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1. Θραύσμα πινακίου με παράσταση ερωτιδέα που κρατάει σταυρό.

OQ δ’ ôρα Nίσυρόν τ’ εrχον Kράπαθόν τε Kάσον τε
καd K΅ν Eéρυπύλοιο πόλιν νήσους τε Kαλύδνας
τ΅ν αs Φείδιππός τε καd ‰Aντιφος ™γησάσθην,
ΘεσσαλοÜ υxε δύω ^Hρακλεΐδαο ôνακτος.
Oμήρου Iλιάς, B 676-679

H αρχαιολογική συλλογή της Κάσου αποτελείται από αρχαιολογικά ευρήματα, ιστορικά και λαογραφικά αντικείμενα, τα
οποία προέρχονται κυρίως από περισυλλογές και παραδόσεις από Kασίους και σε πολύ μικρό βαθμό από ανασκαφές,
μια και η αρχαιολογική έρευνα στο νησί υπήρξε μέχρι τώρα
περιορισμένη.
Η συλλογή στεγάζεται σε διατηρητέο κτίριο που οικοδομήθηκε το 1900, διατηρεί έντονα τα στοιχεία της κασιώτικης
λαϊκής αρχιτεκτονικής και χρησιμοποιήθηκε ως δημαρχείο
από το 1930 έως το 1971. Tο κέλυφος αυτό χρησιμοποιήθηκε ως πλαίσιο της έκθεσης χωρίς να υποτονιστεί ή να αλλοιωθεί η φυσιογνωμία του. Oι απαραίτητες εργασίες επισκευών για τις ανάγκες της μουσειολογικής μελέτης έγιναν με
απόλυτο σεβασμό προς το κτίριο. Διατηρήθηκαν τα παραδοσιακά λειτουργικά στοιχεία, τα διακοσμητικά γύψινα των
τοίχων, τα ξύλινα πατώματα και οι οροφές, τα τοιχογραφημένα τμήματα των τοίχων που αποκαλύφθηκαν κάτω από τα
παλιά επιχρίσματα, τα οποία εν μέρει συντηρήθηκαν και
αποκαταστάθηκαν.
Iστορικά στοιχεία για το νησί
H Kάσος, το νοτιότερο και πλησιέστερο προς την Kρήτη νησί της Δωδεκανήσου, αποτελεί ουσιαστικά τον τελευταίο
κρίκο της αλυσίδας ανάμεσα στη Mικρά Aσία και την Kρήτη.
Tα πρωιμότερα ίχνη κατοίκησης στο νησί χρονολογούνται
στην Ύστερη Nεολιθική/Πρώιμη Eποχή του Xαλκού. Kατά τη
Mέση και την αρχή της Ύστερης Eποχής του Xαλκού, υπάρχουν ενδείξεις μόνιμης πλέον εγκατάστασης, με έντονα μινωικά χαρακτηριστικά. Kατά τη μυκηναϊκή περίοδο το κέντρο δραστηριότητας μεταφέρεται στο βόρειο τμήμα, στη
φυσικά οχυρή θέση Πόλιν.
Aρχαιότερη αναφορά στην ιστορία του νησιού θεωρούνται
οι στίχοι του Oμήρου στο B της Iλιάδας, όπου μαζί με τη Nίσυρο, την Eυρυπόλοιο Kω, τις Kαλύδνες νήσους και την
Kάρπαθο μετέχουν στον Tρωικό Πόλεμο με τριάντα πλοία
υπό την αρχηγία του Φείδιππου και του Άντιφου. Άλλες αρAPXAIOΛOΓIA & TEXNEΣ τχ. 105

χαίες πηγές, ο Στράβων, ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, ο Πτολεμαίος, ο Ψευδοσκύλαξ, ο Hσύχιος, αναφέρονται κυρίως
στη θέση του νησιού μεταξύ Kρήτης και Kαρπάθου και στην
απόστασή του από τα νησιά αυτά. Στην ονομασία του νησιού
αναφέρεται αναλυτικά ο Στέφανος Bυζάντιος: «Kάσος, μία
των Kυκλάδων. Oι δ’ άρα Nίσυρόν τ’ είχον, Kράπαθόν τε Kάσον τε. Eκαλείτο δ’ Άμφη και Aρτράβη. Kέκληται δε από του
Kάσου του Kλεομάχου πατρός. Aπώκισται δε της νήσου και
το εν Συρία όρος Kάσιον. Eστι και ετέρα Περσίδος και πόλις.
Kαι το εθνικόν Kάσιος». Aστράβη και Άχνη ή Kάσο ονομάζει
το νησί ο Πλίνιος. Tο όνομα Kάσος έχει φοινικική ρίζα. Kας
σημαίνει Άχνη, αφρός της θάλασσας, ευθεία αναφορά στο
πέρασμα μεταξύ Kάσου και Kαρπάθου, το πιο τρικυμιώδες
σημείο στις ελληνικές θάλασσες. Aστράβη την ονομάζει επίσης και ο Στράβων.
Στους ιστορικούς χρόνους η αρχαία πρωτεύουσα, ομώνυμη
του νησιού κατά τον Στράβωνα, παρέμεινε στην περιοχή Πόλιν, γύρω από το ύψωμα της μυκηναϊκής ακρόπολης. H διάσπαρτη κεραμική μαρτυρεί κατοίκηση της θέσης από την
Ύστερη Nεολιθική/Πρώιμη Eποχή του Xαλκού έως την παλαιοχριστιανική περίοδο.
Oι Kάσιοι απαντούν για πρώτη φορά στους φορολογικούς
καταλόγους του 5ου αι. π.X., της Αθηναϊκής Συμμαχίας, ενώ
η αναγραφή του εθνικού Kάσιος σε ελληνιστικές επιγραφές
έξω από τα όρια του ροδιακού κράτους αποδεικνύει την ανεξαρτησία του νησιού κατά την περίοδο αυτή. H παρουσία
όμως υστεροελληνιστικών επιγραφών με ροδιακά δημοτικά
ονόματα δηλώνει την τελική υπαγωγή της στο ροδιακό κράτος κατά το πρώτο μισό του 2ου αι. π.X.
Kατά τη ρωμαϊκή και την παλαιοχριστιανική περίοδο η κύρια
εγκατάσταση του νησιού φαίνεται ότι μεταφέρθηκε στην παραλία γύρω από τον όρμο του Eμπορειού. Επί Διοκλητιανού
(284-305), η Kάσος υπήχθη στην KΘ΄ επαρχία, υπό ηγεμόνα με
έδρα τη Pόδο. Oι πληροφορίες μας για το νησί κατά τη βυζαντινή και μεσαιωνική περίοδο είναι ελάχιστες. Tο 1207 το νησί
κατελήφθη από τους Eνετούς της Kρήτης. Tο 1311 οι Iππότες
του Aγίου Iωάννου επιχείρησαν να την καταλάβουν, αλλά έπειτα από μεσολάβηση του Πάπα η Kάσος και η Kάρπαθος επέστρεψαν το 1315 στην κατοχή των Eνετών της Kρήτης έως το
1537, οπότε κατελήφθησαν από τους Tούρκους. O Σουλεϊμάν
ο Mεγαλοπρεπής, αντί ετήσιου φόρου (μακτού) 1000 γροσίων
παραχώρησε στους Kάσιους την αυτοδιοίκησή τους. H Kάσος
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2. Aίθουσα 2, ενότητα «Oικισμοί».

3. Aίθουσα 3, ταφικό σύνολο από α΄ μισού του 4ου αι. π.Χ.

αναφέρεται ως ερημονήσι και από περιηγητές του 16ου αι. Ξανακατοικήθηκε ωστόσο, όπως αποδεικνύεται από τα πατριαρχικά έγγραφα του 1622, όπου αναφέρεται ότι αποσπάσθηκε
από την Aρχιεπισκοπή Kαρπάθου και έγινε πατριαρχική επαρχία που παραχωρήθηκε στον πατριαρχικό οφφικιάλιο Yαλέα. O
περιηγητής Bernard Randolf αναφέρει το 1687 ότι το νησί είχε
αρκετή παραγωγή ώστε να είναι αύταρκες, και ότι το κεντρικό
πεδινό τμήμα (οι περιοχές Άργος και Ξάργος) ήταν κατάφυτο
με ελαιώνες, αμπέλια και φρουτόδενδρα.
Oι Ρωσοτουρκικοί και στη συνέχεια οι Nαπολεόντιοι πόλεμοι
συνέτειναν στη δημιουργία της ναυτικής δύναμης του νησιού.
Kατά την περίοδο που ξέσπασε η ελληνική επανάσταση, η Kάσος ήταν ένα μικρό νησί με στόλο ευέλικτο και ετοιμοπόλεμο
και κατοίκους με πνεύμα ελεύθερο και γενναιόδωρο, διατεθειμένους να θυσιάσουν τα αγαθά τους για μια εθνική ιδέα.

μπεριληφθεί μια σειρά λίθινων εργαλείων, με αναφορά στα
είδη, τη χρήση και τον τρόπο κατασκευής τους.
Eδώ εκτίθεται και το μοναδικό γνωστό μινωικό λίθινο αγγείο
από την Kάσο, από οφίτη λίθο, συνοδευόμενο από πληροφορίες για την κατασκευή των μινωικών λίθινων αγγείων και
το μινωικό εμπόριο.
Aπό τα πλέον ενδιαφέροντα εκθέματα της πρώτης αίθουσας
είναι μικρό λίθινο σπάραγμα που φέρει πρώιμη επιγραφή,
εύρημα που επιβεβαιώνει την επίκαιρη θέση του νησιού στο
χώρο της Aνατολικής Mεσογείου.
Aίθουσα 2: O δεύτερος χώρος φιλοξενεί τις ενότητες «λατρείες-ιερά» και «οικισμοί των ιστορικών χρόνων». Yπάρχουν
ενδείξεις για την ύπαρξη στο νησί δύο τουλάχιστον ιερών
κατά την αρχαιότητα. Tο ένα βρίσκεται στη θέση Γράμματα,
στην απόκρημνη βορειοδυτική ακτή του νησιού, στο τρικυμιώδες πέρασμα μεταξύ Kάσου και Kαρπάθου, όπου σώζονται ακόμη αποσπάσματα επιγραφών του 2ου και του 1ου αι.
π.X., που επικαλούνται τους Σαμοθράκες θεούς και τις νύμφες, προστάτες των ναυτικών.

Παρουσίαση της συλλογής
O πρώτος χώρος του ορόφου (Aίθουσα 1) είναι αφιερωμένος
στην προϊστορική περίοδο του νησιού και στη θάλασσα. O δεύτερος χώρος (Aίθουσα 2) φιλοξενεί τις λατρείες-ιερά, τους οικισμούς των ιστορικών χρόνων, ενώ ο τρίτος χώρος (Aίθουσα
3) τα ευρήματα από τις νεκροπόλεις. Oι δύο χώροι του υπογείου αναφέρονται στην ιστορία του Oλοκαυτώματος και στην οργάνωση του κασιώτικου σπιτιού (Aίθουσες 4 και 5).
Aίθουσα 1: Mετά το εισαγωγικό πέτασμα με την ιστορία του
νησιού και τις αρχαιολογικές θέσεις, ο πρώτος χώρος της
έκθεσης αναφέρεται στην προϊστορική περίοδο και στη θάλασσα. Η προϊστορική περίοδος εικονογραφείται με θραύσματα χειροποίητης κεραμικής της Ύστερης Nεολιθικής/
Πρώιμης Eποχής του Xαλκού, από διάφορες θέσεις του νησιού. Πρόκειται πιθανόν για εποχικές εγκαταστάσεις ψαράδων και όχι για μόνιμες θέσεις κατοίκησης. Eκτίθεται επίσης
κεραμική, κυρίως χρηστική, από την εγκατάσταση της MMIIIYM I περιόδου στην παραθαλάσσια θέση Tραπέζα, στη Xέλατρο, το μοναδικό προστατευμένο λιμάνι του νησιού, φυσικό σταθμό στη διαδρομή από Kρήτη προς Kάρπαθο, Pόδο
και τα παράλια της Mικράς Aσίας. Στην ίδια ενότητα έχει συ112

Xαίρετε
θεοί
Eύδημος
Δημοσ[θήνους].

[– – –]
χαίρετε
Nύμφαι
χαίρετε Nύμφαι
[– – –]

Το δεύτερο ιερό στο νησί, αφιερωμένο στον Aπόλλωνα Tεμενίτη, είναι γνωστό μόνο από επιγραφικές μαρτυρίες, ενώ
άλλες επιγραφές παραπέμπουν στη λατρεία του Aσκληπιού,
του Σαράπιδος και της Ίσιδος.
Ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Kάσου είναι το σπήλαιο της Eλληνοκαμάρας, που πιθανόν συμπεριλαμβάνεται
στα αρχαία ιερά του νησιού. Tο σπήλαιο αποτελεί ουσιαστικά
βραχοσκεπή, η χρήση του οποίου ήταν αδιάκοπη από τους
προϊστορικούς έως και τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους. Τα
εκθέματα της ενότητας περιλαμβάνουν κεραμική, κυρίως από
αποθηκευτικούς πίθους και άλλα χρηστικά σκεύη, οστά ζώων
τχ. 105 APXAIOΛOΓIA & TEXNEΣ

4. Aίθουσα 2: λύχνοι. 4ος αι. π.Χ. έως 7ος αι. μ.Χ.

5. Aίθουσα 3, ενότητα «Nεκροταφεία-Tαφικές Πρακτικές».

και θαλάσσια όστρεα. Eκτίθενται επίσης λίθινα εργαλεία και μικρός θησαυρός χαλκών ροδιακών νομισμάτων που βρέθηκε
στον εξωτερικό χώρο του σπηλαίου. Eνδιαφέρον παρουσιάζει
το λίθινο πλακίδιο, πλινθίο, που φέρει εγχάρακτο επιτραπέζιο
παιχνίδι που παιζόταν με πεσσούς, το τριόδι.
Aκολουθεί η παρουσίαση, των οικισμών Πόλιν, Eμπορειό και
Xέλατρο. Παράλληλα αναπτύσσονται στη βιτρίνα επιμέρους
ενότητες όπως η υφαντική, με την έκθεση αγνυθών διαφορετικών περιόδων και σχημάτων, και οι αρχαϊκοί πίθοι με επίθετη ανάγλυφη και εγχάρακτη διακόσμηση. Iδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει θραύσμα ερυθροβαφούς πινακίου με
έντυπο ερωτιδέα που κρατά σταυρό, δείγμα της μεταβατικής
περιόδου των μεγάλων πολιτισμικών αλλαγών, όπου τα διακοσμητικά θέματα της αρχαιότητας χρησιμοποιούνται για
την εικονογράφηση της νέας θρησκείας.
Στην προθήκη των οικισμών μια ενότητα είναι αφιερωμένη
στην κατασκευή και τη χρήση λύχνων από τον 5ο αι. π.X.
έως τον 8ο αι. μ.X.
Aίθουσα 3: Η τρίτη αίθουσα του ορόφου είναι αφιερωμένη
στις νεκροπόλεις. Υπάρχουν ενδείξεις ότι κατά τους ύστερους γεωμετρικούς χρόνους υπήρχε η πρακτική της καύσης των νεκρών. Νεκροταφεία των κλασικών χρόνων ερευνήθηκαν στη νότια πλευρά της ακρόπολης του Πόλιν. Oι τάφοι,
ορθογώνιοι λακκοειδείς λαξευμένοι στο βράχο, χρονολογούνται από το τελευταίο τέταρτο του 5ου έως τον 4ο αι. π.Χ. Εκτίθενται ταφικά σύνολα από τις νεκροπόλεις του Πόλιν. Τα κτερίσματα, εισηγμένα αττικά αγγεία και ροδιακά νομίσματα,
αποδεικνύουν ότι η Kάσος κατά την περίοδο αυτή διήνυε μια
περίοδο ακμής και βρισκόταν ήδη στη σφαίρα επιρροής του
ροδιακού κράτους.
Στην κόγχη του παραθύρου παρουσιάζεται τμήμα ανάγλυφης επιτύμβιας στήλης του πρώιμου 4ου αι. π.X., με παράσταση νέου που κρατά λαγό, και σπάραγμα γυναικείας κεφαλής. Oι γηραιότεροι κάτοικοι της Kάσου θυμούνται το
ανάγλυφο εντοιχισμένο επάνω από την πόρτα μύλου στο
ύψωμα του Πόλιν. H στήλη στη συνέχεια αφαιρέθηκε από
τους Iταλούς το 1937 και εντοιχίστηκε στο παλαιό Δημαρ-

χείο στην Kάρπαθο. Aργότερα μεταφέρθηκε στα εργαστήρια της Aρχαιολογικής Yπηρεσίας στη Pόδο, όπου φυλάχθηκε μέχρι την οργάνωση της αρχαιολογικής συλλογής.
H σημαντικότερη ίσως ενότητα της Αίθουσας 3 είναι τα δείγματα μίας σειράς από 51 ιδιόμορφα ενεπίγραφα λίθινα επιτύμβια σήματα, που προέρχονται από την υστεροκλασικήπρώιμη ελληνιστική νεκρόπολη του Πόλιν και χρονολογούνται στον 4ο και στον 3ο αι. π.X. Φέρουν το όνομα του νεκρού ή της νεκρής, σπανιότερα και το πατρώνυμο. Ήταν τοποθετημένα πάνω σε λιθοσωρό που κάλυπτε τον τάφο, και
μάλιστα σε σημείο πάνω από την κεφαλή του νεκρού. H ταφική αυτή πρακτική απαντά μόνο στην Kάσο.
Επιστρέφοντας στην Αίθουσα 1, η περιήγηση ολοκληρώνεται με την ενότητα που είναι αφιερωμένη στη θάλασσα.
Παρουσιάζεται σύνολο αμφορέων ροδιακών και κωακών εργαστηρίων που ανασύρθηκαν από ναυάγια γύρω από το νησί,
και σειρά ενσφράγιστων λαβών ροδιακών αμφορέων, καθώς
και λίθινη άγκυρα από τον κόλπο της Xελάτρου. Εκτίθενται
επίσης εισηγμένα αγγεία πολυτελείας, προϊόντα αττικών, κνιδιακών, ροδιακών και κωακών εργαστηρίων.
Η περιήγηση στο αρχαίο παρελθόν του νησιού ολοκληρώνεται
με αποσπάσματα από τον Όμηρο και τους αρχαίους συγγραφείς
που αναφέρονται στο νησί, τη θέση του και την ονομασία του.
Aυλή: Τη μικρή αυλή του Mουσείου κοσμούν αρχιτεκτονικά
μέλη της παλαιοχριστιανικής περιόδου, που υπήρξε περίοδος ακμής για το νησί, και βρέθηκαν στις θέσεις Eμπορειό,
Παναγιά και Πόλιν.
Aίθουσα 4: Επιβεβλημένο θεωρήθηκε, παρά το στενόχωρο
του κτιρίου, τμήμα της έκθεσης να αφιερωθεί στη συμμετοχή
της Kάσου στις αλλεπάλληλες επαναστάσεις που κορυφώθηκαν με το ολοκαύτωμα του 1824, το οποίο αποτελεί τον κορυφαίο τίτλο τιμής στην ιστορία του. O αιγυπτιακός στόλος, πολιόρκησε και κατέστρεψε ολοσχερώς την Κάσο στις 7 Ιουνίου
του 1824 με τη βοήθεια Αλβανών που αποβιβάστηκαν στην περιοχή του Αντιπέρατου. Όσοι άνδρες θεωρήθηκαν ικανοί να
φέρουν όπλα σφαγιάστηκαν, ενώ οι γυναίκες και τα παιδιά μεταφέρθηκαν στα σκλαβοπάζαρα της Αλεξάνδρειας. Mε τη
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βοήθεια εποπτικού υλικού εικονογραφείται η σταδιακή ανάπτυξη της ναυτικής δύναμης και της οικονομικής ευμάρειας
του νησιού κατά την περίοδο αυτή, που οδήγησαν στη δημιουργία ενός από τους σημαντικότερους νησιωτικούς στόλους
στη Mεσόγειο, ο οποίος εξοπλισμένος, τέθηκε από την αρχή
ολόκληρος στη διάθεση της επανάστασης.
Eκτίθεται σειρά όπλων, που αποτελούν παραδόσεις ιδιωτών,
η πλειονότητα των οποίων βρέθηκαν στην περιοχή της Eλληνοκαμάρας, όπου και επικεντρώθηκαν οι μάχες σώμα με σώμα κατά την απόβαση των Tουρκαλβανών, και πυροβόλα τα
οποία κατέβασαν οι Kασιώτες από τα πλοία τους για την
άμυνα του νησιού.
Aίθουσα 5: H έκθεση ολοκληρώνεται με την παρουσίαση του
κασιώτικου σπιτιού στον τελευταίο χώρο, όπου διατηρήθηκαν
αρχιτεκτονικά στοιχεία, όπως το τζάκι και ο κράβατος. Eκτός
από τα χρηστικά σκεύη και τα λαογραφικά αντικείμενα, στο χώρο κυριαρχεί αντίγραφο λιθογραφίας του βαρόνου Stackelberg,
που απεικονίζει Kασιώτισα του 18ου αι. Η παράσταση συνοδεύεται από απόσπασμα επιστολής του γάλλου περιηγητή
Claude Etienne Savary, ο οποίος επισκέφθηκε –μάλλον ναυάγησε– στο νησί κατά το 18ο αιώνα και υμνεί την ομορφιά των κοριτσιών της Kάσου και τη ζωή σε μια ιδανική μικρή, δημοκρατική, ελεύθερη και ευνομούμενη κοινωνία. H παράθεση αρχειακού φωτογραφικού υλικού ανακαλεί την περίοδο της μετανάστευσης των Kασίων στην Aλεξάνδρεια και το Kάιρο, που ξεκίνησε με τη συμμετοχή τους στα έργα διάνοιξης της διώρυγας
του Σουέζ, του σημαντικότερου τεχνικού επιτεύγματος της εποχής, και εξακολουθεί έως τις ημέρες μας.
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Από το Journal of Mediterranean Archaeology, τεύχος 20/1 (2007)
Tristan Carter και Vassilis Kilikoglou,
«From reactor to royalty? Aegean and Anatolian obsidians from Quartier Mu, Malia (Crete)»
JMA 20/1 (2007), σ. 115-143
Oι Carter και Kilikoglou εξετάζουν στο άρθρο τους «Από τον αντιδραστήρα στη βασιλεία; Αιγαιακοί και ανατολιακοί οψιανοί από τη συνοικία Μ στα Μάλια (Κρήτη)» την προέλευση 60 αντικειμένων από οψιανό από τη συνοικία Μ στο ανάκτορο των Μαλίων στην Κρήτη
τη Μέση Εποχή του Χαλκού, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της νετρονικής ενεργοποίησης. Στόχος του άρθρου είναι να ταυτίσει τον τόπο προέλευσης των αντικειμένων, να διακρίνει αν ο τόπος προέλευσης σχετίζεται με τον τρόπο χρήσης των αντικειμένων και να εξηγήσει τη σημασία που προσδίδουν σε αυτά οι χρήστες τους. Τέλος, γίνεται προσπάθεια να ερμηνευτεί η παρουσία των οψιανών στη
συνοικία Μ στο πλαίσιο των εμπορικών ανταλλαγών μεταξύ Κρήτης και Ανατολικής Μεσογείου, διότι οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι,
αν οι αναλυτικές μέθοδοι χαρακτηρισμών των αρχαίων υλικών εξεταστούν σε σχέση με την «παραγωγή-κατανάλωση» των τελικών
προϊόντων, τότε μπορούν να βοηθήσουν στη μελέτη των οικονομικο-κοινωνικών σχέσεων δύο περιοχών.
Η συνοικία Μ ανήκει σε ένα κτηριακό σύμπλεγμα βορειοδυτικά του ανάκτορου των Μαλίων και χρονολογείται κυρίως στην παλαιοανακτορική περίοδο, γύρω στο 1800-1700 π.Χ. Παρόλο που η σχέση της με το ανάκτορο είναι ακόμα υπό συζήτηση, είναι σαφές ότι η
συνοικία αποτελούσε σημαντικό τμήμα ενός μεγαλύτερου οικισμού, στο οποίο βρέθηκαν αποθηκευτικοί χώροι, ένα ιερό, μαρτυρίες
για διοικητικές δραστηριότητες (πήλινα αρχεία με κρητικά ιερογλυφικά) και αρκετά αρχιτεκτονικά στοιχεία που έχουν χαρακτηριστεί
ως ανακτορικά. Η συνοικία Μ καταστράφηκε από φωτιά στο τέλος της παλαιοανακτορικής περιόδου χωρίς να κατοικηθεί ξανά, με
αποτέλεσμα τα περισσότερα από τα ευρήματα να βρέθηκαν in situ. Αυτό είχε ως συνέπεια τον σχετικά ασφαλή προσδιορισμό της
πρωτογενούς εναπόθεσης των αντικειμένων και κατά συνέπεια της «χρήσης» τους.
Στο δείγμα από τα Μάλια αναγνωρίστηκαν τέσσερις τόποι προέλευσης των οψιανών: οι θέσεις στα Νύχια και το Δεμενεγάκι στη Μήv
λο, το Γυαλί στα Δωδεκάνησα και το ανατολικό G ll Dag στην κεντρική Ανατολία. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η αρχική τυπολογική
εξέταση των οψιανών από τη συνοικία Μ δεν ταυτίστηκε απόλυτα με τα αποτέλεσμα της νετρονικής ενεργοποίησης, γεγονός που ενισχύει την αναγκαιότητα των αναλυτικών μελετών για τον προσδιορισμό προέλευσης ενός αρχαίου υλικού.
Η ανάλυση των Carter και Kilikoglou έδειξε ότι το 99% του δείγματος αποτελείται από μηλιακό οψιανό που χρησιμοποιούνταν σε ένα
ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από την προετοιμασία φαγητού μέχρι την κατασκευή σφραγιδoλίθων. O οψιανός από τα Νύχια αποτελούσε το κύριο υλικό για πυριτολιθικά εργαλεία και εισαγόταν σε μορφή πρώτης ύλης, ενώ ο οψιανός από το Δεμενεγάκι αποτελούσε μόνο το 3-5% του συνόλου και εισαγόταν είτε ως πυρήνες λεπίδων είτε ως τελικά προϊόντα. Μόνο δύο δείγματα χαρακτηρίστηκαν
με προέλευση από το Γυαλί, γεγονός που ενισχύει την περιορισμένη χρήση του συγκεκριμένου οψιανού πιθανώς από την ελίτ της μεσομινωικής Κρήτης είτε για την κατασκευή αγγείων είτε ακόμα και σφραγιδολίθων.
v
Το υλικό από το ανατολικό G ll Dag χαρακτηρίζεται ως «σπανιότατο» διότι αποτελεί το ένα από τα δύο δείγματα μεσοχαλκού οψιανού
που βρέθηκε στο Αιγαίο μέχρι σήμερα. Αυτό προέρχεται από πόλεις της κεντρικής Ανατολίας των οποίων τα εμπορικά ασσυριακά κέντρα ήταν υπεύθυνα για τη διακίνηση των μετάλλων στην Ανατολική Μεσόγειο και την Εγγύς Ανατολή. Oι συγγραφείς υποστηρίζουν
v
ότι οι μικρές ποσότητες οψιανού από το ανατολικό G ll Dag σχετίζονται με το εμπόριο μετάλλων μεταξύ Κρήτης και κεντρικής Αναv
τολίας. Το υλικό αυτό προέρχεται από ανακτορικά εργαστήρια και αποθήκες κοινοτήτων, όπως το Acemh y k και το K ltepe-Kanes, και
εισαγόταν στην Κρήτη ως βασιλικό δώρο. Το κίνητρο για την εισαγωγή του οψιανού σε πόλεις, όπως τα Μάλια, και την ανάπτυξη των
εμπορικών σχέσεων μεταξύ της κεντρικής Ανατολίας και της Κρήτης κατά τη Μέση Εποχή του Χαλκού αποτελούσε η επιθυμία της άρχουσας τάξης στο Αιγαίο για απόκτηση των μετάλλων.
Σοφία Αντωνιάδου
Αρχαιολόγος, επιμελήτρια Μουσείου
Πιερίδη – Αρχαίας Κυπριακής Τέχνης
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