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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Νιώθω ιδιαίτερη τιμή και χαρά για τη συμμετοχή μου στην έκδοση των  Πρακτικών της Διημε-
ρίδας «Η Αρχαία Αλάσαρνα της Κω», που πραγματοποιήθηκε στο νησί μας πριν από τρία 

χρόνια. 
Θέλω να συγχαρώ όσους και όσες βοήθησαν στην επιτυχία της διημερίδας και να ευχαριστήσω 

προσωπικά τη διευθύντρια και εκπρόσωπο της πανεπιστημιακής ανασκαφής ομότιμη Καθηγήτρια 
Κλασικής Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γ. Κοκκο-
ρού-Αλευρά, καθώς και τις συνδιευθύντριες, ομότιμες καθηγήτριες Βυζαντινής Αρχαιολογίας, κυρί-
ες Σ. Καλοπίση-Βέρτη και Μ. Παναγιωτίδη-Κεσίσογλου, για την τεράστια συμβολή τους στην ανα-
σκαφή και την ανάδειξη της αρχαίας Αλάσαρνας. Επί τριάντα πέντε χρόνια και με τη συνεργασία 
εκλεκτών επιστημονικών συνεργατών και φοιτητών αρχαιολογικών τμημάτων πανεπιστημίων της 
Ελλάδας και του Εξωτερικού αφιέρωσαν τη ζωή τους στη συστηματική έρευνα της αρχαίας Αλάσαρ-
νας. Τίμησαν την Καρδάμαινα, τίμησαν την Κω, τίμησαν τα Δωδεκάνησα. Χρέος και τιμή για όλους 
εμάς αποτελεί συνεπώς η στήριξη της μεγάλης αυτής προσπάθειας. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαί-
ου κ. Γιώργος Χατζημάρκος και οι συνεργάτες του θα είμαστε δίπλα σε κάθε μελλοντική προσπάθεια 
ανάδειξης της αρχαίας Αλάσαρνας.  

Είμαι βέβαιος ότι η έκδοση αυτή έρχεται να ενισχύσει την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του 
τόπου μας και να αποτελέσει το μέσο για να ταξιδέψει το όνομα του νησιού μας στα πέρατα της γης.

Εύχομαι να ακολουθήσουν πολλές ακόμα διημερίδες και πολλά ακόμα συνέδρια ώστε να ολο-
κληρωθεί αυτό το τεράστιας σημασίας έργο, που θα συνδέσει το παρελθόν με το παρόν και θα μας 
βοηθήσει να μπούμε με περισσότερα εφόδια στη νέα εποχή που ανοίγεται μπροστά μας.

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης 

και Απασχόλησης Δωδεκανήσου
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΌΣ ΌΜΙΛΌΣ ΚΏΏΝ 

«Ο ΦΙΛΗΤΑΣ»

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
                                                     

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Ομίλου Κώων ΦΙΛΗΤΑΣ με ιδιαίτερη χαρά χαιρετί-
ζει την έκδοση  των πρακτικών της Διημερίδας που συνδιοργάνωσε με την περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου, τον Δήμο Κω, την επιχείρηση Μαρίνας Δήμου Κω και τον Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστο-
ρίας της Τέχνης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Το Δ.Σ. του Ομίλου μας 
και όλα τα μέλη εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλους τους διακεκριμένους  επιστήμονες 
του ΕΚΠΑ που τιμούν επί χρόνια την αρχαιολογική έρευνα και τον τόπο μας, αναδεικνύοντας συ-
νεχώς τον αρχαιολογικό και ιστορικό του πλούτο. Επίσης, εκφράζουμε ευχαριστίες στην περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου και τον Περιφερειάρχη κ. Γ. Χατζημάρκο, στον Δήμο της Κω και στον Δήμαρχο κ. 
Γ. Κυρίτση, στη ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε., στην Κοινότητα Καρδάμαινας, στο ΔΟΠΑΒΣ, στο ξενοδοχείο Kos 
Ηotel Junior Suites, στo βιβλιο πωλείο ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ του Π. Θαλασσινού, στην Blue Star Ferries, 
στον κ. Σ. Μαραγκό για την παραχώρηση του λεωφορείου για τη μεταφορά των συνέδρων στην 
Καρδάμαινα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στον κ. Ν. Πουλιού, στον διευθυντή του ξενοδοχείου 
κ. Μιχ. Χατζηστέργο και στο προσωπικό, όπως και στον διευθυντή της ΜΑΡΙΝΑΣ κ. Σ. Μαραγκό. 
Για τη φιλοξενία και το ενδιαφέρον του ευχαριστούμε επίσης τον κ. Ν. Πόγια της κοινότητας Καρ-
δάμαινας.

Στη διημερίδα παρουσιάστηκαν 15 ανακοινώσεις με τα αποτελέσματα της υπερτριακονταετούς 
(1985-2017) συστηματικής έρευνας στο ιερό του Απόλλωνα Πυθαίου-Πυθαέως και στον πρώιμο βυ-
ζαντινό οικισμό στην Αρχαία Αλάσαρνα (σύγχρονη Καρδάμαινα) της Κω. Πρόκειται για ένα πα-
νάρχαιο ιερό, αρχαιότερο από το διάσημο Ασκληπιείο, η λατρεία στο οποίο ξεκινά γύρω στο 900 
π.Χ. και διαρκεί έως και τον 4ο αι. μ.Χ., με ιδιαίτερη ακμή στους ελληνιστικούς και πρώιμους-μέσους 
ρωμαϊκούς χρόνους. Στον ίδιο χώρο και πάνω στα ίδια κτίρια κτίστηκε ο πρώιμος βυζαντινός οικι-
σμός της Αλάσαρνας που ήκμασε έως τον 7ο αι. μ.Χ.

Τα βασικά συμπεράσματα και αιτήματα που προέκυψαν από τη Διημερίδα είναι:

• Να εξασφαλισθεί σταθερή χρηματοδότηση για τη συνέχιση της ανασκαφής. 
• Να προβλεφθεί οικονομική ενίσχυση της ανασκαφής από την Περιφέρεια και τον Δήμο Κω.
• Να συναφθεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Υπ. Πολιτισμού.
•  Να εξασφαλισθούν καταλύματα για τους φοιτητές που παίρνουν μέρος στην ανασκαφή (πε-

ρίπου 30-40). 
• Ο Δήμος και η Κοινότητα να συμβάλουν στη φύλαξη του χώρου μετά από έγκριση της Αρ-

χαιολογικής Υπηρεσίας σε περίπτωση που δεν οριστούν φύλακες.
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• Να καθιερωθεί η αποψίλωση και ο καθαρισμός του αρχαιολογικού χώρου, λίγο πριν από την 
έναρξη της τουριστικής περιόδου, από τον Δήμο της Κω και την Κοινότητα της Καρδάμαινας 
με την εποπτεία της ΕΦΑ Δωδεκανήσου ή της πανεπιστημιακής ομάδας ανασκαφής.

• Να εξευρεθούν πόροι α) για την ανάδειξη του χώρου και β) για την επέκταση της αποθήκης 
και στεγανοποίηση της υπάρχουσας.

• Να αξιοποιηθεί η φωτογραφική έκθεση α) με τη μετατροπή της σε περιοδική έκθεση στα σχο-
λεία και πολιτιστικά κέντρα της Κω ξεκινώντας από το Δημοτικό Σχολείο της Καρδάμαινας 
και β) Να λειτουργήσει μόνιμη φωτογραφική έκθεση στο παλιό κτίριο του Δημοτικού Σχο-
λείου της Καρδάμαινας.

• Να εκδοθούν τα πρακτικά της διημερίδας. 
• Να υιοθετηθεί από το Δημοτικό Σχολείο Καρδάμαινας ή και περισσότερα ο εν λόγω χώρος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

     Ο Πρόεδρος                                                                             Η Γενική Γραμματέας
 

            ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ                                                   ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΛΑΝΤΑ-ΠΑΡΙΣΙΔΟΥ
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΏΝ ΑΝΑΣΚΑΦΉΣ

Σεβασμιότατε, αξιότιμε εκπρόσωπε του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Καραμέρο, αξι-
ότιμοι κ. κ. βουλευτές Δωδεκανήσου, κ. Περιφερειάρχα, κ. Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε του Πνευμα-

τικού Ομίλου Κώων «Ο Φιλητάς», κ. πρόεδρε του Τεχνικού Επιμελητηρίου, του Εμπορικού και 
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνεργάτες,

Πρώτα απ’ όλα θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες όλων μας για την παρουσία σας 
στη Διη μερίδα που τιμά την ανασκαφική και ερευνητική προσπάθεια του Τομέα Αρχαιολογίας και 
Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου της Αθήνας από το 1985 μέχρι σήμερα και που, όπως ευχό-
μαστε και ελπίζουμε, θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια ακόμη. Η πραγματοποίηση αυτής της Διημερί-
δας ξεκίνησε με πρωτοβουλία του προέδρου του «Φιλητᾶς» κ. Κωστή Ιωάννου και της γραμματέως 
του Ομίλου, παλαιάς και σταθερής φίλης της ανασκαφής μας, της αρχαιολόγου-εκπαιδευτικού κ. 
Μαρίας Τουλαντά-Παρισίδου που με ιδιαίτερο ζήλο και ενθουσιασμό αφοσιώθηκε στην υλοποίηση 
της ιδέας. Η οικονομική και παντός άλλου είδους στήριξη και διευκόλυνση της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, ιδιαίτερα του περιφερειάρχη κ. Γεωργίου Χατζημάρκου, του αντιπεριφερειάρχη επί των 
Πολιτιστικών κ. Κάλλιστου Διακογεωργίου και των συνεργατών τους, υπήρξαν αποφασιστικός πα-
ράγοντας για τη διεξαγωγή της. Το ίδιο σημαντική ήταν η υποστήριξη του δήμου της Κω, και ιδιαί-
τερα του δημάρχου κ. Γεωργίου Κυρίτση στην προσπάθειά μας, καθώς και πολλών άλλων μελών 
του «Φιλητᾶς» και του δήμου. Ο επικεφαλής του κοινοτικού διαμερίσματος της Καρδάμαινας κ. 
Νίκος Πόγιας διευκόλυνε με κάθε τρόπο, όπως πάντα άλλωστε, τον καθαρισμό και ευπρεπισμό του 
αρχαιολογικού χώρου και τον ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό, καθώς και για τη δεξίωση που  παρέθεσε 
για τους επισκέπτες κατά τη διάρκεια της ξενάγησης. Χωρίς ωστόσο τον μόχθο δύο ανθρώπων, της κ. 
Μαρίας Παρισίδου, στην οποία ήδη αναφέρθηκα, και του πρώην μαθητή μας και νυν σταθερού και 
βασικού συνεργάτη της πανεπιστημιακής ανασκαφής, διδάκτορα της αρχαιολογίας κ. Νικόλα Δη-
μάκη η πραγματοποίηση της Διημερίδας θα ήταν ανέφικτη. Και οι δύο αποτέλεσαν την Οργανωτική 
Επιτροπή που επιβαρύνθηκε με όλες τις πτυχές της διοργάνωσης, από την αναζήτηση και εξεύρεση 
συνεργασιών και πόρων, με την οποία ασχολήθηκε κυρίως η κ. Παρισίδου, και τον συντονισμό όλων 
των εργασιών, μέχρι και την εκπόνηση και των δοκιμίων για την πρόσκληση, την αφίσα, τη συγκρό-
τηση του προγράμματος και τέλος την αποστολή των προσκλήσεων που φρόντισε ο δρ Νικόλας Δη-
μάκης. Όλα απαίτησαν και πολλή γραφειοκρατική εργασία. Τέλος η κ. Έφη Ρηγάτου, αρχαιολόγος 
με μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Μουσειολογία και στη Φωτογραφία, επίσης μαθήτριά μας και επί 
μακρόν συνεργάτιδά μας, ανέλαβε σε συνεργασία με τον κ. Δημάκη το στήσιμο της φωτογραφικής 
έκθεσης, καθώς και τη γραμματειακή υποστήριξη του συνεδρίου μαζί με την κ. Νίλουφερ Τλε. Ο 
συνεργάτης μας δρ Γιώργος Δουλφής βοήθησε, όπως πάντα, πρόθυμα στη διεκπεραίωση πρακτικών 
προβλημάτων από την Αθήνα. Σημαντικότατη και καθοριστική για την επιτυχή διοργάνωση της 
διημερίδας ήταν και η συμβολή του κ. Γιάννη Φραγκούλη (τότε μέλους του «Φιλητᾶς»). Οι ευχαρι-
στίες μας σε όλους είναι εκ βάθους καρδίας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα βέβαια τους χορηγούς αυτής 
της εκδήλωσης, την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, τον Δήμο της Κω, την Α.Ε. Μαρίνα Κω, την Blue Star 
Ferries, το ξενοδοχείο Κος. Θερμές ευχαριστίες οφείλονται τέλος σε όσους δέχτηκαν να προεδρεύ-
σουν στις συνεδρίες. Το έργο που έχει επιτελεσθεί στο ιερό του Απόλλωνα από το 1985 έως σήμερα 
και που ελπίζουμε να συνεχιστεί με γοργότερους ρυθμούς και μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, οφεί-
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λει πολλά σε πολλούς ανθρώπους. Η Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου με επικεφαλής 
παλαιότερα τον δρα Ιωάννη Παπαχριστοδούλου και η χωριστή τότε Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιο-
τήτων με επικεφαλής τον αείμνηστο δρα Hλία Κόλλια υπήρξαν στυλοβάτες της προσπάθειάς μας. 
Η αείμνηστη Χάρις Κάντζια ήταν η αρχαιολόγος της Κω που ξεκίνησε τη σωστική ανασκαφή στον 
χώρο και με την οποία συνεργαστήκαμε αρχικά. Έκτοτε η Εφορεία στάθηκε στο πλευρό μας, όπως 
και όλοι οι πρόεδροι της παλαιάς Κοινότητας της Κω, από τους οποίους ξεχωριστά θα αναφέρουμε 
τον κ. Στέργο Μπίλη και τον κ. Θεοδόση Βαρκά, αλλά και τον τότε γραμματέα της κοινότητας κ. 
Φίλιππο Παπακωνσταντίνου. Σταθερά το Υπουργείο Αιγαίου και Ναυτιλίας ενισχύει οικονομικά 
την ανασκαφή μας και η διευθύντρια του Τμήματος Πολιτισμού κ. Μάγδα Αλβανού συντρέχει απο-
φασιστικά στην αντιμετώπιση των όποιων διαδικαστικών προβλημάτων. 

Ο επίκ. καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνος Κοπανιάς, σήμερα μέλος της ομά-
δας που διευθύνει την πανεπιστημιακή ανασκαφή, υπήρξε ένας από τους κύριους συνεργάτες της 
και σε αυτόν οφείλεται η διεκπεραίωση τόσο του ερευνητικού προγράμματος αριστείας στο πλαίσιο 
του  «Θαλής», όσο και της επιφανειακής έρευνας στην έκταση του αρχαίου δήμου των Αλασαρνι-
τών. Ο αρχιτέκτονας Γιώργος Αντωνίου είναι από τα πρώτα χρόνια βασικός μας συνεργάτης και 
όλα τα σχέδια οφείλονται σ' αυτόν. Η συνάδελφος καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας 
του Πανεπιστη μίου της Αθήνας κ. Λίλιαν Καραλή συνεργάστηκε επίσης μαζί μας. Η καθηγήτρια 
του Πανεπιστημίου Jaggelonian της Κρακοβίας κ. Ευδοξία Παπoυτσή-Wladyka ανέλαβε εδώ και 
πολλά χρόνια την εποπτεία της έρευνας της ελληνιστικής κεραμικής που θα δημοσιεύσουν μαζί με 
Έλληνες ερευνητές οι μαθήτριές της, η δρ Εdyta Marzek και η δρ Agata Dobosz. Η συμβολή τους 
ήταν και είναι πολύτιμη. Ο δρ Γιάννης Μανιάτης, επικεφαλής του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας του 
«Δημόκριτος» με τον συνεργάτη του κ. Δημήτρη Ταμπακόπουλο, ο καθηγητής Γεωλογίας κ. Αθανά-
σιος Κατερινόπουλος, ο καθηγητής Σωτήρης Μανώλης και πολλοί άλλοι ερευνητές συνέβαλαν στη 
σφαιρική έρευνα των ευρημάτων μας. Η λέκτορας Μουσειολογίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας 
δρ Μάρλεν Μούλιου, και ο αρχιτέκτονας–μουσειολόγος κ. Αντώνης Μανιουδάκης μας ανέπτυξαν 
πρωτοποριακές ιδέες για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Καρδάμαινας. Η συντηρήτρια 
Ζένια Κερασοβίτου, ο συντηρητής του Πανεπιστημίου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
του Πανεπιστημίου της Αθήνας κ. Mισέλ Ρογκενμπούγκε, και πολλοί φοιτητές του ΤΕΙ Συντήρησης 
της Αθήνας, ασχολήθηκαν κατά καιρούς με τη συντήρηση των ευρημάτων μας. Ιδιαίτερα όμως πρέ-
πει να ευχαριστήσουμε τον εμπειρότατο και άοκνο συντηρητή κ. Φώτη Δημάκη για την πολύπλευρη 
προσφορά του στη συντήρηση και ανάδειξη των ευρημάτων τα τελευταία χρόνια. Μία μεγάλη ομά-
δα μαθητών μας και επιστημονικών συνεργατών, ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζει ο επί χρόνια συ-
νεργάτης μας, μεταπτυχιακός σπουδαστής Βυζαντινής Αρχαιολογίας Αναστάσης Λαμπράκης, έχει 
φέρει εις πέρας ανασκαφικά και ερευνητικά καθήκοντα και λυπούμαστε που δεν μπόρεσαν όλοι να 
πάρουν μέρος στη συνάντησή μας και να δημοσιεύσουν στον τόμο των Πρακτικών της Διημερίδας 
τα αποτελέσματα της έρευνάς τους. Τέλος πάνω από 1200 φοιτητές Αρχαιολογίας, μεταξύ των οποί-
ων και αρκετοί αλλοδαποί, πρόσφεραν αφιλοκερδώς τη συνεργασία τους, δηλ. σκληρή σωματική 
και εντατική πνευματική εργασία κατά τις ανασκαφικές εργασίες και αργότερα στις βιβλιοθήκες και 
στο αρχείο της ανασκαφής. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι μία ολόκληρη γενιά αρχαιολόγων που 
διαπρέπει σήμερα στα Πανεπιστήμια και στην αρχαιολογική υπηρεσία της χώρας μας αλλά και του 
εξωτερικού εκπαιδεύτηκε στη συστηματική πανεπιστημιακή ανασκαφή. Σε όλους οφείλουμε θερμές 
ευχαριστίες.  

  
Γ. ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ             Σ. ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ & Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ-ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ
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Ή ΠΡΌΪΣΤΌΡΙΚΉ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ

Μερκούριος Γεωργιάδης
merkourisgeorgiadis@hotmail.com

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Καρδάμαινα και η ευρύτερη περιοχή της αποτελούν ένα σημαντικό κεφάλαιο για την κατα-
νόηση της προϊστορικής Κω και του ευρύτερου νοτιοανατολικού Αιγαίου. Μέχρι πρόσφατα οι 

γνώσεις μας περιορίζονταν στην εποχή του χαλκού και πιο πολύ στη μυκηναϊκή περίοδο του νησιού. 
Η αρχαιολογική έρευνα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που διεξάγεται 
στην Καρδάμαινα της Κω τις τελευταίες δεκαετίες έδωσε νέα στοιχεία και νέες κατευθύνσεις στην 
έρευνα αυτών των πρώιμων περιόδων κατοίκησης του νησιού. Η ανασκαφή του χώρου της αρχαίας 
Αλάσαρνας στη σημερινή Καρδάμαινα και η συστηματική επιφανειακή έρευνα που πραγματοποι-
ήθηκαν παρείχαν σημαντικές νέες ενδείξεις και ευρήματα που μας βοήθησαν στην καλύτερη κατα-
νόηση του απώτερου παρελθόντος της Κω.1 Με αυτό το άρθρο επιχειρείται να δοθεί μία πληρέστερη 
εικόνα των ευρημάτων, του τρόπου ζωής και σε κάποιες περιπτώσεις κάποιων επιλογών των ανθρώ-
πων που ζούσαν σε αυτό το νησί σε κάθε περιόδο της προϊστορίας ξεχωριστά. Θα παρακολουθήσου-
με, με άλλα λόγια, την εξέλιξη της ζωής στο νησί διαχρονικά σε επίπεδο πολιτικό, κοινωνικό, οικο-
νομικό και πολιτιστικό. Επίσης θα δοθεί έμφαση στη σημασία του τοπίου του νησιού και του ρόλου 
της θάλασσας στη διαμόρφωση του τοπικού πολιτισμού κατά την προϊστορική περίοδο. 

 
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΩ

Οι περισσότερες από τις παλαιότερες έρευνες για την προϊστορική περίοδο του νησιού πραγματο-
ποιήθηκαν κατά την Ιταλοκρατία και επικεντρώθηκαν κυρίως στην πόλη της Κω. Έγιναν ανασκαφές 
τόσο στα Σεράγια της Κω, όπου και βρέθηκαν κατάλοιπα εκτεταμένου οικισμού της ύστερης εποχής 
του χαλκού (17ος έως 12ος αιώνας π.Χ.), όσο και στις περιοχές Ελαιώνας και Λαγκάδα, όπου βρέθηκε 
ένα μεγάλο μυκηναϊκό νεκροταφείο (15ος έως 12ος αιώνας π.Χ.). Οι θέσεις αυτές δημιοσιεύθηκαν 
και έγιναν προσιτές στο αρχαιολογικό κοινό δεκαετίες μετά την ανακάλυψή τους, από τη δεκαετία 
του 1960 και εξής.2 Οι Ιταλοί πραγματοποίησαν, ακόμη, λίγες μικρές προϊστορικές ανασκαφές εκτός 
πόλεως, όπως στο σπήλαιο Άσπρη Πέτρα στην περιοχή της Κεφάλου, όπου αναγνωρίστηκαν κα-
τάλοιπα της τελικής νεολιθικής περιόδου (4η χιλιετία π.Χ.) και της πρώιμης εποχής του χαλκού (3η 
χιλιετία π.Χ.), καθώς και σκόρπιες ταφές και θέσεις σε όλο το νησί.3  

1  Κοκκορού-Αλευρά 2009, 146-53· Kopanias 2009.
2  Morricone 1965-66· 1972-73.
3  Levi 1925-26· Jacopich 1928· Morricone 1972-73.
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Μετά την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στον ελληνικό κορμό, την αρχαιολογική έρευνα ανέ-
λαβε η Αρχαιολογική Υπηρεσία Δωδεκανήσου. Παρά το γεγονός ότι αυτή είχε έδρα τη Ρόδο, υπήρ-
χε πάντοτε μόνιμος αρχαιολόγος στην Κω που δραστηριοποιούνταν στο νησί. Μετά το 1947 ανα-
καλύφθηκαν ορισμένες ακόμα μικρές προϊστορικές θέσεις διάσπαρτες στο νησί.4 Τη δεκαετία του 
1970 ξεκίνησε μία συστηματικότερη επεξεργασία των έως τότε δεδομένων, ώστε να γίνει καλύτερα 
κατανοητή η προϊστορία του νησιού. Πρωτοπόροι σε αυτήν τη διαδικασία υπήρξαν οι Άγγλοι Hope 
Simpson και Lazenby, που αναγνώρισαν ευρήματα και θέσεις διάσπαρτα στο νησί της εποχής του 
χαλκού με έμφαση στην πρώιμη φάση της (3η χιλιετία π.Χ.).5 Αυτοί σκιαγράφησαν τους οικισμούς 
και τα χαρακτηριστικά τους όπως αναπτύχθηκαν σε ολόκληρη την Κω. Η έρευνα του Άγγλου Mee 
για τις μυκηναϊκές ταφικές πρακτικές σε σχέση με το υπόλοιπο νοτιοανατολικό Αιγαίο συνέχισαν τη 
συστηματική ανάλυση των ευρημάτων, αν και η διατριβή του δεν δημοσιεύθηκε ποτέ.6 Τη δεκαετία 
του 1980 η προϊστορική έρευνα στην περιοχή στράφηκε προς τη νεολιθική περίοδο, αλλά η Κως δεν 
συμπεριελήφθηκε σε αυτή λόγω απουσίας νέων θέσεων.7 Μολαταύτα, η ανάλυση της νεολιθικής πε-
ριόδου έθεσε το πλαίσιο και διατύπωσε τα χαρακτηριστικά που επικρατούσαν στην περιοχή, όπου 
μπορούσε να ενταχθεί και το νησί της Κω. 

Συνθετικές έρευνες παρουσιάστηκαν για την προϊστορική Κω από το 2003 και εξής με έμφαση 
στα έθιμα ταφής κατά τη μυκηναϊκή περίοδο ως τμήμα του ευρύτερου νοτιοανατολικού Αιγαίου.8 
Αναλυτικές μελέτες ακολούθησαν σχετικά με την κεραμική της μινωικής και μυκηναϊκής περιόδου 
από τον οικισμό των Σεραγιών.9 Η δημοσίευση των ευρημάτων και των χαρακτηριστικών νέων θέ-
σεων από τη συστηματική επιφανειακή έρευνα στην ευρύτερη περιοχή της Καρδάμαινας προσέθεσε 
νέα δεδομένα στη συζήτηση για την προϊστορία του νησιού.10 Η παρουσίαση και ανάλυση τόσο 
νέων όσο και παλαιών ταφικών ευρημάτων της πρώιμης εποχής του χαλκού που θα δημοσιευθεί 
σύντομα, όσο και των ευρημάτων από την προϊστορική κατοίκηση της Καρδάμαινας (αρχαία Αλά-
σαρνα) θα προωθήσουν ακόμα περισσότερο τη μελέτη της Κω σε αυτές τις πρώιμες περιόδους.11

Η ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΥΣΤΕΡΗ 6η ΕΩΣ ΤΑ ΤΕΛΗ 4ης ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ π.Χ.)

Η παλαιότερη κατοίκηση που έχει αναγνωρισθεί με βεβαιότητα στο νησί χρονολογείται γύρω στα 
τέλη της μέσης νεολιθικής περιόδου (ύστερη 6η χιλιετία π.Χ.) στη θέση Κουτλούσης, έναν λόφο λίγα 
μόλις χιλιόμετρα βορειοανατολικά της σημερινής Καρδάμαινας. Ήδη από τη νεότερη νεολιθική 
περίοδο (5η χιλιετία π.Χ.) αναπτύχθηκε ένας μικρός αριθμός οικισμών στην ευρύτερη περιοχή της 
Καρδάμαινας. Το οικιστικό αυτό δίκτυο θα γίνει πυκνότερο κατά την τελική νεολιθική φάση που 
χρονολογείται στην 4η χιλιετία π.Χ. 

Οι τοποθεσίες που οι κάτοικοι της Κω των νεολιθικών χρόνων επιλέγουν να χτίσουν τα χωριά τους 
μόνο τυχαία δεν είναι. Όλες διαθέτουν τα ίδια κοινά χαρακτηριστικά: βρίσκονται στην κορυφή ή 
πλαγιά χαμηλών λόφων που δημιουργούνται από το πλάτωμα της Αντιμάχειας. Έχουν προσανατο-
λισμό προς τον νότο και επιβλέπουν από ψηλότερα την παραλιακή πεδιάδα της Καρδάμαινας στην 
οποία έχουν άμεση και γρήγορη πρόσβαση. Η πεδιάδα έχει πλάτος από βορρά προς νότον περίπου 
1,5 χλμ. και μήκος από ανατολικά προς τα δυτικά περίπου 6 χλμ. Οι χείμαρροι στην περιοχή δια-
σφαλίζουν ότι υπήρχαν αρκετά ύδατα για να ευνοήσουν τις καλλιέργειες. Άμεση πρόσβαση υπήρχε 

4  Παπαχριστοδούλου 1979· Παπάζογλου 1981· Σκέρλου 1995· 1999· 2001-04α· 2001-04β· 2005.
5  Hope Simpson και Lazenby 1970.
6  Mee 1975.
7  Σάμψων 1987· 1988.
8  Georgiadis 2003.
9  Vitale 2006· 2016· Vitale και Hancock Vitale 2010· Vitale και Trecarichi 2015.
10  Georgiadis 2012.
11  Christopoulou 2017· Georgiadis και Καραλή υπό έκδοση.
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από αυτές τις θέσεις και προς το εσωτερικό 
του νησιού και το υψίπεδο της Καρδάμαινας 
που είναι κατάλληλο για την κτηνοτροφία. 
Οι οικισμοί φαίνεται, λοιπόν, να έχουν στρα-
τηγική θέση με εποπτεία τόσο της παράκτιας 
πεδιάδας όσο και της θάλασσας πέρα από 
αυτήν. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναγνωρισθεί 
παράκτια θέση αυτής της περιό δου στο νησί. 
Κατά την 5η και 4η χιλιετία π.Χ. κάποιοι οι-
κισμοί απέχουν λίγες εκατοντάδες μέτρα από 
άλλους, ενώ η συνέχεια της χρήσης τους δη-
λώνει ότι υπήρξαν σύγχρονοι. Αυτό δείχνει 
περισσότερο στενές σχέσεις καλής γειτονίας 
με κοντινούς οικισμούς, πιθανότατα με συγ-
γενικους δεσμούς, παρά αντιπαλότητα για τη 

νομή της γης ή άλλες διενέξεις. Το οικιστικό δίκτυο που αναπτύχθηκε στην περιοχή της Καρδάμαι-
νας είναι το καλύτερα κατανοητό και πιο πυκνό, αλλά και άλλοι σύγχρονοι νεολιθικοί οικισμοί σε 
όλη την Κω διαθέτουν τα ίδια χαρακτηριστικά στην επιλογή της τοποθεσίας τους.   

Κατά τη νεολιθική περίοδο η οικονομία βασίζεται στην ενασχόληση με την αγροτική καλλιέρ-
γεια που μοιάζει με τον παραδοσιακό τρόπο ζωής που επικρατούσε στην ελληνική ύπαιθρο μέχρι 
πριν από μερικές δεκαετίες. Καλλιεργούσαν εξημερωμένες ποικιλίες σιτηρών και οσπρίων, ενώ πιθα-
νότατα είχαν και λίγα εξημερωμένα ζώα, μάλλον αιγοπρόβατα παρά χοίρους και βοοειδή. Ζούσαν 
σε μικρούς σε μέγεθος οικισμούς, οι οποίοι αποτελούνταν από λίγες οικογένειες, συνήθως συγγενικές 
μεταξύ τους. Τα σπίτια τους κατασκευάζονταν από τοπικά υλικά – χώμα, λάσπη, πέτρες, καλάμια 
και ξύλα. Οι τοπικές δραστηριότητες περιελάμβαναν την κατασκευή και χρήση κεραμικών αγγείων 
για την καθημερινή ζωή και την αποθήκευση προϊόντων. Κατασκεύαζαν ακόμη λίθινα εργαλεία 
τόσο κοπής, για τα οποία χρειάζονται καλής ποιότητας μικροί λίθοι, όπως και τριβής για την παρα-
γωγή αλεύρου και άλλων συναφών προϊόντων από χονδροειδείς λίθους με μεγάλη αντοχή. 

Όλα αυτά τα ευρήματα που αποτελούν μάρτυρες των δραστηριοτήτων του παρελθόντος, έχουν 
βρεθεί σε αρκετές θέσεις στην περιοχή της Καρδάμαινας. Φαίνεται πως μοιράζονταν την ίδια παρά-
δοση στην κατασκευή κεραμικών αγγείων με τα ίδια σχήματα και την ίδια χρήση (Εικ. 1). Προτιμού-
σαν να ταξιδεύουν μέχρι τη γειτονική νησίδα Γυαλί για να προμηθευτούν από εκεί τον τοπικό οψια-
νό με τον οποίο δημιουργούσαν λίθινα εργαλεία κοπής. Την 4η χιλιετία π.Χ. υπήρχαν μικροί οικισμοί 
στη νησίδα αυτή με στενές σχέσεις με την περιοχή της Καρδάμαινας και την Κω ευρύτερα. Μέσω 
ανταλλαγών κωακά αγγεία έφθαναν στο Γυαλί και από εκεί τοπικός οψιανός και πιθανότατα άλλοι 
χονδροειδείς λίθοι εισάγονταν στην Κω. Για τα χονδροειδή λίθινα αγγεία τριβής12 η επιλογή των υλι-
κών ήταν μεγαλύτερη, συμπεριλαμβανομένων μαρμάρων και μονζονιτών (είδος γρανίτη) από την 
κεντρική ορεινή Κω, ασβεστόλιθων και ρυόλιθων από την περιοχή της Κεφάλου και ηφαιστειακών 
λίθων από το Γυαλί ή/και τη Νίσυρο. Οι επιλογές ήταν πολλές και η εκμετάλλευση αυτών των λίθων 
γινόταν ήδη από τη νεολιθική περίοδο. Αυτό δείχνει άριστη γνώση του τοπίου και των προϊόντων του 
νησιού καθώς και των δυνατοτήτων του κάθε υλικού. Η εξόρυξη, διαμόρφωση και ανταλλαγή αυτών 
των προϊόντων μαρτυρούν την αναπτυγμένη οικονομία της περιοχής και τον ήδη σημαντικό ρόλο 
των ανταλλαγών. Το εμπόριο με τη μορφή ανταλλαγών φαίνεται πως πραγματοποιούνταν εντός της 
Κω, αλλά και με γειτονικά νησιά, διαμορφώνοντας τους ναυτικούς δρόμους της εποχής. 

Ήδη από τη νεολιθική εποχή κάποιοι οικισμοί, όπως ο οικισμός στον Κουτλούση, είναι σημαντι-
κά μεγαλύτεροι από άλλους. Φαίνεται ότι ήδη διαμορφώνεται μία «ιεραρχία» οικισμών βάσει του 
μεγέθους τους που καταδεικνύει την ύπαρξη μεγαλύτερου πληθυσμού και πιθανότατα επιπρόσθετες 

12 Georgiadis 2017.

Εικόνα 1. Νεολιθικό όστρακο
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δραστηριότητες. Με άλλα λόγια αρχίζει να διαμορφώνεται μία κοινωνική ανισότητα ανάμεσα σε 
οικισμούς, η οποία ίσως να αντικατοπτρίζει εκείνην μεταξύ διαφορετικών οικογενειών ή και ατόμων 
μέσα στην ίδια κοινωνική ομάδα.

Η ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (3η ΧΙΛΙΕΤΙΑ π.Χ.) 

Η πρώιμη εποχή του χαλκού ή πρωτοχαλκή περίοδος (ΠΧ) παρουσιάζει κάποια νέα χαρακτηριστι-
κά σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο (την τελική νεολιθική). Η χρήση των μετάλλων γίνεται 
πιο εντατική και το ανταλλακτικό εμπόριο πιο συχνό και σημαντικό για τις τοπικές κοινωνίες και 
οικονομίες. Συγχρόνως, κυρίως στον νησιωτικό χώρο, ελάχιστοι οικισμοί επιβιώνουν από την προ-
ηγούμενη περίοδο, ενώ αντίθετα εμφανίζονται πολλοί νέοι και σχετικά μικροί σε έκταση οικισμοί, 
οι οποίοι λειτουργούν για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Η «ιεραρχία» στους οικισμούς γίνεται 
εμφανέστερη και κάποιοι φτάνουν να γίνουν αρκετά μεγάλοι σε μέγεθος και πληθυσμό. 

Στην Κω, και αυτό φαίνεται εντονότερα στην περιοχή της Καρδάμαινας, υπάρχει μία σημαντική 
διαφοροποίηση από το παραπάνω μοντέλο. Σχεδόν όλοι οι παλαιότεροι οικισμοί συνεχίζουν τη λει-
τουργία τους/επιβιώνουν και παραμένουν οι μεγαλύτεροι στο νησί, ένα στοιχείο που δείχνει τόσο 
συνέχεια κατοίκησης στο νησί όσο και μία τοπική κωακή ιδιαιτερότητα. Νέες θέσεις εμφανίζονται, οι 
περισσότερες από τις οποίες μοιράζονται τα ίδια χαρακτηριστικά σχετικά με το τοπίο με τις παλαι-
ότερες. Φαίνεται πως οι πληθυσμοί τόσο της νεολιθικής όσο και της ΠΧ περιόδου χρησιμοποιούν το 
γύρω τοπίο τους με τον ίδιο τρόπο και έχουν τις ίδιες ανησυχίες όπως περιγράφηκε προηγουμένως. 
Θα μπορούσε να ειπωθεί πως η διαχρονική χρήση του ίδιου οικιστικού μοντέλου αποδεικνύει το 
πόσο επιτυχημένο και καλά προσαρμοσμένο ήταν στην τοπογραφία της Κω. 

Ουσιαστικά δεν αλλάζει κάτι στο οικιστικό δίκτυο του νησιού με δύο μόνο διαφοροποιήσεις. Η 
πρώτη είναι η αύξηση των θέσεων με τις περισσότερες να εμφανίζονται στο μέσον της 3ης χιλιετίας π.Χ. 
κατά την ΠΧ ΙΙ περίοδο (2700-2300 π.Χ.). Οι περισσότερες από αυτές κατοικήθηκαν για μικρό χρονικό 
διάστημα, μία τάση που είναι κοινή και σε άλλα νησιά του Αιγαίου. Άλλες θέσεις όμως, όπως η Καρ-
δάμαινα, χρησιμοποιήθηκαν για πιο μεγάλη περίοδο. Η περίπτωση της Καρδάμαινας δείχνει έναν 
μέτριο σε μέγεθος οικισμό, τον πρώτο παράκτιο σε αυτήν την περιοχή.13 Ανάλογη περίπτωση είναι η 
θέση του Αγίου Φωκά στο ανατολικό άκρο του νησιού που χρησιμοποιήθηκε κατά την ΠΧ ΙΙ περίοδο, 
καθώς και η θέση στα Σεράγια, επίσης στο ανατολικό τμήμα της Κω που άρχισε να χρησιμοποιείται 
κατά την ΠΧ ΙΙΙ φάση (2300-2000 π.Χ.). Η επιφανειακή έρευνα μας επέτρεψε να παρατηρήσουμε ότι 
τουλάχιστον τρεις οικισμοί στην περιοχή της Καρδάμαινας, η Νεραντζιά, ο Κουτλούσης και ο Κούκ-
κος, έγιναν μεγαλύτεροι σε έκταση κατά την ΠΧ περίοδο σε σχέση με την προηγούμενη φάση.14 Αυτή 
η αύξηση του μεγέθους κάποιων θέσεων σε συνδυασμό με την εμφάνιση περισσοτέρων νέων θέσεων 
σε αυτήν την περιοχή καταδεικνύει τη σημαντική αύξηση του τοπικού πληθυσμού με πειστικό τρόπο. 

Τα μεγέθη των οικισμών στην περιοχή δείχνουν πως υπήρχε πιο εντόνη «ιεραρχία» και πιθα-
νότατα μεγαλύτερη κοινωνική ανισότητα από την προηγούμενη περίοδο. Η πιθανή, δε, ύπαρξη 
ξεχωριστής περιοχής με αποθήκες εντός του οικισμού στον Κουτλούση καταδεικνύει πιο έντονα 
αυτήν την τάση. Συνεπώς, μπορεί να συναχθεί ότι υπήρχε μεγαλύτερη παραγωγή και περίσσευμα 
προϊόντων στην τοπική οικονομία. Συνυπολογίζοντας αυτά τα στοιχεία δεν φαίνεται περίεργο ότι 
τα Σεράγια οχυρώνονται με αμυντικό τείχος κατά την ΠΧ ΙΙΙ περίοδο. Και σε αυτήν την περίπτωση 
ο παραλιακός οικισμός προστατεύεται από μια πιθανή απειλή από τη θάλασσα, συνεχίζοντας το 
σκεπτικό επιλογής τοποθεσιών που παρατηρήθηκαν ήδη από τη νεολιθική περίοδο. 

Η κεραμική παραγωγή συνεχίζει την παράδοση που είχε ήδη δημιουργηθεί κατά τη νεολιθική 
περίοδο, ενώ αρκετά σχήματα και τρόποι κατασκευής αγγείων απαντούν τόσο στο υπόλοιπο νη-

13  Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε πώς ονομαζόταν ο οικισμός στη θέση της σύγχρονης Καρδάμαινας.
14  Κοκκορού-Αλευρά 2009, 146-53· Kopanias 2009.



Ό Ψ Ε Ι Σ  Τ Η Σ  Ι Σ Τ Ό Ρ Ι Κ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ρ Ό Μ Η Σ  Ε Ν Ό Σ  Α Ρ Χ Α Ι Ό Υ  Δ Η Μ Ό Υ 

[ 17 ]

σιωτικό Αιγαίο, όσο και στην ηπειρωτική Ελλάδα και την Ανατολία. Στη χρήση και ανταλλαγή των 
λίθινων εργαλείων συνεχίζεται η ίδια διαδικασία με αυτήν που παρατηρήθηκε κατά την προηγού-
μενη περίοδο. Αξίζει να αναφερθεί πως κατά την ΠΧ βρίσκουμε περισσότερα θραύσματα/κομμάτια 
οψιανού από τη Μήλο, τα οποία αποδεικνύουν το πόσο εκτεταμένα ήταν τα δίκτυα ανταλλαγών, 
από το δυτικό έως την άκρη του ανατολικού Αιγαίου.

Η ίδρυση της Καρδάμαινας κατά την ΠΧ ΙΙ πιθανότατα έπαιξε καταλυτικό ρόλο σε αυτό. Η θέση 
της επέτρεπε ένα καλό αγκυροβόλιο σε αμμουδερή ακτή, σε κοντινή απόσταση από την παράκτια 
πεδιάδα της Καρδάμαινας καθώς και τον λόφο Θόλο για εποπτεία της θάλασσας και άμεση πρό-
σβαση στο εσωτερικό του νησιού εάν αυτό ήταν αναγκαίο. Η τοποθεσία της Καρδάμαινας αποτελεί, 
επίσης, ένα από τα κοντινότερα σημεία της Κω προς το Γυαλί. Κομμάτια οψιανού από το Γυαλί 
και τη Μήλο στην Καρδάμαινα καταδεικνύουν τοπική επεξεργασία αδρού υλικού, ενώ η διασπορά 
του στον γειτονικό Κούκκο, αλλά και στην ενδοχώρα, καταδεικνύει ότι ανταλλάσσονταν ως ήδη 
διαμορφωμένα εργαλεία. Αυτό δείχνει ότι η Καρδάμαινα έπαιζε κεντρικό ρόλο στην κυκλοφορία 
εισηγμένων αντικειμένων, όπως ο οψιανός από τη Μήλο, και ότι τοπικά υπήρχε εργαστήριο λιθοτε-
χνίας. Πιθανότατα αποτελούσε το κεντρικό λιμάνι της περιοχής.

Σημαντικά, ακόμη, είναι τα κατάλοιπα επεξεργασίας μετάλλου, πιθανότερα χαλκού, που βρέθη-
καν στη θέση Κουτλούσης. Αναγνωρίστηκαν πήλινα τμήματα μεταλλουργικού κλιβάνου καθώς και 
πήλινη μήτρα που ανήκει στην ΠΧ ΙΙ ύστερη περίοδο (2500-2300 π.Χ.). Ευρήματα που σχετίζονται με 
τη μεταλλουργία είχαν εντοπισθεί στο γειτονικό Γυαλί και ανήκαν στην τελική νεολιθική περίοδο.15 
Τα μέταλλα σε αυτήν την περίπτωση ήταν εισηγμένα και το ίδιο μπορεί να υποτεθεί για αυτά που 
χρησιμοποιήθηκαν στην περίπτωση του Κουτλούση. Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται πως η Κως διέθετε 
αξιόλογες πηγές χαλκού καθώς και άλλων μετάλλων ακόμη και μέχρι την περίοδο της Ιταλοκρατίας. 
Δεν θα ήταν, λοιπόν, απίθανο στην Κω και στο Γυαλί να χύτευαν μέταλλα που είχαν προέλευση τον 
ορεινό όγκο του όρους Δίκαιο της Κω.  

Οι ταφές που ανήκουν στην ΠΧ περίοδο είναι οι πρωιμότερες που έχουν ανακαλυφθεί στο νησί. 
Αν και οι περισσότερες είναι εγχυτρισμοί (ταφές μέσα σε πίθους), συνοδεύονται από λίγα κτερί-
σματα, κυρίως κεραμικά αγγεία. Υπάρχουν, όμως, και κάποιες στις οποίες μεταλλικά αντικείμενα 
είχαν προσφερθεί ως ταφικά δώρα για τη μεταθανάτια ζωή. Επομένως, φαίνεται ότι η κοινωνική δι-
αφοροποίηση που εμφανιζόταν ήδη μεταξύ οικισμών ήταν κάτι που ηθελημένα παρουσιαζόταν και 
στις ταφικές πρακτικές της Κω. Με αυτόν τον τρόπο έδιναν έμφαση στο γόητρο του συγκεκριμένου 
ατόμου/θανόντα όσο ήταν εν ζωή σε αντίθεση με τις πιο απλές ταφές που είχαν φτωχά κτερίσματα. 

Η ΜΕΣΗ ΕΠΟΧΗ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΩΙΜΗ ΥΣΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 
(2000-1450 π.Χ.)

Με την έναρξη της 2ης χιλιετίας π.Χ., ξεκινάει η μέση εποχή χαλκού ή μεσοχαλκή περίοδος (ΜΧ), η 
οποία σηματοδοτεί μία μεγάλη αλλαγή για την Κω, όπως και για το μεγαλύτερο τμήμα του Αι γαίου. 
Οι παλαιοί οικισμοί εγκαταλείπονται και οι ντόπιοι πληθυσμοί υιοθετούν άλλα κριτήρια για την 
επιλογή τοποθεσίας οικισμών. Η μέση εποχή του χαλκού (20ός-18ος αι. π.Χ.) είναι η λιγότερο γνωστή 
για την Κω σε σχέση με όλες τις άλλες περιόδους της προϊστορίας της. Δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα 
ποιες θέσεις είναι σε χρήση, ούτε τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της εποχής. Είναι πιθανό να υπάρ-
χει μία μεγαλύτερη συγγένεια στην αρχική φάση της ΜΧ περιόδου με τους πολιτισμούς της γειτονι-
κής Ανατολίας.16 Αργότερα, όμως αυτό αλλάζει, ίσως κατά τη ΜΧ ΙΙ-ΙΙΙ περίοδο, όταν περισσότερα 
κρητικά πολιτιστικά στοιχεία διεισδύουν στην περιοχή, όπως και στο ευρύτερο Αιγαίο.  

Η κρητική επιρροή φαίνεται ξεκάθαρα με την έναρξη της πρώιμης ύστερης εποχής του χαλκού ή 

15  Σάμψων 1988.
16  Marketou 1998.
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υστεροχαλκής περιόδου (ΥΧ). Αυτή η περίο-
δος αποτελεί και τη μινωική φάση της Κω. Τα 
Σεράγια επανακατοικούνται από την αρχή 
της ΥΧ Ι φάσης με κτίρια των οποίων τα χα-
ρακτηριστικά παραπέμπουν στα αντίστοιχα 
των Τριαντών στη Ρόδο με ήδη έντονες μινω-
ικές επιρροές, και σε αυτά της ίδιας της Κρή-
της.17 Την ίδια περίοδο (ΥΧ Ι), αν όχι λίγο πιο 
πριν (ΜΧ ΙΙΙ), ξεκινάει η επανακατοίκηση της 
Καρδάμαινας με φανερές τις μινωικές επιρ-
ροές, κυρίως στην τοπική κεραμική. Και οι 
δύο θέσεις είναι παράκτιες με κεντρικό ρόλο 
στην ευρύτερη περιοχή τους. Η έμφαση σε αυ-
τήν την περίοδο είναι πιο πολύ στις παράκτι-
ες θέσεις και στο εμπόριο παρά στους μεγά-

λους οικισμούς της ενδοχώρας κοντά σε εύφορες περιοχές. Η συστηματική επιφανειακή έρευνα στην 
ευρύτερη περιοχή της Καρδάμαινας κατέδειξε την ύπαρξη λίγων μικρών θέσεων διάσπαρτων στην 
πεδιάδα και στους χαμηλούς λόφους. Μοιάζει να υπάρχει ένα κέντρο, η Καρδάμαινα, και γύρω από 
αυτήν να ιδρύονται οικισμοί πιθανόν από μεμονωμένα ή λίγα αγροτόσπιτα. Παρόμοια χωροταξία 
εντοπίζουμε την ίδια περίοδο σε νησιά του Αιγαίου με αντίστοιχο μέγεθος με την Κω και μικρότερα, 
αν και τα τοπογραφικά τους χαρακτηριστικά διαφέρουν. Αυτό φαίνεται πιο καθαρά στα καλά ερευ-
νημένα Κύθηρα και Αντικύθηρα, καθώς και στην Κάρπαθο.18 Η απουσία θέσεων αυτής της εποχής 
στην υπόλοιπη Κω φαίνεται ότι είναι αποτέλεσμα του γενικευμένου μοντέλου των μικρών θέσεων 
με λίγα επιφανειακά ευρήματα και της δυσκολίας εντοπισμού τέτοιων θέσεων εκτός συστηματικού 
τρόπου έρευνας.

Η κεραμική του παράγεται στο νησί ακολουθεί τα σχήματα όσο και τα διακοσμητικά μοτίβα της 
εποχής που δημιουργούνται στην Κρήτη.19 Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν κάποια σχήματα κυρίως κλει-
στών, μετρίου μεγέθους, αποθηκευτικών αγγείων που ακολουθούν αντίστοιχα σχήματα της γειτονι-
κής Ανατολίας.20 Υπάρχει και μία ακόμη σημαντική παραγωγή ντόπιας κεραμικής που ονομάζεται 
Ανοικτή επί Σκοτεινού ή Σκοτεινή επί Ανοικτού (Εικ. 2) και δηλώνει το χρώμα της επιφάνειας του 
αγγείου πάνω στο οποίο μπαίνει διακόσμηση άλλου χρώματος, η οποία εμφανίζεται κυρίως σε κλει-
στά αγγεία. Η διακόσμηση, όμως, είναι καθαρά μινωικού χαρακτήρα, γεωμετρική και φυτική με ρί-
ζες στη ΜΧ ΙΙ-ΙΙΙ της Κρήτης, η οποία όμως δεν είναι σύγχρονη με αυτήν της Κω (ΥΧ Ι), αλλά έχει ήδη 
σταματήσει να παράγεται. Αυτό το είδος κεραμικής απαντά σε σημαντκές ποσότητες στα Σεράγια 
και έχει μεγάλη διάδοση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου πιθανολογούνται και άλλα εργαστήρια 
παραγωγής. Η ιδιαίτερη αυτή κεραμική εξαγόταν στο ευρύτερο νότιο Αιγαίο ενώ φαίνεται πως είχε 
φτάσει ως την Τροία και την Κύπρο.21 Η εύρεση αυτού του τύπου της κεραμικής στην Καρδάμαινα 
αν και ποσοτικά περιορισμένη, και ιδιαί τερα η διακόσμησή της, δείχνουν ότι είναι πιθανό να υπήρ-
χαν περισσότερα από ένα εργαστήρια παραγωγής της εντός του νησιού.22  

Αυτήν την περίοδο ακόμη και τα πήλινα υφαντικά βάρη ακολουθούσαν τα μινωικά σχήματα που 
απαντούν σε σχεδόν ολόκληρο το Αιγαίο.23 Σημαντική, επίσης, φαίνεται να είναι η Καρδάμαινα ως 
προς την εκμετάλλευση του οψιανού από το Γυαλί σε αυτήν τη φάση. Το υλικό αυτό, αν και δύσχρη-

17  Marketou 1998.
18  Melas 1985· Bevan κ.ά. 2002· Broodbank και Kyriatzi 2007· Bevan και Connolly 2013· Georgiadis 2015. 
19  Morricone 1972-73.
20  Vitale 2006.
21  Vitale 2006· Vitale και Vitale Hancock 2010, εικ. 1.1.
22  Georgiadis και Καραλή υπό έκδοση.
23  Morricone 1972-73.

Εικόνα 2. Όστρακο Σκοτεινού επί Ανοικτού
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στο για την παραγωγή κανονικών λίθινων 
εργαλείων, ήταν καταλληλότερο για την πα-
ραγωγή λίθινων αγγείων διαφορετικών σχη-
μάτων. Αυτά τα βρίσκουμε διασκορπισμένα 
σε διάφορες θέσεις στην Κρήτη από τον 18ο 
έως τον 16ο αι. π.Χ., συμπεριλαμβανομένων 
ανακτόρων, ιερών κορυφής και οικισμών. 
Τα μεγάλα κομμάτια οψιανού που βρέθηκαν 
κατά την ανασκαφή της Καρδάμαινας, κυ-
ρίως σε δεύτερη χρήση ως οικοδομικό υλικό, 
θεωρούνται πως είναι η πρωτόλεια μορφή 
με την οποία ήρθαν από το Γυαλί στην Κω. 
Βρέθηκαν, επίσης, λίγα θραύσματα που κατα-
δεικνύουν την επιτόπια επεξεργασία και δια-
μόρφωση σχημάτων στην Καρδάμαινα πριν 

την εξαγωγή τους.24 Επομένως, φαίνεται ότι στην Καρδάμαινα γινόταν μία πρώτη επεξεργασία του 
υλικού και τα κατάλληλα κομμάτια στέλνονταν σε εργαστήρια της Κρήτης, των Τριαντών της Ρό-
δου, της Νάξου και αλλού.25 

Η ΥΣΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ/Η ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1450-1100 π.Χ.)

Η ύστερη εποχή του χαλκού ή μυκηναϊκή περίοδος εμφανίστηκε στην Κω ήδη από τα μέσα του 15ου 
αιώνα π.Χ. Η πολιτιστική επιρροή από τη μινωική Κρήτη έδωσε σταδιακά τη σειρά της στην επιρροή 
από την ηπειρωτική μυκηναϊκή Ελλάδα. Τα νέα στοιχεία σχετίζονται με την αρχιτεκτονική, την κε-
ραμική και με τις ταφικές πρακτικές. Σε αυτούς τους τελευταίους αιώνες της εποχής του χαλκού, οι 
σχέσεις, αλληλεπιδράσεις και επαφές μεταξύ του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και 
αλλού, φθάνουν σε μία κορύφωση. 

Τα Σεράγια συνεχίζουν να είναι ο μεγαλύτερος οικισμός του νησιού από την προηγούμενη περίο-
δο χωρίς διακοπή. Σημαντική διαφοροποίηση με τη μινωική φάση είναι η υιοθέτηση νέων ταφικών 
εθίμων. Η έμφαση μετατοπίζεται από το άτομο στην οικογένεια και το γένος. Αυτό δεν έχει αντίκτυπο 
μόνο στις ταφικές πρακτικές και πεποιθήσεις, αλλά και στον κοινωνικό και πολιτικό χώρο. Έτσι οι 
τάφοι της μυκηναϊκής περιόδου είχαν τη μορφή θαλαμωτών και θολωτών τάφων, οι οποίοι ήταν ευρύ-
χωροι για να δέχονται πολλούς νεκρούς. Το σχήμα των τάφων και τα έθιμα που ακολουθούνται είναι 
πανομοιότυπα με αυτά της ηπειρωτικής Ελλάδος με εξαίρεση το μέγεθος που είναι μικρότερο στην Κω. 
Στα έθιμα μία σημαντική τοπική ιδιομορφία είναι η συχνή πρακτική των ανακομιδών των οστών, η 
οποία συνδέεται με δοξασίες και πρακτικές που μετατρέπουν τον νεκρό σε πρόγονο. Αυτό το έθιμο 
ίσως να μη φθάνει το σημείο της προγονολατρίας που εμφανίζεται στους ιστορικούς χρόνους, εντού-
τοις παίζει σημαντικό ρόλο στις τοπικές πεποιθήσεις καθώς και στο κοινωνικοπολιτικό τοπικό πεδίο. 
Οι πρόγονοι θα μπορούσαν να ιδωθούν ως πνεύματα με προστατευτικό και αποτροπαϊκό χαρακτήρα 
καθώς και σαν εγγυητές της ταυτότητας μιας οικογένειας ή ενός γένους ως προς την καταγωγή και 
επομένως το δικαίωμα κληροδότησης της γης. Κάποιοι τύποι αγγείων, όπως οι πυξίδες, βρέθηκαν σε 
ικανούς αριθμούς ανάμεσα στα ταφικά κτερίσματα. Τα συγκεκριμένα αγγεία συνδέονται με αρωματι-
κά έλαια, τα οποία φαίνεται πως έπαιζαν σημαντικό ρόλο στις τοπικές ταφικές πρακτικές.  

Το μεγαλύτερο νεκροταφείο του νησιού αναπτύχθηκε στη θέση Ελαιώνα και Λαγκάδα κοντά στα 
Σεράγια. Τα υπόλοιπα νεκροταφεία της Κω ήταν διασκορπισμένα στην ενδοχώρα και χαρακτηρί-

24  Georgiadis και Καραλή υπό έκδοση.
25  Georgiadis 2008.

Εικόνα 3. Μυκηναϊκό όστρακο
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ζονταν από μεμονωμένους τάφους. Η διασπορά αυτών των τάφων καταδεικνύει την ύπαρξη αντί-
στοιχων μικρών οικισμών σε μικρή απόσταση. Αυτό πιθανότατα δείχνει ότι υπήρχαν οικισμοί με 
αγροτόσπιτα, όπως και στην προηγούμενη περίοδο. Η περιοχή της Καρδάμαινας εξακολούθησε να 
κατοικείται κατά τη μυκηναϊκή περίοδο, αποτελώντας μάλλον ένα τοπικό κέντρο. Η συστηματική 
επιφανειακή έρευνα έδειξε ότι μικροί οικισμοί συνέχισαν να υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της 
Καρδάμαινας σε διαφορετικές θέσεις από την προηγούμενη περίοδο.26 Το οικιστικό μοντέλο είναι 
ίδιο με τη μινωική φάση με κεντρικούς οικισμούς και μικρούς δορυφορικούς με τη διαφορά πως οι 
μικρότεροι βρίσκονταν σε διαφορετικές τοποθεσίες σε σχέση με το παρελθόν. Τόσο οι μεμονωμένοι 
τάφοι όσο και οι μικροί οικισμοί συνηγορούν στην ίδια εικόνα ως προς το οικιστικό δίκτυο της 
εποχής. Παρόμοιο μοντέλο φαίνεται πως αναπτύχθηκε στην Κάρπαθο κατά τον 14ο και 13ο αι. π.Χ., 
προσφέροντας μία αναλογία σε ένα νησί πολύ κοντά στο μέγεθος της Κω, αλλά με άλλη τοπογραφία. 

Κατά τη μυκηναϊκή περίοδο οχυρώθηκαν δύο θέσεις στο νησί. Η πρώτη είναι τα Σεράγια με ένα 
αμυντικό τείχος που φαίνεται πως προστάτευε τον παράκτιο οικισμό. Η απειλή και η προστασία από 
τη θάλασσα επιστρέφουν ως σημαντικά ζητήματα στην Κω. Για την αντιμετώπισή τους ακολουθού-
νται πρακτικές που είδαμε κατά το τέλος της ΠΧ περιόδου, αλλά και πιο πριν. Η δεύτερη βρίσκεται 
στο Κάστρο Παλαιοπυλί σε ορεινή θέση του όρους Δίκαιο στο κέντρο του νησιού.27 Εδώ, μία φυσικά 
οχυρή θέση ισχυροποιείται με την προσθήκη τείχους σε μία προσπάθεια για μία ακόμη γραμμή άμυ-
νας σε ένα από τα ψηλότερα και πιο απρόσιτα σημεία της Κω.     

Χώροι λατρείας έχουν εντοπιστεί σε λίγες αλλά σημαντικές θέσεις κατά τη διάρκεια της μυκηναϊ-
κής περιόδου στο νησί. Το σπήλαιο της Άσπρης Πέτρας στην περιοχή της Κεφάλου επαναχρησιμο-
ποιείται μετά την ΠΧ περίοδο και δέχεται προσφορές στη μορφή καλής ποιότητας αγγείων καθώς 
και με το περιεχόμενό τους προς τιμήν μιας άγνωστης θεότητας. Στην περιοχή Ηρακλής κοντά στην 
πρωτεύουσα της Κω φαίνεται πως ιδρύεται ένα ιερό γύρω από έναν βωμό που χρονολογείται στον 
12ο αι. π.Χ. Εδώ αγγεία της εποχής συνυπάρχουν με αρκετά πήλινα ειδώλια ως προσφορές. Παρό-
μοια ευρήματα του 12ου αι. π.Χ. εντοπίστηκαν πρόσφατα κάτω από τον κλασικό ναό της Αθηνάς 
εντός της σημερινής πόλης της Κω. 

Η κεραμική ακολουθεί τα πρότυπα της ηπειρωτικής Ελλάδας ως προς το σχηματολόγιο και τη 
διακόσμηση (Εικ. 3).28 Παρ’ όλα αυτά φαίνεται ότι τα αγγεία παράγονται από τοπικά κεραμοποιεία 
του νησιού. Οι καταστροφές που συντελέστηκαν στα ανακτορικά κέντρα της ηπειρωτικής Ελλάδας 
γύρω στο 1200 π.Χ. επέτρεψαν μία ευρύτερη κεραμική αυτονομία στο Αιγαίο. Ανάμεσα στα νέα χα-
ρακτηριστικά των κωακών εργαστηρίων ως προς τη διακόσμηση και λιγότερο ως προς τα σχήματα 
των αγγείων, ξεχωρίζει η εικονιστική κεραμική. Αυτή είναι τοπική σε χαρακτήρα και μερικές παρα-
στάσεις είναι ιδιαίτερες, αφού απεικονίζουν σκηνές μαχών και ναυμαχιών. Οι ανακατατάξεις μετά 
το 1200 π.Χ. τόσο στον μυκηναϊκό κόσμο όσο και στη χεττιτική Ανατολία συνδέονται και με πολεμι-
κές δραστηριότητες. Οι εικόνες αυτές, όπως και οι οχυρώσεις στην Κω, αντικατοπτρίζουν τις συνθή-
κες του 12ου αι. π.Χ. στις οποίες ο πόλεμος έχει κεντρικότερο ρόλο από τις προηγούμενες περιόδους.

Σε αυτό το σημείο, ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι οι ταφές στον Ελαιώνα και τη Λαγκάδα γίνονται 
περισσότερες κατά τον 12ο αι. π.Χ. Την ίδια στιγμή τα περιφερειακά νεκροταφεία δεν χρησιμο-
ποιούνται πια παρά ελάχιστα. Φαίνεται ότι κατά την περίοδο αυτή πραγματοποιήθηκε μία μορφή 
συνοικισμού που θα μπορούσε να συνδεθεί με θέματα ασφάλειας. Επιπρόσθετα, οι ταφές αυτής της 
περιόδου τείνουν να είναι πλουσιότερες σε κτερίσματα και διαθέτουν περισσότερα πολύτιμα αντι-
κείμενα από ποτέ. Ο 12ος αι. π.Χ. υπήρξε παρά τις γενικότερα αντίξοες συνθήκες, για ένα τουλάχι-
στον μεγάλο κομμάτι του, περίοδος ακμής για την Κω όπως και για το ευρύτερο νοτιοανατολικό 
Αιγαίο. Οι σχέσεις με την ηπειρωτική Ελλάδα, το νησιωτικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο 
παρέμειναν στενές και συχνές μέχρι το τέλος της εποχής του χαλκού.  

26  Κοκκορού-Αλευρά 2009, 146-53· Kopanias 2009.
27  Hope Simpson και Lazenby 1970.
28  Mountjoy 1999.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η σημασία της έρευνας στην περιοχή της Καρδάμαινας γίνεται εύκολα αντιληπτή. Πρόσθεσε σημα-
ντικές πληροφορίες για περιόδους που είτε δεν ξέραμε παρά ελάχιστα είτε γνωρίζαμε μόνο αποσπα-
σματικά. Οι άνθρωποι που ζούσαν στην Κω γνώριζαν πολύ καλά τι μπορούσε να τους προσφέρει 
το τοπίο μέσα στο οποίο ζούσαν. Βάσει αυτής της γνώσης έκαναν τις επιλογές τους σε σχέση με τους 
οικισμούς τους, καθιερώνοντας ένα μοντέλο που ήταν επιτυχημένο για χιλιετίες. Αυτό αποτελεί μο-
ναδική περίπτωση στα νησιά του Αιγαίου για τη νεολιθική και πρωτοχαλκή περίοδο, πλην Κρήτης. 
Αυτή η ιδιαιτερότητα της Κω βοηθάει στην κατανόηση των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών 
συνθηκών που επικρατούσαν στο ευρύτερο Αιγαίο και στη μελέτη όχι μόνο των κυρίαρχων μοντέ-
λων, αλλά και των εξαιρέσεων. Η αλλαγή του οικιστικού μοντέλου της Κω έρχεται κατά τη 2η χιλιε-
τία π.Χ., όταν εμφανίζονται κεντρικοί οικισμοί με πολλούς μικρούς γύρω από αυτούς. Ενδια φέρον 
έχει πως παρόμοια δίκτυα εμφανίζονται την ίδια περίοδο και σε άλλα νησιά του Αιγαίου με το ίδιο 
περίπου μέγεθος, αλλά και μικρότερα. 

Η κοινωνικοπολιτική πολυπλοκότητα αρχίζει ήδη κατά τη νεολιθική περίοδο στην Κω. Αυτή 
φαίνεται ήδη με την ιεραρχία οικισμών, η οποία γίνεται πιο έντονη κατά την ΠΧ περίοδο, οπό-
τε υπάρχει αύξηση του πληθυσμού. Την ίδια περίοδο υπάρχει περίσσευμα αγροτοκτηνοτροφικών 
προϊ όντων που αποθηκεύονται σε πίθους, πιθανότατα σε κτίρια που είχαν τη μορφή αποθηκών, κα-
θώς και ταφές που δείχνουν διαφοροποίηση πλούτου μεταξύ των νεκρών. Από την ΥΧ Ι περίοδο και 
εξής οι κεντρικοί οικισμοί με τους μικρότερους που ήταν διασκορπισμένοι στην ύπαιθρο, φαίνεται 
να δείχνουν μία ενιαία κοινωνικοπολιτική κατάσταση στο νησί. Αυτό καταδεικνύει, όπως και στα 
άλλα νησιά που παρουσιάζεται το ίδιο φαινόμενο, ότι υπήρχε μία κεντρική εξουσία με επιρροή σε 
ολόκληρο το νησί, με έδρα πιθανότατα τα Σεράγια. Αυτό θα συνεχισθεί απρόσκοπτα μέχρι το τέλος 
της ΥΧ στην Κω. Διαχρονικά, η σχέση της Κω με τη θάλασσα, η οποία θεωρείται σε τοπικό επίπεδο ως 
μια μορφή απειλής, είναι σημαντική ήδη από τη νεολιθική περίοδο. Από τη μία πλευρά οι οικισμοί 
ιδρύονται σε κάποια απόσταση από αυτήν και από την άλλη προϊόντα έξω από το νησί εισάγονται 
συχνά, όπως τα λίθινα εργαλεία. Στην πρώιμη εποχή του χαλκού, σε μία περίο δο με έντονες ανταλ-
λαγές εντός του Αιγαίου, ιδρύονται οι πρώτοι παράκτιοι οικισμοί και η Κως συμμετέχει πιο ενεργά 
στο εμπόριο της εποχής. Η απειλή από τη θάλασσα φαίνεται πως παραμένει ισχυρή και αυτό επιβε-
βαιώνεται από τα τείχη που εμφανίζονται σε μία –πιθανότατα τη μεγαλύτερη– από τις παράκτιες 
θέσεις. Αυτό θα συνεχιστεί και κατά τη 2η χιλιετία, μόνο που αυτήν την περίοδο οι επαφές επεκτεί-
νονται ως την Ανατολική Μεσόγειο. Ο φόβος που προέρχεται από τη θάλασσα εξακολουθεί να είναι 
έντονος, όπως δείχνουν τα τείχη των Σεραγιών, αλλά και η εικονογραφία σε μερικά τοπικά αγγεία 
με σκηνές ναυμαχιών και πολέμου.  

Η γεωργία, η κτηνοτροφία και το εμπόριο αποτελούν δραστηριότητες με τις οποίες καταπιάστη-
καν οι κάτοικοι της Κω διαχρονικά στην προϊστορία. Δεν ήταν, όμως, οι μόνες, αφού εξόρυσσαν 
λίθους για την παραγωγή χονδροειδών λίθινων εργαλείων, τα οποία βελτίωναν την επεξεργασία 
των αγροτικών προϊόντων. Πιθανότατα γινόταν ήδη εξόρυξη μετάλλων στο νησί και σίγουρα η χύ-
τευσή τους σε διάφορους οικισμούς. Υπήρχε μία μακρά παράδοση κεραμοποιίας από τη νεολιθική 
περίοδο μέχρι το τέλος της εποχής του χαλκού πιθανότατα, πάντοτε με αρκετά κέντρα παραγωγής. 
Η παραγωγή της κεραμικής Ανοικτού επί Σκοτεινού και Σκοτεινού επί Ανοικτού κατά την ΥΧ Ι 
φάση δείχνει τοπική πρωτοτυπία και εξαγωγές στο ευρύτερο Αιγαίο. Επιπρόσθετα, η συγκέντρωση 
και επεξεργασία του οψιανού από το Γυαλί στην ΥΧ Ι Καρδάμαινα είναι ακόμη μία βιοτεχνική 
παραγωγή με τοπικό χαρακτήρα, όμως εξαγόταν σε διάφορα νησιά, συμπεριλαμβανομένης και της 
Κρήτης. Η συχνή χρήση αρωματικών ελαίων στις ταφές κατά τη μυκηναϊκή περίοδο σε σχέση με τις 
υπόλοιπες περιοχές στο νοτιοανατολικό Αιγαίο ίσως καταδεικνύει την ύπαρξη μιας ακόμη τοπικής 
βιοτεχνίας. Τα προϊόντα της θα μπορούσαν να είναι τόσο για τοπική χρήση όσο και για εξαγωγές 
πέρα από το νησί. 

Το τέλος της μυκηναϊκής περιόδου συμπίπτει με αυτό της προϊστορίας καθώς και με έναν αριθμό 
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ανακατατάξεων στο Αιγαίο και στην ευρύτερη Μεσόγειο. Ήδη, όμως, κατά τη γεωμετρική και αρχαϊ-
κή περίοδο που ακολουθούν, η ανάμνηση του μυκηναϊκού παρελθόντος είναι έντονη και κορυφώνε-
ται με τα ομηρικά έπη και την ηρωολατρεία. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι σε μυκηναϊκούς οικισμούς 
ιδρύονται νεκροταφεία και νέοι οικισμοί. Σε θέσεις που λειτούργησαν ως λατρευτικοί χώροι κατά τη 
μυκηναϊκή περίοδο, όπως ο Ηρακλής, και μία θέση στην πόλη της Κω, επανιδρύονται ιερά τα οποία 
αποκτούν ναούς. Στην ίδια λογική η ανάμνηση του ένδοξου μυκηναϊκού παρελθόντος και ίσως η 
διατήρηση κάποιων στοιχείων ακόμα ορατών αποτελούν πιθανότατα τον κεντρικό παράγοντα για 
την ίδρυση του ιερού του Απόλλωνα στην Καρδάμαινα. 

Το μυκηναϊκό παρελθόν υπήρξε καθοριστικό για τη διαμόρφωση της κλασικής αρχαιότητας τόσο 
στο συμβολικό και μυθολογικό επίπεδο, όσο και σε πιο πρακτικά θέματα, όπως η ίδρυση λατρευτι-
κών χώρων, οικισμών και νεκροταφείων. Αυτό επηρέασε τόσο την ίδια την Καρδάμαινα και την Κω, 
όσο και ολόκληρο τον ελληνικό χώρο.

✳ ✳ ✳

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με τη μελέτη της προϊστορικής Καρδάμαινας θα αναδειχθεί το προϊστορικό παρελθόν ολόκληρης 
της Κω. Η συζήτηση θα συμπεριλάβει όλες τις φάσεις της νεολιθικής και της εποχής του χαλκού στο 
νησί βασισμένη στα αρχαιολογικά κατάλοιπα που έχουν αποκαλυφθεί. Η ερμηνεία των ευρημάτων 
επιτρέπει την κατανόηση του τρόπου ζωής και των επιλογών των προϊστορικών ανθρώπων σχετικά 
με τους οικισμούς και τις διατροφικές τους στρατηγικές. Με αυτόν τον τρόπο προσφέρεται μία δια-
χρονική ανάλυση των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και πολιτιστικών συνθηκών στην Κω. 
Στόχος είναι να αναδειχθεί μέσω αυτής της μελέτης η συνέχεια, η αλλαγή και η εισαγωγή νέων δεδο-
μένων κατά τη διάρκεια των διαφόρων προϊστορικών περιόδων. Σε κάθε περίπτωση, το νησιωτικό 
τοπίο και η θάλασσα φαίνεται πως ήταν δύο πολύ σημαντικοί παράγοντες στις κοινωνικο-οικονομι-
κές και πολιτιστικές εξελίξεις της προϊστορικής Κω. 

Λέξεις-Κλειδιά: Κως, aρχαία Αλάσαρνα, Καρδάμαινα, νεολιθική εποχή, εποχή του χαλκού, οψιανός, Γυαλί 

SUMMARY 

Prehistoric Kardamaina

This article aims at providing a clear image of prehistoric Kardamaina in order to elucidate the 
prehistoric past of Cos as a whole. The discussion includes all Neolithic and Bronze Age phases of 
the island based on the available archaeological data. The interpretation of the finds allows us to 
understand the way of life and the choices the prehistoric people had as far as their settlements and 
subsistence strategies were concerned. Thus, a diachronic analysis of the social, economic, political 
and cultural conditions of Cos is provided. This study will reveal the role of continuity, change 
and introduction of new elements during the various prehistoric periods. Nonetheless, the insular 
landscape and the sea appear to be two very important components in the socioeconomic and 
cultural developments of prehistoric Cos.  

Keywords: Cos, ancient Halasarna, Kardamaina, Neolithic, Bronze Age, obsidian, Yiali

✳ ✳ ✳
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