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Το Γυαλί είναι ένα μικρό νησί του νοτιοανατολικού Αιγαίου που βρίσκεται ανάμεσα στην Κω
και τη Νίσυρο. Τα λατομεία οψιανού που βρίσκονται στο βορειοανατολικό τμήμα του νησιού,
παρουσιάζουν ιδιαίτερο γεωλογικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον, αφού ο οψιανός, σπάνιο
ηφαιστειακό υλικό στο Αιγαίο, χρησιμοποιείται από τη Μεσολιθική εποχή για την κατασκευή
κοφτερών και ανθεκτικών εργαλείων. Οι έρευνες που έγιναν στο νησί (1975, 79, 86)
αποδεικνύουν ότι ο οψιανός της Νίσυρου, λόγω της ανομοιογενούς σύστασής του, δεν
λατομήθηκε συστηματικά και δεν χρησιμοποιήθηκε στο προϊστορικό Αιγαίο για την
κατασκευή εργαλείων και όπλων. Αντίθετα δηλαδή με τέλειο ποιοτικά οψιανό της Μήλου,
που έφτανε κατά τη Νεολιθική εποχή μέχρι και τη Μακεδονία και Θράκη.

  

Η ύπαρξη οψιανού στο νησί δεν αποτέλεσε κίνητρο για πρώιμη και μόνιμη εγκατάσταση με
στόχο την εκμετάλλευσή του. Σύμφωνα με τα αρχαιολογικά ευρήματα το νησί κατοικείται
σχεδόν αποκλειστικά κατά την Τελική Νεολιθική, ίσως σε εποχιακή βάση. Από τις θέσεις
(Λαιμός 1-3) που εντοπίστηκαν στη στενή λωρίδα γης, η οποία ενώνει τα δύο τμήματα του
νησιού, σημαντικότερη είναι η θέση Λαιμός 2. Τα οικοδομικά λείψανα της περιοχής, και
ιδιαίτερα, το ελλειψοειδές λιθόκτιστο κτίριο Ζ3, πιστοποιεί την κατοίκηση της περιοχής
από μια ολιγάριθμη κοινότητα. Το κτίριο περιλαμβάνει δύο στεγασμένους χώρους και μια
υπαίθρια αυλή. Τα ευρήματα δείχνουν περιορισμένη ενασχόληση με τη γεωργία (μυλόλιθοι),
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μια και το φυσικό περιβάλλον του νησιού δεν επιτρέπει την εντατική άσκηση της
κτηνοτροφίας. Εξαιρετική σημασία για την πρώιμη μεταλλουργία στο Αιγαίο έχουν, τέλος,
δύο πήλινες χοάνες για το λιώσιμο του χαλκού. 

Στο νότιο τμήμα της θέσης Λαιμός 2 βρέθηκε νεκροταφείο που περιλαμβάνει 70 τάφους.
Είναι ορθογώνιοι, σκαμμένοι στο έδαφος και έχουν τον ίδιο προσανατολισμό. Το ανοιχτό
τους μέρος θα πρέπει να σφραγιζόταν με πλάκες σχιστόλιθου, όπως και στους σύγχρονους
τάφους του νεκροταφείου της Κεφάλας στην Κέα. Βρέθηκαν μόνον επτά σκελετοί, ενώ
τμήμα του νεκροταφείου είναι παντελώς κατεστραμμένο από φυσικές αιτίες. Η οργάνωση
νεκροταφείων τέτοιου τύπου αποτελεί χαρακτηριστικό έθιμο της Τελικής Νεολιθικής.
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