωνίας ανάµεσα στους τοµείς αυτούς ούτε ίχνη κλιµακοστα-
σίων.  

Ο κεντρικός κυκλικός πυρήνας ήταν µια λίθινη βάση, µε διάµετρο 10 µ., 
πάνω στο φυσικό βράχο, αλλά κάπως ψηλότερα από το υπόλοιπο κτίριο, και 
µάλλον χωρισµένος από τους τριγωνικούς τοµείς µε έναν κυκλικό τοίχο. ∆εν 
γνωρίζουµε, δυστυχώς, τη µορφή αυτού του κεντρικού κυκλικού τµήµατος. Η 
ανωδοµή του κτιρίου ήταν από πλίνθους, και οι πλάκες σχιστολίθου που βρέ-
θηκαν µαζί µε κεραµίδια κυρίως στο εξωτερικό του, µάλλον είχαν χρησιµο-
ποιηθεί στη στέγαση του περιµετρικού κύκλου. Οι χώροι ήταν σίγουρα προ-
σβάσιµοι µε φορητές σκάλες από πάνω, εφόσον δεν διαπιστώθηκαν ανοίγµα-

                                                           
34 Σφραγίσµατα πάνω σε µαλακό πηλό, τοποθετηµένα στο κάλυµµα των αγγείων, µπορούσαν 
να εγγυώνται το περιεχόµενό τους ή να δηλώνουν προέλευση και ιδιοκτησία. 
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τα. Αν λάβουµε υπόψιν µας ένα οµοίωµα κυκλικής σιταποθήκης από τη Μήλο, 
υποθέτουµε ότι πρέπει να υπήρχε µία µόνο είσοδος, ίσως στο νότιο µη σωζό-
µενο τµήµα. ∆εν αποκλείεται όµως να υπήρχε απλώς µια ράµπα για το πάνω 
επίπεδο.  

∆εν έχουν εντοπιστεί ως σήµερα ανάλογου µεγέθους κυκλικά κτίσµατα, 
εφόσον οι κυκλικές σιταποθήκες στον Ορχοµενό και στην Εύτρηση είναι πολύ 
µικρότερες. Γνωρίζουµε, βεβαίως, τέτοια οικοδοµήµατα από την Εγγύς Ανα-
τολή, αλλά εκείνα φαίνεται ότι είχαν περισσότερο διοικητικό και θρησκευτικό 
προορισµό. Και στην περίπτωση όµως της Τίρυνθας, ίσως µια τέτοια διάσταση 
πρέπει να αναζητήσουµε. Την ανάγκη οικοδόµησης ενός µνηµειακού δηµόσι-
ου κτιρίου για την αποθήκευση και την αναδιανοµή του πλεονάσµατος των 
σιτηρών της εύφορης αργολικής πεδιάδας.   

Τα κυκλικά κτίσµατα του Ορχοµενού έχουν διάµετρο 6 µ., λίθινη 
κρηπίδα ύψους 1 µ. και ανωδοµή από άψητες πλίνθους. Συχνά τα βρίσκουµε 
σε συστάδες, πρέπει, λοιπόν, να στεγάζονταν είτε το καθένα µε χωριστή θόλο 
είτε ολόκληρη η συστάδα µε ενιαία θολωτή στέγη. Η πρόσβαση στο εσωτερικό 
τους γινόταν οπωσδήποτε από την οροφή τους, εφόσον σε κανένα σηµείο της 
τοιχοδοµίας τους δεν παρατηρήθηκε είσοδος. Εδώ οι µεγαλύτερες κυκλικές 
κατασκευές θεωρήθηκαν κατοικίες, ενώ οι µικρότερες αποθήκες. 

Ένας σηµαντικός οικισµός της Πρωτοελλαδικής ΙΙ είναι αυτός στη θέση 
Κολώνα της Αίγινας. Στην Τελική Νεολιθική, συνυπήρχαν εδώ κυκλικές κα-
λύβες κατασκευασµένες µε φθαρτά υλικά και µεγαλύτερα κτίρια ορθογώνιας 
κάτοψης. Στην ΠΕ II χρονολογούνται η πρώτη φάση της οχύρωσης και τρία 
κτίσµατα: ένα µε διαδρόµους, που οι ανασκαφείς ονόµασαν ‘Λευκή Οικία’, 
επειδή οι τοίχοι της φέρουν λευκό επίχρισµα, και δύο µεγαρόσχηµα, η Οικία 
των Πίθων και το Βαφείο. Ούτε τώρα αναγνωρίζεται ενιαίος πολεοδοµικός 
σχεδιασµός, παρά το γεγονός ότι και τα τρία κτίρια έχουν παρόµοιο προσανα-
τολισµό, ίσως οφειλόµενο στις κλιµατικές συνθήκες.  

Η µορφή και οι διαστάσεις των κτισµάτων ποικίλουν καθώς και οι απο-
στάσεις µεταξύ τους. Το Βαφείο, ας πούµε, έχει απλούστερη κάτοψη και µι-
κρότερες διαστάσεις από τη Λευκή Οικία, στους διπλούς τοίχους της οποίας 
έχει αποδοθεί από µερικούς οχυρωµατικός χαρακτήρας, και η ίδια έχει θεω-
ρηθεί παλάτι ή ιερό. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ασφαλείς ενδείξεις για µια τέτοια 
λειτουργία της, άλλωστε ήδη ο οικισµός διαθέτει οχυρωµατικό περίβολο, κάτι 
που ισχύει και για άλλες θέσεις στις οποίες εντοπίζονται κτίρια µε διαδρό-
µους, όπως η Λέρνα και η Θήβα. Είναι πιθανότερο ότι στα στενά αυτά διάχω-
ρα υπήρχαν κλιµακοστάσια που οδηγούσαν από το ισόγειο στον όροφο, και 
πάνω τους στηριζόταν η ηµιυπαίθρια στοά που περιέτρεχε τον όροφο, τουλά-
χιστον κατά τις δύο ή τρεις πλευρές του. Έτσι, εξασφαλιζόταν φως και εξαε-
ρισµός στους πάνω χώρους, αλλά δηµιουργούνταν και ένας φωταγωγός ακρι-
βώς πάνω από το κεντρικό µικρό δωµάτιο του ισογείου. Η ίδια η στοά ίσως 
χρησίµευε για το στέγνωµα υφασµάτων. δερµάτων ή και ειδών διατροφής. 

Ο οικισµός της Κολώνας περιβάλλεται και στις επόµενες φάσεις της 
Πρωτοελλαδικής εποχής από οχυρωµατικό περίβολο µε προµαχώνες σε τακτά 
διαστήµατα, τώρα όµως χαρακτηρίζεται από πυκνό πολεοδοµικό ιστό µε νη-
σίδες τριών ή περισσότερων µεγαρόσχηµων κτισµάτων. Η διάταξη αυτή πα-
ραπέµπει περισσότερο στα πρότυπα του ΒΑ. Αιγαίου, και σε οικισµούς όπως η 
Θερµή και η Τροία. Στις νησίδες των µεγαρόσχηµων οικηµάτων, που φαίνεται 
να ακολουθούν µια προσχεδιασµένη ρυµοτοµία, προσκολλώνται συχνά βοη-
θητικοί χώροι δηµιουργώντας έτσι µεγαλύτερα οικοδοµικά τετράγωνα. Έχουν 
επίσης εντοπιστεί κεντρικές και επικουρικές οδικές αρτηρίες καθώς και χώροι 
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εξειδικευµένων δραστηριοτήτων, όπως ένα εργαστήριο κατεργασίας µετάλ-
λων.  

Στη Μάνικα της Εύβοιας, η Πρωτοελλαδική πόλη έχει έκταση 500 πε-
ρίπου στρεµµάτων, και σε µικρή απόσταση από αυτήν υπήρχε το οργανωµένο 
της νεκροταφείο. ∆ιαπιστώνουµε εδώ υψηλό βαθµό αστικοποίησης και στοι-
χεία διαστρωµατωµένης κοινωνικής δοµής, αν ερµηνεύουµε σωστά την άνιση 
κατανοµή πολύτιµων αντικειµένων που παρατηρούµε στα ταφικά κτερίσµατα. 
Στο νότιο όριο της πόλης ερευνήθηκε ένα εργαστήριο οψιανού, το µόνο χτι-
σµένο µε πασσάλους, µε µορφή όχι κλειστού κτίσµατος αλλά στεγασµένης 
στοάς. Τα υπόλοιπα κτίρια είχαν λίθινο θεµέλιο και πλίνθινη ανωδοµή. Κά-
ποια είχαν τόσο φαρδείς τοίχους, ώστε να θεωρείται από τους ανασκαφείς 
βέβαιη η ύπαρξη ορόφου. Ο τοµέας ΙΙΙ της πόλης εµφανίζει µεγάλη πυκνότη-
τα, αλλά στους υπόλοιπους τα σπίτια ήταν πιο ελεύθερα διευθετηµένα και εί-
χαν πλακόστρωτες αυλές. Τα κτίρια έχουν όµοιο προσανατολισµό, και οι δρό-
µοι διαιρούν το χώρο σε οικοδοµικά τετράγωνα, ενδείξεις πολεοδοµικού σχε-
διασµού. ∆εν φαίνεται να υπήρχε οχύρωση στον οικισµό, κάτι, ούτως ή άλλως, 
ιδιαίτερα δύσκολο λόγω της πολύ µεγάλης του έκτασης. 

Στη Θήβα, ένα ‘κτίριο µε διαδρόµους’ είχε δική του χωριστή οχύρωση, 
και ήταν ελεύθερα διευθετηµένο, δεν φαίνεται, δηλαδή, να εντάσσεται σε κά-
ποια οικιστική νησίδα. Είχε λίθινο θεµέλιο ύψους 80 εκ., που ακολουθεί τη 
διαµόρφωση του φυσικού βράχου της Καδµείας πάνω στον οποίο χτίστηκε, 
και ανωδοµή από άψητες πλίνθους. Το νότιο τµήµα του δεν ανασκάφηκε, αλ-
λά µάλλον υπήρχε κι εδώ ένας διάδροµος ανάλογος του βόρειου, µε πλάτος 1 
µ. Είναι αρκετά διαφορετικό από άλλες οικίες µε διαδρόµους, αφού είναι επί-
µηκες µεγαρόσχηµο, µήκους 18 µ. και πλάτους 9 µ., µε πρόδοµο και τρεις αί-
θουσες παρατακτικά τοποθετηµένες. Μόνο η ανατολικότερη από αυτές συν-
δέεται µε διάδροµο στα βόρειά της, καθώς και µε ένα δεύτερο πολύ µικρότερο 
χώρο. Στο µικρό αυτό δωµάτιο βρέθηκε µια φιάλη και µερικά ζωόµορφα ει-
δώλια, ευρήµατα που δεν µας διαφωτίζουν ως προς τη χρήση του, αν και θα 
µπορούµε να λειτουργεί ως φυλάκιο ή ως σπίτι σκύλου. Τα κεντρικά τετράγω-
να δωµάτια έχουν πλευρά 4 µ. Το κτίσµα είχε τουλάχιστον τρεις εισόδους, από 
µία κατά τον επιµήκη άξονα και µία πλάγια στο πρώτο µετά τον πρόδοµο δω-
µάτιο. Στο βόρειο διάδροµο υπήρχαν δύο αντωπές εσοχές, που ίσως βοηθού-
σαν στη στήριξη µιας ξύλινης κλίµακας για την πρόσβαση στον όροφο, χωρίς 
να καταργείται η έξοδος προς την αυλή. Ο περίβολος έχει αποκαλυφθεί σε 
µήκος 10 µ., µε λίθινο θεµέλιο 0,90 µ. πάνω στο λιθόστρωτο δρόµο που υπήρ-
χε µεταξύ περιβόλου και κτιρίου. Το εξωτερικό ύψος του τείχους, που λει-
τουργεί συγχρόνως και ως ανάληµµα, φτάνει τα 2 µ. και το πλάτος του το 1,80 
µ. Κτίσµα και περίβολος έχουν χτιστεί µε σχεδόν παράλληλες σειρές δόµων 
ασβεστόλιθου.   
 
 Γενικά, κατά την Πρωτοελλαδική περίοδο, συνηθίζονται τα κτίσµατα 
µε λίθινη κρηπίδα και ανωδοµή από πλίνθους, µε ορθογώνια ή, σπανιότερα, 
αψιδωτή κάτοψη, µε δύο ή περισσότερα δωµάτια και µε αυλή που συνήθως 
µοιράζονται περισσότερα του ενός κτίσµατα, όπως τα παραδείγµατα που 
γνωρίσουµε από την Ασίνη και την Ασέα. Συγκροτήµατα µε πυκνή διάταξη 
συνηθίζονται είτε σε εκτεταµένες νησίδες, όπως συµβαίνει στον Άγιο Κο-
σµά, στο Ασκηταριό και στις Ζυγουριές, είτε εκατέρωθεν οδικών αρτηριών, 
όπως παρατηρούµε στη Ραφήνα και στις Λιθαρές.  
 Η περιοχή των Λιθαρών στη Βοιωτία προστατεύεται από υψώµατα 
στα δυτικά, βόρεια και ανατολικά, ενώ στα νότια είναι ανοιχτή προς το κάµπο 
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των Θηβών. Στον οικισµό, 45 ορθογώνια ή τραπεζιόσχηµα δωµάτια συγκρο-
τούν 18 οικίες, µε έναν έως τέσσερις χώρους η καθεµιά, που συνωστίζονται 
και δύσκολα διακρίνονται η µία από την άλλη. Ως προς τα κατασκευαστικά 
τους στοιχεία, τα κτίσµατα αυτά µοιάζουν αρκετά µ’ εκείνα της γειτονικής Εύ-
τρησης. Η τοιχοδοµία είναι προσεγµένη και οι τοίχοι έχουν πάχος 0,70 εκ., 
και έχουν οικοδοµηθεί είτε µε µεγαλύτερους λίθους στις δύο όψεις και λιθολό-
γηµα στο κέντρο, είτε µε λίθους ίσων διαστάσεων σε όλο πάχος της τοιχοδο-
µίας. Η ρυµοτοµία προδίδει εξελιγµένη αντίληψη όσον αφορά στην ενδοκοι-
νοτική οργάνωση και στην επικοινωνία µεταξύ των οικοδοµικών νησίδων. Οι 
τελευταίες βρίσκονται διατεταγµένες εκατέρωθεν µιας µεγάλης λιθόστρωτης 
οδικής αρτηρίας µε µήκος 60 µ. και πλάτος 2,50 µ. ∆ιαθέτει ακόµη ένα δίκτυο 
δευτερευόντων παράλληλων και κάθετων δρόµων και περασµάτων.  

Σε έναν από τους χώρους του οικισµού, διαστάσεων 4,80 και 3,70 µ., 
βρέθηκαν 17 ειδώλια ζώων, τα περισσότερα από τα οποία απεικονίζουν ταύ-
ρους, και γι’ αυτό ο χώρος αποκαλείται από τους ανασκαφείς ‘ιερό των ταύ-
ρων’, χωρίς, ωστόσο, άλλες ενδείξεις να πιστοποιούν τη λατρευτική του λει-
τουργία, εκτός αν θεωρήσουµε ως τέτοια το γεγονός ότι είναι το µόνο δωµάτιο 
που διαθέτει είσοδο προς τον κεντρικό δρόµο. 
 Στις Ζυγουριές, στην περιοχή της Αργολιδοκορινθίας έχουν ανασκα-
φεί δύο τουλάχιστον χαρακτηριστικά κτίσµατα, η ‘Οικία των Σαλιγκαριών’ και 
η ‘Οικία των Πίθων’ σε ένα αστικό συγκρότηµα. Η δεύτερη ξεχωρίζει από τα 
υπόλοιπα κτίσµατα του οικισµού, διαθέτοντας ένα µεγάλο κεντρικό χώρο, δι-
πλάσιο σε µέγεθος από τους υπόλοιπους, και ισοµεγέθες περίπου µε τα κε-
ντρικά δωµάτια των Οικιών µε διαδρόµους. Πολύ µεγαλύτερο είναι και το πά-
χος των τοίχων αυτού το κτιρίου, µε ιδιαίτερη φροντίδα στη δόµηση και στην 
εικόνα των γωνιαίων του δόµων του. ∆ιέθετε επίσης διπλό θυραίο άνοιγµα 
που οδηγούσε σε λιθόστρωτη και ίσως στεγασµένη αυλή. Τα κεραµίδια που 
βρέθηκαν κάτω από το δάπεδο της Οικίας των Σαλιγκαριών ίσως προέρχονται 
από αυτό το προγονικό της κτίσµα, την Οικία των Πίθων. Ίσως µάλιστα η Οι-
κία των Σαλιγκαριών να µην ήταν παρά τµήµα του πρωιµότερου οικήµατος, 
ίσως ένας διάδροµός του, αν εκείνο ήταν πράγµατι, όπως υποθέτουµε, ένα 
κτίριο µε διαδρόµους.    

Γενικώς, διώροφα ‘κτίρια µε διαδρόµους’ συναντούµε, όπως είδαµε, σε 
αρκετές θέσεις, ενώ σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις, στα Ακοβίτικα της 
Μεσσηνίας και στη Θήβα, δύο τέτοια οικήµατα µάλλον συνυπάρχουν. ∆εν 
φαίνεται να έχουν χτιστεί παντού σε κεντρικό σηµείο του οικισµού. Το κτίριο 
Υ, λόγου χάριν, που ανασκάφηκε στις Ζυγουριές, βρίσκεται στο άκρο της ε-
γκατάστασης, και το ίδιο συµβαίνει στην Αίγινα και στη Θήβα. Στη Λέρνα, η 
Οικία των Κεράµων είναι η µόνη οικοδοµή που εντοπίστηκε στη συγκεκριµένη 
φάση. Πουθενά δεν αποδεικνύεται ένα αστικό περιβάλλον γι’ αυτά τα κτίρια. 
Ίσως λοιπόν στέγαζαν µεγάλες οικογένειες, και είχαν αγροτική λειτουργία αλ-
λά και ρόλο κατοικίας. Αντιθέτως, στην φάση V στην Κολώνα της Αίγινας, 
µπορούµε να µιλούµε για ενιαίο αστικό σχεδιασµό µε νησίδες µεγαρόσχηµων 
κτιρίων που µοιράζονται µεσοτοιχίες. Αυτός ο τύπος είναι αλήθεια ότι συνηθί-
ζεται περισσότερο στο ΒΑ Αιγαίο.  

Μεγάλων διαστάσεων κτίρια έχουµε και αλλού: στη Ραφήνα, δίπλα στο 
τείχος, ένα επίµηκες κτίσµα έχει τουλάχιστον πέντε χώρους και µήκος πάνω 
από 20 µ. Σε Εύτρηση, Ασέα, Ζυγουριές  και Πρόσυµνα ίσως είχαµε επίσης 
κτίρια µε διαδρόµους. Στην Πρόσυµνα, έχουµε οικήµατα µε τοίχους πάχους 
50 ως 60 εκ., οι οποίοι δύσκολα θα στήριζαν όροφο, δίπλα τους όµως βρίσκο-
νται άλλα κτίρια µε διπλάσιου πάχους τοίχους που κάλλιστα µπορούσαν να 
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κρατήσουν όροφο, κάτι που φαίνεται να ισχύει για αρκετές Πρωτοελλαδικές 
θέσεις. Οι οχυρωµατικοί περίβολοι, τέλος, αποτελούν συχνό χαρακτηριστικό 
της περιόδου, αφού έχουν εντοπιστεί µέχρι σήµερα σε αρκετές θέσεις, όπως η 
Λέρνας, η Κολώνας, η Θήβα, το Ασκηταριό και η Ραφήνα. 
 
  

Η Πρωτοκυκλαδική εποχή 
 
Οι Κυκλάδες, αν και έχουν ήδη κατοικηθεί από το τέλος της Μέσης Νε-

ολιθικής, παρουσιάζουν µε την έναρξη της Εποχής του Χαλκού αλµατώδη α-
νάπτυξη, πιθανόν χάρη στη ραγδαία εντατικοποίηση του θαλάσσιου εµπορί-
ου. Οι πόροι των Κυκλάδων είναι µικροί, γι’ αυτό ίσως αργούν να κατοικη-
θούν, όπως άλλωστε συνέβη µε όλα σχεδόν τα νησιά του Αιγαίου. ∆εν διαθέ-
τουν επαρκείς και εύφορες εκτάσεις για σιτηρά, αν και η καλλιέργεια αµπέλου 
και ελιάς τα κατέστησε πιο αποδοτικά. Λίγοι σχετικά είναι και οι φυσικοί τους 
πόροι: οψιανός στη Μήλο, σµύριδα στη Νάξο, χαλκός και άργυρος και σε αρ-
κετά σηµεία µάρµαρο σηµαντικό για την κυκλαδική τέχνη. Τα δεδοµένα του 
Σκάρκου δείχνουν ότι η βάση της οικονοµίας ήταν η καλλιέργεια δηµητρια-
κών και οσπρίων και η εκτροφή αιγοπροβάτων. Η εκτροφή µεγάλων ζώων και 
η αλιεία ήταν µάλλον περιορισµένα, ενώ και το αµπέλι µε την ελιά δεν είχαν 
αποκτήσει πρωτεύοντα ρόλο πριν από τη 2η χιλιετία π.Χ.  

Το ανταλλακτικό δίκτυο είχε καθιερωθεί στα µέσα της 3ης χιλιετίας µε 
τη Νότια Ελλάδα, την Καρία και την Κρήτη, όπου, µάλιστα, εντύπωση προκα-
λεί και η εµφάνιση ‘κυκλαδικών’ ταφικών εθίµων. Η εντατική ναυσιπλοΐα α-
ποδεικνύεται και από τις πολλαπλασιασµένες τώρα απεικονίσεις πλοίων πάνω 
σε σκεύη. Από την Πρωτοκυκλαδική ΙΙ υπάρχουν οµοιώµατα πλοίων χαραγ-
µένα σε πέτρα και µόλυβδο, αλλά και παραστάσεις, επίσης εγχάρακτες, πάνω 
σε αγγεία. Κυκλαδικά αγγεία και ειδώλια έχουν βρεθεί σε Κρήτη, Αττική, 
Βοιωτία, Κύθηρα, Λήµνο, Τροία και αλλού. Οι απεικονίσεις πάνω στα τηγανό-
σχηµα σκεύη και κάποια µολύβδινα οµοιώµατα µάς βοήθησαν να κατανοή-
σουµε τη µορφή των πλοίων της πρωτοκυκλαδικής εποχής, που κινούνται α-
κόµη µε κουπιά, αφού το ιστίο καθιερώνεται στις αρχές της 2ης χιλιετίας π.Χ.  
Οι ακµαίοι παράκτιοι οικισµοί πρέπει να διέθεταν µεγαλύτερα πληρώµατα και 
‘εµπορικό στόλο’, µε αποτέλεσµα να κάνουν µακρύτερα και ασφαλέστερα τα-
ξίδια που απέφεραν πλούτο και ευηµερία.  

Η αιφνίδια πυκνή κατοίκηση των Κυκλάδων λίγο µετά την έναρξη της 
3ης χιλιετίας π.Χ., έγινε αφορµή να υποστηριχθεί κατά το παρελθόν η κατα-
γωγή του πρωτοκυκλαδικού πολιτισµού αλλά και του ίδιου του πληθυσµού 
των νησιών από την Ανατολία. Οι εγκαταστάσεις εδώ δεν έχουν την έκταση 
των σύγχρονών τους στην ηπειρωτική Ελλάδα και στο Ανατολικό Αιγαίο, ίσως 
λόγω των περιορισµένων διαθέσιµων εδαφών για εγκατάσταση και καλλιέρ-
γεια, ίσως όµως και λόγω του εµπορικού κυρίως χαρακτήρα των οικισµών. 
∆εν υπάρχουν επίσης ευκρινείς ενδείξεις για την ύπαρξη κεντρικής εξουσίας, 
ενώ κάθε οικισµός φαίνεται να αποτελεί αυτόνοµη κοινωνική µονάδα, µε συ-
νεκτικούς δεσµούς βασισµένους στη συγγένεια.  

Οι θέσεις της ΠΚ Ι –‘πολιτισµοί’ Γρόττας-Πηλού ή Πηλού-Λακκούδων- 
είναι ανοχύρωτες και παράκτιες, κυρίως µε πρόχειρα κατασκευασµένες καλύ-
βες από αργούς λίθους, πασσάλους και πηλό.  

Στην ΠΚ ΙΙ όµως –‘πολιτισµός’ Κέρου-Σύρου- επιλέγονται ακρωτήρια 
(Πύργος Πάρου, Αγία Ειρήνη Κέας) ή γήλοφοι (Σκάρκος Ίου) ή φύσει οχυρές 
θέσεις κοντά στη θάλασσα (Καστρί Σύρου, Κύνθος ∆ήλου, Πάνορµος Νάξου, 
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Μαρκιανή Αµοργού, Κουκουναριές Πάρου), αν και σίγουρα υπήρχαν και θέ-
σεις στην ενδοχώρα. Τα σπίτια συνωστίζονται το ένα δίπλα στο άλλο, και οι 
οικισµοί προστατεύονται µε τείχος και προµαχώνες. Οι κατοικίες είναι τώρα 
λιθόκτιστες, µε ευθύγραµµη ή καµπυλόγραµµη κάτοψη, και µε δάπεδα από 
χώµα ή πλάκες. Οι λεπτοί, ως 50 εκ., τοίχοι τους συνηγορούν σε µονώροφα 
οικήµατα µε ελαφριά στέγη κλαδιών και λάσπης. Η έκταση των οικισµών εί-
ναι περιορισµένη, µε µεγαλύτερους της Αγίας Ειρήνης µε 9 και της Σκάρκου 
µε 11 στρέµµατα. Το Καστρί φτάνει τα 3,5 στρ. και η Πάνορµος µόλις το µισό 
στρέµµα, και οι δύο θέσεις ιδρυµένες σε απόκρηµνα υψώµατα προς το τέλους 
της ΠΚ ΙΙ, στη ‘φάση Καστριού’. Τειχισµένος µε καµπυλόγραµµους προµαχώ-
νες είναι και ο οικισµός στη Μαρκιανή της Αµοργού από την αρχή της φάσης 
Κέρου-Σύρου, ίσως και παλαιότερα. Στο τέλος της ΠΚ Ι ανήκει και ο οικισµός 
στη Γρόττα της Νάξου, µε σπίτια µικρά ορθογώνια ή ελαφρώς καµπυλόγραµ-
µα, µε 1 ή 2 δωµάτια, χτισµένα µε µικρές πέτρες είτε ως αργολιθοδοµή είτε µε 
πηλό ως συνδετικό υλικό. Τόσο στη Μαρκιανή όσο και στην Αγία Ειρήνη υ-
πήρχαν από την ΠΚ ΙΙ οργανωµένα αποχετευτικά δίκτυα.  

Στην ΠΚ ΙΙΙ –‘πολιτισµός’ Φυλακωπής Ι- οι οικισµοί επανέρχονται κο-
ντά στη θάλασσα. Οι παλαιότεροι εγκαταλείπονται, και οι νέοι αποτελούν πυ-
ρήνες συγκέντρωσης κατοίκων µικρότερων οικισµών, γι’ αυτό είναι µεγαλύτε-
ροι σε έκταση και πληθυσµό. Επειδή µε την έναρξη της ΠΚ ΙΙΙ εδραιώνεται η 
χρήση του κεραµικού τροχού και η προτίµηση σε τέχνεργα από κασσιτερούχο 
χαλκό, πιθανόν κάτω από την επίδραση της Μικράς Ασίας, ορισµένοι αρχαιο-
λόγοι υποστηρίζουν ότι η εγκατάλειψη κάποιων οικισµών ίσως αποτυπώνει τις 
διαµάχες για τον έλεγχο των πηγών και των οδών διακίνησης του κασσίτερου. 

Στο Σκάρκο της Ίου στα µέσα της 3ης χιλιετίας, δίπλα σε λιµάνι και σε 
καλλιεργήσιµες εκτάσεις, ανασκάπτεται τα τελευταία χρόνια ένας πυκνοκα-
τοικηµένος πρωτοκυκλαδικός οικισµός µε έκταση 11 περίπου στρεµµάτων. 
Έχει περικεντρική πολεοδοµία µε ευρύχωρους δρόµους και πλατείες, και λι-
θόκτιστα ορθογώνια, διώροφα κτίρια µε πλακόστρωτα ή χαλικόστρωτα δάπε-
δα. Για την τοιχοδοµία χρησιµοποιούνται µικρές πλακαρές πέτρες και πηλός 
ως συνδετικό υλικό. ∆ιώροφο κτίσµα έχει ανασκαφεί και τις Κουκουναριές, µε 
το δεύτερο όροφο πλινθόκτιστο. Κάποια από τα κτίσµατα του Σκάρκου είναι 
µεγαλύτερα και µε συνθετότερη κάτοψη, ενώ άλλα µικρότερα και απλούστε-
ρης µορφής, γεγονός που µάλλον προδίδει κοινωνική διαστρωµάτωση. Εδώ 
βρέθηκαν αρκετά ενσφράγιστα πήλινα ορθογώνια αντικείµενα, προφανώς 
γιατί οι κάτοικοι δήλωναν µε αυτά την ταυτότητα και την κατοχή κάποιων 
προϊόντων.  

Στον οικισµό εντοπίστηκαν δύο δρόµοι πλάτους 2 µ., που περιβάλλουν 
κυκλικά την κορυφή του λόφου, και διασχίζουν ορθογώνιες πλατείες. ∆εν ξέ-
ρουµε ακόµη αν υπήρχε οχυρωµατικός περίβολος. Τα κτίρια του Σκάρκου ή-
ταν κατά κανόνα διώροφα, για αυτό και δεν υπάρχουν εδώ µεσοτοιχίες, εφό-
σον οι χωριστοί παχύτεροι τοίχοι θεωρούνται καταλληλότεροι για τη στήριξη 
του ορόφου. Η αντίθετη πρακτική παρατηρείται σε θέσεις του ΒΑ Αιγαίου 
όπως η Πολιόχνη, όπου κάθε νέα κατοικία χρησιµοποιεί τους τοίχους των δι-
πλανών σπιτιών, αφού δεν προβλέπεται κατασκευή ορόφου. Τα σπίτια στο 
Σκάρκο δεν είναι µεγαρόσχηµα, αλλά έχουν δύο πτέρυγες. Στη µία υπάρχει 
µεγάλο ορθογώνιο δωµάτιο και προθάλαµος που βλέπει προς την αυλή, ενώ 
στη δεύτερη τρία ή τέσσερα µικρότερα δωµάτια που πρέπει να ήταν επικου-
ρικοί χώροι. Το ηµιυπόγειο αυτό επίπεδο είχε αποθηκευτικό προορισµό, αν 
κρίνουµε από τους µεγάλους, ως και 1,30 µ. ύψους, πίθους που βρέθηκαν in 
situ. Στις αυλές του οικισµού υπήρχαν χτιστές ή πήλινες ‘φορητές’ εστίες, κα-
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τασκευές που γνωρίζουµε και από τη Σκάλα Σωτήρος στη Θάσο. Είναι επίσης 
ενδιαφέρον ότι οι αυλές, τουλάχιστον στις Κυκλάδες, ήταν ουσιαστικά υπαί-
θριες κουζίνες µε τη στάχτη και τα υπολείµµατα της τροφής να µην αποµα-
κρύνονται.  

 Αντίστοιχης µορφής πρέπει να ήταν και ο οικισµός της ίδιας φάσης 
στην Αγία Ειρήνη στην Κέα. Με έκταση γύρω στα 9 στρέµµατα, βρισκόταν 
επίσης δίπλα σε µεγάλο λιµάνι και σε εύφορη έκταση. Οι οικίες εδώ ήταν κατά 
το πλείστον δίχωρες και επιµήκεις, µάλλον οργανωµένες σε µικρές νησίδες. 
Το µεγάλο ύψος διατήρησης κάποιων από αυτές είναι ένδειξη ότι µπορεί να 
ήταν εξ ολοκλήρου χτισµένες µε πέτρα. Κάποια από τα δωµάτια δε διαθέτουν 
είσοδο, πρέπει, λοιπόν, να είχαν πρόσβαση από µια επίπεδη στέγη. Σε αρκετά 
κτίσµατα, όπως και στο Σκάρκο, βρέθηκαν λίθινα κατώφλια µε παραστάδες 
που διασώζουν τις βαθύνσεις για τους άξονες των θυρών. Τα δάπεδα των σπι-
τιών ήταν από χώµα και πηλό. Ο οχυρωµατικός περίβολος µε πεταλόσχηµους 
προµαχώνες που έχει έρθει στο φως χρονολογείται στη Μέση Εποχή του Χαλ-
κού, ενώ ατείχιστος φαίνεται ότι ήταν ο οικισµός κατά την πρωτοκυκλαδική 
περίοδο. Οι ανασκαφές στο Σκάρκο και στην Αγία Ειρήνη έδειξαν ότι οι κυ-
κλαδικοί οικισµοί δεν όλοι µικροί όπως πιστεύαµε, αλλά ορισµένοι τουλάχι-
στον είχαν ‘πρωτοαστικά’ χαρακτηριστικά. Ωστόσο, οι συνήθεις εγκαταστά-
σεις έµοιαζαν όντως περισσότερο µε αγροικίες έκτασης µόλις µισού στρέµµα-
τος, για δύο ή τρεις οικογένειες.  

Η µετακίνηση των κυκλαδιτών προς το εσωτερικό των νησιών και σε 
οχυρούς λόφους, κατά την Πρωτοκυκλαδική ΙΙ, έχει αποδοθεί σε πιθανούς 
κινδύνους από Μινωίτες ναυτικούς. Τώρα, εκτός της φυσικής οχύρωσης που 
προσφέρει η ίδια η θέση, οικοδοµείται σε αρκετές θέσεις και οχυρωµατικός 
περίβολος µε πεταλόσχηµους προµαχώνες ή και προτείχισµα σε µικρή από-
σταση από το τείχος. Τέτοιοι οικισµοί έχουν ανασκαφεί στην Πάνορµο της 
Νάξου και στο Καστρί της Σύρου.  Η εγκατάσταση στην Πάνορµο στέγαζε 
ένα συγκρότηµα 20 δωµατίων, τον εξωτερικό τοίχο των οποίων αποτελούσε ο 
ίδιος ο οχυρός περίβολος, όπως ακριβώς συµβαίνει και στην Κύθνο. Το τείχος 
στην Πάνορµο ακολουθεί τη φυσική διαµόρφωση του υψώµατος και ενισχύε-
ται µε 5 προµαχώνες. Το γεγονός ότι στη θέση βρέθηκε µεγάλος αριθµός απο-
θηκευτικών αγγείων, προκάλεσε την υπόθεση ότι αποτελεί όχι εγκατάσταση 
αλλά ένα ενιαίο κτίριο για την αποθήκευση του πλεονάσµατος. Στο Καστρί 
Σύρου, έχει ερευνηθεί µεγάλο τµήµα του εσωτερικού του οικισµού, και έχει 
αποκαλυφθεί ένας ‘ακανόνιστος’ πολεοδοµικός ιστός, µε νησίδες µικρών ορ-
θογώνιων δωµατίων που ο αριθµός και το µέγεθός τους φαίνεται να ακολου-
θεί τις εκάστοτε ανάγκες της οικογένειας. Κι εδώ όπως και στο Σκάρκο οι κα-
τοικίες αναπτύσσονται προσθετικά, µε κάθε νέο χώρο να προσκολλάται σε 
παλαιότερο, έτσι ώστε να σχηµατίζονται περικεντρικές οικοδοµικές νησίδες 
πάνω στις ισοϋψείς καµπύλες του λόφου, όπου και δηµιουργούνται οι βασικές 
οδικές αρτηρίες. Η διαφορά είναι ότι, ενώ στο Σκάρκο κάθε χώρος έχει αυτο-
νοµηµένη τοιχοδοµία, εδώ συνηθίζεται η µεσοτοιχία, εφόσον δεν υπάρχει 
µάλλον η ανάγκη στήριξης ορόφου. Ένας από τους ανασκαµµένους χώρους 
του οικισµού ήταν, όπως προαναφέραµε, εργαστήριο µεταλλοτεχνίας, εφόσον 
εδώ βρέθηκαν δίπλα σε εστία, πολλές σκωρίες, ορειχάλκινα εργαλεία και µια 
πήλινη χοάνη. Ο περίβολος του οικισµού, στον οποίο εφάπτονται πολλά από 
τα κτίσµατα, διαθέτει πεταλόσχηµους ή ηµικυκλικούς προµαχώνες, χτισµέ-
νους µε µεγάλους όγκους µαρµάρου, σπανίως µε πηλό ως συνδετικό υλικό. 
Στη βόρεια πλευρά του υπήρχε προτείχισµα. Ο τύπος αυτός του προστατευµέ-
νου µε οχύρωση οικισµού µικρής έκτασης είναι πολύ διαδεδοµένος σε ολό-
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κληρη τη Μεσόγειο, από την Ιβηρική Χερσόνησο µέχρι τη Μικρά Ασία. Στο 
Αιγαίο, τον γνωρίζουµε, εκτός των Κυκλάδων, από το Παλαµάρι της Σκύρου, 
το Liman Tepe κοντά στη Σµύρνη, και από τη Σκάλα Σωτήρος της Θάσου. 

Κατά την Πρωτοκυκλαδική ΙΙΙ φάση, οι οικισµοί δεν υιοθετούν αυτό το 
‘κλειστό’ οχυρωµένο τύπο εγκατάστασης, επειδή, προφανώς, η οχύρωση δεν 
τους είναι πλέον αναγκαία, κατοικούνται, µάλιστα, εκ νέου τα παράκτια  τµή-
µατα των νησιών. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι οι νέες αυτές θέσεις δεν είναι τί-
ποτε άλλο παρά οργανωµένοι ‘εµπορικοί σταθµοί’ στην υπηρεσία Κρητών ε-
µπόρων, µε εδραιωµένη πλέον τη µινωική θαλασσοκρατορία στο Αιγαίο. Πα-
ράδειγµα της νέας αυτής µορφής οικισµού αποτελεί η πρώτη πόλη της Φυλα-
κωπής στη Μήλο, όπου διαπιστώνεται µια πυκνότερη οικιστική διάταξη, µε 
ενιαίο σχεδιασµό και συγκροτήµατα µε πολλά µικρά δωµάτια ορθογώνιας κά-
τοψης. Οι τοίχοι είναι χτισµένοι µε µικρές πέτρες και καλυµµένοι µε κονίαµα 
ή επενδεδυµένοι µε πλάκες. Και τώρα, πάντως, εξακολουθούν να υπάρχουν 
µικρές εγκαταστάσεις όπως αυτή στο ύψωµα Κύθνο της ∆ήλου, όπου τα µι-
κρά, ατάκτως διευθετηµένα κτίσµατα είναι αψιδωτά, συχνά µε µήκος που δεν 
υπερβαίνει τα 3 µ., και δεν αποκλείεται να είχαν ‘σκουφωτή’ στέγη µε φθαρτά 
υλικά. Στην Παροικιά της Πάρου ανασκάφηκαν επίσης αψιδωτά κτίσµατα. 

 

 
Κύθνος: Ο ΠΚ οικισµός Αγία Ειρήνη: Ο ΠΚ και ΜΚ οικισµός 

 
Γενικώς, τα κτίσµατα της πρωτοκυκλαδικής περιόδου είναι λιθόκτιστα, 

κατασκευασµένα µε πλακαρές πέτρες και µε λάσπη ως συνδετικό υλικό, ενώ 
το πάχος των τοίχων τους δεν υπερβαίνει τα 0,50 µ. Η στέγη τους πρέπει να 
ήταν επίπεδη µε µικρή κλίση ή δικλινής. Τα δάπεδά τους κατασκευάζονται 
από πατηµένο χώµα ή µικρές πλάκες, και δεν εντοπίζονται συνήθως θερµα-
ντικές κατασκευές στο εσωτερικό τους, προφανώς λόγω του ήπιου κλίµατος. 
Σπανίως συναντώνται επιχρίσµατα στο εσωτερικό των σπιτιών. 
 ∆εν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για την ταύτιση λατρευτικών χώρων της 
περιόδου. Ορισµένοι αποδίδουν τέτοια χρήση στο κτίσµα που ανασκάφηκε 
στην Κάβο της Κέρου µέσα στο οποίο βρέθηκε το ‘αγγείο των περιστεριών’. 
Από τον ίδιο χώρο προέρχονται πολλά µαρµάρινα αγγεία, ειδώλια και πήλινα 
σκεύη, τα περισσότερα σπασµένα ίσως κατά τη διάρκεια τελετουργιών. Ιερό 
θεωρήθηκε και το καµπυλόγραµµο κτίριο στην Κορφή τ’ Αρωνιού στη Νάξο. 
Στο εσωτερικό του υπήρχαν µυλόπετρες και αγγεία, ενώ σε άµεση γειτνίαση 
δέκα πλάκες µε χαρακτές παραστάσεις µε θεµατολογία σχετική µε το κυνήγι, 
τη ναυσιπλοΐα και την κτηνοτροφία. ∆ιαθέτουµε, από την άλλη, ενδείξεις µόνο 
για κάποιες ειδικές συµπεριφορές απέναντι στους νεκρούς, βασισµένοι στην 
παρουσία σε ταφικό περιβάλλον ‘τελετουργικών’ αγγείων, τηγανόσχηµων 
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σκευών, κέρνων και πυραύνων. Είναι επίσης πιθανό ότι τέτοιες διαδικασίες 
περιελάµβαναν σπάσιµο ειδωλίων, πήλινων και λίθινων αγγείων και, βέβαια, 
προσφορά υγρών και τροφών.    
 

 
Η Πρωτοµινωική περίοδος 

 
Η πρώτη φάση της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού στην Κρήτη, δε συνο-

δεύεται από ασφαλείς ενδείξεις ‘αστικοποίησης’, κατά την Πρωτοµινωική ΙΙ, 
όµως, εµφανίζονται οικισµοί µε συνθετότερη πολεοδοµική συγκρότηση, σε 
σύγκριση µε τα δεδοµένα της Νεολιθικής εποχής, όπως αυτοί της Βασιλικής 
και της Μύρτου. 

Στη Βασιλική, ανασκάφηκε στις αρχές του 20ου αιώνα ένα µεγάλο 
κτιριακό σύνολο που φαινόταν να διαθέτει δύο πτέρυγες, πλακόστρωτη αυλή, 
διαδρόµους µε κλιµακοστάσια, εργαστηριακούς χώρους και αποθήκες. Η τοι-
χοδοµία του είναι ιδιαιτέρως προσεγµένη, µε λίθινη κρηπίδα και ανωδοµή 
από µεγάλες πλίνθους, καθώς και µε εσωτερική επάλειψη είτε από κόκκινο 
κονίαµα είτε από ξυλοδεσιά. Σε µικρή ακτίνα γύρω από το λόφο της Βασιλι-
κής, έχουν εντοπισθεί λείψανα και άλλων κτισµάτων, αν και όχι εξίσου προ-
σεγµένης κατασκευής. Υποστηρίχτηκε τότε ότι το συγκρότηµα αυτό ήταν η 
κατοικία του τοπάρχη που είχε τον έλεγχο των οικονοµικών στρατηγικών και, 
κυρίως, του θαλάσσιου εµπορίου της περιοχής.  

Στην αρχαιότερη φάση της θέσης, ανήκουν η Νότια Οικία του Seager35, 
οι Βόρειες Οικίες Θ,Π και Ξ και τα κτίρια Ψ και Λ. Η ‘Βόρεια και η Νότια Οι-
κία’ είναι µάλλον τα παλαιότερα κτίσµατα του οικισµού, µε κάτοψη που πα-
ραπέµπει στις υπόγειες σειρές αποθηκών των κατοπινών ανακτόρων. Στα βό-
ρεια και στα  δυτικά αυτών των κτισµάτων υπήρχαν πλακόστρωτες αυλές. Στη 
νεότερη φάση, ανήκει η αποκαλούµενη Οικία του Λόφου, η οποίο είχε επίσης 
στην αρχή θεωρηθεί ενιαίο συγκρότηµα, εν είδει πρώιµου ανακτόρου. Ωστό-
σο, οι ανασκαφικές έρευνες της δεκαετίας του ’70 απέδειξαν ότι είναι σύνολο 
οικιών που ανήκουν σε δύο φάσεις. Στην πρωιµότερη, εντάσσεται η ‘Κόκκινη 
Οικία’ –αποκαλούµενη έτσι από το κόκκινο κονίαµα στους τοίχους της-  και 
στη νεότερη η ‘∆υτική Οικία’. Και τα δύο κτίρια εµφανίζουν κάτοψη σχήµατος 
Γ, γεγονός που συντήρησε την ιδέα ότι αποτελούν τις δύο πτέρυγες ενός ε-
νιαίου οικοδοµήµατος γύρω από την κεντρική αυλή. Ο ρόλος της τελευταίας 
επίσης δεν θεωρείται δεδοµένος, εφόσον θυµίζει περισσότερο πλατεία µε ό-
λους τους δευτερεύοντες δρόµους να καταλήγουν εδώ. 

Η κάτοψη της ‘Κόκκινης Οικίας’, ωστόσο, θυµίζει αρκετά τα κτίρια µε 
διαδρόµους, όπως τα γνωρίζουµε από τον ελλαδικό χώρο και τη Μικρά Ασία, 
και τα οποία έχουν συνδεθεί µε την κεντρική διοίκηση και την αποθήκευση 
και αναδιανοµή του πλεονάσµατος. Το συγκρότηµα αυτό µάλλον υπήρξε απο-
τέλεσµα συµπιλήµατος κατασκευών, πιθανώς συγγενικών οικογενειών, που 
προστέθηκαν σταδιακά, πρακτική που παρατηρείται την ίδια εποχή και στη 
Μύρτο. Φαίνεται, πράγµατι, ότι αποτελεί κεντρικό κτίσµα του οικισµού, γύρω 
από το οποίο απλώνονται άλλες µικρότερες οικιστικές νησίδες. Η σχεδόν σύγ-
χρονή της ‘∆υτική Οικία’ µάλλον ακολουθεί την αγαπητή στην Κρήτη από τα 
νεολιθικά χρόνια προσθετική περικεντρική δοµή. 

Στον οικισµό της Βασιλικής, παρά τις νεότερες επιφυλάξεις για το αν 
αποτελεί πρόδροµο των ανακτόρων, εξακολουθούν να προκαλούν ενδιαφέρον 

                                                           
35 O R.B.Seager ήταν ο πρώτος που πραγµατοποίησε ανασκαφές στη Βασιλική του 1905.  
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πολλά στοιχεία που δεν συναντούµε σε άλλους ΠΜ οικισµούς: µικρή πλακό-
στρωτη δυτική αυλή, ιδιαίτερη προσοχή στην όψη του δυτικού µετώπου του 
συγκροτήµατος, γραπτά επιχρίσµατα, ενιαίος σχεδιασµός, αλλά και η παρου-
σία ειδικών αντικειµένων, όπως οι αποκαλούµενοι ‘κέρνοι πανσπερµίας’ ή 
‘τράπεζες προσφορών’, κυκλικοί λίθοι µε βαθύνσεις, που υποθέτουµε που 
σχετίζονταν µε τελετουργίες ή ήταν δηµόσια υπαίθρια ‘παιχνίδια’36. Μπορεί, 
πράγµατι, να υπήρχε εδώ ένα τοπικό κέντρο οικονοµικών δραστηριοτήτων, 
αντίστοιχο µε εκείνα που γνωρίζουµε ότι υπήρχαν κάτω από τα ανάκτορα των 
Μαλλίων, της Φαιστού και της Κνωσού. Εδώ εντοπίζεται το κέντρο παραγω-
γής της ΠΜ ΙΙ κεραµικής ‘ρυθµού Βασιλικής’, µε τη φλογωτή διακόσµηση και 
µελανές ή ερυθρές κηλίδες, µε δηµοφιλέστερο σχήµα αυτό της ραµφόστοµης 
οφθαλµωτής πρόχου.    

 
Η Μύρτος, από την άλλη, αν και σύγχρονη 
µε τη Βασιλική και σε µικρή απόσταση από 
αυτήν, εκπροσωπεί έναν εντελώς διαφορε-
τικό τύπο εγκατάστασης. Έχει 90 περίπου 
δωµάτια, τραπεζιόσχηµης, τριγωνικής, ορ-
θογώνιας ή και εντελώς ακανόνιστης κάτο-
ψης, χτισµένα χωρίς σχεδιασµό στο πρανές 
ενός υψώµατος, στη Φούρνου Κορυφή, κο-
ντά στην  Ιεράπετρα. Μπορούν, ίσως, να 
διακριθούν δύο επιµέρους συγκροτήµατα 
κτισµάτων, µολονότι το τελικό αποτέλεσµα 
οφείλεται παντού σε διαρκείς προσθήκες 
βάσει των αναγκών της κοινότητας. ∆εν 

υπάρχουν ευκρινείς δηµόσιοι χώροι ούτε υπαίθριες πλατείες ούτε σαφείς οδι-
κές αρτηρίες, αν εξαιρεθούν µερικά στενά περάσµατα και αρκετά αδιέξοδα. 
Φαίνεται, πάντως, ότι υπήρχαν τρεις µικροί δρόµοι και δύο κύριες είσοδοι.  
 Ο ανασκαφέας της θέσης P.Warren είχε δηλώσει αρχικά ότι η Μύρτος 
αποτελούσε µια καλά οργανωµένη κοινότητα βασισµένη στην τεχνική εξειδί-
κευση. Αργότερα, θεωρήθηκε πιθανότερο ότι υπήρχε µια οικιακή µάλλον ορ-
γάνωση της παραγωγής. Η διεξοδική χωρική ανάλυση (spatial analysis) των 
οικιστικών µονάδων και της διευθέτησης των δωµατίων, έδειξε ότι η εγκατά-
σταση αποτελούνταν από λιγοστούς τοµείς νοικοκυριών, όχι περισσότερους 
από δέκα, µε 5 ή 6 κατά µ.ο. άτοµα ο καθένας. Κάθε τοµέας διέθετε χώρους 
τροφοπαρασκευής, αποθήκευσης και οικοτεχνίας, ενώ δεν διευκρινίστηκε 
πουθενά πειστικά η παρουσία χώρων εξειδικευµένης εργασίας.   
 
 

Στο Ν∆ τµήµα της εγκατάστασης υπήρχε το πιο ενδιαφέρον συγκρότη-
µα, µε το τετράγωνο µεγάλο δωµάτιο 92, που ανήκει στην ίδια ενότητα, που οι 
ανασκαφείς θεώρησαν ιερό, µε άλλα 4 δωµάτια και 2 µικρούς βοηθητικούς 
χώρους. Στην ανατολική πλευρά του µεγάλου δωµατίου εντοπίστηκε ένα λίθι-
νο έδρανο που θεωρήθηκε βωµός, και δίπλα του η επονοµαζόµενη ‘θεά της 
Μύρτου’, ένα ανθρωπόµορφο αγγείο που µάλλον προοιωνίζει τη µινωική θεά, 
καθώς και ένας ‘κέρνος’. Το παράδοξο ως προς τη λατρευτική ταύτιση του χώ-
                                                           
36Τα σκεύη αυτά αποκαλούνται έτσι κατ’ αναλογία προς τους κέρνους των ιστορικών χρόνων, 
πήλινα αγγεία µε πολλές ‘θήκες’, µέσα στα οποία τοποθετούνταν οι πρώτοι σπόροι της χρο-
νιάς, ως προσφορά προς τις θεότητες για την εξασφάλιση της γονιµότητας της γης. Τέτοια 
σκεύη, ωστόσο, υπάρχουν σε πηλό ή µάρµαρο ήδη από την πρωτοκυκλαδική εποχή.   

Μύρτος: Το ΠΜ ιερό 
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ρου είναι τα άφθονα αποθηκευτικά αγγεία που βρέθηκαν εδώ, ενώ ακόµη πε-
ρισσότερα εντοπίστηκαν στο φως στο προς βορρά δωµάτιο 91, το οποίο και, 
γι’ αυτό το λόγο, θεωρήθηκε αποθήκη του ιερού. Η πρακτική συνύπαρξης, ε-
ξάλλου, µεγάλων αποθηκών και τελετουργικών χώρων είναι πολύ συχνή στα 
µινωικά ανάκτορα. Σ’ ένα άλλο κτίσµα του οικισµού, πιθανόν εργαστήριο αγ-
γειοπλαστικής, βρέθηκαν πήλινοι δίσκοι, µάλλον αργόστροφοι τροχοί κεραµι-
κής, αλλά και πιθάρια για τον πηλό και το νερό που χρειαζόταν ο κεραµέας. 
Για την εγκατάσταση της Μύρτου έχει διατυπωθεί η άποψη ότι δεν ήταν παρά 
µια εκτεταµένη αγροικία, αρκετοί, ωστόσο, τη θεωρούν έπαυλη κάποιου το-
πάρχη, όπως και στην περίπτωση της Βασιλικής. 
 
 Κατά την Πρωτοµινωική ΙΙΙ φάση, και οι δυο αυτοί οικισµοί καταστρέ-
φονται, και µόνον η Βασιλική επανακατοικείται. Στο ίδιο σηµείο, εµφανίζεται 
ένα συγκρότηµα παρόµοιο µε εκείνο της προηγούµενης φάσης. Σε ολόκληρη 
την έκταση της πλαγιάς αναπτύσσονται τώρα νέα κτίρια µε πολλά δωµάτια, 
βασικά και επικουρικά, κλιµακωτά δροµάκια και σύνθετη, εν γένει, οικιστική 
οργάνωση. Κτίρια της ίδιας εποχής εντοπίζονται τώρα και στην πεδιάδα της 
Μεσσαράς, εκτεταµένα συγκροτήµατα µε πυκνή δόµηση αλλά χωρίς αυστηρό 
σχεδιασµό, ενώ είναι βέβαιη και η συνέχιση της κατοίκησης στους χώρους της 
Κνωσού, της Φαιστού και των Μαλίων. Αυτή την εποχή, µάλιστα, οικοδοµού-
νται στην Κνωσό, οι εντυπωσιακές ‘κυψέλες’, τεράστιες υπόγειες σιταποθήκες 
λαξευµένες στο φυσικό πέτρωµα του λόφου, εφοδιασµένες µε ελικωτές σή-
ραγγες που οδηγούν στο χώρο αποθήκευσης των προϊόντων. 

Στην Ανατολική Κρήτη, ιδρύονται στη διάρκεια της Πρωτοµινωικής, 
και άλλοι παράκτιοι οικισµοί όπως αυτοί στα Γουρνιά και στο Παλαίκαστρο. 
Υπάρχουν, συγχρόνως, και µικρές αγροτικές εγκαταστάσεις, όπως η Τρυπη-
τή στη Νότια Κρήτη, µε έκταση µόλις 350 τ.µ., και δύο µόνο συνοικίες, χτι-
σµένες κλιµακωτά σε δύο επίπεδα του λόφου, ένα δρόµο και όχι περισσότερα 
από 7 ή 8 σπίτια. Η βασική αρχιτεκτονική δοµή εδώ είναι το µεγάλο κεντρικό 
δωµάτιο µε  3 ή 4 πλευρικά µικρότερα. Η πολύ καλή διατήρηση των οικιστι-
κών λειψάνων στην Τρυπητή, µέχρι το ύψος των 2 µ., αποδεικνύει ότι τα σπί-
τια ήταν εξ ολοκλήρου λιθόκτιστα, µε επίπεδη στέγη από φθαρτά υλικά. Μια 
άλλη µικρή εγκατάσταση στη βόρεια ακτή, ο Πόρος, πολύ κοντά στην Κνω-
σό, δεν είχε αγροτικό αλλά εµπορικό προορισµό. Εδώ φαίνεται ότι υπήρχαν 
εργαστήρια οψιανού και κατεργασίας των µετάλλων, αλλά και πολλά εισηγ-
µένα αντικείµενα κυκλαδικής προέλευσης. Σ’ αυτές να προσθέσουµε και τη 
∆έµπλα στη ∆υτική Κρήτη, που αποτελείται από αυτόνοµες οικιστικές µονά-
δες που ίσως χρησιµοποιούνταν σε εποχιακή βάση για τις ανάγκες της κτηνο-
τροφίας αιγοπροβάτων. Ωστόσο, η Τριγωνική οικία, χτισµένη µε αργούς δό-
µους ασβεστολίθου πάνω στο φυσικό πέτρωµα δεν αποκλείεται να εξυπηρε-
τούσε το θαλάσσιο εµπόριο. 

 
Αντίθετα µε τον υπόλοιπο αιγαιακό χώρο, η έναρξη της Πρώιµης Επο-

χής του Χαλκού στην Κρήτη χαρακτηρίζεται από την εµφάνιση γραπτών κε-
ραµικών παραδόσεων, κυρίως στο νότιο τµήµα της: Ο ρυθµός Πύργου, ήδη 
από την ΠΜ Ι φάση επικρατεί σε όλο σχεδόν το νησί, και χαρακτηριστικά του 
είναι η σκοτεινή επιφάνεια, η στιλβωτή και εγχάρακτη διακόσµηση, αλλά και 
η προτίµηση στις µεγάλες κύλικες µε υψηλό κωνικό πόδι. Είναι η παράδοση 
που συνδέεται περισσότερο από κάθε άλλη µε τη νεολιθική κεραµική της 
Κρήτης. Ο ρυθµός Λεβήνας χαρακτηρίζεται από λευκά κοσµήµατα πάνω σε 
κόκκινο βάθος, και επιλέγει ‘ανορθόδοξα’ σχήµατα µε γωνίες και ιδιότυπες 
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λαβές, καθώς και αγγεία σε σχήµα πλοιαρίου, καρπών, βαρελιού, καλύβας 
κ.ά. Ο ρυθµός Αγίου Ονουφρίου στην Κεντρική Κρήτη, κατά την ΠΜ ΙΙΑ φά-
ση, χρησιµοποιεί καστανά µοτίβα σε φαιό βάθος, κυρίως σε λοξότµητες µι-
κρές πρόχους. Στην εξελιγµένη της µορφή η κεραµική αυτή, στο ρυθµό Κου-
µάσας, γύρω στο 2500 π.Χ., φέρει καστανά ή κόκκινα, γραµµικά ή δικτυωτά, 
θέµατα πάνω σε ανοιχτόχρωµο επίχρισµα, και προτιµά σφαιρικά αγγεία, τσα-
γιέρες και πρόχους. Προς το τέλος της φάσης αυτής, ο ρυθµός Βασιλικής έχει, 
όπως ειπώθηκε, σκοτεινές κηλίδες σε κόκκινο ή πορτοκαλί βάθος, και στο 
σχηµατολόγιό του κυριαρχούν οι  σαλτσιέρες, οι ραµφόστοµες πρόχοι και τα 
κύπελα. Εκτός της γραπτής κεραµικής, γενικώς στο βόρειο και κεντρικό τµή-
µα της Κρήτης, επιλέγονται, κατά της ΠΜ Ι και ΙΙ, εγχάρακτα θέµατα όµοια 
µε τα κυκλαδικά, ενώ στο δυτικό προτιµάται η ‘χτενιστή’ τεχνική. Την ίδια ε-
ποχή χρονολογούνται οι κυρτεπίπεδοι κεραµικοί τροχοί από τη Μύρτο. Στην 
ΠΜ ΙΙΙ, τέλος, ο ‘λευκός ρυθµός’ είναι αυτός που επικρατεί, αν και κυρίως 
στην Ανατολική Κρήτη. Τώρα το θεµατολόγιο της κεραµικής ενσωµατώνει ε-
πίσης σπείρες, κύκλους, πλοχµούς, ακόµη και φυτικά µοτίβα και ψάρια, προ-
αναγγέλλοντας τους µεσοµινωικούς ρυθµούς.  

 
 

Η Πρώιµη Εποχή του Χαλκού στο υπόλοιπο Αιγαίο 
 

Στο ΒΑ. Αιγαίο, η Πολιόχνη στη Λήµνο, η Θερµή στη Λέσβο και το Ε-
µπορειό στη Χίο, εµφανίζουν λίγο µετά την έναρξη της Εποχής του Χαλκού, 
µια οργανωµένη πολεοδοµική µορφή και ισχυρές οχυρώσεις. Πολλά επιµήκη 
κτίρια µεγάλων διαστάσεων έχουν ανασκαφθεί στη Θερµή το ένα δίπλα στο 
άλλο, έτσι ώστε να µοιράζονται µεσοτοιχίες, και να σχηµατίζουν πυκνοδοµη-
µένα συγκροτήµατα κατά µήκος κεντρικών και δευτερευόντων οδικών αρτη-
ριών, πρακτική, πάντως, που γίνεται κανόνας µόνο µετά τη φάση ΙΙΙ. Αν εξαι-
ρέσουµε τις τελευταίες φάσεις του οικισµού όταν εµφανίζονται µεγαρόσχηµα 
κτίρια, κανόνα αποτελεί το µακρόστενο σπίτι µε προθάλαµο, χωρίς παραστά-
δες, και µε ενιαία επιµήκη αίθουσα, όπου συστεγάζονται πολλές λειτουργίες. 
Παρά το γεγονός ότι ο οικισµός αυτός ανακατασκευάζεται αρκετές φορές κα-
τά τη διάρκεια της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού, µεταβάλλοντας συχνά τον 
προσανατολισµό του, διατηρεί πάντοτε την εντυπωσιακή πολεοδοµική του 
συγκρότηση, βασισµένη στην ‘επανάληψη’ του δίχωρου ή τρίχωρου επιµήκους 
κτίσµατος. Προς το τέλος της περιόδου, εµφανίζονται στη Θερµή και επιµήκη 
κτίρια µε κυκλοτερές πέρας, αν και όχι ακριβώς αψιδωτά, προκειµένου να ε-
ξοικονοµηθεί χώρος για άνετες υπαίθριες εκτάσεις.  

Ήδη από την πρώιµη ανοχύρωτη φάση, τα κτίσµατα οργανώνονται σε 
νησίδες, και δροµολογείται µια πυκνή ρυµοτοµία, ‘περικεντρική’ στις τρεις 
πρώτες πόλεις, και ‘ορθογώνια’, αργότερα. Στη Θερµή Ι, συναντούµε ένα κε-
ντρικό οικοδοµικό συγκρότηµα οριοθετηµένο µε περιφερειακό δρόµο και α-
κτινωτά διευθετηµένες νησίδες, που τις χωρίζουν δρόµοι πλάτους 2 µ. Τέτοια 
διάταξη ξέρουµε επίσης από τη φάση Ιa της Τροίας, τις φάσεις ΙΙΙ και IV του 
Ηραίου στη Σάµο, αλλά και από οικισµούς της Ανατολίας, γι’ αυτό και αποκα-
λείται συχνά ‘ανατολικό οικιστικό σχήµα’. Ήδη από τώρα τεκµηριώνεται επι-
τόπια κατεργασία µετάλλων, από τον εντοπισµό σφυριών, πήλινων χωνευτη-
ρίων, πήλινων και λίθινων µητρών αλλά και κοσµηµάτων. Ξεχωρίζει σε κε-
ντρικό σηµείο του οικισµού, στον Τοµέα Ε, το κτίριο Α1α-β για την επιµεληµέ-
νη κατασκευή του, και την παρουσία µιας κεντρικής εστίας διαµέτρου 1,40 µ., 
και ενός προθαλάµου που βλέπει προς τη µεγαλύτερη πλατεία του οικισµού. 
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Στη διάρκεια της φάσης ΙΙΙΑ, το κτίσµα αυτό περικλείεται µαζί µε ολόκληρη 
την κεντρική συνοικία µέσα σε τείχος. Στην περιοχή αυτή είµαστε βέβαιοι ότι 
συγκεντρώνονταν σηµαντικές οικονοµικές λειτουργίες όπως η µεταλλοτεχνία, 
η νηµατουργία και η κατεργασία των δερµάτων. Η ειδική λειτουργία αυτής 
της νησίδας εξακολούθησε και κατά τις επόµενες φάσεις.  

Μεγάλη ρυµοτοµική αλλαγή παρατηρείται µόνο µε την έναρξη της 
Θερµής IV: οργάνωση των µεγαρόσχηµων κτιρίων σε µεγάλα οικοδοµικά τε-
τράγωνα, που διαχωρίζουν παράλληλοι δρόµοι πλάτους 2 ως 5 µ. Το ‘ορθογώ-
νιο’ αυτό πολεοδοµικό σύστηµα, ήταν, προφανώς, αναγκαίο λόγω της αύξη-
σης πληθυσµού, που δεν ήταν δυνατόν να καλύψει το προγενέστερο περίκε-
ντρο σύστηµα όσο και αν πύκνωνε. Τώρα, διαπιστώνουµε και νεωτερισµούς 
στην εσωτερική διάρθρωση των κτιρίων, µε τον προθάλαµο να διαιρείται σε 
µικρότερους επικουρικούς χώρους. Η παρουσία κασσίτερου στον τοµέα Ε δεί-
χνει ότι έχουµε εδώ ένα εργαστήριο µεταλλοτεχνίας, γι’ αυτό ο τοµέας αυτός 
αποκαλείται ‘Συνοικία του Μεταλλουργού’, µε δεδοµένη τη σηµαντική οικο-
νοµική και κοινωνική του σηµασία. Στη Θερµή V, που υπολογίζεται ότι είχε 
πάνω από 1.200 κατοίκους, το κτίριο Θ1 έχει προθάλαµο, µεγάλη αίθουσα και 
δύο ακόµη χώρους, και είναι το µεγαλύτερο του οικισµού, µε διαστάσεις 25,50 
Χ 5,50 µ. Πρέπει, λοιπόν, να είχε ιδιαίτερο ρόλο και λειτουργία, κάτι που ι-
σχύει για ένα τουλάχιστον σύνθετο οικοδόµηµα κάθε φάσης.  

Η Λήµνος έχει επίσης να επιδείξει σηµαντικούς οικισµούς από το τέλος 
της Τελικής Νεολιθικής, δηλαδή από τα µέσα της 4ης χιλιετίας π.Χ. Στη Μύρι-
να και στην Πολιόχνη  έχουν έρθει στο φως από το τέλος της Νεολιθικής επο-
χής κτίρια ελλειψοειδούς ή κυκλικής κάτοψης µε λιθόκτιστα θεµέλια και διά-
µετρο ως 7 µ. Στη Μύρινα, συνυπήρχαν µε άλλα ορθογώνια. Κυκλικές καλύβες 
µε λίθινα θεµέλια έχουν πρόσφατα ανασκαφεί και στην παράκτια θέση Άγιος 
Ιωάννης της Θάσου, όπου, µάλιστα, εντοπίστηκε εντυπωσιακός αριθµός πη-
λοκατασκευών, εστιών και φούρνων, κυρίως στις αυλές των σπιτιών. Εδώ, οι 
κάτοικοι ασχολούνταν περισσότερο µε την κτηνοτροφία, την αλιεία και την 
υφαντική, παρά µε τη γεωργία, µια που η θέση βρίσκεται σε µικρό κλειστό 
όρµο, µακριά από καλλιεργήσιµες εκτάσεις. Τα λίθινα πελεκητά εργαλεία ή-
ταν σχεδόν αποκλειστικά από χαλαζία, που αφθονεί στην περιοχή, ενώ στην 
κεραµική της εγκατάστασης διαπιστώνεται η εξαφάνιση των  γραπτών µοτί-
βων, που υπήρχαν ως το τέλος της Νεολιθικής, και η αντικατάστασή τους από 
αυλακωτά και εµπίεστα θέµατα, σε σκοτεινόχρωµες επιφάνειες µε πρόχειρη 
επεξεργασία. Οι απόλυτες τιµές του άνθρακα 14 δείχνουν ότι ο Άγιος Ιωάννης 
κατοικήθηκε από το 3.600 ως το 3.000 π.Χ.     

Κατά την 3η χιλιετία, οι οικισµοί της Λήµνου βρίσκονται σε περίοπτες 
παραλιακές θέσεις πάνω σε χαµηλούς λόφους ή σε χερσονήσους, κοντά σε 
φυσικά λιµάνια, αλλά και σε µικρή απόσταση από τις καλλιεργήσιµες εκτά-
σεις. Έχουν εντοπιστεί στο νησί τουλάχιστον 15 οικισµοί της ΠΕΧ. Στη Μύρι-
να και στην Πολιόχνη, µετά την πρώιµη φάση των κυκλικών κτισµάτων που 
αναφέραµε, παρατηρείται αύξηση της έκτασης και, προφανώς, του πληθυ-
σµού, ‘αστικές’ δοµές, δηµόσια έργα, πολεοδοµικός σχεδιασµός, αλλά και 
προηγµένη τεχνογνωσία σε µεταλλοτεχνία και κεραµική. 
 Στην Πολιόχνη, µετά τα µέσα της δεύτερης φάσης της, δηλαδή της 
Γαλάζιας περιόδου37, συναντούµε µια ‘αστική’ οικιστική διάρθρωση καθώς και 

                                                           
37 Στις διαφορετικές οικιστικές φάσεις της Πολιόχνης έχουν δοθεί από τους ανασκαφείς οι 
ονοµασίες: Μαύρη (ΧΛ), Γαλάζια, Πράσινη, Κόκκινη Κίτρινη (ΠΕΧ), Καστανή (ΜΕΧ), Μωβ 
(ΥΕΧ). 
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οχυρωµατικό τείχος που περιβάλλει τον οικισµό από την ευπρόσβλητη πλευρά 
της πεδιάδας. Ο προστατευµένος κόλπος της πρέπει να επηρέασε µαζί µε την 
παρουσία δύο χειµάρρων στην επιλογή της θέσης Είναι αλήθεια ότι στην πρώ-
ιµη Γαλάζια φάση, οι κατοικίες είχαν µικρές ακόµη διαστάσεις και αψιδωτή 
κάτοψη, εκπροσωπώντας ένα µεταβατικό οικιστικό στάδιο ανάµεσα στις ελ-
λειψοειδείς καλύβες της Μαύρης φάσης, µε διάµετρο ως 7 µ., και στα µεγαρό-
σχηµα κτίρια της Ύστερης Γαλάζιας. Η έκτασή της υπολογίζεται, κατά τη 
διάρκεια της τελευταίας, γύρω στα 30 στρέµµατα, το τείχος, µε τρεις βασικές 
ανακατασκευές, έφτανε σε ύψος τα 7,5 µ. και η δυτική πύλη, µε πλάτος 2,5 µ., 
ήταν η κεντρική του οικισµού και λιθόστρωτη. Στη δυτική πλαγιά δηµιουργή-
θηκε πρόσβαση, µε τη βοήθεια δύο αναληµµατικών τοίχων, η οποία περιέτρε-
χε όλη την κορυφογραµµή και αποτελούσε το δυτικό όριο του οικισµού. ∆ίπλα 
στο τείχος, εντοπίστηκαν σε σωρούς εκατοντάδες κροκάλες που ίσως αποτε-
λούσαν αµυντικά όπλα, κάτι που έχεις διαπιστωθεί και σε θέσεις των Κυκλά-
δων.    
 Υπήρχε δίκτυο λιθόστρωτων δρόµων µε αποχετευτικούς αγωγούς, πλα-
κόστρωτες πλατείες σε κεντρικά σηµεία και πηγάδια, τετράγωνα ή κυκλικά, 
για τη µεταφορά νερού από το χείµαρρο Αυλάκι. Όλα δηµόσια έργα που απο-
δεικνύουν υψηλό επίπεδο κοινωνικής οργάνωσης, εργασιακής κατανοµής και 
κεντρικού ελέγχου. Στο πλακόστρωτο ενός στενού δρόµου, εντοπίστηκε ο χα-
µένος σήµερα λίθος µε βαθύνσεις, του τύπου που παλαιότερα αποκαλούσαµε 
κέρνο ή τράπεζα προσφορών, µε δύο τεµνόµενους κύκλους. Τέτοια αντικείµε-
να, µε αδιευκρίνιστο ακόµη προορισµό, γνωρίζουµε από θέσεις της Κρήτης 
όπως η Βασιλική, η Μύρτος και τα Μάλια, αλλά και από τα Λιµενάρια της Θά-
σου, γεγονός που αποδεικνύει τη διάδοσή τους κατά την 3η χιλιετία π.Χ. σε 
όλο το Αιγαίο. 

Οι ιδιωτικές κατοικίες οργανώνονταν, όπως και στις πρώτες φάσεις της 
Θερµής, µε το περικεντρικό σύστηµα, µε µικρότερους, δηλαδή χώρους, γύρω 
από ένα κτίριο µεγαροειδούς κάτοψη, µε µεγάλο ορθογώνιο δωµάτιο, προθά-
λαµο και λιθόστρωτη εξωτερική αυλή. Τα µεγαλύτερα από αυτά, όπως το µέ-
γαρο 832 µε εµβαδόν 50 τ.µ., διέθεταν πλευρικές αποθήκες µε µεγάλους πί-
θους. Τα κτίσµατα στην Πολιόχνη, ήταν κατά κανόνα µονώροφα, γι’ αυτό και 
µοιράζονταν µεσοτοιχίες, και µόνο κατ’ εξαίρεση διώροφα, όπως τα δύο κοι-
νόχρηστα µάλλον οικήµατα εκατέρωθεν της κεντρικής πύλης του τείχους της 
Γαλάζιας φάσης, η Σιταποθήκη και το Βουλευτήριο. Υπήρχαν πάντοτε λίθινα 
θεµέλια και ανωδοµή από πλίνθους, κλαδιά και λάσπη, εκτός από ορισµένες 
περιπτώσεις κτισµάτων ειδικού προορισµού, όπως, λόγου χάριν, το Μέγαρο 
832 της Κίτρινης περιόδου, που ήταν εξ ολοκλήρου λιθόκτιστα. 

Το Βουλευτήριο φέρει είσοδο στη βόρεια στενή πλευρά του και δύο 
σειρές λιθόκτιστων εδράνων, χωρητικότητας πενήντα περίπου ατόµων. Στο 
εσωτερικό του δεν υπήρχαν ευρήµατα. Για τη Σιταποθήκη, πάντως, έχει υπο-
στηριχτεί ότι µπορεί να ήταν ένας απλός κύβος γεµάτος χώµα, που να λει-
τουργούσε ως ανάληµµα, και όχι ο αποθηκευτικός χώρος που υποθέτουµε. Η 
χωρητικότητά  της υπολογίζεται σε 200.000 κιλά σιτηρών, ποσότητα που 
προϋποθέτει καλλιέργεια 13 τ.χλµ. Την ίδια εποχή, η εντατικοποίηση όσον 
αφορά τη διαφύλαξη και αναδιανοµή του πλεονάσµατος της πρωτογενούς 
παραγωγής αποτυπώνεται και στον υπόλοιπο αιγαιακό χώρο σε ευµεγέθη 
κτίρια όπως το κυκλικό της Τίρυνθας, οι ‘κυψέλες’ της Κρήτης αλλά και τα µι-
κρότερα, επίσης κυκλικά, στον Ορχοµενό. Στο βορειοελλαδικό χώρο, δεν έ-
χουν µέχρι σήµερα ανασκαφεί τέτοιοι χώροι, ωστόσο υπάρχει, όσον αφορά 
την αποθήκευση και τη διαχείριση του πλεονάσµατος, διαφοροποίηση από τη 
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νεολιθική πραγµατικότητα, όπως αυτή αποτυπώνεται στα πολύ µεγάλα και µε 
παχιά τοιχώµατα αποθηκευτικά αγγεία της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού. 

Στην Πράσινη και Κόκκινη Πολιόχνη, η κάτοψη των κτισµάτων γίνεται 
συνθετότερη, φαίνεται να µεταβάλλεται συχνά, ενώ υπάρχουν και κεντρικά 
κτίσµατα στον τύπο του µεγάρου, τα οποία, µάλιστα, οικοδοµούνται επανει-
ληµµένως στο ίδιο ακριβώς σηµείο. Βασικός οικιστικός τύπος εξακολουθεί να 
είναι, ακολουθώντας την παράδοση της Γαλάζιας περιόδου, το µεγαρόσχηµο 
µε προθάλαµο που αποτελεί συνέχεια της αυλής. Τώρα εµφανίζονται τα πρώ-
τα συγκροτήµατα µε περισσότερους από έναν κεντρικούς χώρους. Τα µεγαλύ-
τερα συνεχίζουν να διαθέτουν µια δεύτερη παράλληλη προς το µέγαρο επιµή-
κη πτέρυγα χωρισµένη σε µικρά δωµάτια προορισµένα για αποθήκες. Για κά-
ποια κτίρια της Πράσινης περιόδου έχει προταθεί εργαστηριακή χρήση όπως 
για τον Τοµέα XVII που στέγαζε της συνοικία των µεταλλουργών. Την ίδια 
εποχή δηµιουργείται η ∆υτική Συνοικία, γεγονός που υποχρεώνει τους κατοί-
κους να επεκτείνουν το τείχος στο σηµείο αυτό, ώστε να περιλάβει τη νέα συ-
νοικία. 

Στην Κόκκινη Πολιόχνη, υπήρχαν µνη-
µειακά, πράγµατι, οικοδοµήµατα, αλλά 
και ανακατασκευές του τείχους µε την 
προσθήκη ενός ηµικυκλικού και ενός τε-
τράγωνου προµαχώνα. Το Μέγαρο 832 
µε δύο πεσσούς στην κεντρική του αί-
θουσα, είχε έκταση 50 τ.µ. Το Μέγαρο 
317, µε διαστάσεις 7,50 Χ 2,70 µ., είχε 
µάλλον δηµόσιο χαρακτήρα, αν κρίνου-
µε από την προεξέχουσα θέση του στην 
παρυφή της πλατείας 106. Την ίδια επο-
χή, στα δωµάτια 804 ως 810, η εργα-
στηριακή δραστηριότητα επιβεβαιώνε-
ται από τα ακροφύσια, τις µήτρες από 
ψαµµίτη και τις σφύρες για το θρυµµα-

τισµό των ορυκτών και το σφυροκόπηµα του µετάλλου. 
 Το Μέγαρο 605 της Κίτρινης περιόδου, ήταν κατά τους ανασκαφείς 
κατοικία µιας αρχηγικής µορφής, µε έκταση 35 τ.µ., και µε τέσσερις χώρους 
αποθηκευτικούς γύρω του.  Στο κεντρικό του δωµάτιο εντοπίστηκαν: µια ε-
στία, πολλά πήλινα σκεύη, τα κατάλοιπα ενός όρθιου αργαλειού και ένας 
σφραγιδοκύλινδρος από ελεφαντόδοντο, µε µάχη ανθρώπων µε ζώα, ο οποίος 
πρέπει να είχε φτάσει από τη Βόρεια Συρία ή τη Μεσοποταµία, για να εξυπη-
ρετεί τις οικονοµικές δοσοληψίες των ενοίκων του. Στο σύγχρονό του Μέγαρο 
643, πάνω σε λίθινο θρανίο, και φυλαγµένος µέσα σε µικρή πρόχου, κρυµµένη 
και αυτή σε έναν πίθο, εντοπίστηκε ο ονοµαστός θησαυρός χρυσών κοσµηµά-
των. Το βάρος τους έφτανε τα 425 γραµµάρια, και περιείχε περόνες, ενώτια, 
βραχιόλια, περιδέραια, όλα αντίστοιχα µε των θησαυρών των πόλεων ΙΙg και 
ΙΙΙ της Τροίας, αλλά και µε τέχνεργα της Κεντρικής Ανατολίας, όπως του οικι-
σµού στο Eskiyapar.  
 Οι πληροφορίες που διαθέτουµε για τις κατοικίες και τη ρυµοτοµία της 
Κίτρινης Πολιόχνης είναι περισσότερες. Οι δηµόσιοι χώροι, δρόµοι και πλα-
τείες, καταλαµβάνουν τώρα µεγαλύτερη έκταση, και δηµιουργούνται πολλά 
σαφή οικοδοµικά τετράγωνα. Από τα κτίσµατα που θεωρούµε δηµόσια, το µέ-
γαρο 317  βρίσκεται σε περίοπτη θέση κοντά στην αποκαλούµενη ‘ακρόπολη’ 
αλλά έχει να επιδείξει αρκετές ανακατασκευές. Ένας δυνατός σεισµός, ίσως 

 
 
Κνωσός: Η κυψελοειδής αποθήκη 
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αυτός που ανιχνεύεται επίσης στην καταστροφή της φάσης ΙΙg στην Τροία, 
φαίνεται ότι τερµάτισε τη ζωή της Κίτρινης φάσης. 

Στην Πολιόχνη, διαπιστώνεται πρώιµη παραγωγή εξελιγµένων τύπων 
µεταλλικών αντικειµένων. Βρέθηκαν εδώ χωνευτήρια και µήτρες που αποδει-
κνύουν την επιτόπια κατεργασία, πιθανόν µε µετάλλευµα από τον Εύξεινο 
Πόντο και το Αφγανιστάν, µια που δεν ήταν διαθέσιµη τοπική πρώτη ύλη. Αρ-
κετοί υποστηρίζουν ότι η Λήµνος ήταν κέντρο και σταθµός εµπορίας και τε-
χνογνωσίας των µετάλλων. Τα λίθινα όπλα, αξίνες και σφύρες, φαίνεται ότι 
αντικαθίστανται από την Κόκκινη περίοδο από χάλκινα εγχειρίδια, αιχµές δο-
ράτων και πελέκεις. Ένας θησαυρός χάλκινων τεχνέργων ανακαλύφτηκε στο 
δωµάτιο 829 της Κόκκινης Πολιόχνης, δίπλα στο Μέγαρο 832. Είχε µάλλον 
τοποθετηθεί σε κάποιο δοχείο από φθαρτό υλικό, γι’ αυτό τα αντικείµενα 
βρέθηκαν σε σωρό και ενωµένα µεταξύ τους. Περιείχε πέντε επίπεδες αξίνες, 
έναν πέλεκυ µε οπή στειλέωσης, τρεις λόγχες, τέσσερα εγχειρίδια, τρεις οπείς, 
µία περόνη και ένα αγκίστρι. Ο µεγάλος αριθµός των χάλκινων αγκιστριών 
και των βαριδίων για δίχτυα στα στρώµατα της Πράσινης περιόδου ίσως ο-
φείλεται σε εντατικοποίηση της αλιείας. Η σχέση του πληθυσµού µε τη θά-
λασσα ενισχύεται και από τα σηµαντικά ποσοστά µε τα οποία εκπροσωπού-
νται στο µαλακολογικό υλικό των ανασκαφών είδη όπως οι σουπιές, τα κα-
βούρια και οι αχινοί, δίπλα, βεβαίως, σε κατοικίδια όπως τα αιγοπρόβατα και 
σε άγρια όπως ο λαγός.  
     Αν και δεν έχουν εντοπιστεί ιεροί χώροι στην Πολιόχνη, φαίνεται όµως 
ότι υπήρχαν µικρά οικιακά ιερά. Ένα τέτοιο πιστεύουν οι ανασκαφείς ότι υ-
πήρχε στο δωµάτιο 1109 της Πράσινης περιόδου, µε θρανίο πάνω στο οποίο 
βρέθηκαν επτά µικκύλα38 αγγεία. Αλλά και στο δωµάτιο 513 της Κόκκινης Πο-
λιόχνης, υπήρχε ένας βαίτυλος39 από ψαµµόλιθο µε ύψος 45 εκ., και µε βαλα-
νόσχηµη απόληξη. Έξω από την είσοδο του χώρου αυτού, ανασκάφηκε χτι-
στός λάκκος µε µικρογραφικά αγγεία, στάχτη, οστά ζώων και σπόρους, ευρή-
µατα που θεωρήθηκε επίσης ότι συνδέονται µε τελετουργίες. 
 

Η Μύρινα είναι πιο εκτεταµένη από την Πολιόχνη, και φτάνει πιθανόν 
τα 80 στρέµµατα. Την περίοδο της ακµής της, που αντιστοιχεί στην Κόκκινη 
και την Κίτρινη φάση της Πολιόχνης, πρέπει να είχε πληθυσµό µεγαλύτερο 
από 3.000 κατοίκους, ενώ η Πολιόχνη µόλις το µισό. Οι κατοικίες ξαναχτίζο-
νται κι εδώ αρκετές φορές στο ίδιο σηµείο, είτε µετά σεισµούς είτε εξαιτίας 
της ανάγκης για προσθήκη νέων και µεγαλύτερων χώρων, λόγω αύξησης των 
µελών της οικογένειας. Οι συστάδες των κτισµάτων ίσως αντιστοιχούν σε ο-
µάδες οικογενειών µε συγγενικούς δεσµούς. Τα σπίτια είναι και στον οικισµό 
αυτό µεγάλων διαστάσεων, ορισµένα µεγαρόσχηµα, µε προθάλαµο και δύο ή 
περισσότερα δωµάτια, λιθόκτιστα ως τη στέγη. Οι στέγες ήταν αµφικλινείς, 
από φθαρτά υλικά, ενώ για την τοιχοδοµία έχουν χρησιµοποιηθεί κροκάλες, 
αδροί λίθοι, οικοδοµικό υλικό προηγούµενων φάσεων και λάσπη ενισχυµένη 
µε θαλάσσια όστρεα. Μέσα στη Μύρινα, αποκαλύφτηκαν δηµόσια έργα όπως 
οι εντυπωσιακοί λιθόκτιστοι αποχετευτικοί αγωγοί και τα στενά λιθόστρωτα 
δροµάκια, αν και οι µεγαλύτεροι δρόµοι ήταν χωµάτινοι. Έχει επίσης εντοπι-
στεί κυκλική λιθόκτιστη αποθήκη σιτηρών µε διάµετρο 2 µ., ανάλογοι των 
κτισµάτων που γνωρίζουµε από τον Ορχοµενό, καθώς και τµήµα ενός ανα-

                                                           
38 Μικρογραφικά οµοιώµατα αγγείων. 
39 Σφαιρικό ή ωοειδές αντικείµενο µε πιθανολογούµενη τελετουργική ή θρησκευτική λειτουρ-
γία. 
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λήµµατος που ίσως είχε και οχυρωµατικό χαρακτήρα, αν και δεν υπάρχουν ως 
τώρα άλλες ενδείξεις οχύρωσης της θέσης. 

 

  
Μύρινα: Οικίες της ΠΕΧ Μύρινα: Οικίες της ΠΕΧ 

 
Η Οικία Α της Μύρινας είναι µεγαρόσχηµη µε διαστάσεις 12,30 Χ 4,20 

µ. Έχει τρεις χώρους και είσοδο στη µακρά πλευρά. Ο τρίτος τετράγωνος χώ-
ρος προς βορρά ήταν αποθηκευτικός. Είχε δάπεδο από σκληρό χώµα αναµε-
µειγµένο µε µικρά χαλίκια. Η Οικία Β ήταν αρχικά σχεδόν τετράγωνη, δια-
στάσεων 17,50 Χ 12,00 µ., αλλά αργότερα διαιρέθηκε σε δύο µεγαρόσχηµες 
κατοικίες, δυτική και ανατολική, η δεύτερη µε λιθόστρωτη αυλή. Η Οικία Γ, 
µακρύτερη αλλά στενότερη από τη Β, είχε αρχικά καµπύλο βόρειο σκέλος που 
αργότερα έγινε ορθογώνιο, και είσοδο επίσης στη µακριά πλευρά. Οι Οικίες ∆ 
και Ε ανήκουν στην ίδια νησίδα µε µικρούς χώρους που ήταν αποθήκες και 
µαγειρεία. Γι’ αυτό και το κεντρικό δωµάτιο της Ε επικοινωνεί µε την Οικία ∆. 
Η Οικία ΣΤ περιέχει ένα µεγάλο µεγαρόσχηµο κτίσµα, µε διαστάσεις 11 Χ 4,50 
µ., και µε δύο ευρύχωρα δωµάτια και πολλούς βοηθητικούς χώρους δυτικά και 
ανατολικά του µεγάρου.  

Στον οικισµό βρέθηκε εντυπωσιακός αριθµός τριβείων από τοπικά η-
φαιστειακά πετρώµατα, πολλά από τα οποία ήταν εντοιχισµένα σε οψιµότε-
ρους τοίχους. Ο πολύ µεγάλος αριθµός τέτοιων τεχνέργων κάνει πιθανό τον 
ανταλλακτικό προορισµό τους, κάτι που έχει προταθεί και για το αντίστοιχο 
υλικό από την Πολιόχνη, είναι, εξάλλου, επιβεβαιωµένο για τη Νότια Ελλάδα, 
από το ναυάγιο της ∆οκού. Από τα µεταλλικά αντικείµενα υπερτερούν εδώ τα 
χάλκινα εργαλεία και κοσµήµατα, κυρίως πελέκεις, εγχειρίδια και περόνες, 
αλλά έχουν επίσης βρεθεί αντικείµενα από άργυρο. Οι λίθινες µήτρες αποδει-
κνύουν την επιτόπια κατεργασία του χαλκού.  

Η ‘ιστορικότερη’ θέση αυτής της περιόδου στο ΒΑ. Αιγαίο, είναι η 
Τροία, συνδεδεµένη τόσο µε την ελληνική πρωτοϊστορία και φιλολογία, όσο 
και µε το ιστορικό των παλαιότερων ανασκαφών στο χώρο του Αιγαίου, εφό-
σον µαζί µε τις Μυκήνες και την Τίρυνθα υπήρξαν οι πρώτοι ανασκαµµένοι 
οικισµοί στα τέλη του 19ου αιώνα από τον Ερρίκο Σλήµαν. Η Τροία εµφανίζει, 
αν και όχι από την αρχή της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού, ένα ‘κλειστό’ σχή-
µα οχυρωµένης εγκατάστασης, µε ισχυρό τείχος εφοδιασµένο µε ορθογώνιους 
πύργους και αντηρίδες, καθώς και µνηµειακές πύλες και προσβάσεις στην α-
κρόπολη. Στο εσωτερικό του περιβόλου της συναντούµε, ήδη από τη δεύτερη 
πόλη της Τροίας, εντυπωσιακών διαστάσεων µέγαρα, ένα στη φάση Τροία Ιa, 
και περισσότερα στη συνέχεια, όλα µε κεντρική αίθουσα, βαθύ πρόδοµο και 
οπισθόδοµο. Γύρω από τα µνηµειακά αυτά οικήµατα, αναπτύσσεται ένας πυ-
κνός πολεοδοµικός ιστός, ο οποίος σταδιακά, λόγω της αύξησης του πληθυ-
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σµού, επεκτείνεται και εκτός των οχυρωµατικών περιβόλων, µεγεθύνοντας 
διαρκώς την έκταση της πόλης, και δηµιουργώντας, κατά την Ύστερη Εποχή 
του Χαλκού, ένα πολυάνθρωπο αστικό κέντρο.    

Ο ‘πολιτισµός της Τροίας’ χαρακτηρίζεται από την αφθονία µεταλλικών 
αντικειµένων, όπλων, εργαλείων και αγγείων, µε εντυπωσιακότερο εύρηµα 
τους ονοµαστούς ‘θησαυρούς’ του Σλήµαν, που περιελάµβαναν πληθώρα χρυ-
σών κοσµηµάτων. Στην Τροία ΙΙ, πρωτοεµφανίζεται και ένας πολύ σηµαντικός 
για την εξέλιξη της κεραµικής τεχνολογίας νεωτερισµός, ο ταχύστροφος τρο-
χός, ο οποίος µετά τα µέσα της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού, κάνει την εµφά-
νισή του στις Κυκλάδες και στην Ανατολική Πελοπόννησο. Η υιοθέτηση, µά-
λιστα, και διάδοση του τροχού, ίσως έπαιξε τον καθοριστικότερο ρόλο στην 
εµφάνιση τώρα εξειδικευµένων κεραµέων και εργαστηρίων. Η κεραµική της 
Τροίας, στο σύνολό της σχεδόν αδιακόσµητη και σκοτεινόχρωµη, χαρακτηρί-
ζεται από το µεγάλο αριθµό ανθρωπόµορφων αγγείων, τριποδικών χυτρών, 
λοξότµητων πρόχων, αλλά και από την εµφάνιση ενός νέου σχήµατος, που 
χρωστά το όνοµά του στον Όµηρο, του ‘αµφικύπελλου δέπατος’. 

Στο Παλαµάρι της Σκύρου, ένας ακόµη παράκτιος οχυρωµένος οικι-
σµός της περιόδου ανασκάπτεται τις τελευταίες δεκαετίες. Η έκτασή του είναι 
20 περίπου στρέµµατα. Ο εντυπωσιακός αριθµός οστών αιγοπροβάτων µαζί 
µε όστρεα θαλάσσης υποδεικνύουν τον οικονοµικό προσανατολισµό του πλη-
θυσµού του. Ωστόσο, σε µικρή απόσταση από το ακρωτήριο, πάνω στο οποίο 
έχει ιδρυθεί, εκτείνεται εύφορη πεδινή έκταση, κριτήριο µάλλον και αυτή για 
την επιλογή της θέσης. Στη δυτική πλευρά του οικισµού, έχει έρθει στο φως 
λιθόκτιστος περίβολος µε προµαχώνες, ενώ δεν φαίνεται να ήταν εφοδιασµέ-
νο µε προµαχώνες και το νότιο τµήµα του τείχους, αν και δεν έχει ανασκαφεί 
σε όλο του το µήκος. Την προστασία της θέσης συµπληρώνει τάφρος και εξω-
τερικό προτείχισµα, πλάτους 1,5 µ., το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 8,5 µ. 
από τον περίβολο. Η ανασκαφική έρευνα στο εσωτερικό του οικισµού είναι 
ακόµη σε εξέλιξη, φαίνεται, πάντως, ότι συνυπήρχαν κατά τη δεύτερη φάση 
της ΠΕΧ ορθογώνιας και καµπυλόγραµµης κάτοψης κτίρια. Εδώ, εντοπίστηκε 
και λιθόκτιστος αποχετευτικός αγωγός πλάτους 0,25 µ., όπως αυτός της Πο-
λιόχνης.  

Από τα κινητά ευρήµατα του οικισµού ξεχωρίζει µια κυλινδρική πήλινη 
σφραγίδα µε εγχαράξεις, η οποία θυµίζει τον ελεφαντοστέινο σφραγιδοκύλιν-
δρο του Μεγάρου 605 της Πολιόχνης. Υποθέτουµε ότι τέτοιες σφραγίδες εξυ-
πηρετούσαν τη διακίνηση των αγαθών. Στην Πελοπόννησο, λόγου χάριν, έ-
χουµε ένα σφράγισµα που επαναλαµβάνεται σε πίθους και στο χείλος µιας ε-
στίας από την Τίρυνθα, αλλά και στη Λέρνα και στις Ζυγουριές, ίσως επειδή 
όλα ήταν έργα του ίδιου τεχνίτη, ο οποίος και ‘άφηνε τη σφραγίδα’ του. Στο 
Παλαµάρι, έχουµε επίσης ‘σηµεία’ των κεραµέων, όπως αυτά των Κυκλάδων 
και της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Σηµαντικές είναι και οι ενδείξεις µεταλλουργι-
κής τεχνογνωσίας. Εκτός των µολύβδινων συνδέσµων αγγείων και των σκω-
ριών που κατά καιρούς έχουν εντοπιστεί, στο χώρο 4 της ΒΑ πλευράς βρέθηκε 
λίθινη ανοιχτή µήτρα µε δύο όψεις χύτευσης, η µία για βέλος και η άλλη για 
σµίλη. Έχουν βρεθεί, τέλος, στο Παλαµάρι αρκετά χάλκινα εγχειρίδια, λόγχες, 
βελόνες και σµίλες.  

Στη Σκάλα Σωτήρος, στη ∆υτική Θάσο, εντοπίσθηκε µία ακόµη µικρή 
οχυρή εγκατάσταση αυτού του τύπου, µε ογκώδη περίβολο και προµαχώνες, 
πιθανόν ‘φυλάκια’,  δίπλα στις εισόδους του. ∆ε στάθηκε δυνατό να ερευνηθεί 
το εσωτερικό του οικισµού, επειδή βρίσκεται σήµερα κάτω από την εκκλησία 
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του χωριού. Η τοιχοδοµία του  είναι η διαδεδοµένη κατά την Πρώιµη Εποχή 
του Χαλκού στο Αιγαίου τεχνική του ‘ψαροκόκαλου’.  

Ενσωµατωµένες στον περίβολο βρέθηκαν ανθρωπόµορφες στήλες από 
ασβεστόλιθο και γνεύσιο, χρησιµοποιηµένες σε ‘δεύτερη χρήση’ ως οικοδοµι-
κό υλικό. Είναι σχηµατοποιηµένες, αλλά προσπαθούν να αποδώσουν στοιχεία 
ανδρικής µορφής µε εξοπλισµό πολεµιστή ή κυνηγού. Οι λεπτοµέρειες αποδί-
δονται ανάγλυφα ή µε εγχάραξη. Τέτοιες  στήλες συναντούµε στην Ανατολική 
Ευρώπη από το δεύτερο µισό της 4ης χιλιετίας π.Χ., µε βαθµιαία εξάπλωση 
µέχρι τη Νότια Γαλλία και την Ιβηρική Χερσόνησο. Ο προορισµός τους δεν 
είναι διευκρινισµένος, αλλά πιστεύεται ότι σχετίζονταν µε τη λατρεία µυθο-
ποιηµένων προγόνων, και ήταν τοποθετηµένες σε χώρους προορισµένους για 
τελετουργίες. Σε άλλες περιπτώσεις, έχουν χρησιµοποιηθεί ως σήµατα ταφι-
κών µνηµείων ξεχωριστών για την κοινότητα προσώπων. ∆εν αποκλείεται, 
πάντως, να δηλωνόταν µε την παρουσία τους τα όρια της ‘επικράτειας’ κά-
ποιων οικισµών, εφόσον αρκετές έχουν εντοπιστεί µεµονωµένες στο ύπαιθρο. 

Εκτός των ανθρωπόµορφων στηλών, στα κινητά ευρήµατα του οικι-
σµού ανήκουν: ένα χρυσό επίραµµα ενδύµατος, ενός τύπου γνωστού από την 
Τροία, αρκετοί λίθινοι πελέκεις µε οπή στειλέωσης, και εντυπωσιακός αριθµός 
σφοντυλιών, που αποδεικνύει τη εντατική άσκηση της υφαντικής στον οικι-
σµό. Οι επιρροές, από την άλλη, που παρατηρούµε στην κεραµική του, µαρτυ-
ρούν στενούς δεσµούς τόσο µε τις θέσεις του ΒΑ Αιγαίου, όσο και µε την Κε-
ντρική και Ανατολική Μακεδονία. Παρά το σηµαντικό µέγεθος της ανασκαµ-
µένης έκτασης στη Σκάλα Σωτήρος, δεν βρέθηκε παρά ένα µόνον ειδώλιο κι 
αυτό εκτός περιβόλου, στη συνοικία µε τα πασσαλόπηκτα κτίσµατα. Αυτό α-
ποτελεί τη γενική εικόνα στους οικισµούς της περιόδου, µε την ειδωλοπλαστι-
κή να εµφανίζει παντού ελάχιστη ή µηδενική εκπροσώπηση. Στο Μάνδαλο, 
λιγοστά πήλινα σχηµατοποιηµένα ειδώλια θυµίζουν τους τύπους των ειδωλίων 
της Τροίας, και µόνον τα αγκυρόσχηµα αντικείµενα, στα οποία ορισµένοι α-
ποδίδουν αντίστοιχο µε τα ειδώλια ρόλο, έχουν αξιόλογη εκπροσώπηση, συν-
δέοντας τη Μακεδονία µε τη Νότια Ελλάδα όπου επίσης συναντώνται.   

Στα ∆ωδεκάνησα, στον Ασώµατο Ρόδου, ανασκάφηκε ορθογώνιο κτί-
ριο µε ανωδοµή στοιβαχτού πηλού (pisé) πάνω στην ισχυρή λιθοδοµή της θε-
µελίωσης. Πρόκειται για µνηµειακό κτίριο, µε εµβαδόν 100 τ.µ., και ‘εν παρα-
στάσει’40 δυτική πρόσοψη η οποία βλέπει σε αύλειο χώρο. Η νότια πτέρυγα 
είναι φαρδύτερη, και περιλαµβάνει µια µεγάλη αίθουσα, διαστάσεων 6,90 Χ 
4,15 µ., µε κυκλική εστία διαµέτρου 1,30 µ., και έναν υπαίθριο λιθόστρωτο 
χώρο στα ανατολικά. Η βόρεια πτέρυγα αποτελείται από τρεις µικρότερους 
χώρους. Το κτίριο περιτρέχεται από οδικές αρτηρίες, οι κεντρικές µε πλάτος 4 
περίπου µέτρων, ενώ οι µικρότερες µόλις 1,5 µ. 

Μεγαρόσχηµα κτίρια µε κεντρική µεγαλύτερη αίθουσα µε εστία, έχουν 
εντοπιστεί και στο Ηραίο Σάµου, από τη φάση ΙΙ του οικισµού. Εδώ, όπως 
και στον Ασώµατο, παρατηρείται η πρακτική να προβλέπεται καταρχήν ένας 
ευρύχωρος υπαίθριος χώρος πίσω από την αίθουσα, ο οποίος όµως αργότερα 
µετατρέπεται σε κλειστό δεύτερο χώρο. Στο Ηραίο υπήρχε οχύρωση, και τα 
κτίσµατα ήταν αυτόνοµα στο χώρο, σε ικανή απόσταση µεταξύ τους, και µε 
ελεύθερους χώρους µπροστά και πίσω. Υπήρχε πρόβλεψη για ευρύχωρες πλα-
τείες και δρόµους. Στο Εµπορειό της Χίου, στην πρώτη φάση της ΠΕΧ, φαί-
νεται ότι προτιµούσαν τα αψιδωτά κτίρια, όπως συνέβαινε στην Τροία Ιa και 
στη Μαύρη Πολιόχνη. Αργότερα, καθιερώνεται και εδώ το µεγάλων διαστά-

                                                           
40 Με πρόδοµο, δηλαδή, ανάµεσα σε δύο παραστάδες.  
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σεων µεγαρόσχηµο ορθογώνιο κτίσµα, και ο οικισµός αποκτά ισχυρό οχυρω-
µατικό περίβολο. 

Σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, τη Μακεδονία, τη Θράκη ή τη Θεσσα-
λία, δεν συναντούµε τα ίδια αυτά χαρακτηριστικά  της Πρώιµης Εποχής του 
Χαλκού, τα οποία θεωρούνται ‘πρωτοαστικά’, αλλά ένα πολιτισµικό επίπεδο 
που ελάχιστα διαφοροποιείται από εκείνο της νεολιθικής εποχής. 

Στην ηπειρωτική Ελλάδα, η εικόνα των οικισµών δε φαίνεται να µετα-
βάλλεται σηµαντικά, συγκρινόµενη µε εκείνη της Νεολιθικής εποχής. Αν και 
στις περισσότερες περιοχές είναι αλήθεια ότι διαπιστώνεται µικρή αύξηση του 
αριθµού των θέσεων κατά την 3η χιλιετία π.Χ., ωστόσο, ούτε η έκτασή τους 
είναι τώρα µεγαλύτερη, ούτε η οικιστική τους οργάνωση συνθετότερη, ούτε 
και ο κινητός τους εξοπλισµός διαφορετικός ή περισσότερο εξειδικευµένος.  

Στους Σιταγρούς της Ανατολικής Μακεδονίας ανασκάφηκαν δύο αψι-
δωτά κτίσµατα των ύστερων φάσεων της ΠΕΧ: η ‘Επιµήκης Οικία’, αποκα-
λούµενη έτσι λόγω του εντυπωσιακού της µήκους, και η ‘Καµένη Οικία’, η ο-
ποία εντοπίσθηκε κάτω από το στρώµα της πυρκαγιάς που την κατέστρεψε. Η 
δεύτερη είναι µικρότερη, και διαιρείται σε τρεις χώρους, ένα στεγασµένο 
πρόδοµο, το κεντρικό ορθογώνιο δωµάτιο διαµονής και έναν ηµικυκλικό χώρο 
µε αποθηκευτικό και τροφοπαρασκευαστικό προορισµό. Αυτό το αποδεικνύ-
ουν η εστία, ο φούρνος και οι αποθηκευτικοί λάκκοι που εντοπίστηκαν στο 
εσωτερικό του. Το σπίτι είναι χτισµένο µε πασσάλους στηριγµένους σε τάφρο, 
οι οποίοι σχηµατίζουν πλέγµα µε τη βοήθεια ξύλων και κλαδιών, και ολόκλη-
ρος ο σκελετός καλύπτεται εσωτερικά και εξωτερικά µε παχύ στρώµα πηλού.  

Στο Μάνδαλο, στη ∆υτική Μακεδονία, ανάµεσα στο 2900 και στο 
2300 π.Χ., προτιµώνται τα πασσαλόπηκτα ορθογώνια κτίσµατα, ενώ στον οι-
κισµό του Καστανά, στην κοιλάδα του Αξιού, τόσο τα τετράπλευρα όσο και 
τα αψιδωτά, µε µικρές κατά κανόνα διαστάσεις όπως δείχνει η ανασκαφική 
έρευνα στην Οικία Α, διαστάσεων µόλις 3 Χ 3,5 µ., µε πηλοκατασκευές και 
ένας αργαλειό στο εσωτερικό της. Στο τέλος της περιόδου, το Αρχοντικό 
Γιαννιτσών έχει να επιδείξει επίσης πασσαλόπηκτα σπίτια, που µόνο κατά τη 
Μέση Εποχή του Χαλκού, στην αρχή της 2ης χιλιετίας, δίνουν τη θέση τους σε 
κτίσµατα µε λίθινα θεµέλια και πλίνθινη ανωδοµή. Στη φάση των πασσαλό-
πηκτων κτισµάτων εντοπίστηκαν δύο εγχυτρισµοί νηπίων. Στην κεραµική κυ-
ριαρχούν οι µελανόχρωµες επιφάνειες µε δηµοφιλείς τύπους τις φιάλες, τα 
δέπατα µε φουσκωτό σώµα και τους κανθάρους, ακόµη αδιακόσµητους. Στο 
Αρχοντικό, οι κάτοικοι φαίνεται ότι συνεχίζουν την παράδοση της ακµαίας 
στην περιοχή αυτή νεολιθικής µεταλλοτεχνίας, όπως αποδεικνύουν σχετικά 
ευρήµατα: ένα χωνευτήριο για την τήξη του µετάλλου και χάλκινα εργαλεία 
µεταξύ των οποίων ένα πέλεκυς µε οπή στειλέωσης.  

Σε θέσεις της Χαλκιδικής φαίνεται ότι προτιµώνται τα λίθινα θεµέλια, 
αν κρίνουµε από το παράδειγµα του Αγίου Μάµαντα όπου ήρθε στο φως και 
ένας φούρνος κεραµικής. Στη Θεσσαλία, σε θέσεις όπως η Άργισσα, η Πετρο-
µαγούλα και τα Πευκάκια η εικόνα της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού εµφανί-
ζει επίσης την ευρέως παρατηρούµενη ηπειρωτική ‘ακινησία’. Στα Πευκάκια, 
διαπιστώνονται εντονότεροι ανταλλακτικοί δεσµοί µε την Κεντρική και τη 
Νότια Ελλάδα, εφόσον εδώ εντοπίζονται καλής ποιότητας εισηγµένα αγγεία, 
όπως οι φιάλες και οι σαλτσιέρες της κατηγορίας urfirnis, χαρακτηριστικά 
δείγµατα της δεύτερης φάσης της Πρωτοελλαδικής κεραµικής. 

 
 

Οι ταφικές πρακτικές 
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Βασική ταφική πρακτική κατά την Πρώιµη Εποχή του Χαλκού, εξακο-

λουθεί να είναι ο ενταφιασµός του νεκρού, και σε µεµονωµένες µόνο περι-
πτώσεις η καύση του. Στους οµαδικούς/οικογενειακούς τάφους συνηθίζεται ο 
παραµερισµός των παλαιότερων σκελετικών λειψάνων για να εξασφαλιστεί 
χώρος για τις νεότερες ταφές. Η ποσότητα και η ποιότητα των κτερισµάτων 
εξαρτώνται προφανώς από το κοινωνικό κύρος του νεκρού, που δεν έχει µάλ-
λον ακόµη αυστηρά θεσµοθετηµένο και κληροδοτούµενο χαρακτήρα, γι’ αυτό 
και αποτελούν κανόνα οι ακτέριστες ταφές νηπίων και παιδιών. Ήδη από την 
αρχή της περιόδου, συναντούµε οργανωµένα νεκροταφεία στον ελλαδικό χώ-
ρο, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. 

Στην Πρωτοκυκλαδική Ι φάση, συνηθίζονται οι κιβωτιόσχηµοι τάφοι 
µε ένα νεκρό, τραπεζιόσχηµοι και επενδεδυµένοι µε όρθιες πλάκες, διευθετη-
µένοι σε συστάδες µέσα στο χώρο του νεκροταφείου.  

Στην επόµενη φάση, την Πρωτοκυκλαδική ΙΙ, προτιµώνται οι πολ-
λαπλές ταφές σε διώροφους και τριώροφους τάφους, µε τον ισόγειο χώρο να 
µετατρέπεται σε οστεοφυλάκιο. Οι κιβωτιόσχηµοι εξακολουθούν να έχουν 
τραπεζιόσχηµη κάτοψη, και χτιστή τη στενή τους πλευρά που χρησίµευε ως 
είσοδος για την επαναχρησιµοποίησή του. ∆εν απουσιάζουν και οι εξ’ ολοκλή-
ρου χτιστοί τάφοι, όπως και αυτοί µε ορθογώνια ή καµπυλόγραµµη κάτοψη 
και κυψελοειδή στέγαση µε τον εκφορικό τρόπο41. Το κενό στο κέντρο της 
ψευδοθόλου καλύπτεται µε πλάκα. Η είσοδος, κλεισµένη µε πλάκα ή µε τοιχί-
ο, έχει συχνά κατώφλι και παραστάδες. Συνηθίζεται πλάκα στον πυθµένα του 
τάφου αλλά και δεύτερη ως προσκέφαλο, ενώ ορισµένοι τάφοι διαθέτουν δά-
πεδο από βότσαλα πακτωµένα µε πηλό. ∆ίπλα στους πιο φροντισµένους τά-
φους, συναντώνται και απλοί λάκκοι χωρίς επένδυση η άλλοι χτισµένοι µε 
πρόχειρη ξερολιθιά. Οι τάφοι στη Χαλανδριανής στη Σύρο είναι ορθογώνιοι ή 
κυκλικοί, µε εικονική είσοδο, διαστάσεις ως 1,20 Χ 0,80 µ. και εντυπωσιακή 
εκφορική στέγαση. Η είσοδός τους είχε µορφή θύρας µε παραστάδες, ανώφλι, 
κατώφλι και πλάκα για να κλείνει το θυραίο άνοιγµα. Ο ενταφιασµός γινόταν 
από την οροφή. ∆ιέθεταν, ακόµη, κόγχες στα τοιχώµατα και µικρό δρόµο 
µπροστά από την είσοδο.  

Στην Πρωτοκυκλαδική ΙΙΙ, επιλέγονται περισσότερο οι θαλαµοειδείς 
τάφοι, λαξευτοί στο µαλακό βράχο. Οι τάφοι της Μήλου είναι δείγµατα υπό-
γειων θαλαµοειδών λαξευµένων στο µαλακό βράχο, ενώ στη Φυλακωπή συ-
νηθίζεται ο κυκλικός ή ορθογώνιος θάλαµος µε δρόµο και αµφικλινή στέγη, 
που φτάνει σε µήκος τα 2,80 και σε βάθος το 1,50 µ. Τώρα υπάρχουν, αν και 
σε µικρά ποσοστά, οι εγχυτρισµοί. 

Γενικά, το δάπεδο των ΠΚ τάφων, όταν δεν είναι ο ίδιος ο φυσικός 
βράχος, είναι από χώµα, πλάκες ή βότσαλα. Συχνά, συναντούµε µέσα στο ίδιο 
κτίσµα ταφές σε δύο, τρία ή και τέσσερα επίπεδα, από τα οποία τα κατώτερα 
φαίνεται ότι λειτουργούσαν στην τελική φάση ως οστεοφυλάκια. Η κάλυψη 
των τάφων αυτών γινόταν µε πλάκες µεγάλων διαστάσεων, και, σε αρκετές 
περιπτώσεις, η θέση τους δηλωνόταν µε λιθοσωρό, λίθινη εξέδρα ή πλάκα. Σε 
ορισµένα νεκροταφεία όπως αυτό των Αγίων Αναργύρων στη Νάξο, εντοπί-
στηκαν µεγάλες λίθινες εξέδρες, που ίσως προορίζονταν για τελετουργίες.  

                                                           
41 Η κάθε σειρά δόµων εισέχει ελαφρά, µέχρι την κατάληξη των τοιχίων στην κορυφή. Κάτι 
ανάλογο ισχύει για τη δηµιουργία της θόλου στους θολωτούς τάφους, µε τη διάµετρο να µει-
ώνεται σταδιακά µέχρι τον τελικό κορυφαίο δόµο. 
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Αν και στις δύο πρώτες φάσεις της ΠΚ κανόνα αποτελούν τα νεκροτα-
φεία µε 20 ως 100 τάφους, στη Χαλανδριανή έχουν ανασκαφεί γύρω στους 
700. Από την ΠΚ Ι βρίσκονται κοντά στους οικισµούς, συνήθως στις πλαγιές 
των λόφων. Οι τάφοι περιέχουν έναν ή περισσότερους νεκρούς, τοποθετηµέ-
νους στο δεξί πλευρό σε συνεσταλµένη στάση, η οποία στις πρωιµότερες τα-
φές είναι τόσο έντονη ώστε να εικάζεται ότι είχε προηγηθεί τύλιγµα του σώ-
µατος µε ταινίες και σχοινιά. Σε µερικές περιπτώσεις το σώµα αποκαλύπτεται 
καταπλακωµένο από πέτρες. Οι τάφοι συγκροτούν συχνά συστάδες, στις ο-
ποίες αποτυπώνεται η διάκριση, στα πλαίσια της κοινότητας, συγγενικών ο-
µάδων, και πιθανόν η διαφορετική ‘κοινωνική θέση’ της οµάδας και των µε-
λών της, αν ερµηνεύουµε σωστά τη διαφοροποίηση που παρατηρείται στην 
ποιότητα και την ποσότητα των κτερισµάτων.  

∆ίπλα στα σκελετικά λείψανα, κυρίως κοντά στο πρόσωπο του νεκρού, 
έρχονται στο φως τα κτερίσµατα, µάλλον προσωπικά αντικείµενα, ενώ δε συ-
ναντούµε µε την ίδια συχνότητα οικιακά σκεύη και εργαλεία. Περιλαµβάνουν 
πήλινα, µαρµάρινα ή αργυρά σκεύη, µαρµάρινα ειδώλια, κοσµήµατα από πο-
λύτιµα µέταλλα και λίθους, µεταλλικά όπλα και εργαλεία, συχνά τοποθετηµέ-
να σε ειδικά διαµορφωµένες κόγχες.  
 Τα βασικά αυτά χαρακτηριστικά των κυκλαδικών νεκροταφείων καθώς 
και κτερίσµατα βέβαιης κυκλαδικής προέλευσης, εντοπίζονται συχνά κατά 
την τρίτη χιλιετία  τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και στην Κρήτη. Σε νεκροτα-
φεία της Αττικής όπως του Αγίου Κοσµάς και του Τσέπι Μαραθώνα η συντρι-
πτική πλειονότητα των κτερισµάτων είναι κυκλαδικής προέλευσης: κεραµική, 
λίθινα αγγεία, ειδώλια, εργαλεία, κοσµήµατα. Κάτι ανάλογο παρατηρείται και 
σε νεκροταφεία της Κρήτης όπως αυτά της Αγίας Φωτιάς και των Αρχανών. 
Επιπλέον, τόσο  στην Αττική όσο και στην Ιασό της Καρίας έχει διαπιστωθεί 
ταυτότητα ταφικών εθίµων, ως προς τη µορφή των κιβωτιόσχηµων τάφων ή 
των κτιστών τύπου Χαλανδιανής, την παρουσία κτιστών εξεδρών και οστεο-
φυλακίων αλλά και τον τρόπο ενταφιασµού των νεκρών. Αυτός είναι ο λόγος 
που έχουν διατυπωθεί απόψεις για πιθανό αποικισµό µικρής κλίµακας ορι-
σµένων θέσεων της Ανατολικής Αττικής, της Βόρειας Κρήτης και της Μικράς 
Ασίας από κυκλαδίτες εµπόρους. Η απόδοση, ωστόσο, τέτοιων συγγενειών 
στις εντατικές εµπορικές σχέσεις που επικρατούν κατά την 3η χιλιετίας π.Χ. 
στο Αιγαίο, προσφέρει ίσως µια πειστικότερη εξήγηση. Άλλωστε, και στις ίδιες 
τις Κυκλάδες δεν απουσιάζουν τα τέχνεργα πρωτοοελλαδικής ή πρωτοµινωι-
κής προέλευσης.  

 
Στην Πρωτοµινωική Κρήτη, επικρατούν δύο τύποι οικογενειακών 

ταφικών µνηµείων, τα κυκλικά και τα ορθογώνια, πάντοτε σε οργανωµένες 
νεκροπόλεις, όπως αυτές στις Αρχάνες, στα Μάλια, στο Παλαίκαστρο, στη 
Ζάκρο, στο Μόχλο και στην περιοχή της Μεσσαράς. Οι κυκλικοί ‘θολωτοί’42 
τάφοι, έχουν στην αρχή µικρές διαστάσεις, ήταν χτισµένοι µάλλον εξ’ ολοκλή-
ρου από πέτρα, και εντοπίζονται κυρίως στο νότιο τµήµα του νησιού, σε συ-
στάδες δύο ή τριών τάφων, όπως συµβαίνει στη Λεβήνα. Αργότερα, γίνονται 
µνηµειακότεροι, µε παχιά τοιχώµατα, 1,5 ως 2,5 µ., µε διάµετρο από 4 ως 14 
µ., και µε επιβλητικές εισόδους µε τρεις µονόλιθους µεγάλων διαστάσεων. 
Πάνω από το υπέρθυρο φαίνεται να σχηµατίζεται µια πρώιµη µορφή ‘ανα-

                                                           
42 Έχει επικρατήσει η ονοµασία, παρά τις επιφυλάξεις όσον αφορά τη θολωτή τους στέγαση. 
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κουφιστικού τριγώνου’43, απαραίτητου στοιχείου αργότερα στους θολωτούς 
τάφους της Μυκηναϊκής περιόδου.  

Οι τάφοι στη Μεσσαρά είναι άλλοτε µεµονωµένοι και άλλοτε σε περί-
πλοκα ταφικά συγκροτήµατα µε περίβολο και πρόσθετα ορθογώνια δωµάτια. 
Κυκλικούς τάφους συναντούµε σπανίως εκτός Κεντρικής και Νότιας Κρήτης, 
όπως αυτούς στο Φουρνί Αρχανών και στη Μυρσίνη Σητείας. Στο Καµιλάρι, 
διατηρείται η τοιχοδοµία σε ύψος 2 µ., από αδρά δουλεµένες πέτρες. Η είσο-
δος εδώ γινόταν από δωµάτια που χρησίµευαν ως οστεοφυλάκια κρανίων, ενώ 
τα υπόλοιπα σκελετικά λείψανα παραµερίζονταν χάριν των νέων ενταφια-
σµών. Τα ευρήµατα των κυκλικών τάφων δεν πρέπει να διέφεραν σηµαντικά 
από αυτά των χτιστών όπως του Μόχλου, αν και στην πλειονότητά τους είχαν 
συληθεί από παλιά. Εστίες και πυρές αλλά και πληθώρα φιαλών και κυπέλων 
µέσα και γύρω από τους τάφους υποδηλώνουν την ύπαρξη µεταθανάτιων τε-
λετουργιών. 

Ο τρόπος στέγασης των πρωτοµινωικών αυτών τάφων αποτελεί αντι-
κείµενο διαµάχης ως προς το αν κατέληγαν σε θόλο ή σε επίπεδη στέγη, αλλά 
και το αν αυτή ήταν κατασκευασµένη από πέτρα, από άψητες πλίνθους ή από 
φθαρτά υλικά. Ορισµένοι προτείνουν ως λύση τις οριζόντιες στέγες µε ξύλα ή 
τις κωνικές πλίνθινες, αλλά είναι αλήθεια ότι ο όγκος του λιθοσωρού στο εσω-
τερικό κάποιων από αυτούς είναι τόσο µεγάλος, που δεν αποκλείεται να έφε-
ραν θολωτή στέγη. Ερώτηµα αποτελεί και η καταγωγή τους, εφόσον δεν υ-
πάρχουν αντίστοιχα κτίσµατα κατά τη νεολιθική εποχή, τα οποία να προοιω-
νίζουν την εµφάνισή τους. Τόσο οι τάφοι, όσο και τα κυκλικά σιλό των µεσο-
µινωικών ανακτόρων, έχουν συνδεθεί µε τις θολωτές οικίες της Χαλκολιθικής 
και της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού στην Κύπρο.  

 
 

ΠΜ κυκλικός τάφος 

 
 ΠΜ χτιστοί τάφοι 

 
Στην υπόλοιπη Κρήτη, εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται ως ταφικοί 

χώροι τα σπήλαια, ενώ στο Κεντρικό και το Ανατολικό τµήµα της, συνηθίζο-
νται οι λαξευτοί λακκοειδείς ή θαλαµοειδείς τάφοι. Ειδικά στην Ανατολική 
Κρήτη, εµφανίζονται τα ταφικά περιφράγµατα και οι πρώτοι κτιστοί τάφοι, 
όπως αυτοί στο Μόχλο και στο Παλαίκαστρο. Στο Μόχλο και στις Αρχάνες, 
οι ταφές πραγµατοποιούνται είτε σε µικρότερους χτιστούς ορθογώνιους τά-
φους µε θάλαµο και προθάλαµο, ενταγµένους σε ευρύτερα ‘ταφικά περι-
φράγµατα’, είτε σε µικρές σπηλιές και σε χάσµατα βράχων. Οι πρώτοι έχουν 
λίθινη κρηπίδα, πλίνθινη ανωδοµή και επίπεδη στέγη. Σε κάποιες περιπτώ-

                                                           
43 Τριγωνικό άνοιγµα για τη µείωση των βαρών που ασκούνται στο υπέρθυρο. 
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σεις, ο νεκρός τοποθετείται σε σαρκοφάγο ή σε πιθάρι. Οι ταφές του δύο αυ-
τών νεκροταφείων είναι πολύ πλούσια κτερισµένες, περιέχουν πολύτιµα αντι-
κείµενα, κυρίως χρυσά κοσµήµατα, γεγονός που αποδίδεται στην παρουσία 
εδώ ατόµων µιας ηγετικής κοινωνικής οµάδας. 

Κατά την ΠΜ ΙΙ ορθογώνιοι ή τετράγωνοι τάφοι µε ένα, δύο ή περισ-
σότερους θαλάµους είναι συχνοί σε Κεντρική και Ανατολική Κρήτη, µε γνω-
στό παράδειγµα αυτούς των Γουρνιών, οι οποίοι συνεχίζουν τον but-and-ben 
τρόπο δόµησης των νεολιθικών σπιτιών: τετράγωνοι χώροι διηρηµένοι σε δύο 
τµήµατα από ένα µικρό τοιχίο, και µε µία µόνο είσοδο, παράγωνη, µε τη µια 
όψη να εξέχει και την άλλη να εισέχει, πρακτική πολύ αγαπητή στη µινωική 
αρχιτεκτονική. Στη νεκρόπολη των Γουρνιών βρέθηκε και ένας κέρνος στα 
όρια κάποιας ταφικής συστάδας, ένας ακόµη λόγος για την υπόθεση σύνδεσης 
τέτοιων αντικειµένων µε τελετουργίες. Στους χτιστούς τάφους του Μόχλου, 
συναντούµε επίσης στοιχεία της κατοπινής µινωικής αρχιτεκτονικής: ορθο-
στάτες στην εξωτερική όψη των τοίχων και λίθους διαφόρων χρωµάτων στην 
οικοδόµηση. Στα πλούσια κτερίσµατα του Μόχλου ανήκουν: χρυσές περόνες 
και διαδήµατα, διπλοί πελέκεις, σφραγιδόλιθοι, αργυρά κύπελα, αγγεία-ρυτά 
σε σχήµα βουκρανίου, γραπτά αγγεία, λίθινα αγγεία και χάλκινα εργαλεία και 
όπλα. Οι χτιστοί αυτοί τάφοι υπήρξαν δηµοφιλείς µέχρι το τέλος της Πρωτο-
µινωικής, όταν άρχισαν να κερδίζουν έδαφος οι ταφές σε αγγεία. 

Στην Πρωτοµινωνική ΙΙΙ φάση, εξακολούθησαν να χρησιµοποιούνται οι 
ίδιοι θολωτοί τάφοι, συχνά εντυπωσιακού µεγέθους, µε σηµαντικότερους και 
πάλι αυτούς της πεδιάδας της Μεσσαράς. Στο εξωτερικό τους, πληθαίνουν 
τώρα οι προσθήκες ορθογώνιων κτισµάτων είτε για νέες ταφές είτε µε τελε-
τουργικό προορισµό και προσφορές στους νεκρούς. Συγχρόνως, εξακολου-
θούν να είναι σε χρήση και τα ‘ταφικά περιφράγµατα’, τώρα καλύτερα οργα-
νωµένα και µε διαµερίσµατα που επικοινωνούν µεταξύ τους. Το ταφικό συ-
γκρότηµα του Χρυσόλακκου στα Μάλια είναι τετράγωνο, µε πολλούς θαλά-
µους και αυλή. Κέρνοι και λιγοστά οστά ερµήνευσαν το κτίσµα ως χώρο λα-
τρείας νεκρών κατά κύριο λόγο και δευτερευόντως µε ταφικό προορισµό.   

 
Στην ηπειρωτική Ελλάδα, έχουν εντοπισθεί κατά την Πρωτοελλαδική 

περίοδο εκτεταµένα νεκροταφεία µε οικογενειακούς τάφους είτε χτιστούς είτε 
λαξευµένους στο βράχο. Γνωστότερα παραδείγµατα αποτελούν τα νεκροτα-
φεία στον Άγιο Κοσµά, στη Μάνικα και στις Λιθαρές. Στη Μάνικα, οι τάφοι 
είναι θαλαµοειδείς τραπεζιόσχηµοι, λαξευµένοι στο βράχο και µε δρόµο. Οι 
τάφοι αυτοί, όντας στο ανατολικό τµήµα της Στερεάς Ελλάδας, περιείχαν 
πολλά κτερίσµατα κυκλαδικής προέλευσης. Στις Λιθαρές, σε µικρή απόσταση 
από τον οικισµό ερευνήθηκαν 50 τάφοι. Οι περισσότεροι αποτελούνται από 
πρόχειρα λαξευµένο θάλαµο βάθους 1 µ., συχνά µε κόγχες στα πλευρικά του 
τοιχώµατα, στον οποίο οδηγεί δρόµος µήκους 1 ως 1,20 µ. Αυτοί οι τάφοι όπως 
και αρκετοί κιβωτιόσχηµοι µε τους οποίους συνυπάρχουν, έχουν δεχτεί πολ-
λαπλές ταφές. Ο νεκρός ενταφιαζόταν σε συνεσταλµένη στάση, µε µια πλάκα 
ως προσκέφαλο. Και στα τρία νεκροταφεία διαπιστώνεται ανοµοιόµορφη κα-
τανοµή των κτερισµάτων, γεγονός που αποδεχόµαστε ότι αποδίδει ανισότητες 
παρούσες στην πρωτοελλαδική κοινωνία.  

Στο Τσέπι του Μαραθώνα, εντοπίσθηκε και ερευνήθηκε στις αρχές της 
δεκαετίας του ’70 από το Σ.Μαρινάτο ένα ακόµη νεκροταφείο της πρωτοελ-
λαγικής εποχής. Οι τάφοι είναι λακκοειδείς, συνήθως µε χτιστά τοιχώµατα, 
περιείχαν πολλαπλές ταφές µε κτερίσµατα, και κάλυπταν µια έκταση 50 Χ 35 
µ. περίπου. Το σχήµα τους είναι ορθογώνιο, µε µήκος 1 περίπου µ., ή, σπανιό-
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τερα, κυκλικό, και βάθος 0.90 µ. Η είσοδος βρίσκεται στο σύνολο σχεδόν των 
τάφων στα ΝΑ, σχηµατίζεται 30 εκ. πάνω από τον πυθµένα, φέρει υποτυπώ-
δες κατώφλι και καταλήγει στην καλυπτήρια πλάκα. Για την επένδυση των 
τοιχωµάτων χρησιµοποιούνται ποταµίσιες κροκάλες και, σε λίγες µόνον περι-
πτώσεις, δύο ή τρεις πλάκες σε κάθε πλευρά. Η κάλυψη γίνεται µε πλάκες και, 
όταν απαιτείται, µε χώµα ως το επίπεδο του εδάφους. Οι τάφοι διαθέτουν ένα 
µικρό κατακόρυφο όρυγµα, ως πρόθυρο, το οποίο καταλήγει στο κατώφλι της 
εισόδου, και εξυπηρετεί τους διαδοχικούς ενταφιασµούς. Το όρυγµα αυτό γε-
µίζει µε πέτρες και, σε ορισµένες περιπτώσεις, πλαισιώνεται από δύο λεπτές 
πλάκες τοποθετηµένες καθέτως εν είδει ‘επιτύµβιων στηλών’. Επιπλέον, κάθε 
τάφος δηλώνεται στο έδαφος µε µια ορθογώνια υπέργεια εξέδρα, και οριοθε-
τείται µε χαµηλό λιθόκτιστο περίβολο.   

Σε κάθε τάφο διαπιστώθηκε η παρουσία από 2 ως 25 νεκρών, ενηλίκων 
και παιδιών. Φαίνεται, επίσης, ότι ακολουθείται ένα συγκεκριµένο τυπικό κα-
τά τους νεότερους ενταφιασµούς. Αφού µετακινηθεί η πλάκα που κλείνει την 
είσοδο, τα οστά των προηγουµένων ατόµων τοποθετούνται στα δυτικά, ενώ 
µε επιµέλεια αποµακρύνονται τα κρανία. Ο νεκρός ενταφιάζεται εγκάρσια 
προς το µήκος του τάφου σε στάση συνεσταλµένη, και ακολουθεί η τοποθέτη-
ση των κτερισµάτων, όταν αυτή προβλέπεται, εφόσον υπάρχουν και παρα-
δείγµατα ακτέριστων ταφών. Συνηθέστερα κτερίσµατα είναι τα πήλινα αγγεί-
α, όπως οι πυξίδες, οι κρατήρες, οι σκύφοι, τα τηγανόσχηµα σκεύη και τα πι-
νάκια, αλλά και τα κοσµήµατα από άργυρο και χρυσό, τα σύνεργα καλλωπι-
σµού, τα εργαλεία από οψιανό και, σπανίως, τα µαρµάρινα κυκλαδικά ειδώλι-
α. Το νεκροταφείο χρησιµοποιείται κατά τις δύο πρώτες φάσεις της ΠΕΧ, α-
ποτελεί, δηλαδή,  το πρωιµότερο της πρωτοελλαδικής περιόδου. Νεότερες α-
νασκαφικές έρευνες κατά τη δεκαετία του ΄90, έφεραν στο φως µεγάλο λάκ-
κο, διαστάσεων 2.60 x 3.00 µ. περίπου, µέσα στον οποίο υπήρχαν ελάχιστα 
τέχνεργα και οστά ζώων αλλά τεράστιος αριθµός αγγείων, γεγονός που κάνει 
τους ανασκαφείς να τον θεωρούν αποθέτη προσφορών προς τους νεκρούς. 

Το εντυπωσιακότερο, ωστόσο, ταφικό εύρηµα της περιόδου αποτελεί 
το νεκροταφείο στο Στενό της Λευκάδας, µε συστάδες χτιστών κυκλικών τά-
φων ή ενταφιασµών µέσα σε πίθους. Οι ταφές καλύπτονταν µε τύµβο, µια τα-
φική πρακτική άγνωστη µέχρι την εποχή αυτή στον ελλαδικό και αιγαιακό 
χώρο, η οποία έχει επανειληµµένως αποδοθεί σε νέα πληθυσµιακά στοιχεία 
βόρειας ινδοευρωπαϊκής προέλευσης44.  

Εδώ αποκαλύφθηκαν, ανάµεσα στο 1901 και 1913 από τον W.Dörpfeld, 
33 ταφικοί τύµβοι της ΠΕ ΙΙ. Έχουν λίθινη κυκλική κρηπίδα µε διάµετρο από 
2,70 ως 9,60 µ., που ο εξωτερικός της δακτύλιος ορίζεται από πλακαρές πέ-
τρες, και περικλείει έναν πυρήνα από αδρές κροκάλες. Πάνω του υπήρχε ο 
τύµβος από χώµα και πέτρες, άγνωστο πόσο υψηλός. Στο εσωτερικό του κύ-
κλου, υπήρχε ένας κύριος τάφος και ένας ως τρεις δευτερεύοντες, ή και κά-
ποιοι στην περιφέρεια. Οι ταφές ήταν εγχυτρισµοί σε πίθους, κιβωτιόσχηµοι, 
κτιστοί και λακκοειδείς. Στους περισσότερους υπήρχαν ίχνη ηµιτελούς καύσης 
του νεκρού. Τέτοιοι τύµβοι είναι άγνωστοι, όπως ειπώθηκε, στον ελλαδικό 
χώρο πριν από την ΠΕ ΙΙ, ενώ γίνονται συχνοί αµέσως µετά, κατά τη Μεσοελ-
λαδική περίοδο. Έτσι, θεωρήθηκαν ξενόφερτοι, είτε από τη Σαρδηνία είτε 
από τη Βαλκανική.  

                                                           
44 Τέτοιο τύµβοι συνηθίζονται ήδη κατά τη νεολιθική εποχή στη Νότια Ρωσία, και γι΄ αυτό 
ορισµένοι υποστηρίζουν ότι η διάδοση τους οφείλεται στη σταδιακή µετακίνηση αυτών των 
οµάδων προς το νότο. 
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Αν και η πλειονότητα των τάφων δεν είναι πλούσια κτερισµένοι, δώδε-
κα τουλάχιστον περιέχουν σηµαντικά τέχνεργα, οι επτά ανδρικοί και οι πέντε 
γυναικείοι. Στα κτερίσµατά τους ανήκουν: αγγεία, χρυσά και αργυρά κοσµή-
µατα, οστέινες χρωµατοθήκες, χάλκινα εργαλεία και όπλα. Ο πλούτος των 
κτερισµάτων µπορεί να υποδηλώνει διαστρωµάτωση της κοινωνίας και την 
παρουσία µιας ελίτ, σε ένα πρώιµο στάδιο κοινωνικής οργάνωσης υπό την ε-
ξουσία ενός τοπάρχη (chiefdom). ∆ιαπιστώνονται επαφές µε τις Κυκλάδες αλ-
λά και µε το ΒΑ. Αιγαίο. Υποστηρίζεται επίσης ότι ο πλούτος αυτός υπήρξε 
αποκύηµα εµπορίου χαλκού ίσως από τη Σαρδηνία µέσω της Αδριατικής προς 
το Αιγαίο. Στο εµπόριο αυτό η Λευκάδα πρέπει να έπαιξε ένα σηµαντικό δια-
µετακοµιστικό ρόλο, που της εξασφάλισε τον πλούτο που διαπιστώνεται στις 
ταφές του Στενού. ∆ίπλα στο νεκροταφείο υπήρχε οχυρωµένος οικισµός που 
δεν στάθηκε δυνατόν µέχρι σήµερα να ανασκαφεί. 

 
 
 
 
 

 

    Στενό Λευκάδας 
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Η Μέση Εποχή του Χαλκού 

  
Το τέλος της περιόδου και η έναρξη της Μέσης Εποχής του Χαλκού 

στον ελλαδικό και αιγαιακό χώρο έχει συνδεθεί για πολλές δεκαετίες µε την 
υποτιθέµενη άφιξη των Ινδοευρωπαίων από το Βορρά, και, κατ’ επέκταση, 
την εγκατάσταση εδώ των πρώτων ελληνικών φύλων. Οι γλωσσολόγοι, µάλι-
στα εντοπίζουν στις γλωσσικές οµάδες των ιστορικών χρόνων στοιχεία µη ελ-
ληνικά, των οποίων η προέλευση αποδίδεται σε προελληνικά φύλα που διέµε-
ναν στον αιγαιακό χώρο πριν από την ινδοευρωπαϊκών οµάδων. Παλαιότερα, 
µάλιστα, οι ανασκαφικές έρευνες προσπάθησαν να ενισχύσουν αυτές τις θέ-
σεις, αποδίδοντας τις καταστροφές οικισµών προς το τέλος της 3ης χιλιετίας σε 
αψιµαχίες µεταξύ γηγενών και νεοφερµένων. Οι απόψεις αυτές δεν γίνονται 
σήµερα ευρέως αποδεκτές, ούτε φαίνεται να επαληθεύονται από τα νεότερα 
αρχαιολογικά δεδοµένα. Έχει, µάλιστα, διατυπωθεί η άποψη ότι, αν υπήρξε 
πράγµατι κατά το παρελθόν άφιξη νέων φύλων στο χώρο του Αιγαίου, αυτή 
πρέπει να αναζητηθεί όχι προς το τέλος της ΠΕΧ, αλλά ίσως κατά την έναρξη 
της νεολιθικής εποχής.  
 Στην ηπειρωτική Ελλάδα, εξακολουθούν να κατοικούνται και κατά τη 
Μεσοελλαδική εποχή, οικισµοί στους οποίους προϋπήρχαν πρωτοελλαδικές 
εγκαταστάσεις, όπως, για παράδειγµα, η Λέρνα. Η αλήθεια είναι, όµως, ότι 
προς το τέλος της 3ης χιλιετίας, η πολιτιστική εξέλιξη που είχε δροµολογηθεί, 
φαίνεται να διακόπτεται απότοµα. Η ΜΕΧ εµφανίζεται ως φάση οπισθοδρό-
µησης και στασιµότητας. Ήδη από την ΠΕΧ ΙΙΙ είχαν αρχίσει να εµφανίζονται 
καινοτοµίες: αψιδωτές κατοικίες, ταχύστροφος κεραµικός τροχός, επανεµφά-
νιση τάφων εντός του οικισµού αλλά και τα πρώτα γκρίζα µονόχρωµα µινυα-
κού τύπου αγγεία, αναγνωριστικό στοιχείο της Μεσοελλαδικής εποχής. Σε θέ-
σεις όπως η Τίρυνθα, η Αγία Μαρίνα, η Ασίνη και οι Ζυγουριές, τα στοιχεία 
αυτά εµφανίζονται µετά από σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή του οικισµού. 
Σε Άργισσα, Κοράκου και Εύτρηση ένα στρώµα πυρκαγιάς µοιάζει να χωρίζει 
την Πρώιµη από τη Μέση Εποχή του Χαλκού, αυτό όµως δεν παρατηρείται 
στην πλειονότητα των οικισµών.  

Στις Μυκήνες, δηµιουργείται τώρα ένας οικισµός µε µεγάλη έκταση 
και, πιθανόν, µε ένα πρώιµο ανακτορικό συγκρότηµα. Αντιθέτως, το ορεινό 
Μάλθι στη Μεσσηνία, που µάλλον ιδρύεται προς το τέλος της Μεσοελλαδικής 
και την αρχή της Υστεροελλαδικής εποχής, δίνει την εικόνα ενός χωριού, που 
περιβάλλεται από οχυρωµατικό περίβολο από ογκόλιθους τοποθετηµένους 
πάνω στο βράχο, και µε πάχος από 1,50 ως 3,50µ. ∆εν υπάρχουν µνηµειακές 
πύλες αλλά µόνον τέσσερις ή πέντε στενές δίοδοι, ενώ και η έκταση του οικι-
σµού είναι µάλλον περιορισµένη. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκαν πολλά µι-
κρά, µονόχωρα κατά κανόνα, δωµάτια, προσκολληµένα στο εσωτερικό του 
περιβόλου, αλλά και αποθήκες, σταυλικές εγκαταστάσεις και πλήθος άλλων 
επικουρικών χώρων. Στο κέντρο του οικισµού, ένα συγκρότηµα µε κάπως 
συνθετότερη κάτοψη προτάθηκε να ταυτισθεί µε κτίσµα κεντρικής εξουσίας, 
η µορφή του, ωστόσο, δεν εγγυάται µια τέτοια ερµηνεία. 

Την ίδια εικόνα παρουσιάζει και ο οικισµός στην Ασπίδα του Άργους, 
ενώ και σε πιο εκτεταµένες θέσεις, όπως η Λέρνα και η Ασίνη, που εξακολου-
θούν να κατοικούνται κατά τη Μεσοελλαδική εποχή, δεν διαπιστώνεται προ-
σπάθεια πολεοδοµικού σχεδιασµού.  Τα κτίρια δεν συγκροτούν τώρα νησίδες, 
και οι οικισµοί δεν είναι παρά χωριά µε µικρή έκταση και όχι περισσότερα 
από 50 σπίτια. Τα οικήµατα είναι κατά κανόνα επιµήκη, µε  αψιδωτή ή ορθο-
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γώνια κάτοψη, και διαθέτουν πρόδοµο, κεντρικό δωµάτιο µε κτιστή εστία, 
και, σπανιότερα, έναν ακόµη βοηθητικό χώρο. Είναι κατασκευασµένα µε λίθι-
νη κρηπίδα και πλίνθινη ανωδοµή, και µε δικλινή στέγη από φθαρτά υλικά. 
Πουθενά δεν υπήρξαν ανασκαφικές ενδείξεις για την παρουσία ιερών χώρων 
ή κτιρίων µε ειδικό προορισµό, οικονοµικό ή διοικητικό 
 Οι ανασκαφές στο βορειοελλαδικό χώρο τα τελευταία χρόνια βελτιώ-
νουν διαρκώς τη γνώση µας για τις θαλάσσιες επαφές  του Βόρειου µε το Νό-
τιο Αιγαίο στις αρχές της 2ης χιλιετίας π.Χ.: εισαγωγές νοτιοελλαδικών αγ-
γείων στη Χαλκιδική, και µινωικών σφραγισµάτων της Γραµµικής Α στο Μι-
κρό Βουνί της Σαµοθράκης. Στη Λήµνο, η Πολιόχνη έχει αρχίσει να παρακµά-
ζει προς το τέλος της ΠΕΧ. Στο Κουκονήσι, όµως, ανασκάπτεται ένας σηµα-
ντικός οικισµός της ΜΕΧ, µε αψιδωτά κτίρια στις πρώιµες φάσεις του, τα ο-
ποία αντικαθίστανται στη συνέχεια από µεγαρόσχηµα που µοιράζονται µεσο-
τοιχίες, έχουν λίθινα θεµέλια, ορθογώνιες αποθήκες µε πίθους και πολύ καλή 
κατάσταση διατήρησης.  

Στις Κυκλάδες, ο οικισµός της Φυλακωπής καταστρέφεται προς το τέ-
λος της ΠΚ ΙΙΙ, αλλά πολύ γρήγορα οικοδοµείται εκ νέου, αν και µε διαφορε-
τικό πολεοδοµικό σχεδιασµό. Στη Μεσοκυκλαδική ατείχιστη πόλη ΙΙ της Φυ-
λακωπής, τα σπίτια είναι οργανωµένα κατά οµάδες υπαγόµενες σε ενιαία ρυ-
µοτοµία, µε ευρείς δρόµους πλάτους ως 1.5 µ., και µε κλιµακοστάσια στα ση-
µεία όπου το έδαφος εµφανίζει αναβαθµούς. ∆ιαθέτουν από δύο ως τέσσερα 
δωµάτια, τώρα συνθετότερης κάτοψης και µεγαλύτερων διαστάσεων. Σε αρ-
κετές περιπτώσεις, δύσκολα διακρίνονται τα όριά τους µέσα στην νησίδα. Το 
γνωστό Υστεροκυκλαδικό ιερό της Φυλακωπής, δεν αποκλείεται να υπήρχε 
στο ίδιο σηµείο από την περίοδο αυτή, αλλά αυτό δεν τεκµηριώνεται, προς το 
παρόν, µε ασφάλεια.  

Ο οχυρωµένος τώρα οικισµός στην Αγία Ειρήνη της Κέας εξακολουθεί 
να κατοικείται, αποκτώντας, µάλιστα τώρα τη σύνθετη οικιστική του συγκρό-
τηση, και το ίδιο πρέπει να συµβαίνει στο Ακρωτήρι της Θήρας, όπου η κατοί-
κηση είναι ίσως αδιάκοπη από τα όψιµα νεολιθικά χρόνια. Γενικώς, οι κυκλα-
δικοί οικισµοί, κυρίως παράκτιοι, είναι τώρα καλύτερα οργανωµένοι, µε οδικό 
δίκτυο, οχύρωση και αποχετευτικό σύστηµα. Στην αρχιτεκτονική τους, συν-
δυάζονται στοιχεία της ελλαδικής παράδοσης των µεγαρόσχηµων κτισµάτων 
µε µινωικά χαρακτηριστικά, όπως ο κεντρικός πεσσός για τη στήριξη της στέ-
γης, τα επιχρίσµατα και οι τοιχογραφίες µε φυτικά θέµατα. Και εδώ διαπι-
στώνεται επαναφορά της πρακτικής ενταφιασµού, τουλάχιστον των παιδιών, 
µέσα στα όρια του οικισµού, ενώ για τους ενήλικες εξακολουθούν να χρησι-
µοποιούνται κιβωτιόσχηµοι και λαξευτοί θαλαµοειδείς τάφοι, πολύ συχνά α-
κτέριστοι. 

Η επιλογή στρατηγικών θέσεων στην περίπτωση της Αγία Ειρήνης και 
του Βρυόκαστρου Τήνου πίστευαν παλαιότερα ότι είχε επιβληθεί εξαιτίας τα-
ραχών του τέλους της ΠΚ ΙΙΙ, που µπορεί να οφείλονταν σε έξαρση της πειρα-
τείας και στο φόβο µινωικών επεµβάσεων. Άλλοι, ωστόσο, προτιµούν να τη 
συσχετίζουν µε τις απόπειρες οµάδων από τις ακτές της Μικράς Ασίας ή τα 
νησιά του ΒΑ Αιγαίου να αποικίσουν τις Κυκλάδες. Αυτό που µάλλον τεκµη-
ριώνεται µε µεγαλύτερη ασφάλεια είναι η έντονη, αυτή την εποχή, µινωική 
επιρροή σε κυκλαδικούς οικισµούς όπως η Αγία Ειρήνη και η Παροικιά της 
Πάρου. Την ίδια περίοδο, η Τροία VI, που εκπροσωπεί τη ΜΕ στο ΒΑ. Αιγαίο, 
επεκτείνεται σηµαντικά, αποκτά ένα νέο ισχυρό οδοντωτό τείχος, ενσωµατώ-
νει νέα σχήµατα τροχήλατων αγγείων, και εκδηλώνει και αυτή την προτίµησή 
της προς τη γκρίζα µινυακή κεραµική. Στα ζωοαρχαιολογικά της κατάλοιπα 
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διαπιστώνεται για πρώτη φορά η δυναµική παρουσία του αλόγου. Τα κτίσµα-
τά της ακολουθούν τον προσφιλή από τη φάση Τροία Ιb τύπο του µεγάρου, 
εµφανίζοντας ήδη στοιχεία της µνηµειακής µορφής που αποκτούν µε την έ-
ναρξη της Ύστερης Εποχής του Χαλκού τρεις περίπου µερικούς αιώνες αργό-
τερα. 

 
 

Τα Μινωικά Ανάκτορα 
  

Τα πρώτα ανάκτορα εµφανίζονται στην Κρήτη προς το τέλος της 3ης χι-
λιετίας π.Χ., και η Μεσοµινωική ή Παλαιοανακτορική εποχή διαρκεί από το 
2100/2000 ως το 1700/1650 π.Χ. Πιστεύουµε ότι υπήρξαν κέντρα κοσµικής 
και θρησκευτικής εξουσίας καθώς και οικονοµικά και διοικητικά κέντρα, έ-
δρες ηγεµόνων που αναδύθηκαν από τους παλαιούς τοπάρχες των ΠΜ εγκα-
ταστάσεων. Σταδιακά, η οργάνωσή τους έγινε συνθετότερη, χρησιµοποιώντας 
για τις ανάγκες προηγµένα συστήµατα γραφειοκρατίας. Από τα παλαιά ανά-
κτορα διασώζονται λίγα στοιχεία, επειδή, µετά την καταστροφή τους, οικοδο-
µήθηκαν στους ίδιους χώρους τα ορατά σήµερα συγκροτήµατα της Νεοανα-
κτορικής περιόδου, µε διάρκεια ζωής από το 1650 π.Χ. ως τα µέσα περίπου 
του 15ου αιώνα, όταν καταστρέφονται και αυτά, και µόνον στην Κνωσό εγκα-
θίσταται εκ νέου µια µυκηναϊκή δυναστεία.  

Ήδη κατά την έναρξη της ΜΜ εποχής, διαπιστώνεται ραγδαία δηµο-
γραφική άνοδος. Ως το τέλος της ΜΜ Ι, η Κνωσός και τα Μάλια έχουν απο-
κτήσει αστική έκταση στην περιφέρεια του ανακτόρου. Τα συγκροτήµατα 
στην Κνωσό, στη Φαιστό, στα Μάλια και, αργότερα, στη Ζάκρο, εµφανίζουν 
πολύ µεγαλύτερη έκταση και πυκνότητα από τους οικισµούς της Πρώιµης Ε-
ποχής του Χαλκού. Είναι κτίσµατα πολυώροφα, µε επιµεληµένη κατασκευή, 
χτισµένα µε αργούς λίθους, άψητες πλίνθους και ενισχυτικές ξυλοδεσιές. Λα-
ξευµένοι λίθοι χρησιµοποιούνται κατά κανόνα µόνον στις προσόψεις τους. Οι 
τοίχοι των ανακτόρων καλύπτονται µε έγχρωµα κονιάµατα, και διακοσµού-
νται µε τοιχογραφίες. Αποτελούνται από πλήθος αιθουσών και διαδρόµων 
που αναπτύσσονται γύρω από την κεντρική αυλή. Στον περίπλοκο σχεδιασµό 
τους, στον οποίο µάλλον οφείλεται ο µύθος του Λαβυρίνθου, ανήκουν χώροι 
καθηµερινής χρήσης, διαµερίσµατα των ηγεµόνων, εργαστήρια, αίθουσες τε-
λετών και υποδοχής επισκεπτών, ιεροί χώροι µε δεξαµενές καθαρµών, κλιµα-
κοστάσια και φωταγωγοί.  

Στο καλύτερα διατηρηµένο παλαιοανακτορικό συγκρότηµα, αυτό των 
Μαλίων, διαπιστώνουµε ότι η πόλη έχει ιδρυθεί σε ένα τριγωνικό πλάτωµα, 
και το ανάκτορο καταλαµβάνει το υψηλότερο τµήµα του. Στις δύο πλευρές 
του πλατώµατος που δεν έχουν φυσική προστασία, υπάρχει ισχυρός περίβο-
λος που µάλλον ακολουθεί τα όρια της πόλης. Έχουν ανασκαφεί εδώ αρκετά 
συγκροτήµατα, σε µικρή απόσταση από το ανάκτορο: η συνοικία Ε, η Υπό-
στυλη Κρύπτη, η συνοικία Μ, και οι αποθήκες Dessenne. Η Υπόστυλη Κρύπτη 
συνδέεται µε σειρά αποθηκών και µία πλατεία µε σειρές εδωλίων, την οποία 
οι ανασκαφείς αποκαλούν ‘Αγορά’. Στη συνοικία Μ υπήρχαν κτίρια εντυπω-
σιακών διαστάσεων. Το Κτίριο Α φτάνει τα 800 τ.µ., και περιέχει ένα σύνολο 
κτιρίων τελετουργικού, διοικητικού και εργαστηριακού προορισµού. Ανάµεσά 
τους ένα εργαστήριο κατασκευής σφραγιδόλιθων. Αποτελεί την πιο πρώιµη 
εικόνα σε µικρογραφία των κατοπινών ανακτόρων ως προς τις λειτουργίες 
που συστεγάζει. Μια οµάδα χώρων θυµίζει το σχέδιο της αίθουσας του θρόνου 
στην Κνωσό, µε ωραίο λιθόστρωτο προθάλαµο που οδηγεί σε δεξαµενή κα-
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θαρµών και αρκετούς βοηθητικούς χώρους. Σε άλλο δωµάτιο του δυτικού το-
µέα εντοπίστηκε ‘κέρνος’ όπως και στη νότια είσοδο του ανακτόρου. ∆ιαθέτει 
επίσης οδοντωτή δυτική όψη, δυτική αυλή και λιθόστρωτο δρόµο. Τα Μάλια 
είναι ένα πραγµατικό αστικό κέντρο, πολύ ανώτερο από τα αποκαλούµενα 
πρωτοαστικά της ΠΕΧ, µε συστατικά του την εξειδικευµένη βιοτεχνία, τις ε-
ντατικές εξωτερικές ανταλλαγές, τη γραφή, την ανάδυση ενός νέου είδους πο-
λιτικής οργάνωσης καθώς και τη δυνατότητα ίδρυση µιας σειράς δορυφορι-
κών αγροτικών εγκαταστάσεων στην ακτίνα επιρροής του, για να εξασφαλί-
ζουν την οικονοµική του ευµάρεια. Τόσο το παλαιό όσο και το νέο ανάκτορο 
στα Μάλια χτίστηκαν µε λιγότερο πολυτελή υλικά, σε σύγκριση µε εκείνα της 
Κνωσού και της Φαιστού.  

 Στη Φαιστό, ολόκληρη η σωζόµενη δυτική πλευρά ανήκει στο παλαι-
οανακτορικό συγκρότηµα, που φαίνεται ότι έχει ήδη ενσωµατώσει τα βασικά 
στοιχεία της µινωικής αρχιτεκτονικής: κεντρική αυλή, ορθοστάτες, λαξευµέ-
νους λίθους κρηπιδωµάτων, λίθινα πελεκητά πλαίσια θυρών και παραθύρων, 
κίονες ή ξύλινους στύλους σε λίθινες βάσεις, οδοντωτή διαµόρφωση τοιχοδο-
µίας, σιτοβολώνες, πλατείες µε πλακόστρωτους δρόµους, αποθήκες µε εκατο-
ντάδες αγγεία καµαραϊκού ρυθµού, πρόπυλα, πολύθυρα και φωταγωγούς. Το 
γεγονός ότι η οικοδόµηση και η συγκρότηση ενός ανακτόρου περιείχε ευκρι-
νείς για τον πληθυσµό συµβολισµούς, και δεν περιοριζόταν στην αυτονόητη 
οικονοµική και πολιτική του σηµασία, αποδεικνύεται από την παρουσία ‘ιε-
ρών’ συµβόλων, είτε κινητών, όπως τα κέρατα και οι διπλοί πελέκεις, είτε άλ-
λων: το ανάκτορο της Φαιστού, λόγου χάριν, είναι προσανατολισµένο προς τις 
δύο κορυφές της Ίδης, ιερού βουνού, και είναι, επιπλέον, ορατό από το σπή-
λαιο των Καµαρών, επίσης καθοσιωµένο χώρο. 

Στην Κνωσό, αν και το παλαιοανακτορικό συγκρότηµα διασώζεται σε 
λίγα σηµεία, είναι βέβαιο ότι ήταν πολύ µεγαλύτερο από αυτά των Μαλίων 
και της Φαιστού. Κι εδώ φαίνεται ότι υπήρχαν πολλοί και µεγάλοι αποθηκευ-
τικοί χώροι και εργαστήρια, κυρίως στο ισόγειο, λαβυρινθώδεις διάδροµοι, 
επίσηµα πρόπυλα και δευτερεύουσες είσοδοι, θεατρικοί χώροι, πλακόστρωτοι 
δρόµοι, πολυτελείς χώροι διαµονής, και µεγάλα κλιµακοστάσια για τους τρεις 
ως πέντε ορόφους που υψώνονταν γύρω από την κεντρική αυλή. Η δυτική 
πτέρυγα στέγαζε αποθηκευτικές και θρησκευτικές δραστηριότητες, ενώ η α-
νατολική φιλοξενούσε τα βασιλικά διαµερίσµατα. Η τοιχογραφηµένη αίθουσα 
του θρόνου µε τη δεξαµενή καθαρµών, άµεσα προσβάσιµες από την αυλή, ή-
ταν σίγουρα από τους πλέον επίσηµους χώρους. Το ανάκτορο της Κνωσού είχε 
από το τέλος της 3ης χιλιετίας, ένα καλά οργανωµένο γραφειοκρατικό σύστη-
µα ελέγχου της πρωτογενούς παραγωγής, της αποθήκευσης, της αναδιανοµής 
αλλά και της µεταποίησης των προϊόντων. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι υ-
ποδείκνυε τις εµπορικές συναλλαγές και ρύθµιζε τις θρησκευτι-
κές/λατρευτικές δραστηριότητες του πληθυσµού στο βόρειο κεντρικό τµήµα 
της Κρήτης, που αποτελούσε τη δική του επικράτεια. 

Ένα διοικητικό συγκρότηµα της Παλαοανακτορικής εποχής υπήρχε 
στο Μοναστηράκι. Στόχος της ίδρυσής του ήταν να διευκολύνει το εµπόριο 
ανάµεσα στη Φαιστό και στην περιοχή του Ρεθύµνου. Είχε σίγουρα δεύτερο 
όροφο, πληθώρα αποθηκευτικών χώρων µε πίθους, πλακόστρωτη αυλή στα 
δυτικά, αλλά και αρκετούς χώρους διοίκησης, αν κρίνουµε από τις 700 περί-
που πήλινες σφραγίδες που βρέθηκαν εδώ, µάλλον πεσµένες από τον όροφο.  
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Αγροτική εγκατάσταση 
πρέπει να ήταν και αυτή στο 
Χαµαίζι, µε αρκετά δωµά-
τια διευθετηµένα γύρω από 
µια πλακόστρωτη αυλή, κάτι 
σαν φωταγωγό, µε δεξαµε-
νή. Το σχήµα του οφείλεται 
στην έκταση του λόφου πά-
νω στον οποί χτίστηκε. Μια 
εστία, ένα κέρνος και ένας 
αριθµός ειδωλίων ίσως δη-
λώνουν θρησκευτικό προο-
ρισµό. Τα 12 δωµάτιά του, 

ίσως διώροφα, συγκροτούν δύο ζώνες µε χωριστή είσοδο η καθεµιά. Η Αγία 
Φωτιά στην ΒΑ. Κρήτη, υπάρχει επίσης από την αρχή της ΜΜ Ι και είναι ο-
χυρωµένη µε περίβολο µε ηµικυκλικούς προµαχώνες, που όµως, αντίθετα από 
τους κυκλαδικούς, εδώ είναι συµπαγείς. Ο προσανατολισµός τους προς τη θά-
λασσα τους καθιστά µάλλον παρατηρητήρια παρά οχυρωµατικούς. Η περιοχή 
πάντως έχει έντονους εµπορικούς δεσµούς µε τις Κυκλάδες ήδη από την ΠΚ 
εποχή. Το µονώροφο αυτό συγκρότηµα έχει διαστάσεις 27,5 Χ 18 µ., µε 30 
χώρους γύρω από µια κεντρική στενή επιµήκη αυλή. Στα ΒΑ όριο της εγκατά-
στασης εντοπίστηκε µια κυκλική αποθήκη σιτηρών. Η βόρεια είσοδος εµφανί-
ζει τις αγαπητές στη µινωική αρχιτεκτονική εσοχές. Άλλο µινωικό στοιχείο εί-
ναι ότι τα δωµάτια διατάσσονται σε 8-9 οµάδες, που δεν επικοινωνούν µεταξύ 
τους παρά µόνο µέσω της κεντρικής αυλής.       

 
Μικρότερα ανάκτορα χτίστηκαν κατά τη Νεοανακτορική εποχή, µετά 

το 1650 π.Χ., στη Ζάκρο και στον Πετρά στην Ανατολική Κρήτη αλλά και στο 
Γαλατά στην Κεντρική. Το συγκρότηµα στη Ζάκρο ιδρύθηκε µάλλον µε στόχο 
την εντατικοποίηση των ανταλλακτικών δεσµών του νησιού µε την Ανατολή. 
Στην ανατολική του πτέρυγα ήταν συγκεντρωµένα τα επίσηµα διαµερίσµατα, 
µε πολλούς βοηθητικούς χώρους, υπαίθριες αυλές και µια κυκλική δεξαµενή 
νερού. Εδώ υπήρχαν επίσης εργαστήρια και η πλακόστρωτη αρτηρία που ο-
δηγούσε στο λιµάνι. Στη βόρεια πτέρυγα ανασκάφηκαν αποθήκες, µία τουλά-
χιστον δεξαµενή καθαρµών, µαγειρεία, αποθέτες κεραµικής, και δύο ενδια-
φέροντα οικήµατα, το Κτίριο του Πυργίσκου και το Ισχυρό Κτίριο, µε ιδιαιτέ-
ρως ενισχυµένη την τοιχοδοµία στο νότιο τµήµα τους. Η δυτική πτέρυγα διέ-
θετε αίθουσες τελετουργιών και συµποσίων αλλά και ιερούς χώρους, µε απο-
θέτες και σκευοφυλάκια, άθικτους κάτω από στρώµα καταστροφής των µέ-
σων του 15ου αιώνα π.Χ. Η πτέρυγα, τέλος, νοτίως της κεντρικής αυλής είναι η 
µικρότερη, και περιλαµβάνει ένα µεγάλο εργαστηριακό συγκρότηµα.  
 Στο Γαλατά το ανακτορικό συγκρότηµα, µε διάρκεια ζωής από το 1650 
ως το 1500 π.Χ., εντοπίστηκε στο κέντρο ενός εκτεταµένου οικισµού. Στη βό-
ρεια πτέρυγα υπήρχε µεγάλη αίθουσα µε πολύθυρα και φωταγωγό, πιθανόν η 
έδρα του τοπικού ηγεµόνα. Στο ανατολικό του τµήµα ανασκάφηκε υπόστυλη 
αίθουσα µε κεντρική εστία, και δίπλα της το µαγειρείο του ανακτόρου. Το πο-
λυώροφο ανάκτορο των Αρχανών, νοτίως της Κνωσού, ήταν, κατά τον 
Evans, το θερινό ενδιαίτηµα των βασιλέων της Κνωσού. Εδώ ήρθε στο φως 
ένα εντυπωσιακό πρόπυλο µε δύο κίονες και τέσσερις αµφίκοιλους βωµούς, 
καθώς και σηµαντικός αριθµός επίσηµων αιθουσών, κάποιες από τις οποίες 
είναι τοιχογραφηµένες.  

Χαµαίζι: η ΜΜ εγκατάσταση 
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Γύρω από τα ανάκτορα, κυρίως κατά την Νεοανακτορική περίοδο, υ-
πήρχαν πόλεις µε επίσης οργανωµένη ρυµοτοµία, οικοδοµικά τετράγωνα και 
λιθόστρωτους δρόµους. Στους οικισµούς µε περιορισµένη έκταση, τα κτίσµα-
τα ήταν µικρά, ισόγεια ή διώροφα, µε ένα µόνο µεγαλύτερο δωµάτιο, ενώ 
στους µεγαλύτερους, όπως το Παλαίκαστρο, είχαν όψεις από λαξευτές πέτρες, 
σύµφωνα µε την ανακτορική πρακτική. Στα Γουρνιά τρεις οδικές αρτηρίες 
οδηγούσαν στο κεντρικό κτίριο του οικισµού. Οι επαύλεις, µεγάλα οικοδοµή-
µατα µε πολλές αίθουσες, ήταν είτε µεµονωµένες είτε µέσα σε οικισµούς. Εί-
χαν τον έλεγχο της υπαίθρου µε δικά τους αρχεία και αποθηκευτικούς χώ-
ρους. Πολλές βρισκόταν σε αγροτικές περιοχές, όπως, για παράδειγµα, η α-
γρέπαυλη του Βαθυπέτρου, µε το άριστα διατηρηµένο πιεστήριο σταφυλιού. 
Άλλες, πάλι, ήταν εµπορικοί σταθµοί παράκτιοι όπως η Αµνισός. Η βασιλική 
έπαυλη της Αγίας Τριάδας, δίπλα στη Φαιστό, ίσως διαδέχτηκε µετά το 1550 
π.Χ. ως διοικητικό κέντρο το ανάκτορο της Φαιστού. Είχε δύο πτέρυγες, µε 
ενδιάµεσο υπαίθριο χώρο, κλιµακοστάσια, αποθήκες και πολύθυρα. Παρότι 
κάθε ανάκτορο  πρέπει είχε τον έλεγχο µιας περιοχής µε επάρκεια εύφορων 
εκτάσεων για τη συντήρησή του, η σχέση του, ωστόσο, µε τα υπόλοιπα καθώς 
και µε τις µικρότερες πόλεις και επαύλεις όπως τα Γουρνιά, το Παλαίκαστρο ή 
ο Πύργος, δεν είναι πλήρως διευκρινισµένη. 

 
Από τη ΜΜ Ι εµφανίζονται και τα ιερά κορυφής, κυρίως στην Ανατολι-

κή Κρήτη, υπαίθριοι χώροι που συχνά διαθέτουν απλό περίβολο: στον Πετσο-
φά κοντά στο Παλαίκαστρο και στο Γιούχτα κοντά στην Κνωσό έχουν εντοπι-
στεί τα σπουδαιότερα. Εδώ βρέθηκαν πολλά ειδώλια ανθρώπων και ζώων, α-
φιερώµατα µελών σώµατος και τελετουργικές φωτιές. Κάποια σπήλαια, όπως 
των Καµαρών και του Ψυχρού, χρησιµοποιούνται επίσης ως ιεροί χώροι. Τα 
λιγοστά ανακτορικά ιερά που γνωρίζουµε, κυρίως στη Φαιστό και στα Μάλια, 
ανήκουν στον ίδιο τύπο, µε προθάλαµο και λατρευτικό χώρο µε θρανίο και 
ορθογώνια εστία. Τέτοιοι χώροι αναγνωρίζονται και από ειδικά αντικείµενα 
που βρίσκουµε στο εσωτερικό τους, όπως οι πήλινες και λίθινες τράπεζες 
προσφορών, τα ρυτά45, τα αγγεία σε σχήµα κεφαλής ταύρου, οι τρίτωνες, τα 
κέρατα καθοσιώσεως, οι διπλοί πελέκεις, τα γυναικεία ειδώλια θεοτήτων κ.ά. 
Μια σφραγίδα από εργαστήριο των Μαλίων φέρει µια πρώιµη παράσταση της 
‘θεάς µε ανασηκωµένα χέρια’, πολύ δηµοφιλέστερη αργότερα. Η εµφάνιση 
νέου τύπου ιερών µαζί µε την πιθανή εδραίωση της λατρείας των νεκρών, θε-
ωρούνται ασφαλείς ενδείξεις της παρουσίας επίσηµου ιερατείου και θεοκρα-
τικής διοίκησης. Ωστόσο, παρά τη λειτουργία καλά οργανωµένων ανακτορι-
κών ιερών, οι υπαίθριες εκδηλώσεις λατρείας στα ιερά κορυφής δεν αποδυνα-
µώνονται. Προς το τέλος, µάλιστα, της ΜΜ περιόδου, χτίζονται εκεί βωµοί, 
των οποίων η χρήση πρέπει να σχετίζεται µε στοιχεία της φύσης όπως τα ιερά 
δένδρα. Η πρακτική καθοσίωσης χώρων σε µεγάλο υψόµετρο, δύσκολα προ-
σβάσιµων, είναι διαδεδοµένη σε όλη σχεδόν την Ευρώπη, ήδη από το τέλος 
της νεολιθικής εποχής, µε τα βραχογραφήµατα και τις εγχάρακτες αποτυπώ-
σεις αστερισµών να αποτελούν εκεί συχνό εύρηµα.      
 

                                                           
45 Αγγεία σε σχήµα κέρατος στα οποία αποδίδουµε τελετουργικό προορισµό. 



 94 

 
Ταφικές Πρακτικές της Μέσης Εποχής του Χαλκού 

 
Στην Κρήτη, και µετά την έναρξη της 2ης χιλιετίας π.Χ., φαίνεται ότι 

εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται πολλοί από τους κυκλικούς τάφους της 
Μεσαράς, ενώ χτίζονται και νέοι στο Απεσωκάρι, στις Αρχάνες και στο Καµη-
λάρι. Συνεχίζουν, πάντως, να είναι σε χρήση και τα ορθογώνια ταφικά περι-
φράγµατα της Ανατολικής Κρήτης. Νεωτερισµό αποτελεί η επανεµφάνιση α-
τοµικών ταφών, τώρα µέσα σε σαρκοφάγους, όπως στο νεκροταφείο της Πα-
χυάµµου. Σε κάποιες περιπτώσεις, δίπλα στους µεγάλους κυκλικούς τάφους, 
εντοπίζονται µικρά λατρευτικά κτίσµατα για την προσφορά αναθηµάτων αλ-
λά και αίθουσες µε κεντρικό πεσσό για λατρευτικές δραστηριότητες, όπως 
συµβαίνει στο Απεσωκάρι και στις Αρχάνες. Τώρα χτίζεται και το ταφικό συ-
γκρότηµα µε όροφο στις Αρχάνες, οργανωµένο γύρω από έναν κυκλικό τάφο 
µε δρόµο και πλευρικούς θαλάµους, ενώ  στα Γουρνιά συναντούµε µια συστά-
δα χτιστών τάφων που µιµούνται το σχεδιασµό των σπιτιών. Ιδιαίτερης σηµα-
σίας είναι το ταφικό µνηµείο στο νεκροταφείο του Χρυσόλακου, κοντά στο 
ανάκτορο των Μαλίων. Τα πλούσια και πολύτιµα ευρήµατά του έπεισαν τους 
ανασκαφείς να το θεωρήσουν ‘βασιλικό οστεοφυλάκιο’. 

Στις Κυκλάδες, χρησιµοποιούνται µέχρι το τέλος της Εποχής του Χαλ-
κού, οι ίδιοι µε την ΠΚ εποχή τύποι κιβωτιόσχηµων τάφων, αλλά τώρα εµφα-
νίζονται συχνότερα τάφοι µεγαλύτερων διαστάσεων, χτιστοί ή λαξευµένοι στο 
βράχο. 

  Στην ηπειρωτική Ελλάδα, υπάρχουν και κατά τη ΜΕ περίοδο οργανω-
µένα νεκροταφεία µε τάφους πλούσια κτερισµένους, όπως αυτοί της Θήβας 
και της Ασίνης, αλλά δίπλα σ’ αυτούς συναντούµε απλές ταφές σε λάκκους, µε 
ελάχιστα κτερίσµατα, ή ακόµη και σε τάφρους σκαµµένες ανάµεσα στους τοί-
χους των σπιτιών ή κάτω από τα δάπεδα. Οι κιβωτιόσχηµοι τάφοι κατασκευά-
ζονται από µεγάλες, καθέτως τοποθετηµένες πλάκες και δάπεδο συχνά κα-
λυµµένο µε χαλίκι. Κανόνα αποτελούν οι ατοµικές ταφές, από τη ΜΕ ΙΙ, όµως, 
βρίσκουµε όλο και συχνότερα περισσότερες από µία ταφές στον ίδιον τάφο. 
Γενικεύεται τώρα η πρακτική των ταφικών τύµβων στη Μεσσηνία, την Αργο-
λίδα, την Αττική και τη Φωκίδα, να και δεν τους συναντούµε στο υπόλοιπο Αι-
γαίο. Με διάµετρο 10 ως 20 µ. δηλώνουν τη θέση ενός µεγάλου τάφου, όπως 
συµβαίνει στη Θήβα ή στην Κέα, είτε µιας συστάδας µε ταφές σε λάκκους, πί-
θους ή θήκες, όπως συµβαίνει στη Βοϊδοκοιλιά. Ορισµένοι τύµβοι έχουν µια 
κεντρική πεταλόσχηµη κατασκευή που µπορεί να ήταν κενοτάφιο, όπως αυτό 
που εντοπίστηκε στα Παπούλια, ή πυρά, όπως στον Τύµβος S του Στενού Λευ-
κάδας. Σε ορισµένες περιπτώσεις, δίπλα ή σε µικρή απόσταση από τον ‘περί-
βολο’ του τύµβου εντοπίζονται τελετουργικές πυρές, ενώ σε κάποιες άλλες πι-
στοποιείται η διαχρονική ταφική χρήση του ίδιου χώρου. Στη Βοϊδοκοιλιά, λό-
γου χάριν, το κεντρικό σηµείο του τύµβου καταλαµβάνει αργότερα ένας θο-
λωτός µυκηναϊκός τάφος.   
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