
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1950, η 
ανασκαφική έρευνα του Στυλιανού Αλεξίου 
στη δυτική όχθη του αρχαίου ποταμού Καί-
ρατου στην περιοχή του Κατσαμπά, 4 χιλιό-
μετρα βόρεια της Κνωσού και κοντά στο ση-
μερινό λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης, έφερε 
στο φως οικιστικά και ταφικά κατάλοιπα 
της Εποχής του Χαλκού αλλά και σημαντική 
συστάδα νεολιθικών ευρημάτων σε άμεση 
γειτνίαση μεταξύ τους. Τα νεολιθικά αυτά 
ευρήματα οδήγησαν τον Αλεξίου σε μια συ-
στηματική διερεύνηση του χαρακτήρα της 
νεολιθικής εγκατάστασης. ΄Ετσι, το φθι-
νόπωρο του 1953 ανέσκαψε ένα καρστικό 
έγκοιλο, τη Bραχοσκεπή, στην κορυφή του 
ασβεστολιθικού λόφου που σήμερα ονο-
μάζεται Μέσα Κατσαμπάς. Η Βραχοσκεπή 
αυτή απέδωσε άφθονη κεραμική, εργαλεία 
λαξευμένου και αδρού λίθου, οστά ζώων 
και θραύσματα ανθρωπολογικού κρανια-
κού και μετακρανιακού υλικού, που υποδη-

λώνουν ταφική χρήση. Μετά το πέρας των 
ανασκαφών στη Βραχοσκεπή, ο Στυλιανός 
Αλεξίου συνέχισε την έρευνα στα ΒΔ και σε 
απόσταση δέκα περίπου μέτρων και αποκά-
λυψε τα κατάλοιπα ενός κτιρίου, την Οικία 
(Εικ. 1). Οι ανασκαφές στην κορυφή του 
λόφου, στον αγρό Μιλαθιανάκη, ολοκληρώ-
θηκαν το 1954, με την οικονομική συνδρομή 
της Αρχαιολογικής Εταιρείας. Το ίδιο έτος, η 
αρχαιολογική του σκαπάνη έφερε στο φως 
άλλα δύο νεολιθικά κτίσματα, το ΙΙΙ και το 
ΙV, στο αλλουβιακό πλάτωμα που βρίσκεται 
ανάμεσα στην κοίτη του ποταμού και τον 
λόφο του Μέσα Κατσαμπά. Στην περιοχή 
αυτή που κάποτε ήταν το αγρόκτημα του 
Χασάν Μπέη Σκιλλιανάκη είχαν εντοπιστεί 
και υστερομινωικοί (ΥΜ) τάφοι (Αλεξίου 
1967). Τα κτίσματα ήταν σε κατάσταση κα-
κής διατήρησης και απέδωσαν λιγοστή νεο-
λιθική κεραμική. Οι τρεις αυτές θέσεις και τα 
ευρήματά τους αποτελούν στοιχεία του αρ-
χαιολογικού χώρου που ο Αλεξίου εύστοχα 
ερμήνευσε ως «Νεολιθικό Συνοικισμό παρά 
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τον Καίρατον» (1956, 1957). 
Τον Απρίλιο του 1988, μετά την τελετή 

απονομής πτυχίων της Φιλοσοφικής Σχο-
λής, ο Στυλιανός Αλεξίου μού εμπιστεύθηκε 
το υλικό του νεολιθικού Κατσαμπά για να 
το μελετήσω στο μεταπτυχιακό μου. Βασική 
προϋπόθεση ήταν να εντοπίσω τα ευρήμα-
τα, που είχαν χωριστεί σε τρεις ομάδες στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου (ΑΜΗ). 
Με βάση την εσωτερική οργάνωση του Μου-
σείου ορισμένα τέχνεργα βρίσκονταν στις 
προθήκες της μόνιμης έκθεσής του, τα δια-
γνωστικά ευρήματα βρίσκονταν στην Επι-
στημονική του Συλλογή και ο μεγάλος όγκος 
της κεραμικής φυλασσόταν στις αποθήκες 
του. Παρά την προσπάθεια που κάναμε το 
καλοκαίρι του 1988 με την Αλεξάνδρα Κα-
ρέτσου και τους αρχαιοφύλακες του ΑΜΗ, 
στάθηκε αδύνατο να εντοπίσουμε τα ευρή-
ματα με ένδειξη «Κατσαμπάς». ΄Οπως ανα-
καλύψαμε αργότερα, σε κάποια αναδιορ-
γάνωση της Επιστημονικής Συλλογής μετά 
την αποχώρηση του Στυλιανού Αλεξίου, τα 
νεολιθικά ευρήματα Κατσαμπά είχαν τοπο-
θετηθεί μαζί με άλλα του ίδιου ανασκαφέα 
που έφεραν την ένδειξη «Τάφοι Λεβήνος». 
΄Ετσι, η μελέτη του νεολιθικού Κατσαμπά 

Εικ. 1: Κάτοψη της Οικίας.

αναβλήθηκε για δεκαπέντε ακόμα χρόνια, 
έως ότου εντοπιστούν τα ευρήματα κατά τη 
διάρκεια της απογραφής και συσκευασίας 
όλων των περιεχομένων του Μουσείου πριν 
από τις εργασίες κτιριακής ανακαίνισης και 
επανέκθεσης των συλλογών του.  

Ακριβώς πενήντα χρόνια μετά την ανα-
σκαφή του νεολιθικού Κατσαμπά, από το 
2003 έως το 2008, το αρχαιολογικό αυτό 
σύνολο αποτέλεσε το αντικείμενο ενός δι-
επιστημονικού προγράμματος μελέτης με 
σκοπό την τελική του δημοσίευση. Οι δυ-
σκολίες ήταν πολλές, όπως και οι προκλή-
σεις του εγχειρήματος, που ουσιαστικά 
λειτούργησε ως μια δεύτερη ανασκαφή, μια 
μετα-ανασκαφή, των αρχαιολογικών μαρ-
τυριών και του αρχειακού υλικού που τις 
συνόδευε (Εικ. 2). 

Το κείμενο που ακολουθεί κάνει μια πε-
ριεκτική παρουσίαση των πορισμάτων του 
προγράμματος αυτού. Πραγματεύεται τη 
συμβολή των ευρημάτων από παλαιές ανα-
σκαφές στη σημερινή αρχαιολογική έρευνα 
αλλά και την αναγκαιότητα ενσωμάτωσης 
αρχαιολογικών χώρων, όπως ο Κατσαμπάς, 
σε πόλεις με χαμηλή ποιότητα ζωής, όπως 
το Ηράκλειο. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολ-
λές παλαιές ανασκαφές που δεν ευτύχησαν 
να δημοσιευθούν εγκαίρως. Τα αρχαιολογι-
κά τεκμήρια που ήρθαν στο φως μέσα από 
αυτές παραμένουν στις αποθήκες κάποιου 
μουσείου και περιμένουν υπομονετικά το 
ενδιαφέρον κάποιου αρχαιολόγου. Ταυτό-
χρονα, πολλά από τα ανασκαμμένα οικόπε-
δα στενάζουν μοναχικά κι εγκαταλελειμμέ-
να μέσα στον σύγχρονο αστικό ιστό. Το δι-
φυές ερώτημα είναι πώς εντάσσονται αυτά 
τα παλαιά ευρήματα στον τρέχοντα επιστη-
μονικό προβληματισμό και παράλληλα πώς 
εντάσσονται αυτοί οι ανασκαμμένοι χώροι 
στην καθημερινότητα της ζωής στις πόλεις 
(Εικ. 3). Η περίπτωση του Κατσαμπά είναι 
μια εξαιρετική ευκαιρία να διερευνήσουμε 
την αξιοποίηση παλαιών ανασκαφικών ευ-
ρημάτων τόσο στον σύγχρονο επιστημονικό 
διάλογο όσο και στη διεπαφή της αρχαιολο-
γίας με το ευρύ κοινό.       
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Εικ. 2: Σελίδες από το ημερολόγιο της ανασκαφής με τον γραφικό χαρακτήρα και τα σχέδια των ευ-
ρημάτων από τον Στυλιανό Αλεξίου. 

Εικ. 3: Ο νεολιθικός Κατσαμπάς μέσα στον αστικό ιστό της σύγχρονης πόλης του Ηρακλείου. Φω-
τογραφία από δορυφόρο.
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Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Βασικό κριτήριο για τη συγκρότηση της 
ερευνητικής ομάδας εργασίας ήταν η ανά-
γκη διεπιστημονικής διερεύνησης του υλι-
κού με τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου προ-
βληματισμού, που ζητάει απαντήσεις αφού 
διατυπωθούν ερωτήματα για τον αρχαιολο-
γικό χώρο, τα κινητά ευρήματα, και το φυσι-
κό και ανθρωπογενές περιβάλλον μέσα στο 
οποίο αναπτύχθηκε η νεολιθική εγκατάστα-
ση. Η ομάδα εργασίας αποτελείται από τους 
παρακάτω επιστήμονες (Εικ. 4): 

Κάτια Μαντέλη, που μελέτησε την κερα-
μική τυπολογία και χρήση· 

Peter Tomkins και Peter Day, που έκαναν 
τις αναλύσεις πηλού και μελέτησαν την κε-
ραμική τεχνολογία και παραγωγή· 

Αργυρώ Ναυπλιώτη, που μελέτησε τα 
ανθρώπινα οστά· 

Νέλλη Φωκά-Κοσμετάτου, που μελέτησε 
τα οστά των ζώων· 

Μαρία Χαλόγλου, που μελέτησε τη μινω-
ική κεραμική· και 

Νένα Γαλανίδου, που μελέτησα τη στρω-
ματογραφία, τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, 
τις λιθοτεχνίες λαξευμένου, λειασμένου και 
αδρού λίθου και τα μικροευρήματα, υλοποί-
ησα το πρόγραμμα απόλυτης χρονολόγησης, 
οργάνωσα και συντόνισα τις ομάδες εργασί-
ας που εκπόνησαν διεπιστημονικές μελέτες 
και είχα τη φροντίδα για τη σύνθεση των 
πορισμάτων της έρευνας. 

Στο πλάι του πυρήνα των αρχαιολόγων, 
στην έρευνα του Κατσαμπά συμμετείχαν 
και επιστήμονες από τα πεδία της Χημεί-
ας, της Παλαιοντολογίας και της Γεωλογί-
ας. Επειδή μας χώριζε από την ανασκαφή 

σχεδόν μισός αιώνας και δεν είχαμε πλέον 
πρόσβαση στις αρχαιολογικές θέσεις αυτές 
καθαυτές για την πραγματοποίηση συμπλη-
ρωματικών ανασκαφικών τομών, επιλέξαμε 
να προσεγγίσουμε το πλήθος των ερωτημά-
των σχετικά με τη στρωματογραφία και την 
ταφονομία ακολουθώντας την αναλυτική ή 
αρχαιομετρική οδό. 

Σε συνεργασία με  τον Νίκο Χανιωτάκη, 
τον Σπύρο Περγαντή και τη Βίκη Βαμβακά-
κη, από το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημεί-
ας του Πανεπιστημίου Κρήτης, και με τον 
παλαιοντολόγο Γιώργο Ηλιόπουλο, από το 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, πραγμα-
τοποιήσαμε γεωχημική ανάλυση του οστε-
ολογικού υλικού του Κατσαμπά. Η κύρια 
προσπάθειά μας ήταν να ρίξουμε φως στα 
επεισόδια της απόθεσης υλικού μέσα στη 
Βραχοσκεπή καθώς και στις διαδικασίες δι-
αγένεσης των οστών (Iliopoulos κ.ά. 2009). 

Με τον Νίκο Χανιωτάκη και την ερευνη-
τική ομάδα του προσπαθήσαμε με τη χρήση 
μη καταστρεπτικών απεικονιστικών μεθό-
δων να κατανοήσουμε τις αιτίες που προκα-
λούσαν  διαφορετική διατήρηση στο κερα-
μικό υλικό. 

Τέλος, πραγματοποιήσαμε σε συνεργα-
σία με τους Χαμπίκ Μαρουκιάν, Πόπη Γάκη 
και Χρήστο Γιάγκα από το Τμήμα Γεωλογί-
ας και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, και τον Ευθύμιο Καρίμπαλη από το 
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανε-
πιστημίου, παλαιογεωγραφική μελέτη της 
λεκάνης του Καίρατου. 

Συνεπώς, το υλικό του Κατσαμπά προ-
σεγγίστηκε με την αξιοποίηση του μεθοδο-
λογικού οπλοστασίου που διαθέτει σήμερα 
η αρχαιολογία. Ταυτόχρονα, αναπτύξαμε 

Εικ. 4: Μέλη της ομάδας μελέτης του Κατσαμπά, από αριστερά προς δεξιά: Κάτια Μαντέλη, Peter 
Tomkins, Αργυρώ Ναυπλιώτη, Βίκη Βαμβακάκη, Γιώργος Ηλιόπουλος και Νέλλη Φωκά-Κοσμετάτου.
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διεπιστημονική συνομιλία και συνέργειες 
με τις φυσικές επιστήμες και τις γεωεπιστή-
μες. 

Ποια είναι, λοιπόν, τα κύρια ευρήματά 
μας; Θα ξεκινήσω με τα θεμελιώδη ερωτή-
ματα για την αρχαιολογία, που αφορούν τον 
χρόνο και τον χώρο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΣΑΜΠΑ

Η παρουσία λιγοστών φθαρμένων 
οστράκων και στα τρία σύνολα, της Βραχο-
σκεπής, της Οικίας και των κτισμάτων στη 
ρίζα του λόφου, της ίδιας χρονικής περιόδου 
με το υλικό από τα στρώματα VII & VIB της 
νεολιθικής Κνωσού, μας οδηγεί στο συμπέ-
ρασμα ότι ο χώρος χρησιμοποιήθηκε για 
πρώτη φορά κατά τη Μέση Νεολιθική Επο-
χή (ΜΝ), κάπου μέσα στην 6η χιλιετία π.Χ. 
Ωστόσο, εξαιτίας της κακής κατάστασης και 
του περιορισμένου αριθμού των οστράκων 
αυτών, δεν είμαστε σε θέση να απαντή-
σουμε με βεβαιότητα το εάν η ανθρώπινη 
παρουσία στον Κατσαμπά τότε ήταν περι-
στασιακή ή είχε μονιμότερο χαρακτήρα και 
συνδεόταν με την κατασκευή και την πρώι-
μη χρήση των τριών κτισμάτων στην κορυ-
φή και τη ρίζα του ασβεστολιθικού λόφου. 
Η παρουσία μικρού αριθμού ΜΝ οστράκων 
στα κτίσματα III και ΙV του αγροκτήματος 
Σκιλλιανάκη, πολύ κοντά στον Καίρατο, 
αντιπροσωπεύει το 1/3 του συνόλου της 
διαγνωστικής τους κεραμικής. Συνεπώς, 
μαρτυρείται πολύ καθαρά μια πρώιμη εγκα-
τάσταση για την αξιοποίηση των φυσικών 
πόρων της παραποτάμιας αναβαθμίδας που 
προσέφερε καλλιεργήσιμη γη και νερό. Κρί-
νοντας από τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά 
και τα είδη πηλού της κεραμικής αυτής ομά-
δας, η πρώιμη χρήση της βόρειας λεκάνης 
του Καίρατου έγινε από ομάδα ανθρώπων 
που χρησιμοποιούσε αγγεία κατασκευασμέ-
να στην Κνωσό (Tomkins υ.δ.).

Ο κύριος όγκος του νεολιθικού υλικού 
από τον Κατσαμπά έχει χρονολογηθεί με 
σχετικές και απόλυτες μεθόδους στη Νεότε-

ρη Νεολιθική (ΝΝ) Ι, δηλαδή στο τελευταίο 
τέταρτο της 6ης χιλιετίας π.Χ. Μόνο η χρήση 
της Βραχοσκεπής φαίνεται να συνεχίζεται 
στο πρώτο μισό της 5ης χιλιετίας π.Χ., αν 
κρίνουμε από τη σποραδική παρουσία ΝΝ ΙΙ 
οστράκων στην κεραμική του. Η ΝΝ Ι κατοί-
κηση είναι σύγχρονη με τα στρώματα VIA, V 
και IV της νεολιθικής Κνωσού και με άλλες 
θέσεις στο νησί, όπως το σπήλαιο Γεράνι στο 
Ρέθυμνο και ο Μαγγασάς στην Ανατολική 
Κρήτη. Εκτός από την κεραμική, που αποτε-
λεί ασφαλές σημείο σχετικής χρονολογικής 
αναφοράς, υπάρχει μια δεύτερη επαλήθευ-
ση από δύο ραδιοχρονολογήσεις σε οργανι-
κό υλικό από τη Βραχοσκεπή (Galanidou υ.δ. 
1). Η πρώτη πραγματοποιήθηκε σε καμένο 
ανθρώπινο οστό και δίνει μια ηλικία που κυ-
μαίνεται μεταξύ 5290 και 5030 χρόνων π.Χ. 
Η δεύτερη και νεότερη πραγματοποιήθηκε 
σε δόντι αιγοπροβάτου και δίνει μια ηλικία 
μεταξύ 4840 και 4610 χρόνων π.Χ. 

Οι δύο αυτές ραδιοχρονολογήσεις μάς 
επιτρέπουν να υπολογίσουμε τον ρυθμό 
συσσώρευσης της ανθρωπογενούς επίχω-
σης στη Βραχοσκεπή και να τη συγκρίνου-
με με την αντίστοιχη της Κνωσού. Στον Κα-
τσαμπά παρατηρούμε μια συσσώρευση της 
τάξης των 16,17 εκ. ανά 100 έτη, που είναι 
ενδεικτική μιας λιγότερο εντατικής ανθρώ-
πινης παρουσίας και χρήσης του χώρου, σε 
σχέση με αυτή του οικισμού της Κνωσού, 
όπου το αντίστοιχο μέγεθος κατά το ίδιο 
διάστημα είναι 110 εκ. ανά 100 έτη. Οι δύο 
συγκρινόμενες χωρικές συνάφειες έχουν τις 
παρακάτω διαφορές: η πρώτη στον Κατσα-
μπά είναι ένα φυσικό ασβεστολιθικό κέλυ-
φος με περιορισμένο χώρο δραστηριότητας, 
ενώ η δεύτερη στην Κνωσό είναι ένας οικι-
σμός με εκτεταμένη γεωγραφική ανάπτυξη, 
που δημιουργήθηκε με ανθρωπογενή σχη-
ματισμό γηλόφου στην περιοχή της δυτικής 
όχθης του Καίρατου. Εντούτοις, η παρατη-
ρούμενη διαφορά στο εύρος της επίχωσης 
υποδηλώνει ποιοτικά χαρακτηριστικά και 
ως προς την κλίμακα και ως προς την έντα-
ση της ΝΝ δραστηριότητας στην κάθε θέση. 
Η απουσία ραδιοχρονολογήσεων από την 
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Οικία δεν μας επιτρέπει να την εντάξουμε 
στη σύγκριση αυτή. 

Ακολουθεί μια περίοδος εγκατάλειψης 
και των τριών θέσεων του Κατσαμπά μέχρι 
την Τελική Νεολιθική ΙV, οπότε διαπιστώ-
νουμε στη Βραχοσκεπή τα κατάλοιπα από 
ένα μεμονωμένο περιστατικό ταφικής χρή-
σης και τελετουργικής απόθεσης υλικού, 
στο οποίο θα αναφερθούμε παρακάτω.

Η κορυφή του λόφου θα παραμείνει σε 
χρήση και μετά τους νεολιθικούς χρόνους 
και καθ’ όλη τη διάρκεια των μινωικών 
χρόνων. Αυτό προκύπτει από την κεραμι-
κή, άλλα μικροευρήματα και μια τρίτη ρα-
διοχρονολόγηση, σε κάρβουνο, επίσης από 
τη Βραχοσκεπή, που έδωσε μια ηλικία που 
κυμαίνεται από 1620 έως 1440 χρόνια π.Χ. 
(ό.π.). 

Ας δούμε τώρα τα χαρακτηριστικά των 
δύο σπουδαιότερων νεολιθικών χώρων που 
ανασκάφηκαν στον ποταμό Καίρατο, ξε-
χωριστά, με τη σειρά που αυτά ήρθαν στο 
φως.

Η ΒΡΑΧΟΣΚΕΠΗ

Η Βραχοσκεπή ήταν τυπικό παράδειγ-
μα καρστικού εγκοίλου με δύο κύριους θα-
λάμους (Ι και ΙΙ), ο ένας από τους οποίους 
υποδιαιρείτο σε δύο μικρότερα μέρη (Εικ. 
5). Βρισκόταν σε υψόμετρο 55 μ. από την 
επιφάνεια της θάλασσας, σε έδαφος με ελα-
φρά κλίση προς Β και ΒΑ. Το δάπεδό της 

κάλυπτε επιφάνεια περίπου 50 τ.μ. και το 
ύψος της κυμαινόταν μεταξύ 60 και 130 εκ. 
(Galanidou υ.δ. 2). Πιθανολογείται ότι μέρος 
του χώρου είχε τεχνητώς διευρυνθεί για τις 
ανάγκες της χρήσης. Η είσοδός της ήταν από 
τα ανατολικά και είχε θέα προς τον ποταμό 
Καίρατο και την κοιλάδα του. Μόνο τμήμα 
αυτής προσέφερε φυσική στέγη και προ-
στασία, ενώ στον νότιο θάλαμο Ι υπάρχουν 
ενδείξεις για κατακρήμνιση της οροφής.

Τα στρώματα που αναγνώρισε ο Στυλια-
νός Αλεξίου κατά την ανασκαφή ήταν δύο. 
΄Ενα κοκκινόφαιο στρώμα, που απέδωσε 
κυρίως νεολιθικά ευρήματα, και ένα λευκό 
στρώμα, που απέδωσε νεολιθικό αλλά και 
μινωικό υλικό και έχει ερμηνευθεί ως μια 
ύστερη επίχωση. Ακόμα και στα βαθύτερα 
σημεία της Βραχοσκεπής η διατάραξη των 
στρωμάτων ήταν έντονη, καθώς εκεί απο-
καλύφθηκε ανάμεσα σε νεολιθικά ευρήματα 
και υλικό της μινωικής αλλά και της ενετι-
κής περιόδου (ό.π.). Δεν είναι λοιπόν τυχαίο 
ότι σε όλες τις σακούλες που ανοίξαμε βρή-
καμε υλικό τόσο νεολιθικό όσο και μινωικό. 
Τα κεραμικά και οστεολογικά ευρήματα της 
Βραχοσκεπής παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό 
φθοράς και δίνουν την εικόνα ενός συνόλου 
από υλικά σε πρωτογενή απόθεση στο εσω-
τερικό της αλλά και από φερτά υλικά που 
κατέληξαν στη Βραχοσκεπή από τον εξωτε-
ρικό της χώρο. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ανάμειξη των 
στρωμάτων της Βραχοσκεπής αλλά και τη 
φθορά του χρόνου στις ετικέτες με τις σχε-
τικές ενδείξεις προέλευσης, ακολουθήσαμε 
δύο διαφορετικά μονοπάτια προσέγγισης 
της ταφονομίας και εσωτερικής χρονολόγη-
σης των ευρημάτων. Το πρώτο περνά μέσα 
από τη μακροσκοπική και μικροσκοπική 
μελέτη της κεραμικής τεχνολογίας και τη 
συσχέτιση των διαφορετικών ειδών πηλού 
από τον Κατσαμπά με τα αντίστοιχα καλά 
χρονολογημένα είδη πηλού από τα στρώ-
ματα της Κνωσού. Στο πλαίσιο αυτό, ο Peter 
Tomkins, αξιοποιώντας τη στέρεη γνώση 
του της κνωσιακής κεραμικής, μελέτησε συ-
γκριτικά τη σύνθεση του πηλού, τη συχνό-

Εικ. 5: Αποτύπωση της Βραχοσκεπής Κατσαμπά 
από τον Ελευθέριο Πλατάκη (σχέδιο από το αρ-
χείο του Στυλιανού Αλεξίου).
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τητα, τη φθορά και τις χημικές αλλοιώσεις, 
για να προτείνει μια «σχεσιακή» χρονολόγη-
ση των κεραμικών ευρημάτων που ξεπερνά 
τις δυσκολίες της διατάραξης των στρωμά-
των  (υ.δ.).  Αυτό πραγματοποιήθηκε μέσα 
από την αναγνώριση ομάδων κεραμικής με 
τα δικά τους κοινά χαρακτηριστικά, που με 
τη σειρά τους αποτελούν αναλυτικές ενότη-
τες για σύγκριση και ερμηνεία της ανθρώπι-
νης συμπεριφοράς σχετικά με την παραγω-
γή, κατανάλωση και απόθεση της κεραμικής 
στις τρεις διαφορετικές θέσεις του νεολιθι-
κού συνοικισμού, τη Βραχοσκεπή και την 
Οικία στην κορυφή του λόφου, και τα Κτί-
σματα ΙΙΙ και ΙV στη ρίζα του. 

Το δεύτερο μονοπάτι περνά μέσα από τη 
γεωχημική ανάλυση του οστεολογικού υλι-
κού (οστά ανθρώπων και ζώων) της Βρα-
χοσκεπής και των ιζημάτων που συλλέξαμε 
από τη γύρω της περιοχή, προσπαθώντας 
να ρίξουμε φως στα επεισόδια της διαγένε-
σης των οστών. Τα δείγματα μελετήθηκαν 
με Φασματοσκοπία FT-IR, Ηλεκτρονική 
Μικροσκοπία Διέλευσης TEM και ανάλυση 
σπάνιων γαιών. Αναγνωρίστηκαν τρία δι-
αφορετικά επεισόδια απόθεσης μέσα στη 
Βραχοσκεπή. Αν και η χρήση σπάνιων γαι-
ών δεν είναι καινούργια στην παλαιοντο-
λογική έρευνα, η χρήση της στη μελέτη του 
Κατσαμπά ανοίγει ένα νέο μονοπάτι για την 
έρευνα οστεολογικών συλλογών από παλιές 
ανασκαφές με φτωχή στρωματογραφική 
συσχέτιση (Iliopoulos κ.ά. 2009). Μια τέ-
τοια γεωχημική έρευνα είναι ένα εργαλείο 
για τη σχετική τους χρονολόγηση μέσω της 
εκτίμησης του χρόνου που τα οστά παρέμει-
ναν στα ιζήματα και του προσδιορισμού της 
ταφονομικής ιστορίας τους.

Το σύνολο των ευρημάτων της Βραχο-
σκεπής ανέρχεται σε περίπου 12.000, από 
τα οποία τη μερίδα του λέοντος κρατά η 
κεραμική (n=11.800).  Κυριαρχούν ανοι-
χτά είδη αγγείων που ανήκουν στην ευρύ-
τερη εργαστηριακή ενότητα της Κνωσού 
(Manteli υ.δ.). Αν και όπως είδαμε στην πλει-
ονότητά τους ήταν σε κακή διατήρηση, ένα 
μέρος τους φαίνεται πως είχε εναποτεθεί 

κατά χώραν (Tomkins υ.δ.). Το ενδιαφέρον 
στοιχείο είναι ότι, παρά την αποδεδειγμένη 
ταφική χρήση της θέσης κατά τη νεολιθική 
εποχή, η τυπολογική σύνθεση αυτού του 
κεραμικού συνόλου της ΜΝ και ΝΝ Ι παρα-
πέμπει στον εξοπλισμό ενός νοικοκυριού. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι ανάμεσα στα αγγεία 
μικρού και μεσαίου μεγέθους υπάρχει και το 
μοναδικό κομμάτι από τα τοιχώματα πιθα-
ριού. Στην ίδια συνάφεια βρέθηκαν επίσης 
θραύσματα μικρών μη χρηστικών πήλινων 
αντικειμένων συμβολικού χαρακτήρα, όπως 
ειδώλιο βοοειδούς και πιθανά ομοιώματα 
οικίας και πλοιαρίου. Στη Βραχοσκεπή ανα-
σκάφηκε επίσης ένας μεγαλύτερος από αυ-
τόν της Οικίας αριθμός λίθινων εργαλείων 
λαξευμένου και αδρού λίθου (Galanidou υ.δ. 
4, 5) (Εικ. 6). 

Η απόθεση ΜΝ κεραμικής στη Βραχοσκε-
πή φαίνεται πως ήταν στενά συνδεδεμένη 
με κοινοτική δραστηριότητα που ελάμβανε 
χώρα στον περιβάλλοντα χώρο της στην κο-
ρυφή του λόφου (Tomkins υ.δ.). Σε δύο του-
λάχιστον περιπτώσεις εντοπίστηκαν θραύ-
σματα του ίδιου αγγείου που προήλθαν από 
στρώματα σκαμμένα στη Βραχοσκεπή και 
στην Οικία. Δεδομένου του μικρού εσω-
τερικού χώρου της πρώτης, μπορούμε να 
υποθέσουμε βάσιμα ότι οι ανθρώπινες δρα-
στηριότητες που συνδέονταν με τα αγγεία 
αυτά πρέπει να έλαβαν χώρα αρχικά στην 
κορυφή του λόφου και έξω από τη Βραχο-
σκεπή. Μετά τη χρήση τους, τα αγγεία αυτά 
εναποτέθηκαν κατά χώραν, είτε ολόκληρα 
είτε σκόπιμα σπασμένα, και εν συνεχεία ένα 
μέρος τους κατέληξε στη Βραχοσκεπή. Η πα-
λαιότερη, ΜΝ, κεραμική που προήλθε από 
τη Βραχοσκεπή φανερώνει μια προτίμηση 
σε είδη πηλού από μη τοπικές πηγές. Χρησι-
μοποιήθηκε εκτός των άλλων και ως μέρος 
τελετουργικής δραστηριότητας που, κρίνο-
ντας από τα υπόλοιπα συνευρήματα, συν-
δεόταν με ανθρώπινες ταφές. Το φαινόμενο 
προτίμησης αγγείων κατασκευασμένων από 
εξωγενείς πρώτες ύλες και εναπόθεσής τους 
σε ταφική συνάφεια μπορεί να θεωρηθεί 
μέρος του ίδιου τελετουργικού ιδιαίτερα σε 
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υπόγειους χώρους (ό.π.). Η διαφοροποίηση 
στα είδη πηλού που παρατηρείται μεταξύ 
της ΜΝ κεραμικής από τα κτίσματα ΙΙΙ και 
ΙV που έχει τοπικό χαρακτήρα και της Βρα-
χοσκεπής που δεν έχει τοπικό χαρακτήρα 
μπορεί να αποδοθεί στη διαφορετική χρή-
ση και τις δραστηριότητες της κάθε θέσης, 
στην κορυφή και τη ρίζα του λόφου, κατά 
την πρώτη περίοδο εγκατάστασης στον Κα-
τσαμπά.       

Τα ανθρώπινα οστά μάς αφηγούνται τη 
δική τους ιστορία. Φαίνεται πως η χρήση 
της Βραχοσκεπής κατά το τελευταίο τέ-
ταρτο της 6ης χιλιετίας ήταν ταφική με την 
πιθανή εναπόθεση ολόκληρων σκελετών 
(Nafplioti υ.δ.). ΄Ενα μεγάλο τμήμα του υλι-
κού φέρει σημάδια καύσης·  δεν είναι ωστό-

σο δυνατόν να προσδιορίσουμε τη χρονική 
σχέση μεταξύ της καύσης των νεκρών και 
της πρωτογενούς απόθεσης ή αναμόχλευσής 
τους μέσα στο σπήλαιο. Επίσης οι ενδείξεις 
για να αποδοθεί η καύση σε κάποιο ταφικό 
τελετουργικό ή σε άλλου είδους ανθρωπο-
γενή δραστηριότητα μέσα στη Βραχοσκεπή 
είναι πενιχρές. Εξαιτίας της αποσπασματι-
κότητας του υλικού, δεν είναι δυνατόν να 
προσδιορίσουμε με ακρίβεια τον αριθμό 
των ατόμων που αντιπροσωπεύει το οστε-
ολογικό σύνολο, με εξαίρεση 2 ενήλικες, σε 
ηλικία 25 και 30 ετών (ό.π.). Η εικόνα των 
ανθρώπινων οστών από τη Βραχοσκεπή 
του Κατσαμπά είναι παρόμοια με την αντί-
στοιχη των «σκόρπιων οστών» που κατα-
γράφει η Σέβη Τριανταφύλλου (2008) στην 

Εικ. 6: Εργαλεία λειασμένου και λαξευμένου λίθου από τον νεολιθικό Κατσαμπά (φωτογραφία από 
το αρχείο του Στυλιανού Αλεξίου).
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έρευνά της για τις ταφικές πρακτικές σε ΝΝ 
θέσεις στο Αιγαίο. Τα σπήλαια της Σκοτεινής 
στην Εύβοια, Ζα στη Νάξο, Κίτσου στην Ατ-
τική και Φράγχθι στην Αργολίδα αλλά και οι 
ΝΝ επιχώσεις της Κνωσού έχουν αποδώσει 
παρόμοια σύνολα μη αρθρωμένων οστών. 
Η ερμηνεία των συνόλων αυτών παραμένει 
αντικείμενο πολλών διαφορετικών ανα-
γνώσεων που άλλοτε συνδέονται με την αν-
θρώπινη συμπεριφορά και τις πολιτισμικές 
ιδιαιτερότητες κι άλλοτε με την ταφονομική 
ιστορία μιας αρχαιολογικής θέσης. 

Το αρχαιοζωολογικό υλικό της Βραχο-
σκεπής αποτελείται από 420 οστά ζώων 
μεγάλου και μεσαίου κυρίως μεγέθους, από 
τα οποία το 46% είναι βοοειδή (με όλα τα 
μέρη του σκελετού και κρανιακό υλικό) και 
το 42% αιγοπρόβατα, ενώ υπάρχουν και 
ορισμένα είδη όπως χοίρος, σκύλος, λαγός, 
ασβός, πουλί και ίππος, που αντιπροσω-
πεύονται από ένα οστό το καθένα (Phoca-
Cosmetatou υ.δ.). Ενώ θεωρούμε βέβαιο ότι 
ο ίππος, ο ασβός και ο λαγός έχουν μινωική 
προέλευση, είναι αδύνατον να χρονολογή-
σουμε με βεβαιότητα τα υπόλοιπα ή να τα 
συσχετίσουμε με ομάδες κεραμικής. Επίσης, 
εξαιτίας της απουσίας χαρακτηριστικών 
που να παραπέμπουν ξεκάθαρα σε τελε-
τουργική δραστηριότητα, όπως ίχνη τεμα-
χισμού ή επιλεκτική απόθεση ορισμένων 
ανατομικών μερών των ζώων, η Νέλλη Φω-
κά-Κοσμετάτου καταλήγει στο συμπέρασμα 
ότι τα οστά των ζώων δεν συνδέονταν κατ’ 
ανάγκην με την ταφική και τελετουργική 
δραστηριότητα που λάμβανε χώρα στη Βρα-
χοσκεπή και έξω από αυτήν, στην κορυφή 
του λόφου. Υποστηρίζει ότι η μεγάλη διάρ-
κεια χρήσης της Βραχοσκεπής σε συνδυα-
σμό με την αδυναμία ασφαλούς χρονολόγη-
σης όλων των οστών οδηγούν υποχρεωτικά 
την έρευνα του αρχαιοζωολογικού αυτού 
συνόλου στις διαδικασίες διαμόρφωσης της 
θέσης και όχι σε ανθρώπινες συμπεριφορές, 
τελετουργικές ή οικονομικές (ό.π.).

Η Βραχοσκεπή θα χρησιμοποιηθεί και 
πάλι περίπου 15 αιώνες μετά την κύρια 
φάση κατοίκησης του Κατσαμπά, για κα-

θαρά ταφική και τελετουργική δραστηρι-
ότητα. Αυτό μαρτυρεί ένα κλειστό σύνολο 
αποτελούμενο από 5 αγγεία άντλησης και 
μετάγγισης νερού ή υγρών στα οποία έχει 
σκόπιμα ανοιχθεί εκ των υστέρων κυκλική 
οπή διαμέτρου περίπου 0,015 μ. στο κέντρο 
του πυθμένα για δεύτερη χρήση τους σαν 
αυτοσχέδια ρυτά (ένα τέτοιο αγγείο κρατά 
ο Peter Tomkins στην Εικ. 4). Είναι μεσαίου 
και μικρού μεγέθους με παχιά τοιχώματα, 
μονόχρωμα μελανά/καστανά στιλβωμένα, 
με κυρτό πυθμένα, υψηλό λαιμό με κάθετες 
λαβές ή ωτία (Manteli υ.δ.). Τα πλησιέστερα 
παράλληλά τους εντοπίζονται στο επίσης 
κλειστό σύνολο αγγείων άντλησης, μετάγ-
γισης και μεταφοράς νερού από το ΤΝ πη-
γάδι στο Καστέλλι Φουρνής Μεραμπέλλου 
(Manteli 1992). Σε αντίθεση με την υπόλοι-
πη κεραμική του σπηλαίου, τα αγγεία αυτά 
συγκολλήθηκαν και αποκαταστάθηκαν σε 
πλήρη μορφή, γεγονός που πιθανόν πα-
ραπέμπει σε σκόπιμη θραύση (Chapman 
2000) και πρωτογενή απόθεσή τους μέσα 
στη Βραχοσκεπή. Στο ίδιο σύνολο ανή-
κουν επίσης καμένα ανθρώπινα οστά ενός 
ατόμου που έχουν εκτεθεί σε πολύ υψηλή 
θερμοκρασία, μεταξύ 600 και 900 βαθμών 
Κελσίου (Nafplioti υ.δ.). Ο μικρός αριθμός 
των αγγείων, η εγγύτητα εύρεσής τους και 
τα οστεολογικά κατάλοιπα μαρτυρούν ένα 
μεμονωμένο επεισόδιο τελετουργικής τα-
φής που περιλάμβανε υγρές ή λεπτόκοκκες 
προσφορές μέσα από αυτοσχέδια ρυτά. Το 
επεισόδιο αυτό λαμβάνει χώρα κατά την ΤΝ 
ΙV, μια περίοδο από την οποία δεν υπάρχουν 
μέχρι στιγμής οικιστικά ευρήματα, επιφα-
νειακά ή ανασκαφικά, από τη γύρω περι-
οχή στο βόρειο τμήμα του Καίρατου ή την 
Κνωσό. Αναζητώντας μαρτυρίες παρόμοιας 
δραστηριότητας από άλλες περιοχές του 
νεολιθικού κόσμου, δεν εντοπίσαμε καμία 
τέτοιου είδους από την ΤΝ της Κρήτης ή του 
Αιγαίου. Η πλησιέστερη ανάλογη προέρχε-
ται από το ΠΕ / ΠΚ νεκροταφείο στο Τσέπι 
Μαραθώνα στην Αττική, όπου έχει βρεθεί, 
σε ταφική συνάφεια, ένα μικρού μεγέθους 
αγγείο με λαιμό του τύπου των κυκλαδικών 
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«κρεμαστών» αγγείων, το οποίο είχε μετα-
τραπεί με παρόμοιο τρόπο σε αυτοσχέδιο 
ρυτό (Παντελίδου-Γκόφα 2005, Πίν. 1δ).

Η ΟΙΚΙΑ

Η Οικία είναι ένα ορθογώνιο κτίσμα που 
καλύπτει έκταση 70 τ.μ. και αποτελείται 
από 6 μικρότερους χώρους (δωμάτια, πε-
ρίβολο, κυκλική κατασκευή) (Εικ. 7). Στην 
αρχική της μορφή πρέπει να ήταν μεγαλύ-
τερη, αφού τμήμα της έχει καταστραφεί 
κατά τη διάνοιξη τάφρου από τα γερμανικά 
στρατεύματα κατοχής που είχαν εγκατα-
σταθεί στο Αγρόκτημα Σκιλλιανάκη κατά 
τη διάρκεια του Β′ Παγκοσμίου Πολέμου 
(Μουδατσάκης 2010) αλλά και μετέπειτα 
από αγροτική δραστηριότητα. Το δάπεδο 
της Οικίας βρισκόταν σε βάθος 50 εκ. από 
την επιφάνεια και ανασκάφηκε σε ένα μόνο 

επιφανειακό στρώμα που περιείχε νεολιθι-
κή αλλά και μινωική κεραμική σε αναλογία 
5:1 καθώς και μικρό αριθμό οστεολογικού 
υλικού (Galanidou υ.δ. 3, Πίν. 3.1). Παρά την 
εγγύτητα στην επιφάνεια του εδάφους, τα 
κεραμικά θραύσματα και λίθινα ευρήματα 
της Οικίας διαφέρουν από τα αντίστοιχα της 
Βραχοσκεπής. Είναι μεγαλύτερα και περισ-
σότερο ομοιογενή, ενώ τα αρχικά σχήματα 
και οι τύποι των αγγείων μπορούν να απο-
κατασταθούν με μεγαλύτερη πληρότητα.    

Το σύνολο των κινητών ευρημάτων της 
Οικίας ανέρχεται σε περίπου 2.200, από τα 
οποία κι εδώ τη μερίδα του λέοντος κρατά η 
κεραμική (n=2.100). Περιλαμβάνει χειροποί-
ητα αγγεία μετρίου και κανονικού μεγέθους, 
ενώ απουσιάζουν μεγαλύτερα αποθηκευτι-
κά αγγεία. Επικρατούν τα ανοικτά σχήματα, 
αβαθή κύπελλα με κάθετα ή στρογγυλεμένα 
τοιχώματα, και βαθιές φιάλες με στρογγυ-

Εικ. 7: Η Οικία αμέσως μετά την ανασκαφή της στο ανέγγιχτο τοπίο των περιχώρων του Ηρακλείου 
της δεκαετίας του 1950 (φωτογραφία από το αρχείο του Στυλιανού Αλεξίου).
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λεμένα ή κάθετα τοιχώματα και λιγότερο 
φιάλες με γωνίωση (Manteli υ.δ.). Παρόντα, 
μολονότι πιο σπάνια, είναι επίσης κλειστά 
αγγεία με χαμηλό λαιμό και κύπελλα με 
πλατύ οριζόντιο χείλος. Η τυπολογία των 
λαβών είναι απλή και περιλαμβάνει κάθε-
τες ταινιωτές λαβές και τις διχαλωτές λαβές 
(wish-bone handles) πάνω σε χείλη φιαλών 
ή αρυταίνων (ό.π.). Η κεραμική παραπέμπει 
σε καθημερινή οικιακή χρήση προετοιμασί-
ας και σερβιρίσματος της τροφής.

Τα αγγεία είναι συνήθως μονόχρωμα, 
στιλβωμένα, σε σκοτεινές αποχρώσεις του 
μελανού και του καστανού και πιο σπάνια 

κόκκινα. Ενίοτε φέρουν επιζωγραφισμένα 
απλά ταινιωτά ή αδρά μοτίβα σε ανοικτό 
κόκκινο ή και λευκό χρώμα. Τα πλέον χαρα-
κτηριστικά αγγεία (Εικ. 8) φέρουν είτε πλα-
στική διακόσμηση με απλά επίθετα κυκλικά 
εξάρματα (κομβία) είτε εγχάρακτη/στιγ-
μωτή διακόσμηση με τριγωνικά μοτίβα και 
ζιγκ-ζαγκ αλλά και με ορθογώνια κλιμακω-
τά μοτίβα (ό.π.). Επίσης απαντώνται αγγεία 
με εγχάρακτη διακόσμηση με τριγωνικά μο-
τίβα και ορθογώνια θέματα.

΄Οπως παρατηρούν η Κάτια Μαντέλη και 
ο Peter Tomkins, η ΜΝ / ΝΝ Ι κεραμική από 
τον Κατσαμπά έχει στενούς τυπολογικούς 

Εικ. 8: Κεραμική από τον νεολιθικό Κατσαμπά (φωτογραφία από το αρχείο του Στυλιανού Αλεξίου).



και τεχνολογικούς δεσμούς με την αντίστοι-
χη της Κνωσού, αλλά παρουσιάζει επιμέρους 
ιδιαιτερότητες, κυρίως στη διακόσμηση, 
οι οποίες υποδηλώνουν ότι ο οικισμός του 
Κατσαμπά δεν ήταν «δορυφορικός», όπως 
είχαμε υποστηρίξει σε παλαιότερη προκα-
ταρκτική δημοσίευση (Galanidou & Manteli 
2008) αλλά απλά «γειτονικός» της Κνωσού. 
Μια τέτοια ιδιαιτερότητα είναι η συχνή εμ-
φάνιση ερυθράς ή καστανέρυθρης ταινίας 
στο χείλος καλής ποιότητας διακοσμημένων 
ή απλώς μελανών/καστανών στιλβωμένων 
κυπέλλων και φιαλών. Αυτή η προσπάθεια 
επίτευξης ζωγραφικού αποτελέσματος, το 
οποίο δημιουργείται κατά την όπτηση με 
την κατάλληλη τοποθέτηση των αγγείων, 
καίτοι δημοφιλής στον Κατσαμπά, δεν χα-
ρακτηρίζει την κνωσιακή κεραμική. Φαί-
νεται λοιπόν πως οι κεραμείς του Κατσα-
μπά, αν και ενταγμένοι/ες στην κνωσιακή 
κεραμική παράδοση, άφηναν το δικό τους 
αποτύπωμα, που είναι ορατό σε επιμέρους 
στυλιστικές λεπτομέρειες στα διακοσμημέ-
να στιλβωτά αγγεία και στην πρωτοτυπία 
μερικών τύπων κυπέλλων. 

Στον εξοπλισμό της Οικίας περιλαμβάνο-
νται επίσης 1 μικρογραφικό αγγείο, 3 εργα-
λεία λαξευμένου λίθου, εργαλεία άλεσης της 
τροφής (όπως μυλόλιθοι και τριπτήρες), πε-
λέκεις και αξίνες (Galanidou υ.δ. 4, 5). Από 
την Οικία προέρχεται και πλήθος εργαλείων 
αδρού λίθου χωρίς επεξεργασία, απλές κρο-
κάλες των οποίων τη λειτουργία συμπεραί-
νουμε από τα ίχνη χρήσης που φέρουν στην 
επιφάνειά τους· είναι αυτά τα αρχαιολογικά 
τεκμήρια που η Sοphie de Beumme (2000) 
έχει ονομάσει «ανώνυμους μάρτυρες μιας 
οικοτεχνικής δραστηριότητας». 

Για να κατανοήσουμε τις αιτίες που προ-
καλούσαν τη διαφορετική διατήρηση στο 
κεραμικό υλικό της Οικίας, χρησιμοποιή-
σαμε μη καταστρεπτικές πειραματικές και 
απεικονιστικές μεθόδους, όπως μελέτη pH, 
μελέτη αγωγιμότητας, ανάλυση Raman, και 
ATR FT-IR, και αναλύσαμε δύο θραύσματα 
κεραμικής που προέρχονται από το ίδιο αγ-
γείο, αλλά παρουσιάζουν εντελώς διαφορε-

τική διατήρηση. Τα πορίσματα της μελέτης 
αυτής έριξαν φως στις αποθετικές διαδικα-
σίες που έλαβαν χώρα στην Οικία και απο-
τελούν εν δυνάμει μεθοδολογική συμβολή 
στην πραγμάτευση παρόμοιων συνόλων 
(Galanidou κ.ά.  υ.δ.). 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Ο Κατσαμπάς παραμένει μέχρι σήμερα 
ένα από τα λιγοστά ανασκαμμένα σύνο-
λα της Νεολιθικής Εποχής στην Κρήτη· το 
πρώτο που δεν καλύπτεται από το πλούσιο 
παλίμψηστο της Μινωικής Εποχής. Η δημο-
σίευση και ερμηνεία του θα προσθέσει μια 
ψηφίδα στην κατανόηση του χαρακτήρα 
της εγκατάστασης και των δραστηριοτή-
των της περιόδου στο νησί. Η τοπογραφία 
του, η διασπορά των αρχιτεκτονικών κα-
ταλοίπων, οι λεπτές διαφοροποιήσεις στην 
κεραμική τεχνολογία και τυπολογία και τα 
υπόλοιπα αρχαιολογικά τεκμήρια που προ-
ήλθαν από τις τρεις συνιστώσες του αρχαι-
ολογικού χώρου, τη Βραχοσκεπή, την Οικία 
και τα κτίσματα ΙΙΙ και IV, προσφέρουν την 
πρώτη ύλη για την αφήγηση της νεολιθικής 
ιστορίας του. 

Φαίνεται πως μια μικρή ομάδα ανθρώ-
πων από τη μεγάλη κοινότητα της Κνωσού 
ήδη από τη ΜΝ δραστηριοποιείται στο βό-
ρειο τμήμα της λεκάνης του Καίρατου και 
εγκαθίσταται εκεί. Το παρόχθιο πλάτωμα 
δίπλα στο νερό στη ρίζα του ασβεστολιθι-
κού λόφου επιλέγεται στρατηγικά για την 
εγκατάσταση αυτή, η οποία δεν γνωρίζου-
με αν είχε μόνιμο ή εποχιακό χαρακτήρα. 
Παράλληλα η ομάδα αυτή αναπτύσσει τε-
λετουργική δραστηριότητα που συνδέεται 
με την ταφή και/ή ανακομιδή των νεκρών 
της αξιοποιώντας τη μοναδική τοπογρα-
φία και το φυσικό καρστικό έγκοιλο στην 
κορυφή του λόφου. Αυτή η διττή χρήση 
του γεωχώρου, ταφική και οικιστική, θα 
συνεχιστεί και στη ΝΝ Ι, κατά τη διάρκεια 
της οποίας το πλάτωμα στην κορυφή του 
λόφου χρησιμοποιείται και για κατοικία, 
αλλά προστίθενται και νέοι χώροι ταφής σε 
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άλλα μικρότερα γειτονικά φυσικά ή τεχνητά 
ανοιγμένα έγκοιλα στο βράχο. Τα αδημοσί-
ευτα ευρήματα από τις πρόσφατες σωστι-
κές ανασκαφές της αρχαιολόγου της ΚΓ΄ 
ΕΠΚΑ Ιωάννας Σερπετσιδάκη στον Μέσα 
Κατσαμπά, που είχε την καλοσύνη να μας 
τα δείξει, συμπληρώνουν τις μαρτυρίες για 
την ύπαρξη ενός νεκροταφείου στην κορυ-
φή του λόφου. Κατά τη διάρκεια της ΝΝ ΙΙ, 
η ανθρώπινη παρουσία είναι σποραδική και 
καταγράφεται μόνο στη Βραχοσκεπή, ενώ 
κάποια στιγμή η κοινότητα αυτή θα εγκα-
ταλείψει τον χώρο του Κατσαμπά. Η ταφική 
και τελετουργική λειτουργία της κορυφής 
του λόφου όμως θα μείνει εγγεγραμμένη 
στη μνήμη των γενεών που ακολουθούν. 
Μέσα από αυτή την οπτική μιας συλλογικής 
μνήμης, που μεταφέρεται μέσω προφορικής 
παράδοσης κι ίσως και επιτόπιων επισκέ-
ψεων, μπορεί να ερμηνευθεί η επιστροφή 
στην κορυφή του λόφου μιάμιση χιλιετία 
μετά, για την πραγματοποίηση μιας ακόμα 
ταφής στον χώρο της Βραχοσκεπής. Αυτή 
τη φορά με το δικό της τελετουργικό –καύ-
ση του νεκρού σε πολύ υψηλή θερμοκρασία 
και εναπόθεση των οστών συνοδεία υγρών 
ή λεπτόκοκκων προσφορών σε αυτοσχέδια 
ρυτά– που δεν θυμίζει σε τίποτα το παλαιό. 
Σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του νε-
κροταφείου στον Μέσα Κατσαμπά, μπορού-
με να φανταστούμε ότι οι άνθρωποι που το 
χρησιμοποιούσαν για την ταφή, την αποτέ-
φρωση, την ανακομιδή των νεκρών τους εί-
χαν πανοραμική θέα από ψηλά των χώρων 
κατοικίας, των καλλιεργειών, της ευρύτερης 
λεκάνης του Καίρατου, αλλά και της θάλασ-
σας και της νήσου Ντίας στα βόρεια του 
κόλπου του Ηρακλείου.  

Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, καίτοι λι-
γοστά και σε κατάσταση κακής διατήρησης, 
δύσκολα στοιχειοθετούν από μόνα τους την 
ύπαρξη ενός οργανωμένου οικισμού στη 
βόρεια πλευρά της Λεκάνης του Ποταμού 
Καίρατου. Περισσότερο φως στο θέμα αυτό 
ρίχνουν τα ταφικά και κεραμικά ευρήματα. 
Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει 
από τη μελέτη της κεραμικής του Κατσαμπά 

είναι η ποιότητα και η ποικιλία της τυπολο-
γίας και τεχνολογίας που συνδυαστικά πα-
ραπέμπουν περισσότερο σε έναν οργανωμέ-
νο οικισμό της ΝΝ Ι, παρόμοιο με αυτόν της 
Κνωσού, παρά σε μια-δυο μεμονωμένες οι-
κιστικές μονάδες με τη δική τους ανεξάρτη-
τη κεραμική παραγωγή. Επιπλέον, η ταφική 
χρήση της Βραχοσκεπής και το γεγονός ότι 
αυτή αποτελούσε στοιχείο ενός μεγαλύτε-
ρου νεκροταφείου ενισχύει το σενάριο μιας 
οργανωμένης κοινότητας στον Κατσαμπά 
τουλάχιστον κατά την ΝΝ Ι. Εξαιτίας της 
αποσπασματικότητας των οικιστικών λει-
ψάνων, είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε 
το μέγεθος, την έκταση και τον χαρακτήρα 
του οικισμού. Οι διαθέσιμες μαρτυρίες πα-
ραπέμπουν σε μια οργανωμένη κοινωνική 
ομάδα, μια μικρή κοινότητα, παρά σε διά-
σπαρτα μεμονωμένα νοικοκυριά, όπως εί-
ναι για παράδειγμα η δίδυμη θέση κτιρίου 
με ταφικό σπήλαιο στον Μαγκασά Σητείας 
(Dawkins 1905; Vagnetti & Belli 1978). Τα 
ερωτήματα αυτά αναμένεται να διαφωτι-
στούν περαιτέρω καθώς θα δημοσιεύονται 
τα ανασκαφικά ευρήματα που προήλθαν 
από τις πρόσφατες σωστικές ανασκαφές 
της ΚΓ΄ ΕΠΚΑ. 

Ο νεολιθικός συνοικισμός στη δυτική 
όχθη του Καίρατου στον Κατσαμπά ανα-
πτύχθηκε στη γειτονιά της Κνωσού σε μια 
περίοδο δημογραφικής και οικιστικής ανά-
πτυξής της (Efstratiou κ.ά. 2004; Isaakidou 
2008; Tomkins 2008). Μαζί με την Κνωσό, 
ορίζουν μία ΜΝ / ΝΝ Ι πολιτισμική ενότητα, 
η οποία αποτελείται από χώρους κατοικίας 
και ταφής σε απόσταση αναπνοής και αξιο-
ποιεί με τον καλύτερο τρόπο τους διαθέσι-
μους  φυσικούς πόρους της βόρειας λεκάνης 
του Καίρατου. Πέραν του υλικού πολιτι-
σμού, στις ομοιότητες του Κατσαμπά με την 
Κνωσό πρέπει να καταγραφεί και το υψηλό 
ποσοστό (46%) βοοειδών στο οστεολογικό 
σύνολο του πρώτου. Η σημασία των βοοει-
δών (βοδιών για το κρέας και αγελάδων ως 
υποζυγίων) στην αγροτική οικονομία, οικι-
στική ανάπτυξη και κοινωνική ζωή του οι-
κισμού της Κνωσού έχει περιγραφεί και συ-
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ζητηθεί διεξοδικά από την Ισαακίδου (ό.π.). 
Την εικόνα αυτή έρχεται να ενισχύσει και το 
υψηλό ποσοστό βοοειδών (46%) από τον 
γειτονικό Κατσαμπά αλλά και το μοναδικό 
ζωόμορφο πήλινο ειδώλιο, που μολονότι 
είναι αποσπασματικά διατηρημένο, είναι 
προφανές ότι απεικονίζει βοοειδές. Το εύρη-
μα αυτό αποτυπώνει με τον δικό του τρόπο 
τη συμβολική σημασία που είχε για τη γε-
ωργοκτηνοτροφική κοινότητα στον Καίρα-
το το ζώο αυτό ως πηγή πρωτογενών και 
δευτερογενών προϊόντων, δηλαδή κρέατος, 
γάλατος και ελκτικής δύναμης.

Παρά τις ομοιότητες με την Κνωσό ως 
προς τα στοιχεία του υλικού πολιτισμού, το 
στίγμα του Κατσαμπά προσδίδουν η γεωγρα-
φική θέση, η εγγύτητα προς τη βόρεια ακτή 
και τη θάλασσα και η εξαιρετική ορατότητα 
προς όλα τα σημεία του ορίζοντα (Εικ. 3). Ενα 
ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο που πιθανόν τον 
διαφοροποιεί από την Κνωσό είναι η παρου-
σία μιας συστάδας τάφων της ΝΝ μέσα σε 
φυσικά και τεχνητά ανοιγμένα στον μαργαϊκό 
ασβεστόλιθο έγκοιλα, το μεγαλύτερο από τα 
οποία ήταν η Βραχοσκεπή.  Η συστάδα αυτή 
των τάφων έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός 
νεκροταφείου και βρισκόταν σε άμεση γειτο-
νία προς τον οικισμό στην κορυφή και τη ρίζα 
του λόφου. Εξαιτίας του αναγλύφου του λό-
φου και της θέσης του, το νεκροταφείο αποτε-
λούσε έναν υπόγειο «χθόνιο τόπο». Κάτι ανά-
λογο φαίνεται πως απουσιάζει από τα σύγ-
χρονα στρώματα της Κνωσού, από τα οποία 
όπως είδαμε παραπάνω μόνο διάσπαρτα, μη 
αρθρωμένα ανθρώπινα οστά έχουν έρθει στο 
φως (Triantaphyllou 2008). Στο σημείο αυτό 
γεννάται το εύλογο ερώτημα εάν μπορούσαν 
οι δύο τόσο όμοιες ως προς την οικονομία και 
τον υλικό πολιτισμό γειτονικές κοινότητες να 
έχουν διαφορετικές ταφικές πρακτικές ή μή-
πως ο Κατσαμπάς ήταν εντέλει το νεκροτα-
φείο της ΜΝ / ΝΝ Ι Κνωσού;

Ο ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΣΗΜΕΡΑ

Η δημοσίευση και ερμηνεία του νεολιθι-
κού Κατσαμπά θα προσθέσει μια ψηφίδα 

στο ψηφιδωτό της νεολιθικής Κρήτης. Θα 
συμβάλει στην κατανόηση του χαρακτήρα 
της εγκατάστασης και των δραστηριοτήτων 
των γεωργοκτηνοτροφικών κοινοτήτων 
της περιόδου αυτής στο νησί. Θα παραμείνει 
ωστόσο ένα σύνολο από πολιτισμικές μαρ-
τυρίες που συλλέχθηκαν με μεγάλο κόπο 
και κόστος στο πέρασμα μισού αιώνα και 
οι οποίες θα αφορούν τη μικρή αριθμητικά, 
μα μαχητική και τόσο παρεξηγημένη στους 
πολίτες κοινότητα των αρχαιολόγων. Η ση-
μασία του για την προϊστορία της μεγαλού-
πολης του Ηρακλείου μπορεί να καταγρα-
φεί ως πληροφορία, να αποτελέσει στοιχείο 
κάποιας ιστορικής αφήγησης, εισαγωγική 
πρόταση σε μελέτες της ιστορικής τοπο-
γραφίας. Τα πλέον εντυπωσιακά ευρήματα 
μπορεί να γίνουν εκθέματα του λαμπερού 
ανακαινισμένου ΑΜΗ που θα τονώσει την 
οικονομική κίνηση των επαγγελματιών τής 
χτυπημένης από την κρίση τουριστικής 
αγοράς. Ωστόσο, η βιωματική επαφή με τα 
μνημεία θα έχει για πάντα χαθεί, αφού οι 
αρχαιολογικές θέσεις θα παραμένουν στο 
σκοτάδι. Θα είναι εξαφανισμένες κάτω από 
τόνους οπλισμένου σκυροδέματος, κάτω 
από πιλοτές κτιρίων, όπως συμβαίνει με την 
Οικία και τη Βραχοσκεπή, ή στην καλύτερη 
περίπτωση καλυμμένες από plexi glass στα 
υπόγεια καλά περιφραγμένων ιδιωτικών 
κατοικιών που χτίστηκαν σε οικόπεδα-
φιλέτα με θέα θάλασσα, όπως συμβαίνει με 
το υπόλοιπο ταφικό σύνολο (Εικ. 9). Ο ίδιος 
ο αρχαιολογικός χώρος θα μείνει μια ανά-
μνηση στο μυαλό του πρώτου ανασκαφέα 
του, Στυλιανού Αλεξίου, και των άλλων αρ-
χαιολόγων της ίδιας γενιάς κι ίσως και των 
λίγων ρομαντικών από τη δική μας γενιά 
που με αγωνία κρυφοκοιτάζουμε από τον 
κόμβο της Αλικαρνασσού αν ανέβηκε νέα 
οικοδομή στον μοναδικής ομορφιάς ασβε-
στολιθικό λόφο στην όχθη του Καίρατου. 

Ο νεολιθικός Κατσαμπάς θα αθροιστεί 
ως ένα ακόμη τμήμα ενός μεγάλου ανοικτού 
ρήγματος·  ενός ρήγματος ανάμεσα στον 
μόχθο και την έγνοια των αρχαιολόγων για 
την προστασία του πολύτιμου μνημειακού 
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φορτίου της χώρας και το διαρκές αίτημα 
ποικιλώνυμων συμφερόντων και απλών, 
πολλές φορές καλοπροαίρετων, πολιτών για 
ανάπτυξη-ανάπτυξη-ανάπτυξη χωρίς όρους 
και προϋποθέσεις. Ο νεολιθικός Κατσαμπάς, 
λοιπόν, «εχθρός της οικιστικής ανάπτυξης» 
και οι αρχαιολόγοι «εχθροί του λαού» σε 
«αναπτυξιακά σχέδια» του Ηρακλείου με 
επίλογο βέβαια την απόλυτη περιβαλλοντι-
κή κατάρρευση σε μια περιοχή ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους και ανεκτίμητου μνημεια-
κού «φορτίου» (Εικ. 4 και 10).

Κι όμως ο Κατσαμπάς είναι ένα από τα λι-
γοστά ανασκαμμένα σύνολα της Νεολιθικής 
Εποχής στην Κρήτη, το πρώτο που δεν κα-
λύπτεται από παχιές επιχώσεις της Μινωι-
κής Εποχής. Μόνο λίγα εκατοστά χώματος να 
έσκαβες και η νεολιθική γειτονιά με το νεκρο-
ταφείο της ήταν κάποτε ορατή στην επιφά-
νεια. Κι εδώ υπάρχει μια άλλη ουσιαστική δι-
αφορά, τηρουμένων των αναλογιών και της  
κλίμακας, από τη γειτονική και ομόλογη σε 
πολλά θέση της Κνωσού. Και οι δύο είναι προ-
ϊστορικά παλίμψηστα της Νεολιθικής και της 

Εποχής του Χαλκού. Το παλίμψηστο ανατολι-
κά της σημερινής πόλης του Ηρακλείου, στις 
γειτονιές του Πόρου και του Κατσαμπά, ανα-
πτύσσεται οριζόντια στον γεωχώρο, ενώ αυτό 
της Κνωσού κάθετα, σε μια σχετικά περιορι-
σμένη έκταση. Το πρώτο παλίμψηστο απλώ-
νεται από τον Καίρατο προς τα δυτικά και 
δεν φοβάται ν’ αντικρίσει τη θάλασσα, ενώ το 
δεύτερο παλίμψηστο συνωστίζεται στον πε-
ριορισμένο χώρο του ποτάμιου πλατώματος 
κοντά στον Βλυχιά, καλά κρυμμένο από τη βό-
ρεια ακτή.

Πέραν των νεολιθικών ευρημάτων, ο 
Κατσαμπάς έχει αποδώσει πλήθος θέσεων 
και ευρημάτων της Εποχής του Χαλκού: 
ταφικά λείψανα, εργαστηριακούς χώρους, 
ακόμα και τον δεύτερο λίθινο μινωικό θρό-
νο μετά τον γνώριμο σε όλους θρόνο της 
Κνωσού (Αλεξίου 1967, Dimopoulou 1997, 
Dimopoulou-Rethemiotaki 2004, Πλάτων 
1951, 1953, 1954), μερικά από τα οποία 
ανασκάφηκαν σχετικά πρόσφατα, σε οικό-
πεδα που απαλλοτριώθηκαν ή δεσμεύθηκαν 
και παραμένουν ορατά και επισκέψιμα. Ο 

Εικ. 9: Ο νεολιθικός Κατσαμπάς σήμερα, λήψη από την ανατολική όχθη του Ποταμού Καίρατου. Οι 
νεόδμητες οικοδομές στο φρύδι του ασβεστολιθικού λόφου του Μέσα Κατσαμπά κρύβουν τον νεολι-
θικό συνοικισμό στα θεμέλια, τις πιλοτές ή τα υπόγειά τους.
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Κατσαμπάς αποτελεί ίσως ακόμα την τελευ-
ταία ευκαιρία της πόλης του Ηρακλείου να 
αποκτήσει ένα αρχαιολογικό πάρκο (Εικ. 3). 
Εναν χώρο δίπλα στον χείμαρρο που φέρνει 
νερό από τον Γιούχτα αρκετούς μήνες τον 
χρόνο, που περνάει στο πλάι του παρόχθιου 
πλατώματος με τα νεολιθικά κτίσματα και 
το ΥΜ νεκροταφείο, για να εξαφανιστεί λίγο 
παραπέρα προς τις εκβολές του κάτω από 
τη λεωφόρο Καζαντζίδη, μέσα στη λογική 
τού «ανάπτυξη σημαίνει μπετόν, άσφαλτος 
ή τσιμεντόπλακες», που ακμάζει στη μεγα-
λούπολη του νότου. Καθώς γράφω τις τε-
λευταίες γραμμές του κειμένου αυτού, έχει 
μπει ο Δεκέμβρης του πιο θερμού και ξηρού 
χειμώνα του τελευταίου αιώνα και τα σημά-
δια της ξηρασίας και της απερήμωσης είναι 
ολοένα και πιο ορατά στο κρητικό τοπίο. 
Η φύση διψάει και μαζί της και οι κάτοικοι 
του νησιού και της πόλης που χτίστηκε ανά-
μεσα σε δύο ποτάμια, τον Καίρατο και τον 
Γιόφυρο. Αναρωτιέμαι βασανιστικά πόσο 
θα δρόσιζε ο Καίρατος το Ηράκλειο και τις 
ψυχές των κατοίκων του συνάμα, αν η κοίτη 
του ανοιγόταν ξανά και αποτελούσε, μαζί με 
τα λιγοστά αρχαία που απόμειναν αδόμητα 
στο βόρειο τμήμα της λεκάνης του, τη ραχο-
κοκαλιά μιας αρχαιολογικής περιπατητικής 
ίσως και ποδηλατικής διαδρομής από το 
αστικό Ηράκλειο προς την αγροτική ενδο-
χώρα των Αρχανών. Ξεκίνημα της διαδρο-
μής αυτής η ενετική πύλη Σαμπιονάρα στα 
ανατολικά των τειχών, πέρασμα από Πόρο 
και Κατσαμπά, έπειτα από Κνωσό και Αρ-
χάνες, με προορισμό –ακόμα πιο ψηλά– το 
μινωικό ιερό κορυφής του Γιούχτα. 

Τα αρχαιολογικά ευρήματα θα μπορού-
σαν κι εδώ να αποδειχτούν η ασπίδα για 
την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 
αλλά και της ιστορικής μνήμης, μιας μνήμης 
που δεν θα περνά από πληκτικά σχολικά 
βιβλία ιστορίας και υποχρεωτικά διαγω-
νίσματα σε σχολικές αίθουσες, αλλά από 
απλά καθημερινά βιώματα του αρχαιολογι-
κού παρελθόντος που υφαίνεται στην καθη-
μερινότητα του αστικού τοπίου. Πόλεις σαν 
το Ηράκλειο ζουν με αυτή την ευλογία και 

κατάρα των αρχαίων μέσα τους. Τα οικο-
νομικά συμφέροντα είναι μεγάλα, μαζί και 
ο εγωισμός του παρόντος που ισοπεδώνει 
οτιδήποτε δεν εγγράφεται στον αξιακό του 
κώδικα. Η αρχαιολογική κοινότητα μπορεί 
όμως να αντισταθεί και να επιβάλει εναλλα-
κτικούς τρόπους ανάπτυξης —αρκεί να μην 
περιχαρακωθεί— να σπάσει τον απομονω-
τισμό της, να αποβάλει τα φοβικά σύνδρο-
μα, να οραματισθεί και να απλωθεί στο κοι-
νό. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο κοίτασμα αξιών 
και ονείρων που είναι έτοιμο να συναντηθεί 
και να παλέψει μαζί της σ’ έναν αγώνα τόσο 
οραματικό, τόσο καθημερινό, τόσο αυτονό-
ητο. Η προστασία των μνημείων πρέπει να 
γίνει υπόθεση και των πολιτών, ιδιαίτερα 
τώρα που όλοι πασχίζουν σε συνθήκες κρί-
σης, προεχόντως αξιακής, να πάρουν ανάσα  
και να βγάλουν μπροστά τη φωτεινή τους 
πλευρά.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Kατά τη διάρκεια της έρευνάς μας, μέσα 
από ένα μαγικό  ερευνητικό ταξίδι, πραγμα-
τοποιήσαμε τη δική μας νοητή ανασκαφή 
στην αρχαιολογία του πεδίου της δεκαετίας 
του 1950. Κάθε βήμα μας στην κατανόηση 
του υλικού ήταν για την ομάδα εργασίας κι 
ένα μάθημα του πρωτοποριακού χαρακτή-
ρα της έρευνας του ανασκαφέα. Ο Στυλια-
νός Αλεξίου, εμπνευσμένος πρωτεργάτης 
της Μινωικής Αρχαιολογίας, όχι μόνο ανέ-
σκαψε υποδειγματικά τον νεολιθικό Κα-
τσαμπά, μάζεψε ευλαβικά όλα τα οργανικά 
κατάλοιπα και ερμήνευσε, όσο κι αν αυτό 
ακουστεί παράδοξο, με απόλυτη ακρίβεια 
το υλικό του·  μισό αιώνα πριν, είχε συστή-
σει τη δική του διεπιστημονική ομάδα για 
τη μελέτη των θέσεων και των ευρημάτων, 
αποτελούμενη από το σπηλαιολόγο Ελευ-
θέριο Πλατάκη, την αρχιτέκτονα Enrica 
Fiandra και την αρχαιοζωολόγο Ginetta 
Chapello Cordero. ΄Ετσι εισήγαγε στην αρ-
χαιολογική μέθοδο, ήδη από τα τέλη της δε-
καετίας του 1950, καινοτομίες που μερικές 
δεκαετίες αργότερα θα αποτελούσαν την 
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αρχαιολογική πρακτική (Galanidou υ.δ. 6). 
Το όνομα του Στυλιανού Αλεξίου είναι 

συνδεδεμένο με τη Μινωική Αρχαιολογία 
και τη Νεοελληνική Φιλολογία. Οι ανασκα-
φές στον νεολιθικό Κατσαμπά και η προσέγ-
γιση των αρχαιολογικών τεκμηρίων από τον 
ανασκαφέα τους, αλλά και η επιμονή και 
υπομονή του να πάρει ο νεολιθικός Κατσα-
μπάς τον δρόμο της τελικής δημοσίευσης, 
αποδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο ότι ο 
Στυλιανός Αλεξίου πρέπει να προστεθεί στην 
ομάδα των πρωτοπόρων της κρητικής νε-
ολιθικής έρευνας δίπλα στον Arthur Evans, 
τον Duncan Mackenzie, τον John Evans και 
τον Doro Levi. Η συμβολή του στη Νεολιθι-
κή Αρχαιολογία είναι μία από τις πολλαπλές 
πτυχές αυτού του ιδιαίτερου επιστήμονα 

σπάνιου είδους με βαθύτατα ουμανιστικά 
χαρακτηριστικά. Αυτός ο ουμανισμός του 
τον οδηγεί με όραμα και αξιοσύνη να προ-
σεγγίζει την ιστορία του ανθρώπινου πολι-
τισμού ως ένα ενιαίο αντικείμενο μέσα από 
τις επιμέρους έρευνές του στην αρχαιολογία 
και τη φιλολογία. Η αποκάλυψη και μελέτη 
των υλικών καταλοίπων στον ταπεινό νεο-
λιθικό συνοικισμό του Κατσαμπά, η σύνθε-
ση της μινωικής θρησκευτικής έκφρασης 
και η λογοτεχνική παραγωγή της μεσαιωνι-
κής ή νεότερης Ελλάδας αποτελούν τεκμή-
ρια του εύρους και της ποικιλομορφίας των 
επιστημονικών ενδιαφερόντων του που εγ-
γράφονται στη σφαίρα των ανθρωπιστικών 
σπουδών.  

ΕΎΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η έρευνα που είχε ως στόχο την τελική δημοσίευση του νεολιθικού Κατσαμπά πραγμα-
τοποιήθηκε χάρη στην αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια του ανασκαφέα, Στυλιανού 
Αλεξίου. Ο κ. Αλεξίου μού εμπιστεύθηκε το υλικό και παρακολούθησε υπομονετικά και συνέ-
δραμε τη μελέτη σε όλα τα στάδιά της. Η έφορος κ. Εύα Γραμματικάκη και η διευθύντρια του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου κ. Νότα Δημοπούλου φρόντισαν, όταν εντοπίσθηκε το 
υλικό, να μεταφερθεί στο σύνολό του αμέσως στο στρωματογραφικό μουσείο της Κνωσού. 
Επίσης, χάρη στη θερμή φιλοξενία του Don Evely και της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής, 
η μελέτη ολοκληρώθηκε απρόσκοπτα. Θερμές ευχαριστίες οφείλω επίσης στις εφόρους Αλε-
ξάνδρα Καρέτσου και Μαρία Μπρεδάκη, που βοήθησαν, η καθεμία με τον δικό της τρόπο, 
στην πραγματοποίηση της μελέτης.
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This paper addresses the potential 
contribution of archaeological sites and 
finds from old excavations to the modern 
archaeological discourse and to improving 
modern urban life.  The discussion is centred 
around Neolithic Katsambas, a Neolithic 
hamlet and its adjacent burial rockshelter, 
excavated by Stylianos Alexiou in the first 
half of the 1950’s. The site is situated on 
the banks of the River Kairatos, 4km north 
of Knossos and within the same river valley. 
Unlike Knossos, however, Katsambas does 
not lie within an archaeological zone, but 
in a heavily and rapidly urbanized one. In 

Summary
The excavation of an excavation: Neolithic Katsambas half a century 

since its discovery
Nena Galanidou

recent years, an interdisciplinary research 
team has studied the archaeological material 
along with the palaeogeography of the site 
catchment area in order to prepare its final 
publication. Beyond presenting the main 
results of this work, the paper initiates a 
discussion of the potential role archaeological 
sites and monuments scattered within Cretan 
cities can play in order to give open spaces 
back to their citizens and mediate between 
prehistory and the public. Last but not least, 
it underlines the pioneering research of S. 
Alexiou.


