
Α
πό την Κάσο έχουμε σποραδικά μινωικά ευρήματα,

αποτέλεσμα επιφανειακών ερευνών. Η προσπάθεια

εντοπισμού συγκεκριμένης θέσης που περιγράφεται

από τον δρα Μ. Μελά το 1985

απέβη άκαρπη.7 Ωστόσο τρεις πι-

θανές θέσεις μεγάλων και μικρών

μινωικών κτισμάτων πιθανολο-

γούνται ως θέσεις κατοίκησης.

Το 2007 έχουμε ένα επιφανειακό

εύρημα σε χωράφι στη Χέλατρο,

έναν φυσικό όρμο στο νοτιοδυ-

τικό άκρο της Κάσου, απέναντι

από τη Ζάκρο και το Πα λαίκα-

στρο της Ανατολικής Κρήτης. Το

χωράφι βρίσκεται σε υψό μετρο

περί τα 55 μ. από την επιφά νεια

της θάλασσας, στη βόρεια

πλευρά του χείμαρρου που δια-

τρέχει την περιοχή από Α-Δ. Η επι-

 φάνεια ακολουθεί το φυσικό το -

πίο του εδάφους και χωρίζεται σε

τρεις αναβαθμούς με κατωφέ-

ρεια προς τα νότια. Πρέπει να

σημειωθεί ότι στη βόρεια πλευρά

του χωραφιού υπάρχει μια μεγά -

λη βραχοσκεπή στον μαλακό υπό-

 λευκο βράχο, μπροστά από την οποία βρέθηκε πλήθος

οστράκων ΜΜ Ι-ΙΙ και η οποία χρησιμοποιήθηκε μάλλον ως

τάφος για διαδοχικές ταφές. Παρόμοιοι γεωλογικοί σχηματι-
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Η Κάσος βρίσκεται στο νότιο άκρο της Δωδεκανήσου, στον θαλάσσιο δρόμο μεταξύ Κρήτης και Ρόδου, ο οποίος και
κατά την Εποχή του Χαλκού ήταν στρατηγικής σημασίας για το μινωικό εμπόριο.1 Είναι φυσικό και αναμενόμενο να
υπήρχε επικοινωνία μεταξύ Ζάκρου και Παλαικάστρου στην Ανατολική Κρήτη αφενός και Δωδεκανήσου αφετέρου,
μέσω Κάσου,2 Καρπάθου3 και Ρόδου,4 που κατά την Εποχή του Χαλκού χρησιμεύουν ως σταθμοί προς τη Μικρά Ασία
και σε προορισμούς όπως την Κνίδο, την Ιασό, τη Μίλητο, κ.λπ.5 Υπήρχε ένας σημαντικός εμπορικός και επικοινω-
νιακός δρόμος από την Κεντρική και Ανατολική Κρήτη, μέσω της Δωδεκανήσου, προς τη Μικρά Ασία και τα νησιά του
ανατολικού Αιγαίου, τη Λήμνο, τη Σαμοθράκη και την Τρωάδα.6 Μινωικό εμπόριο πιστοποιείται στην Κάρπαθο και
την Κάσο, που ήταν και εξακολουθούν να είναι φυσικοί σταθμοί για όσους ταξιδεύουν από την Κρήτη προς τη Ρόδο,
όπου η μινωική παρουσία είναι καλά τεκμηριωμένη στην Ιαλυσό, όπως και η μυκηναϊκή στα Τριάντα.

1. Αγνύθα, λεπτομέρεια χάραξης.
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σμοί υπάρχουν διάσπαρτοι σε όλη την ευρύτερη περιοχή της

Χελάτρου, με όστρακα διαφόρων μινωικών περιόδων. Σε

έναν τέτοιο γεωλογικό σχηματισμό (βραχοσκεπή) το 1974

βρέθηκε λίθινο αγγείο (πιθανόν από το Παλαίκαστρο), το

οποίο σήμερα εκτίθεται στην Αρχαιολογική Συλλογή Κάσου.

Από το ψηλότερο σημείο της Χελάτρου και κοντά στο μονα-

στήρι του Αγ. Γεωργίου, η θέα της ανατολικής πλευράς της

Κρήτης (Παλαίκαστρο) είναι απρόσκοπτη, ενώ υπάρχει απευ-

θείας θαλάσσια σύνδεση της Κάσου με την Ανατολική Κρήτη

απόστασης περίπου 30 ναυτ. μιλίων.8

Το αντικείμενο που εξετάζουμε εδώ είναι ένα βαρίδι αρ-

γαλειού με χαράξεις στη μία του πλευρά που έγιναν ηθελη-

μένα με τη χρήση αιχμηρού ξύλου ή οστού. Το βαρίδι αυτό

(αγνύθα) έχει φακοειδές σχήμα, είναι από πηλό λευκοκίτρινο

με προσμίξεις, διαμέτρου 8,0 με 8,5 εκ., μέγιστο σωζόμενο

πά χος 3,2 εκ., και μια οπή αναρτήσεως κοντά στην περίμε-

τρο. Η πίσω πλευρά είναι αρκετά διαβρωμένη. Κάτω ακριβώς

από την οπή αναρτήσεως υπάρχει εγχάρακτο σύμβολο που

αποτελείται από τρεις παράλληλες κατακόρυφες γραμμές,

επάνω δε από τη μεσαία και την τελευταία κατακόρυφη

γραμμή υπάρχουν άλλες μικρότερες, πλάγιες.9 Μαζί με την

αγνύθα βρέθηκαν τμήματα οψιδιανού και όστρακα ΜΜ Ι-ΙΙ.

Το σύμβολο στο βαρίδι του αργαλειού δεν παρουσιάζει

ομοιότητες με γραμμικές γραφές ούτε με «κρητικά ιερογλυ-

φικά» της Μινωικής Κρήτης, ούτε και με κάποια γνωστά σύμ-

βολα αρχιτεκτόνων, γι’ αυτό η προσοχή στρέφεται σε σύμ-

βολα κεραμέων του Αιγαίου της Εποχής του Χαλκού.10

Η αγνύθα και το εγχάρακτο σύμβολο μπορεί να συγκριθεί

με τις ήδη γνωστές κυρίως από την Οικία Α στην Αγία Ειρήνη

στην Κέα και ειδικότερα με αυτές από το Ακρωτήρι στην

Θήρα, ειδικότερα με αυτές από τη Δυτική Οικία της Υστερο-

μινωικής ΙΑ εποχής, όπου βρέθηκαν παρόμοια αντικείμενα

που φέρουν μια οπή ανάρτησης και γραμμικά σύμβολα κάτω

από την οπή.11 Δεν είναι γνωστό, όχι μόνο στην Κάσο, αλλά

και στην Κέα και τη Θήρα και γενικότερα στο Αιγαίο τι ακρι-

βώς εννοούν τα σύμβολα αυτά. Όμως τα βαρίδια του αργα-

λειού αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την ύφανση στο νησί

και το εγχάρακτο σύμβολο αποδεικνύει την ύπαρξη μινωίτη

κεραμοποιού που το κατασκεύασε και άφησε τη σφραγίδα

του στην Κάσο.12

Γιάννης Γ. Σακελλαράκης: ellinokamara@hotmail.com

Γκάρεθ Όουενς: ogareth@admin.teicrete.gr, www.teicrete.gr/daidalika
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3. Αγνύθα, μπροστινή όψη.2. Αγνύθα, μπροστινή όψη.
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A possible potter's mark (?) from Kasos

Yannis G. Sakellarakis, Gareth A. Owens

Kasos, in the south-east part of the Dodecanese, is at the cross-

roads of an important Bronze Age trade route, from Crete to the

islands of the north Aegean and to the Troad, as well as to the

shores of Asia Minor and towards the coast of Palestine and

Egypt.

On the route east from Crete, as a first port of call from

Palaikastro and Zakros, Kasos was most definitely part, both of

Minoan occupation and territory, as well as being under its influ-

ence. This is testified by the sporadic finds, as well as by the

probable permanent places of occupation of Helatros in the south

west part of the island. In a field and in front of a rock shelter was

found a loom weight, lens- shaped, while on one side there is an

engraved sign which is not to be found in any Minoan linear

script. It is most probably a potter’s mark or may even refer to

the type of thread it held taught on the loom. It is however certain

that it testifies to the presence of Minoan potters as well as weav-

ing on a Minoan loom.
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