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Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015
Πέγκυ Σωτηρακοπούλου
Τα δεδομένα της «ομάδας του Καστριού» από το Δασκαλιό της Κέρου και τα εξ αυτών
συμπεράσματα για το τέλος της Πρώιμης Χαλκοκρατίας στις Κυκλάδες
Οι πρώτες αρχαιολογικές έρευνες του Χρίστου Ντούμα στο Δασκαλιό της Κέρου τον Σεπτέμβριο
του 1963 και η εκτεταμένη επιφανειακή και ανασκαφική έρευνα που στην συνέχεια διεξήγαγε το
Πανεπιστήμιο του Cambridge στην νησίδα κατά την τριετία 2006-2008 έφεραν στο φως τα λείψανα
ενός σημαντικού Πρωτοκυκλαδικού οικισμού. Η αδιατάρακτη στρωματογραφία του οικισμού λόγω
της απουσίας μεταγενεστέρων φάσεων κατοίκησης επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών
συμπερασμάτων σχετικά με την χρονολόγηση και τον χαρακτήρα του, με ευρύτερο αντίκτυπο στην
προϊστορική αρχαιολογία των Κυκλάδων κατά τις ύστερες φάσεις της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού.
Η μελέτη της κεραμικής του οικισμού με βάση την στρωματογραφική ακολουθία έδωσε την
δυνατότητα διάκρισης τριών διαδοχικών φάσεων κατοίκησης, οι οποίες καλύπτουν χρονικά την
Πρωτοκυκλαδική ΙΙ και την Πρωτοκυκλαδική ΙΙΙ περίοδο: η Φάση Α αντιστοιχεί στην πρωιμότερη
φάση της Πρωτοκυκλαδικής ΙΙ, η Φάση Β αντιστοιχεί στην ύστερη φάση της Πρωτοκυκλαδικής ΙΙ
και σε μία πρώιμη φάση της ομάδας του Καστριού, ενώ η Φάση Γ (εικ. 1-4) αποδεικνύεται ως η
ύστερη και κύρια φάση της ομάδας του Καστριού και σύγχρονη της Πρωτοκυκλαδικής ΙΙΙ περιόδου,
τόσο της πρώιμης όσο και της ύστερης φάσης της, όπως μαρτυρείται σε άλλα νησιά. Τα
χρονολογικά αυτά συμπεράσματα σε συνδυασμό με την συνέχεια που παρατηρείται στην κεραμική
και των τριών φάσεων του Δασκαλιού φανερώνουν ομαλή και αδιάσπαστη λειτουργία του οικισμού
από την στιγμή της ιδρύσεώς του κατά την πρωιμότερη φάση της Πρωτοκυκλαδικής ΙΙ μέχρι την
εγκατάλειψή του στο τέλος της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού, αντικρούοντας έτσι την άποψη ότι η
ομάδα του Καστριού εκπροσωπεί μία περίοδο δραματικών αλλαγών στις Κυκλάδες και
αποσύνθεσης του κυκλαδικού πολιτισμού και ανασκευάζοντας τόσο την θεωρία περί διακοπής της
ζωής στα νησιά κατά την Πρωτοκυκλαδική ΙΙΙ περίοδο όσο και την μετάθεση των φάσεων I-ii και Iiii της Φυλακωπής στην Μεσοκυκλαδική Ι περίοδο. Η συγκριτική εξέταση των δεδομένων του
Δασκαλιού με τα δεδομένα άλλων κυκλαδικών θέσεων που έχουν δώσει κεραμική της ομάδας του
Καστριού αποκαλύπτει τόσον ομοιότητες με όσο και διαφορές από την περίπτωση του Δασκαλιού,
δεν είναι όμως απαραίτητο ότι όλοι οι σύγχρονοι Πρωτοκυκλαδικοί οικισμοί είχαν την ίδια ιστορική
πορεία και την ίδια τύχη.
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The pioneering archaeological investigations of Christos Doumas at Dhaskalio, Keros in September
1963, followed by the 2006-2008 extensive surface survey and excavations of the University of
Cambridge on the islet brought to light the remains of an important Early Cycladic settlement. The
undisturbed stratigraphy of the site owing to the absence of later phases of occupation allows for safe
inferences about its character and its chronology with wider implications for the late Early Bronze
Age of the Cyclades.
Study of the Dhaskalio pottery on the basis of the stratigraphic sequence allowed for the distinction
of three successive phases of occupation of the settlement spanning the Early Cycladic II and Early
Cycladic III periods: Phase A corresponds to earlier Early Cycladic II, Phase B corresponds to late
Early Cycladic II and an early phase of the Kastri group, while Phase C (figs. 1-4) is shown to be the
later and main phase of the Kastri group corresponding to both the early and late phase of Early
Cycladic III as evidenced elsewhere in the Cyclades. These chronological conclusions taken into
account with the ceramic continuity between all three phases of Dhaskalio suggest unbroken
occupation of the settlement from the moment of its foundation in earlier Early Cycladic II through
to its abandonment at the end of the Early Bronze Age, thus countering the view that the Kastri
group represents a time of dramatic change in the Cyclades and disruption of the Cycladic culture,
and invalidating both the theory of a ‘gap’ in the Cycladic culture sequence during Early Cycladic III
and the transposition of the Phylakopi phases I-ii and I-iii to Middle Cycladic I. Comparisons
between Dhaskalio and other Cycladic settlement sites that have produced Kastri group pottery
reveal both similarities with and differences from what appears to be the case at Dhaskalio, but it is
not necessary that all the contemporary Early Cycladic settlements should have had the same history
and the same fate.

Εικ. 1 Μόνωτο κύπελλο με εγχάρακτη διακόσμηση από την Φάση Γ του Δασκαλιού
Fig. 1 One-handled cup with grooved decoration from Dhaskalio Phase C

Εικ. 2 Δέπας αμφικύπελλον από την Φάση Γ του Δασκαλιού
Fig. 2 Depas amphikypellon from Dhaskalio Phase C

Εικ. 3 Ραμφόστομη πρόχους με λαιμό που κλίνει προς τα πίσω από την Φάση Γ του Δασκαλιού
Fig. 3 Beaked jug with a backward tilting neck from Dhaskalio Phase C

Εικ. 4 Ανοικτόχρωμος πιθαμφορέας με διακόσμηση καθέτων αναγλύφων νευρώσεων από την Φάση Γ του

Δασκαλιού
Fig. 4 Light-faced concave-necked jar with vertical ribbed decoration from Dhaskalio Phase C

