
I.

Το κινητό εύρημα σε μια ανασκαφή είναι, 
πρώτα απ’ όλα, οι «μνήμες» που κουβαλάει. 
Και λέγοντας εδώ «μνήμες» εννοώ τις πλη-
ροφορίες που έκανε να ταξιδέψουν μες στον 
χρόνο ώς εμάς, τους τυχαίους αποδέκτες 
του, αναπόδραστα χρεώστες απέναντι στην 
ερμηνεία, αν θέλουμε πράγματι να αποκα-
ταστήσουμε έναν ουσιαστικό διάλογο με 
το εκάστοτε συγκεκριμένο τέχνεργο, έναν 
διάλογο ανάμεσα στο τώρα εδώ και στο εκεί 
τότε. Η ερμηνεία, ως γνωστόν, καθορίζεται 
από μια πλειάδα παραγόντων, αντικειμε-
νικών, αλλά αναπόφευκτα και υποκειμενι-
κών, όπως είναι η ιδιοσυγκρασία του μελε-
τητή, το γνωστικό του εύρος, οι ιδεολογικοί 
και κοινωνικοί του προσανατολισμοί και, 
βέβαια, το βάθος και η διαχείριση της ιστο-
ρικής του σκέψης. Αυτή η τελευταία τίθεται 
συχνά σε δοκιμασία, ιδίως οσάκις πρόκειται 
για τέχνεργα που μας έρχονται από την Προ-
ϊστορία και αναλαμβάνουμε εμείς, μέσα από 
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υψηλή απόσταξη, να τα κάνουμε να φθογ-
γήσουν.

Κάθε τέχνεργο είναι το υλοποιημένο 
αποτέλεσμα μιας σειράς νοητικών και πρα-
κτικών διαδικασιών, απότοκο πραγματικής 
ή/και συμβολικής ανάγκης. Κατά τούτο, σε 
μια αιτιακή αμοιβαιότητα, θα λέγαμε ότι 
το τέχνεργο φωτίζεται εν πολλοίς από το 
κοινωνικό μόρφωμα που το γέννησε, ενώ 
με τη σειρά του εκείνο έρχεται να φωτίσει 
κάποιες πτυχές του μορφώματος, που κυ-
μαίνονται από το επίπεδο της τεχνογνωσίας 
και τις κοινωνικο-οικονομικές του συνιστώ-
σες μέχρι τις θρησκευτικές του προβολές, αν 
υπάρχουν τέτοιες −στον ρόλο του αυτό, το 
τέχνεργο είναι φορέας μικρο-ιστορίας. Το 
όποιο τελειωμένο αντικείμενο εμπεριέχει 
υλοποιημένο ολόκληρο τον χρόνο που επεν-
δύθηκε για την κατασκευή του και πλήρως 
μορφοποιημένες τις προθέσεις του κατα-
σκευαστή του. Αν θέλαμε να το παραλληλί-
σουμε με όρους κειμενικούς, θα λέγαμε πως, 
στις συνάφειές του, έχει τις αξιώσεις και τη 
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λειτουργία μιας φράσης, από τελεία σε τε-
λεία, μέσα σε μια παράγραφο. Το ημιτελές, 
αντίθετα, είναι φράση ανοιχτή και διαδικα-
σία εν εξελίξει, άρα ο χρόνος του κάθε άλλο 
παρά ακινητοποιημένος και στατικός. Οσο 
για την τελική του μορφή, αυτή, αν και σε 
γενικές γραμμές διαγνώσιμη, δεν είναι για 
εμάς απόλυτα προσπελάσιμη, αφού ο δημι-
ουργός −τεχνίτης ή καλλιτέχνης− δεν είπε 
την τελευταία του κουβέντα, εκείνη δηλα-
δή που θα ισοδυναμούσε, τηρουμένων των 
αναλογιών, με το «τυπωθήτω» ενός κειμέ-
νου ή την υπογραφή σ’ ένα έργο τέχνης.

Δεδομένου τώρα ότι το τέχνεργο αποκτά 
λειτουργικότητα μόνο απ’ τη στιγμή της τε-
λείωσής του, είναι αυτονόητο ότι το ημιτε-
λές σπανίζει, εν γένει, σε μια ανασκαφή. Η 
σπανιότητα όμως ακριβώς αυτή είναι που 
του προσδίδει ιδιαίτερη σημασία, καθότι 

κουβαλά, κατά κανόνα, άλλου είδους πλη-
ροφορίες και κινητοποιεί άλλα ερωτήματα 
από ό,τι το τελειωμένο τέχνεργο −συχνά μά-
λιστα περισσότερο αποκαλυπτικά, γεγονός 
που το καθιστά πεδίο άσκησης ερμηνευτι-
κής δεινότητας.

Μια ημιτελής σταγονόσχημη ψήφος από 
ορεία κρύσταλλο (Boulotis 2009: 198, Εικ. 
20c, και εδώ Εικ. 3α-β) που βρέθηκε το φθινό-
πωρο του 2004 με τις ανασκαφές που διεξά-
γω στον προϊστορικό οικισμό Κουκονήσι της 
Λήμνου −μια μικρή, σήμερα, νησίδα στον κόλ-
πο του Μούδρου (Εικ. 1)− στάθηκε η αφορμή 
να εκτεθούν εδώ κάποιες σκέψεις σχετικά με 
τη γλυκιά βάσανο του αρχαιολόγου μπροστά 
στο ημίεργο και το ερμήνευμα που απορρέει 
από αυτό. Ας σημειωθεί εν παρόδω ότι ανάλο-
γες σκέψεις αφορούν κάθε ημιτελές τέχνεργο, 
ασχέτως πραγματικής, καλλιτεχνικής και/ή 

Εικ. 1: 
α) Χάρτης της Λήμνου με δήλωση των προϊστορικών θέσεων. Το Κουκονήσι μέσα σε ορθογώνιο πλαί-
σιο.
β) Η νησίδα Κουκονήσι από αέρος. Το βέλος δείχνει το ανασκαπτόμενο πεδίο στο ύψωμα Κούκονος.
γ) Η νησίδα Κουκονήσι από ΝΑ. Το βέλος σημαδεύει τον χώρο ανασκαφής.

α)

γ)

β)
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συμβολικής αξίας, ασχέτως μεγέθους, εποχής 
και γεωγραφικού ή πολιτισμικού στίγματος, 
κι έχουν απασχολήσει επανειλημμένα την 
έρευνα, με ιδιαίτερα σημαντικές τις μελέτες 
γύρω από ημίεργα της ελληνικής και ρωμαϊ-
κής αρχαιότητας, απ’ τη μια, της Αναγέννησης 
απ’ την άλλη, από όπου και το επιγραμματικό 
πλέον “non finito nell’ arte”.

ΙI.

Η ημιτελής ψήφος από το Κουκονήσι 
(Εικ. 3α), με κριτήριο την πολυτιμότητα του 
υλικού της, τη μορφική και την αισθητική 

της πραγμάτωση, συγκρινόμενη με άλλα κο-
σμήματα της εποχής, σύνθετης μορφής και 
από διαφορετικούς ημιπολύτιμους λίθους ή 
μέταλλα όπως ο χρυσός και ο άργυρος, δεν 
αποτελεί αυτή καθεαυτήν εύρημα εντυπω-
σιακό. Αυτό που της προσδίδει ιδιαίτερη, 
όπως θα δούμε, αξία είναι οι πληροφορίες 
που συνάγονται αν ιδωθεί στο πλαίσιο του 
συγκεκριμένου οικισμού και σε συνάρτηση 
με τα στενά, αφενός, όσο και ευρύτερα ανα-
σκαφικά της συμφραζόμενα και, αφετέρου, 
με την τυπολογική της ταυτότητα και, βέ-
βαια, με τη διαπίστωση ότι παρέμεινε ημίερ-
γη, άρα εκτός λειτουργικότητας. 

α)

δ)

γ)

στ)

β)

ε)

Εικ. 2:
α) Χαρακτηριστική άποψη των διαδοχικών φάσεων του οικισμού από την Πρώιμη έως την ΄Ύστερη 
Χαλκοκρατία (Τομές 5 και 7).
β) Οικοδομικά λείψανα της Μέσης και της αρχόμενης ΄Ύστερης Χαλκοκρατίας (Τομή 3).
γ) Αρχιτεκτονικές φάσεις της Πρώιμης και Μέσης Χαλκοκρατίας (Τομές 2 και 3). Τα δύο αρχιτεκτονικά 
συγκροτήματα χωρίζονται από την «Οδό Ζεφύρου».
δ) Στρώμα μεσοχαλκής καταστροφής (Τομή 5, Χώρος IV).
ε) Χαρακτηριστική στρωματογραφία των φάσεων της Πρώιμης και Μέσης Χαλκοκρατίας (Τομή 2).
στ) Τμήμα της «μινωίζουσας γειτονιάς» του οικισμού (Τομή 8). Το βέλος δείχνει τον Χώρο XIV, όπου βρέ-
θηκε η ημιτελής ψήφος από ορεία κρύσταλλο και τα τρία φυλλόσχημα περίαπτα από όστρεο πίννας.
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Προεξαγγελτικά, για την καθοριστική 
του βαρύτητα στην όποια ερμηνευτική από-
πειρα, θα πρέπει να αναφερθεί εδώ το γεγο-
νός ότι η συγκεκριμένη ψήφος βρέθηκε σε 
έναν τομέα του οικισμού με έντονες όσο και 
απτές μινωικές και μινωίζουσες επιδράσεις 
σε ποικίλους τομείς του υλικού πολιτισμού 
(Εικ. 2στ’, Εικ. 3β). 

Στις χρονολογικές της παραμέτρους, ανά-
γεται η ψήφος στη μετάβαση από τη Μέση 
στην ΄Υστερη Χαλκοκρατία, σε μια φάση δη-
λαδή που ο οικισμός του Κουκονησιού, έχο-
ντας διαγράψει ως θαλάσσιο σταυροδρόμι 
μια μακραίωνη ανθηρή πορεία από την αυγή 

κιόλας της Πρώιμης Χαλκοκρατίας (Εικ. 2), 
γνωρίζει τώρα μια νέα ακμή, με σαφή πα-
ναιγαιακά ανοίγματα και εμπορικές δοσο-
ληψίες, ιδιαίτερα με την Κρήτη, τις Κυκλά-
δες και τον ευρύτερο νοτιο-αιγαιακό χώρο, 
αλλά και με την ηπειρωτική Ελλάδα. Με 
κρητικούς όρους, η φάση αυτή αντιστοιχεί 
λίγο πολύ με τη Μεσομινωική ΙΙΙΒ−Υστερο-
μινωική Ι, και, στις μυκηναϊκές της προβολές, 
με την περίοδο των λακκοειδών τάφων των 
Μυκηνών, ενώ στις τρωικές της συναρτήσεις 
αντιστοιχεί με την Τροία VIa (ύστερη) καθώς 
και στις φάσεις της Τροίας VIb-c (σύμφωνα 
με τον ορισμό του Blegen).

Εικ. 3: 
α) Ημιτελής σταγονόσχημη ψήφος από ορεία κρύσταλλο (Τομή 8, Χώρος XIV.)
β) Η «μινωίζουσα γειτονιά» του οικισμού, με δήλωση της θέσης εύρεσης των ημίεργων κοσμημάτων 
από ορεία κρύσταλλο (πάνω) και όστρεα πίννας (κάτω) (Χώρος XIV).
γ) Τρία φυλλόσχημα «περίαπτα» από όστρεο πίννας (Τομή 8, Χώρος XIV).
δ) Οστέινα κοσμήματα από την «Οδό Βορέως».

α)

γ) δ)

β)
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Η εύρεση της ψήφου στην τεχνητή επί-
χωση ενός δωματίου (Τομή 8, Χώρος XIV) 
παρά την «οδό Βορέως» (Εικ. 3β), επίχω-
ση που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο μιας 
γενικότερης οικοδομικής δραστηριότητας 
μετά, ως φαίνεται, από σεισμό, ο οποίος 
έπληξε σφοδρά τον οικισμό, δεν σημαίνει 
αυτοδίκαια και την αλλοτινή επεξεργασία 
της στον συγκεκριμένο χώρο. Σε εκτεταμέ-
νες εργασίες επισκευών, ανακατασκευών 
και τεχνητών επιχώσεων για τη δημιουρ-
γία νέων δαπέδων και το χτίσιμο τοίχων σε 
υψηλότερο επίπεδο, αλλά και την αρχιτε-
κτονική ανακατανομή χώρων, που σηματο-
δοτούν σαφώς μια καινούργια οικοδομική 
φάση στη ζωή ενός οικισμού, το υλικό του 
«μπαζώματος» μπορεί να μην προέρχεται 
αποκλειστικά από τον οικείο χώρο, αλλά να 
μεταφέρθηκε εκεί και από χώρους γειτονι-
κούς, εμπεριέχοντας όστρακα αγγείων και 
μικροτέχνεργα, ακέραια ή σπασμένα. ΄Ετσι, 
λοιπόν, η σταγονόσχημη ημιτελής ψήφος, 
θεωρητικά τουλάχιστον, θα μπορούσε να 
κατέληξε δευτερογενώς και τυχαία στο ση-
μείο εύρεσής της. Δύο οστέινα κοσμήματα 
−το ένα άκρως ιδιότυπο, το άλλο σε σχήμα 
κυλινδρικής ψήφου (Εικ. 3δ)−, που βρέθη-
καν στη σύγχρονη, λίγο πολύ, επίχωση της 
παρακείμενης «οδού Βορέως» (Boulotis 
2009: 199, Εικ. 20e-f), μαρτυρούν εύγλωττα 
για τη δημιουργία τέτοιων επιχώσεων και 
τη συνακόλουθη μετακίνηση μικροτεχνη-
μάτων και οστράκων από τον αρχικό τους 
χώρο. Ωστόσο, η εύρεση της σταγονόσχη-
μης ψήφου στις βαθύτερες στρώσεις της 
επίχωσης του δωματίου XIV, όπου, ανάμεσα 
σε άλλα, συνελέγησαν και τρία ακόμη λε-
πτεπίλεπτα φυλλόσχημα «περίαπτα» από 
όστρεο πίννας (Pinna nobilis) (Εικ. 3β-γ), 
ομοιόμορφα και ισομεγέθη, εκ των οποίων 
το ένα παρέμεινε ομοίως ημιτελές καθότι η 
οπή ανάρτησής του δεν είχε ολοκληρωθεί 
(Βoulotis 2009: 198-9), συνηγορεί ουσιαστι-
κά για επιτόπια κατεργασία, άρα και για την 
άσκηση στο συγκεκριμένο χώρο κάποιων 
ευγενών βιοτεχνικών δραστηριοτήτων.

ΙΙI.

Ας δούμε τώρα τι στοιχεία κερδίζουμε 
από τη συγκεκριμένη ημίεργη ψήφο, περ-
νώντας από το επίπεδο της τεχνικής και της 
τυπολογίας σε αυτό της οικονομικής και 
κοινωνικής ιστορίας. 

Η ημιτελής μορφή της, αφού ούτε η οπή 
ανάρτησης είχε διανοιγεί ούτε οι κατακόρυ-
φες ακμές της και γενικότερα η επιφάνειά 
της είχαν λειανθεί, σημαίνει, όπως προανα-
φέρθηκε, την επιτόπια επεξεργασία της στο 
Κουκονήσι. Στην τελειωμένη της μορφή, θα 
θεωρούσαμε τη συγκεκριμένη ψήφο πιθα-
νότατα εισαγμένη από το νότιο Αιγαίο, μια 
και ξενίζει τυπολογικά στην τοπική βορειο-
αιγαιακή παράδοση, ενώ, αντίθετα, παρα-
πέμπει ευθύβολα σε μινωικά ή μυκηναϊκά 
πρότυπα, όπως τα γνωρίζουμε από πραγ-
ματικά ευρήματα της εποχής αλλά και από 
παραστάσεις σε διάφορες μορφές τέχνης 
(Boulotis 2009: 198). Αν όμως το τελειω-
μένο τέχνεργο, ιδίως όταν πρόκειται για 
τα λεγόμενα αντικείμενα γοήτρου (prestige 
goods), ταξιδεύει, και μάλιστα συχνά πολύ 
μακριά από τον τόπο κατασκευής του, απο-
τελώντας, όπως θα δούμε παρακάτω, περι-
ζήτητο εμπορεύσιμο αγαθό, το ημίεργο που 
ακουμπά σε ξένα πρότυπα σημαίνει κινητο-
ποίηση του μηχανισμού μίμησης.

Από την πλευρά της, η μίμηση προϋποθέ-
τει κάποιου είδους επαφή του τεχνίτη με τον 
πολιτισμικό κύκλο από όπου προέρχεται το 
πρότυπο. Θεωρητικά πάντα, η επαφή αυτή 
θα μπορούσε να ήταν ευκαιριακή ή μονιμό-
τερη. Στην περίπτωση του Κουκονησιού, η 
απλούστερη εκδοχή θα έβλεπε έναν ντόπιο 
τεχνίτη να επεξεργάζεται την κρυσταλλική 
ύλη έχοντας υπόψη του εισαγμένες από τον 
Νότο σταγονόσχημες ψήφους. Τα πράγματα 
όμως επιδέχονται διαφορετική ανάγνωση, 
αν λάβουμε υπόψη ότι ο τεχνίτης έδρασε σε 
ένα περιβάλλον όπου στο κουκονησιώτικο 
πολιτισμικό μόρφωμα είχαν σαφώς διεισ-
δύσει νοτιο-αιγαιακά στοιχεία, οδηγώντας 
σε ένα αισθητά «εκμινωισμένο» αμάλγα-
μα, του οποίου όμως τον χαρακτήρα και το 
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βάθος, προς το παρόν, μόνον να εικάσουμε 
μπορούμε. Το ενδεχόμενο, πάντως, να είχε 
δεχθεί το Κουκονήσι κατά τη μετάβαση από 
τη Μέση στην ΄Υστερη Χαλκοκρατία ομά-
δες Μινωιτών ή/και Κυκλαδιτών (εμπόρων 
και τεχνιτών), που δημιούργησαν ένα είδος 
εμπορικού σταθμού στους κόλπους της μα-
κροπαράδοτης ντόπιας κοινωνίας, φαίνεται 
να είναι, όπως τεκμηρίωσα διεξοδικά αλλού 
(Βοulotis 2009, ιδιαίτερα 206-9), το πλέον 
εύλογο: Εκτός από τις εισαγωγές γραπτής 
και ακόσμητης νοτιο-αιγαιακής κεραμικής 
και τις ντόπιες απομιμήσεις, εντοπίζονται 
και νοτιο-αιγαιακά στοιχεία άκρως διαγνω-
στικά για πληθυσμιακή εγκατάσταση, όπως 
είναι λόγου χάρη κεραμικοί τύποι και σκεύη 
καθημερινής χρήσης (kitchen ware), αλλά 
και εκφράσεις νέας τεχνογνωσίας, με χα-
ρακτηριστικότερη την εμφάνιση στον οικι-
σμό πολυάριθμων πήλινων αγνύθων ελλει-
πτικού σχήματος (Εικ. 4) που σημαδεύουν, 
οπωσδήποτε, μία τομή στις πρακτικές της 
υφαντικής τέχνης. Η εμφανής έως τώρα συ-
γκέντρωση των μινωικών και μινωιζόντων 
στοιχείων σε έναν κυρίως ανασκαφικό το-
μέα (Εικ. 2στ’, Εικ. 3β) οδηγεί στη σκέψη ότι 
οι επήλυδες ήταν κυρίως συσπειρωμένοι 
χωροταξικά (“enclaves”), θυμίζοντας, τη-
ρουμένων των αναλογιών, τους Μεσοχαλ-
κούς εμπορικούς σταθμούς των Ασσυρίων, 
τα περίφημα karum, όπως εκείνο, λόγου 
χάρη, στο Kumtepe (Boulotis 2009: 206-8; 
πρβλ. και Branigan 1984: 49-51) −υπόθεση 

που αναμένεται να ελεγχθεί με τη συνέχιση 
της έρευνάς μας. 

Για τα δεδομένα της εποχής, και στο πλαί-
σιο της θρυλούμενης Θαλασσοκρατίας του 
Μίνωα, που βρίσκει με τις ανασκαφές ολοέ-
να και περισσότερα, αν και άνισης σημασί-
ας, ερείσματα στον αρχαιολογικό χάρτη, η 
αναζήτηση μετάλλων στον βόρειο αιγαιακό 
χώρο, στη νότια Βαλκανική, τη βορειοδυτική 
Μ. Ασία και την ευρύτερη περιοχή της Προπο-
ντίδας θα αποτελούσε ένα βασικό κίνητρο για 
μια τέτοια «περιπετειώδη» μετακίνηση και 
εγκατάσταση σε έναν ξένο, απομακρυσμένο 
τόπο όπως η Λήμνος (Boulotis 2009: 204-6). 
Ανάλογες σκέψεις εξέθεσε και ο Δημήτρης 
Μάτσας σχετικά με τον οικισμό στο Μικρό 
Βουνί της γειτονικής Σαμοθράκης (Matsas 
1991, 1995). Εκεί, πλάι στα άλλα μινωικά και 
μινωίζοντα στοιχεία, με χαρακτηριστικότερο 
ένα τυπικά νοτιο-αιγαιακό, δισκοειδές μολύ-
βδινο σταθμό ζυγαριάς, ανακάλυψε και πέ-
ντε μινωικά ενσφράγιστα πήλινα τεκμήρια, 
που εικονογραφούν με τον καλύτερο τρόπο 
την επέκταση του ανακτορικού εμπορικού 
δικτύου στο βόρειο Αιγαίο. 

Στο Κουκονήσι, ειδικότερα, η εκδοχή των 
μετάλλων βρίσκει, θα λέγαμε, πρόσθετο έρει-
σμα στο γεγονός ότι στη «μινωική γειτονιά» 
του οικισμού λειτουργούσαν ταυτόχρονα 
δύο τουλάχιστον μεταλλευτικές εγκαταστά-
σεις (Τομή 8, Χώρος ΧV και Τομή 9, Χώρος Ι, 
Εικ. 3β). Εκεί, εκτός από πήλινους αεραγω-
γούς που έχουν ικανά μινωικά παράλληλα, 
ακροφύσια, μεταλλευτικές χοάνες και άλλα 
είδη του σχετικού εργαλειακού εξοπλισμού, 
εντοπίσθηκαν πλάι σε «μεταλλευτική εστία» 
μια διπλωμένη πλάκα χαλκού και εκκαμινεύ-
ματα (Εικ. 5), ενώ στην ευρύτερη περιοχή 
(Τομή 9, Χώρος ΙΙΙΑ) βρέθηκε το μισό μιας 
δίλοβης λίθινης μήτρας για την κατασκευή 
μονόστομων πελέκεων (Boulotis 2009: 
201-5, Εικ. 23-24, και εδώ Εικ. 6). Αυτή η 
τελευταία, μάλιστα, ήλθε να τροφοδοτήσει 
ουσιαστικά την προβληματική μας σχετικά 
με το διαφαινόμενο πολιτισμικό αμάλγαμα 
του Κουκονησιού κατά την αρχόμενη ΄Υστε-
ρη Χαλκοκρατία: Ο τύπος του μονόστομου 

Εικ. 4: Χαρακτηριστικά δείγματα πήλινων αγνύ-
θων της αρχόμενης ΄Ύστερης Χαλκοκρατίας.
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πέλεκυ που σκαλίστηκε πάνω της ναι μεν 
επιχωριάζει στο βόρειο Αιγαίο και τις πα-
ρευξείνιες περιοχές, ιδίως κατά την Πρώι-
μη Χαλκοκρατία (Maran 1989; Grammenos 
& Tzachili 1994; Boulotis 2009: 203-4, Εικ. 
24a-b), ο μεταλλοτεχνίτης όμως που τη 
χρησιμοποιούσε είχε χαράξει πάνω της ένα 
γραμμικό σημείο σε μορφή ανοιχτής αιχμής 
βέλους (Εικ. 6β), ένα σημείο δηλαδή γνωστό 
πολλαπλώς από το νότιο αιγαιακό χώρο και 
την Κρήτη για τη σήμανση ιδιαίτερων αντι-
κειμένων −εδώ πιθανότατα ως σημείο κατό-
χου (owner’s mark) ή για την προσαρμογή 

των δύο τμημάτων της μήτρας. Στο μινωί-
ζον περιβάλλον της η συγκεκριμένη μήτρα, 
με το χαρακτηριστικά νοτιο-αιγαιακό εγχά-
ρακτο σημείο πάνω της, οδηγεί σε μία σει-
ρά υποθέσεων ως προς την ταυτότητα του 
μεταλλοτεχνίτη. Από αυτές, ωστόσο, η πιο 
πιθανή θα έβλεπε στο πρόσωπό του έναν 
έπηλυ ή κάποιον περιοδεύοντα τεχνίτη από 
το νότιο Αιγαίο (ίσως από την ίδια την Κρή-
τη) ο οποίος, ανάμεσα σε άλλα, κατασκεύ-
αζε και πελέκεις «βόρειου» τύπου έχοντας 
όμως σημάνει το εργαλείο της δουλειάς του 
σύμφωνα με οικείες του πρακτικές.

Εικ. 5: 
α) Πήλινος αεραγωγός και άωτο κύπελλο από το μεταλλουργικό εργαστήριο της Τομής 8 (Χώρος 
XV).
β) Τμήματα από μεταλλευτικές χοάνες (Τομή 8, Χώρος XV).
γ) Δείγματα εκκαμινευμάτων (Τομή 8, Χώρος XV).
δ) Διπλωμένη πλάκα χαλκού και ανάστροφος τροπιδωτός σκύφος πλάι στην «εστία» του μεταλλουρ-
γικού εργαστηρίου στην Τομή 8 (Χώρος XV).

α)

γ) δ)

β)
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ΙV.

Με αυτά στον νου, θέτοντας τώρα το 
ερώτημα ως προς την πολιτισμική ταυτότη-
τα του τεχνίτη της σταγονόσχημης ψήφου, 
η απάντηση παραμένει ουσιαστικά ανοιχτή, 
αν δεν θέλουμε να παραβιαστούν τα δεδο-
μένα. ΄Ετσι, όσο είναι εύλογο το ενδεχόμενο 
ενός ντόπιου τεχνίτη που μέσα από τη συ-
νάφειά του με τους επήλυδες υιοθέτησε κά-
ποια στοιχεία των νοτιο-αιγαιακών συρμών 
κόσμησης, άλλο τόσο εύλογη είναι η δράση 
στον οικισμό ενός τεχνίτη από τον Νότο, 
απόλυτα εξοικειωμένου με τέτοιου είδους 
κοσμήματα, που επιχωρίαζαν στον τόπο 
του. Η ημιδιαφανής, άχρωμη ορεία κρύ-
σταλλος, ένας ημιπολύτιμος λίθος ευρέως 
διαδεδομένος ιδίως στη μινωική Κρήτη από 
την προανακτορική εποχή και εξής για την 
κατασκευή ψήφων, περιάπτων και άλλων 
περίτεχνων μικροαντικειμένων (Warren 
1969: 136-7), θα μπορούσε κάλλιστα να είχε 
εισαχθεί από τον Νότο ή από κάποια άλλη 
αιγαιακή ή μικρασιατική περιοχή, χωρίς να 
αποκλείεται ολότελα η λημνιακή προέλευσή 
της (πληροφορία Γ. Μπασιάκου). Να σημει-
ωθεί εν παρόδω ότι η εισαγωγή πετρωμά-
των ως πρώτης ύλης μαρτυρείται στο Κου-
κονήσι ήδη από την Πρώιμη Χαλκοκρατία με 
κομμάτια οψιανού, ενώ για κάποια λίθινα 
τέχνεργα γοήτρου, που θα δούμε παρακά-
τω, δεν είμαστε σε θέση να αποφανθούμε 
πάντα με βεβαιότητα αν κατέληξαν έτοιμα 
στον οικισμό ή αν δουλεύτηκαν επί τόπου.

Σαφώς εισαγμένα στη Λήμνο τέχνεργα 
γοήτρου εντοπίζονται ήδη από την 3η χιλι-
ετία π.Χ., με σποραδικά δείγματα από τους 
πρωτοαστικούς οικισμούς της Πολιόχνης, 
της Μύρινας και τώρα του Κουκονησιού. 
Ανάμεσά τους, τα πλέον χαρακτηριστικά, 
που προδίδουν νοτιο-αιγαιακή προέλευση 
(μινωική ή/και κυκλαδική), είναι κάποια 
λίθινα αγγεία. ΄Ενα αποσπασματικά σωζό-
μενο μαρμάρινο οξυπύθμενο σκεύος της 
Χαλκολιθικής, με κυκλαδική, ως φαίνεται, 
προέλευση αλλά και με μικρασιατικές τυπο-
λογικές αναλογίες, αποτελεί το πρωιμότερο 

Εικ. 6: 
α) ΄Αωτα κωνικά κύπελλα και μήτρα από στεα-
τίτη για την κατασκευή μονόστομων πελέκεων 
(Τομή 9, Χώρος ΙΙΙ-Α).
β) Η μήτρα από στεατίτη (κάτω) και σχεδια-
στική απόδοση των όψεων και των τομών της 
(πάνω).

α)

β)
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εισαγμένο στο Κουκονήσι πολύτιμο αντι-
κείμενο (Μπουλώτης 1997: 263-4, Εικ. 23; 
Δεβετζή 1997: 559-61, Εικ. 1; Boulοtis 2009: 
198), που έρχεται, μαζί με άλλες ενδείξεις, να 
πιστοποιήσει ότι ο οικισμός είχε από πολύ 
νωρίς εμπλακεί στο ενδοαιγαιακό δίκτυο 
διακίνησης αγαθών γοήτρου, δίκτυο που ο 
Renfrew ονόμασε προσφυώς “the prestige 
chain model” (Renfrew 1972: 467-8). Η 
πολυπλοκότητα των εμπορικών οδών της 
εποχής επιτρέπει, στην καλύτερη περίπτω-
ση, να διαγνώσουμε τον τόπο κατασκευής 
τέτοιων αντικειμένων, αγνοώντας όμως 
τους ενδιάμεσους σταθμούς και τα τυχόν 
χέρια που αυτά άλλαξαν ώσπου να κατα-
λήξουν στο ανασκαφικό στρώμα εύρεσής 
τους. Δύο είναι τα βασικά κριτήρια για την 
προέλευσή τους, που αποκτούν ουσιαστική 
βαρύτητα στον συνδυασμό τους: Aφενός, η 
μορφική τους ιδιοτυπία και, αφετέρου, το 
χαρακτηριστικό υλικό κατασκευής και η συ-
ναφής τεχνογνωσία στην κατεργασία τους. 
Από την άποψη αυτή τα μαρμάρινα κυκλα-
δικά ειδώλια, οι λεγόμενες καντήλες και οι 
παλέτες, στη διάδοσή τους εντός και εκτός 
Κυκλάδων, αποτελούν την καλύτερα διακρι-
τή όσο και εμβληματική ομάδα από την 3η 
χιλιετία π.Χ., ενώ για τη 2η χιλιετία π.Χ. τα 
ποικιλόμορφα μινωικά λίθινα αγγεία δίνουν 
το στίγμα της εξαγωγικής από την Κρήτη 
ροής αντικειμένων γοήτρου, ροή που φτάνει 
στην κορύφωσή της κατά την ΜΜ ΙΙΙΒ-ΥΜΙ 
περίοδο (Warren 1967), οπότε και ο αισθη-

τός «εκμινωισμός» του Κουκονησιού και άλ-
λων αιγαιακών θέσεων. ΄Ενα κυκλικό πώμα 
από οφίτη, παλαιοανακτορικών πιθανότα-
τα χρόνων (Μπουλώτης 1997: 264; Boulotis 
2009: 196, Εικ. 20a, και εδώ Εικ. 7), καθώς 
και ένα περίτεχνο σκεύος από οψιανό της 
αρχόμενης Νεοανακτορικής Περιόδου, που 
θα δούμε παρακάτω (Εικ. 8), αποτελούν 
δύο χαρακτηριστικές για το Κουκονήσι πε-
ριπτώσεις εισαγμένων λίθινων αγγείων.

Για να εστιάσουμε, φευγαλέα έστω, στο 
πολυσυζητημένο θέμα του «εκμινωισμού» 
οικισμών εκτός Κρήτης και τη συναφή δια-
δικασία εξακτίνωσης μινωικών στοιχείων, 
κυρίως γοήτρου −διαδικασία που ο Malcolm 
Wiener χαρακτήρισε ως “the Versailles 
effect” (Wiener 1984: 17, 25)−, θα πρέπει 
να παρατηρήσουμε ότι ο βαθμός «εκμινωι-
σμού» ενός εξωκρητικού οικισμού βρίσκεται 
σε σχέση ευθέως ανάλογη με την απόστασή 
του από τα λαμπρά κρητικά κέντρα (Mee 

Εικ. 7: Κυκλικό πώμα από οφίτη (επιφανειακό 
εύρημα).

Εικ. 8: Αγγείο από οψιανό σε σχήμα πιθανότατα 
τρίτωνα (επιφανειακό εύρημα στην ανατολική 
παρυφή της Τομής 5).
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1978; Melas 1988, 1991; Broodbank 2004; 
Boulotis 2009: 207-8). ΄Ετσι, για παράδειγ-
μα, αν κατά την Υστεροχαλκή Ι, το Ακρωτήρι 
(Θήρα), η Φυλακωπή (Μήλος), η Αγία Ειρήνη 
(Κέα), τα Τριάντα (Ρόδος) ή η Μίλητος μάς 
αποκαλύπτουν ένα έντονα «εκμινωισμένο» 
πρόσωπο (βλ. π.χ. υιοθέτηση Γραμμικής Α, 
ιδιότυπες αρχιτεκτονικές μορφές, τοιχο-
γραφικός διάκοσμος, θρησκευτική έκφρα-
ση κ.ά.), ο «εκμινωισμός» είναι φυσικό να 
εξασθενεί όσο πιο πολύ απομακρυνόμαστε 
από την Κρήτη, γεγονός που ισχύει για το 
Κουκονήσι, το Μικρό Βουνί της γειτονικής 
Σαμοθράκης αλλά και άλλους οικισμούς της 
περιφέρειας. 

Με τη γενική αυτή διαπίστωση συνά-
πτεται στενά το καίριο ερώτημα ως προς 
τη διεισδυτικότητα του μινωικού στοιχείου 
στις ντόπιες κοινωνίες: Kατά πόσο δηλαδή 
η επίδραση αφομοιώθηκε βαθιά από όλα 
τα κοινωνικά στρώματα ή παρέμεινε κυ-
ρίως στους κόλπους της εκάστοτε ελίτ. Η 
απάντηση και στο ερώτημα αυτό δεν μπο-
ρεί παρά να είναι σύνθετη καθώς εξαρτάται 
από πολλούς αστάθμητους παράγοντες, 
με σημαντικότερο το είδος της σχέσης των 
«εκμινωισμένων» οικισμών με την ανακτο-
ρική, πρώτιστα, μεγαλόνησο. Στον αντίπο-
δα, πάντως, του οικισμού των Κυθήρων, 
που αποτελεί τη μόνη ίσως αδιαμφισβήτητη 
μινωική αποικία, βρίσκονται οικισμοί όπως 
το Κουκονήσι του οποίου ο «εκμινωισμός», 
έχοντας, όπως είδαμε, τον χαρακτήρα πο-
λιτισμικού αμαλγάματος που θα προέκυψε 
από την ίδρυση εμπορικού σταθμού, στίζει 
έντονα μία συγκεκριμένη φάση της ζωής 
του. Η εισροή κάποιων αντικειμένων γοή-
τρου τη φάση ακριβώς αυτή, σε συνδυασμό 
κυρίως με τις επιτόπιες μεταλλευτικές εγκα-
ταστάσεις, αλλά και με άλλες βαρύνουσες 
ενδείξεις, έρχεται να εικονογραφήσει την 
ανάδυση μιας εύρωστης κοινωνικής ελίτ, τις 
ανταλλακτικές δυνατότητες της οποίας θα 
τροφοδοτούσε πρόσθετα το πλεόνασμα από 
τη στιβαρή πρωτογενή παραγωγή. Ιδιαίτε-
ρα χαρακτηριστικά για την ευρωστία της 
κουκονησιώτικης ελίτ κατά την ΜΜ ΙΙΙΒ-ΥΜ 

Ι είναι, ανάμεσα σε άλλα, ένας ελλιπής, εξαι-
ρετικής λείανσης πέλεκυς από σπαρτιατικό 
βασάλτη −πέτρωμα ιδιαζόντως εντυπωσι-
ακό και περιζήτητο κατά την Χαλκοκρατία 
(Boulotis 2009: 196-8, Εικ. 20j, και εδώ Εικ. 
9)− καθώς επίσης το αποσπασματικό σκεύος 
από οψιανό, εισαγμένο, όπως όλα δείχνουν, 
από την Κρήτη, που είχε μάλλον τη μορφή 
τρίτωνα, με πυκνές αυλακώσεις στην εξω-
τερική του επιφάνεια (Boulotis 2009: 195-6, 
Εικ. 20b, και εδώ Εικ. 8). Να σημειωθεί ότι η 
πολυτιμότητα του περίτεχνου αυτού σκεύ-
ους δεν έγκειται τόσο στο υλικό του αυτό 
καθεαυτό όσο στην ειδική τεχνογνωσία και 
στη χρονοβόρα επεξεργασία του εξαιρετικά 
σκληρού οψιανού, στοιχεία που από μόνα 
τους αποτελούν κεφαλαιοποίηση αναλω-
θέντος χρόνου και δεξιότητας. Το γεγονός 
ότι ολόκληρη η ανακτορική Κρήτη απέδωσε 
ως σήμερα δώδεκα μόνο σκεύη από οψιανό, 
αρκεί για να καταδείξει τη σημασία του ευ-
ρήματος στο πλαίσιο της κουκονησιώτικης 
κοινωνίας.

V.

Αν η πολιτισμική ταυτότητα του τεχνίτη 
της σταγονόσχημης ψήφου παραμένει, στην 
ουσία, αμφικλινής, άλλο τόσο υποθετικά εί-
ναι ο χαρακτήρας και το εύρος της δραστηρι-
ότητάς του. Δεχόμενοι ότι η ημιτελής ψήφος 
μαζί με τα τρία φυλλόσχημα περίαπτα από 
όστρεο πίννας −εκ των οποίων, όπως είδαμε, 

Εικ. 9: Τμήμα πέλεκυ από σπαρτιατικό βασάλτη 
(Τομή 9, Χώρος III).
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το ένα ομοίως ημιτελές−, κατασκευάστηκαν 
στον τόπο εύρεσής τους (Εικ. 3α-γ), τότε τα 
λοιπά συνευρήματά τους δεν επαρκούν για 
να στοιχειοθετήσουν μια συστηματική εκεί 
παραγωγή κοσμημάτων και άλλων «ευγε-
νών» τέχνεργων, με την έννοια του εργαστη-
ρίου, όπως τα εργαστήρια που γνωρίζουμε, 
λόγου χάρη, από τα σύνθετα ανακτορικά 
μορφώματα της μινωικής Κρήτης (Platon 
1993; Poursat 1996; Dimopoulou 1997) και 
της μυκηναϊκής Ελλάδας (Κεραμόπουλλος 
1930; Tournavitou 1997, 1998). 

Ο σεισμός που έπληξε τον οικισμό είχε ως 
συνέπεια να διακοπεί απότομα η διαδικασία 
της επεξεργασίας τους –οι οπές ανάρτησης 
που δεν ανοίχτηκαν ποτέ δίνουν καθαρά το 
στίγμα μιας πράξης σε εξέλιξη, που έμεινε 
μετέωρη, το στίγμα μιας ακινητοποιημένης 
χρονικής στιγμής. Στην περίπτωση οργανω-
μένου εργαστηρίου, με εντατική παραγωγή 
και συντονισμένες στοχεύσεις, θα περίμενε 
κανείς ασφαλώς περισσότερα ανάλογα τέ-
χνεργα, αλλά και συναφείς πρώτες ύλες ή 
και απορρίμματα, εκτός και αν υιοθετήσου-
με ένα λιγότερο πιθανό σενάριο: Να είχαν 
δηλαδή απομακρυνθεί από τον συγκεκρι-
μένο χώρο, πριν τη δημιουργία της τελικής 
επίχωσης, όσα αντικείμενα κρίθηκαν αξιο-
ποιήσιμα.

Σε μία ευθεία, λοιπόν, ανάγνωση της 
ανασκαφικής εικόνας θα λέγαμε πως ο τε-
χνίτης ασκούσε την τέχνη του περιστασια-
κά, παράλληλα ίσως με άλλες παρεμφερείς 
δραστηριότητες, που ενδεχομένως δεν ήταν 
χωροταξικά «καθηλωμένες», όπως, λόγου 
χάρη, η μεταλλοτεχνία. Στην κατεύθυνση 
αυτή μας στρέφει πρόσθετα ένα μικρό τε-
τράγωνο κομμάτι οστρέου πίννας, εξαιρετι-
κής ποιότητας και εργασίας, καθώς επίσης 
μερικά υπολείμματα κρυσταλλικής ύλης 
που βρέθηκαν σε άλλους χώρους του ίδιου 
ανασκαφικού τομέα. Η περιστασιακή όμως 
άσκηση μιας «ευγενούς» τέχνης δεν σημαί-
νει αυτόματα ότι ο τεχνίτης κάλυπτε με τα 
προϊόντα του πάγιες ανάγκες και ζήτηση 
στο πλαίσιο της κοινότητας για ένα συγκε-
κριμένο χρονικό διάστημα. Μπορεί τούτο να 

συνέβαινε, πράγματι. Παράλληλα όμως, για 
τα δεδομένα της εποχής, θα πρέπει να έχου-
με κατά νου το ενδεχόμενο να επιδίδονταν 
περισσότερα άτομα στην ευκαιριακή κατα-
σκευή κοσμημάτων από υλικά εύκολα στην 
κατεργασία τους όπως ο λίθος, τα οστά ή τα 
όστρεα −κοσμήματα για προσωπική χρήση 
όσο και για τον κύκλο των οικείων τους, 
γεγονός που αμβλύνει το ορθόδοξο προφίλ 
του τεχνίτη, με τη δραστηριότητά του να 
πλησιάζει την έννοια της οικοτεχνίας, χαρα-
κτηριστικότερη ίσως έκφραση της οποίας 
είναι στο Κουκονήσι η παραδοσιακή υφα-
ντική τέχνη, επαρκώς τεκμηριωμένη με την 
πληθώρα κυρίως πήλινων αγνύθων (Εικ. 4) 
και σφονδυλιών.

Δεν λείπουν, ωστόσο, σαφή τεκμήρια για 
συντονισμένες στο Κουκονήσι βιοτεχνικές 
δραστηριότητες από την εκπνοή της Μέσης 
και την αρχόμενη ΄Υστερη Χαλκοκρατία, και 
μάλιστα χωροταξικά οργανωμένες σε «ερ-
γαστήρια», δραστηριότητες που διακόπη-
σαν κι αυτές ξαφνικά από ισχυρό σεισμό, με 
αποτέλεσμα να σφραγιστούν οι υλικές τους 
μαρτυρίες σε κλειστά, ευανάγνωστα ανα-
σκαφικά σύνολα: Μια πληθώρα ντόπιων 
πυριτόλιθων (Εικ. 10), σε ποικιλία ποιότη-
τας και χρωμάτων και σε διάφορα στάδια 
κατεργασίας (από σφαιρικά αποφλοιωμένα 
κομμάτια σε συστάδες μέχρι μικροσκοπι-
κά απορρίμματα), συνθέτουν, μαζί με τον 
συναφή εργαλειακό εξοπλισμό, την εικόνα 
ενός δραστήριου εργαστηρίου (Τομή 3, Χώ-
ρος Ι) που είχε, ως φαίνεται, δώσει ιδιαίτερη 
έμφαση στην παραγωγή φολίδων (Μπου-
λώτης 1997: 248, 262; Boulotis 2009: 201). 
Ακόμη πιο ανάγλυφη αναδύεται η εργαστη-
ριακή εικόνα των δύο εγκαταστάσεων με-
ταλλοτεχνίας που ήδη αναφέραμε (Εικ. 3β, 
Εικ. 5-6), καθώς η τέχνη αυτή, πέρα από τον 
ιδιότυπο εργαλειακό εξοπλισμό που απαιτεί 
και τη συνάρτησή της με συγκεκριμένους 
χώρους όπου βρίσκονται οι απαραίτητες 
«θερμικές κατασκευές» (εστίες, κλίβανοι 
κτλ.), προϋποθέτει υψηλό βαθμό εξειδίκευ-
σης και βέβαια την εμπλοκή περισσότερων 
ατόμων στα διάφορα στάδια άσκησής της.
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VI.

Τα ημιτελή κοσμήματα από τον Χώρο ΧΙV 
της τομής 8 (Εικ. 3α-γ), προβαλλόμενα στα 
ευρύτερα δεδομένα από το Κουκονήσι της 
εκπνέουσας Μέσης και αρχόμενης ΄Υστερης 
Χαλκοκρατίας, υποστηρίζουν και αυτά με 
τον τρόπο τους την εικόνα του πολιτισμι-
κού αμαλγάματος: Από τη μια, κατασκεύα-
ζε ο τεχνίτης σταγονόσχημες ψήφους του 
«επείσακτου» νοτιο-αιγαιακού συρμού, πα-
ράλληλα όμως, επιδιδόταν και σε περίαπτα 
από όστρεα πίννας που εγγράφονται σε μια 
πρακτική κόσμησης ευρέως διαδεδομένη σε 
νησιωτικούς και παραθαλάσσιους εν γένει 
οικισμούς. 

Η άμεση πρόσβαση των κατοίκων του 
Κουκονησιού στα πλούσια σε αλιεύματα 
νερά του κόλπου του Μούδρου συμπλή-
ρωνε ουσιαστικά τις διατροφικές ανάγκες 
τους. Ανάμεσα σε αυτά σημαντική θέση κα-
τείχαν διαχρονικά τα ποικίλα οστρακοειδή 
(Εικ. 11α), τα οποία λόγω των ελκυστικών 
και/ή πρακτικών σχημάτων και της χρω-
ματικής τους ποικιλότητας προσφέρονταν, 
μετά την ανάλωση του βρώσιμου μέρους 
τους, για τη δημιουργία κοσμημάτων (με 
τη διάνοιξη κυρίως οπής ανάρτησης) ή 
χρηστικών αντικειμένων όπως παλέτες και 
σπάτουλες (Theodoropoulou 2007: 239-
67). Χαρακτηριστικά, ως παλέτα χρησιμο-
ποιήθηκε ένα όστρεο Spondylus gaederopus 
από βαθύ στρώμα της Μέσης Χαλκοκρατί-
ας, με βαθυκόκκινη ύλη στο εσωτερικό του 
(Μπουλώτης 1997: 260, Εικ. 13α, και εδώ 
Εικ. 11β), ενώ σε σπάτουλα διαμορφώθη-
κε η υπόλευκη σήμερα θύρα ενός μυδιού 
(Mytilus galloprovincialis) από την τελευ-
ταία φάση της Πρώιμης Χαλκοκρατίας, που 
παρουσιάζει την ιδιοτυπία πέντε τεχνη-
τών κολπώσεων στη φαρδιά του απόληξη 
(Theodoropoulou 2007: 261, και εδώ Εικ. 
11γ). Διάσπαρτα όστρεα με οπή ανάρτησης 
ή άλλως επεξεργασμένα, από διάφορους 
χρονικούς ορίζοντες του οικισμού, δείχνουν 
ότι τέτοιου είδους κοσμήματα κάλυπταν 
εύκολα και ανέξοδα την επιθυμία για προ-

Εικ. 10: 
α) Συστάδες πυριτολίθων, μαζί με όστρακα. Ερ-
γαστήριο λιθοτεχνίας της αρχόμενης ΄Ύστερης 
Χαλκοκρατίας (Τομή 3, Χώρος Ι).
β) Συστάδες πυριτολίθων από το εργαστήριο λι-
θοτεχνίας (Τομή 3, Χώρος Ι).
γ) Μεγάλα αποφλοιωμένα κομμάτια πυριτόλιθου 
από το εργαστήριο λιθοτεχνίας (Τομή 3, Χώρος Ι).

α)

β)

γ)
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Εικ. 11: 
α) Πληθώρα οστρέων από τις φάσεις της Πρώιμης Χαλκοκρατίας στον «αψιδωτό» χώρο της Τομής 2.
β) ΄Οστρεο Spondylus gaederopus με κόκκινη ύλη στο εσωτερικό του. Από τον μεσοχαλκό ορίζοντα 
της Τομής 3 (Χώρος Ι).
γ) Επεξεργασμένη θύρα μυδιού (Mytilus galloprovincialis) από στρώμα του τέλους της Πρώιμης Χαλ-
κοκρατίας.

α)

β) γ)
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σωπική κόσμηση, με δεύτερα, στην ποσοτι-
κή τους παρουσία, τα οστέινα κοσμήματα 
όπως αυτά από την επίχωση της «οδού Βο-
ρέως» (Εικ. 3δ). 

Είναι εύλογο, ωστόσο, να δεχθούμε την 
αλλοτινή χρήση περισσότερο περίτεχνων 
κοσμημάτων από πολύτιμες και/ή ημιπο-
λύτιμες ύλες, που θα είχαν, ως φαίνεται, 
τον καιρό οι κάτοικοι του Κουκονησιού να 
πάρουν μαζί τους, απομακρύνοντάς τα από 
τους ερειπιώνες. Απτή ένδειξη επί του προ-
κειμένου, πλάι στην ημιτελή σταγονόσχημη 
ψήφο από ορεία κρύσταλλο, αποτελεί και 
μία άλλη, ελαφρώς ατρακτοειδής ψήφος 
από κορναλίνη (Εικ. 12), ομοίως από έναν 
ορίζοντα σεισμικής καταστροφής της αρχό-
μενης ΄Υστερης Χαλκοκρατίας, και με ικανά 
πάλι παράλληλα στο νότιο, κυρίως, Αιγαίο, 
από όπου ίσως κατέληξε στο Κουκονήσι της 
«εκμινωισμένης» φάσης (Boulotis 2009: 
196, Εικ. 20g). ΄Απωλεσθείσα προφανώς 
στο ανάστατο σκηνικό του σεισμού, η πολύ-
τιμη αυτή ψήφος δεν θα αποτελούσε ένα με-
μονωμένο στοιχείο κόσμησης, αλλά θα πρέ-
πει να τη φανταστούμε περασμένη σε περι-
δέραιο μαζί με ανάλογες ψήφους, όπως θα 
συνέβαινε δηλαδή και με τη σταγονόσχημη. 
΄Ο,τι διαπιστώνεται στο Κουκονήσι, αφορά, 
τηρουμένων των αναλογιών, την ανασκαφι-
κή πραγματικότητα γενικότερα: Πολύτιμα 
κοσμήματα, ως γνωστόν, σπανίζουν εξαιρε-
τικά σε οικιστικό πλαίσιο, με εξαίρεση τους 
εσπευσμένα, σε περίπτωση ανάγκης, κρυμ-
μένους «θησαυρούς» σαν κι αυτούς, λόγου 
χάρη, των χρυσών κοσμημάτων της Τροίας 

ή της Πολιόχνης, ενώ, αντίθετα, in corpore 
τα γνωρίζουμε σε αφθονία μέσα από την 
κτερισματική τους χρήση σε αδιατάρακτες 
κυρίως ταφές. Ιδιαζόντως αποκαλυπτική, 
από την άποψη αυτή, είναι η περίπτωση 
του Ακρωτηρίου της Θήρας, όπου κανένα 
από τα περίτεχνα κοσμήματα, που βλέπου-
με να φορούν οι γυναικείες κυρίως μορφές 
των πολύπτυχων τοιχογραφικών προγραμ-
μάτων, δεν βρέθηκε στον οικισμό. Οι ολιγά-
ριθμοι συγκριτικά, σκόρπιοι σφραγιδόλιθοι 
ή κάποιες ψήφοι που εντοπίστηκαν εκεί με 
την ανασκαφή δεν αποτελούν παρά τυχαία 
ευρήματα που διέλαθαν της προσοχής των 
κατοίκων ή χάθηκαν στους δραματικούς 
χρόνους της ηφαιστειακής έκρηξης. 

VII.

Στους οικουμενικούς κώδικες κοινωνι-
κών αξιών και συμπεριφοράς που, σύμφω-
να και με τα ανθρωπολογικά και εθνογρα-
φικά πορίσματα, θέλουν την προσωπική 
κόσμηση, μαζί με την ένδυση και την κόμ-
μωση να συναρθρώνονται σε απτά, διακρι-
τικά σημάδια κοινωνικής θέσης, ρόλου ή 
ιδιότητας, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά 
στην επικοινωνία, τη μετάδοση και ανταλ-
λαγή μηνυμάτων ανάμεσα στα μέλη μιας 
ομάδας ή πολλών διαφορετικών (βλ. ενδει-
κτικά Wobst 1977; Hodder 1982; Wiessner 
1989; Πιλάλη-Παπαστερίου 1992: 161-84), 
το Κουκονήσι δεν θα αποτελούσε ασφαλώς 
εξαίρεση. Οι όποιες επαφές και διασυνδέσεις 
των κατοίκων του −ιδιαίτερα κατά τη φάση 
«εκμινωισμού»− με τις σαφώς ιεραρχημέ-
νες κοινωνίες της μυκηναϊκής Ελλάδας, της 
ανακτορικής Κρήτης και του νότιου Αιγαίου 
γενικότερα, θα έδωσαν ενδεχομένως ακόμη 
μεγαλύτερη ώθηση για συμβολική διαχείρι-
ση της κόσμησης, αν και αυτή, ιδωμένη με 
τους όρους του “Versailles effect”, δεν θα 
απηχούσε παρά αδρά μόνο και διαθλασμέ-
να νοτιο-αιγαιακές πρακτικές, λόγω και του 
περιφερειακού στίγματος της Λήμνου.

Στην εποχή που μας ενδιαφέρει εδώ, η 
κινητικότητα στους κόλπους της κουκονη-

Εικ. 12: Ατρακτοειδής ψήφος από κορναλίνη της 
αρχόμενης ΄Ύστερης Χαλκοκρατίας (Τομή 7, Χώρος 
VI).
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σιώτικης κοινωνίας και η συναφής ιεράρχη-
ση, έμμεσα, αλλά εύλογα συναγόμενες από 
τις διαθαλάσσιες εμπορικές επαφές του οι-
κισμού, από την ταυτόχρονη συντονισμένη 
άσκηση μεταλλοτεχνίας και την υπερεπάρ-
κεια σε προϊόντα της πρωτογενούς παραγω-
γής (βλ. και πολυάριθμα πιθάρια εντυπωσι-
ακών διαστάσεων), αντανακλώνται τόσο σε 
ορισμένες αρχιτεκτονικές επιλογές (ευρύ-
χωρα «μεγαροειδή», εξαιρετικής ποιότητας 
λίθινη τοιχοποιία) όσο και σε ολόκληρο το 
φάσμα των κινητών ευρημάτων −με πρώτα 
ίσως σε σημασία τα αντικείμενα γοήτρου, 
προπάντων δε τα εισαγμένα, ορισμένα από 
τα οποία ήδη μνημονεύσαμε. Από αυτά, στο 
συμβολικό, ειδικότερα, πεδίο της εμφαντι-
κής διαφοροποίησης ρόλων μέσω φορητών 
διασήμων αξιώματος (insignia dignitatis) 
παραπέμπουν ίσως ο εκπληκτικής λείαν-
σης μονόστομος πέλεκυς από σπαρτιατικό 
βασάλτη (Εικ. 9) καθώς και ένα περίτεχνο 
λίθινο σφαιρικό «ρόπαλο» με ανάγλυφo και 
εγχάρακτo διάκοσμο (Mπουλώτης 1997: 
264; Boulotis 2009: 196, 208, Εικ. 20d, και 
εδώ Εικ. 13). Η αριστοτεχνική κατεργασία 
τους, συνδυαζόμενη με τα εξωτικά, για το 
Κουκονήσι, υλικά κατασκευής τους, κάνει 
αμφίβολη τη χρήση τους ως εργαλείων ή 
επιθετικών όπλων. Αντίθετα, στο «εκμινω-

ισμένο» περιβάλλον του οικισμού, θα μπο-
ρούσαμε να τα φανταστούμε να φέρονται 
στειλεωμένα εν είδει σκήπτρων, στίζοντας, 
έτσι, συμβολικά την ιδιαίτερη θέση ή ιδιό-
τητα των κατόχων τους, όπως δηλαδή συ-
νέβαινε την ίδια εποχή στη μινωική Κρήτη, 
αν κρίνουμε από πραγματικά ευρήματα και 
σφραγιδογλυφικές κυρίως παραστάσεις.

Στρεφόμενοι τώρα στη συμβολική λει-
τουργία των μέχρι σήμερα κοσμημάτων 
από το Κουκονήσι, νομιμοποιούμαστε, νομί-
ζω, να θεωρήσουμε πρωτίστως ως δηλωτι-
κά κοινωνικού status τα πολυτιμότερα από 
αυτά, που ασφαλώς δεν αντιπροσωπεύουν 
παρά ένα πενιχρό μόνο δείγμα του αλλοτι-
νού τους εύρους. Τα ποικίλα, από την άλλη, 
κοσμήματα από θαλάσσια όστρεα, λόγω της 
ανέξοδης, άμεσης απόκτησής τους, της σχε-
τικής αφθονίας και της διαδεδομένης χρήσης 
τους, δεν θα επιτελούσαν έναν τέτοιο ρόλο, 
χωρίς όμως τούτο να σημαίνει ότι στερού-
νταν συμβολισμών, πέραν της πρωτογενούς 
ανάγκης για κόσμηση −συμβολισμοί που, με 
βάση και τα ανθρωπολογικά και εθνογρα-
φικά παράλληλα, θα δήλωναν ενδεχομένως 
ιδιότητες, όπως ηλικιακό στάδιο, ερωτική 
διαθεσιμότητα κ.ά. Ωστόσο, στους κόλπους 
της κουκονησιώτικης κοινωνίας αλλά και 
άλλων κοινοτήτων και πολιτισμικών μορ-

Εικ. 13: Αποσπασματικό λίθινο «ρόπαλο» από μαύρο πέτρωμα της αρχόμενης ΄Ύστερης Χαλκοκρατί-
ας (Τομή 3, Χώρος Ι).
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φωμάτων που η επαφή τους με τη θάλασσα 
υπήρξε στενή και μακροπαράδοτη, τα όστρε-
α-κοσμήματα είναι εύλογο να εμπλέκονταν 
και στο ευρύ πλέγμα θαλασσινών δοξασιών, 
με φυλακτήριες ίσως, αποτροπαϊκές ή άλλες 
στοχεύσεις (Boulotis 1987). Αν μετακινη-
θούμε στα ανακτορικά μορφώματα και τις 
αστικές κοινωνίες του νότιου Αιγαίου της 
εποχής, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η δι-
απίστωση ότι εκεί τα όστρεα, μαζί με άλλα 
ομοιώματα θαλάσσιων όντων, ως στοιχεία 
προσωπικής κόσμησης και παράλληλα με 
τους όποιους εγγενείς θαλάσσιους συμβο-
λισμούς τους, λειτουργούσαν αναμφίβολα 
και ως δείκτες κοινωνικού status, καθότι 
ήταν έργα κατατηξίτεχνα, κατασκευασμένα 
συχνά από ύλες όπως ο χρυσός ή οι ημιπολύ-
τιμοι λίθοι και, αργότερα, σε μυκηναϊκό πια 
πλαίσιο, από υαλόμαζα, οπότε γνώρισαν κα-
τακόρυφη εκτίναξη και μια ακόμη πλατύτε-
ρη διάδοση χάρη στη δυναμική επενέργεια 
της μήτρας.

Η ημιτελής σταγονόσχημη ψήφος από 
ορεία κρύσταλλο (Εικ. 3α), περασμένη μαζί 
με άλλες ψήφους από ημιπολύτιμους απο-
κλειστικά λίθους σαν την ατρακτοειδή από 
κορναλίνη (Εικ. 11), θα έδινε την εκδοχή 
ενός πολύχρωμου όσο και πολύτιμου περι-
δεραίου, δηλωτικού κοινωνικού γοήτρου, 
όπως αυτά, τηρουμένων των αναλογιών, 
που γνωρίζουμε καλά από τις ελίτ του νότιου 
Αιγαίου. Σε μια δεύτερη εκδοχή, θα μπορού-
σε ίσως να συνδυαζόταν με τα φυλλόσχημα 
«περίαπτα» από Pinna nobilis που βρέθηκαν 
μαζί της (Εικ. 3γ), ενώ δεν αποκλείεται ένας 
ακόμη ευρύτερος συνδυασμός και με οστέι-
νες ψήφους (Εικ. 3δ).

Η πολλαπλότητα των εκδοχών και η δική 
μας ερμηνευτική αμηχανία και τα διλήμμα-

τα μπροστά στο εύρημα δεν αντανακλούν 
παρά την άκρως αποσπασματική εικόνα 
ενός κόσμου που μας αποκαλύπτεται με την 
ανασκαφή, μια εικόνα που φθέγγεται μόνο 
με σπαράγματα. ΄Ετσι, η πλέον έντιμη και 
μεθοδολογικά ορθή προσέγγιση δεν είναι η 
εμμονή στην αποκάλυψη της μιας και μό-
νης «αλήθειας», η οποία, λόγω της πληθώ-
ρας των αστάθμητων παραγόντων, πάντα 
θα μας διαφεύγει −ιδίως οσάκις διολισθαί-
νουμε στη λήψη του ζητουμένου (petitio 
principii)−, αλλά η ερμηνευτική, πιστεύω, 
διαζευκτικότητα ή ακόμη και πολυδιαζευ-
κτικότητα, που ιεραρχεί με επιχειρήματα τις 
ανοιγόμενες εκδοχές, αρχίζοντας από την 
πλέον πιθανή και εύλογη και καταλήγοντας 
στη φαινομενικά απίθανη.

Κάτω από ένα τέτοιο πρίσμα εξετά-
σαμε εδώ και την ημιτελή σταγονόσχημη 
ψήφο για την απόσταξη της όποιας ιστο-
ρικής πληροφορίας, κινητοποιώντας σύ-
ντομα τις ανασκαφικές της συνάφειες, 
στενές όσο και ευρύτερες. Και αν καταφέ-
ραμε να της αποσπάσουμε κάτι, ένα σωρό 
άλλα ζητήματα παραμένουν αμφικλινή ή 
μετέωρα.

Ενώ το παρόν άρθρο είχε πάρει τον 
δρόμο του τυπογραφείου, η συνεργάτις 
της ανασκαφής Τατιάνα Θεοδωροπούλου, 
εξετάζοντας τα τρία φυλλόσχημα «περία-
πτα» από όστρεο πίννας (Εικ. 3γ), κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι οι οπές τους μάλλον 
δεν οφείλονται σε ανθρωπογενή ενέργεια. 
Ωστόσο, οι φυσικές αυτές οπές θα μπορού-
σαν κάλλιστα να είχαν χρησιμοποιηθεί για 
ανάρτηση από τους αλλοτινούς κατόχους 
των εν λόγω οστρέων.
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An unfinished drop-shaped bead of rock 
crystal, found during the 2004 excavation 
season at the Bronze Age settlement of Kou-
konisi (Lemnos, Moudros gulf) provides the 
opportunity to discuss, foremost, the con-
cept and significance of unfinished artefacts 
as vehicles of particular “historical” informa-
tion. The occurrence of the bead in an area of 
the site which yielded prominent signs of a 
MM IIIB-LM I Minoanisation, along with the 
fact that similar items are typical of southern 
Aegean −especially “palatial” Cretan− con-
texts generate the question of the artisan’s 
cultural identity: A local craftsman working 
on foreign prototypes or a newcomer, famil-

Summary
Ψήφος ημιτελής: 

What is revealed through the study of a small artefact from the Bronze Age 
settlement of Koukonisi on Lemnos

Christos Boulotis

iar with the production of such jewellery 
types? A propos Koukonisi, we touch upon 
issues such as the circulation of precious or 
semi-precious raw material and prestige ob-
jects in contemporary Aegean, the concept 
of simulation as cultural amalgamatisation, 
as well as evidence for elite tastes within lo-
cal communities. The association of the bead 
with three unfinished, leaf-shaped shell 
pendants, made of Pinna nobilis, broadens 
our agenda towards the identification of a 
“workshop” and the production of articles 
for personal adornment of elite members, 
whose aesthetic preferences were composed 
of local and “imported” elements.


