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Δωμάτια με πεσσό 
και αποθέσεις θεμελίωσης
Προκαταρκτικές Παρατηρήσεις

Στον γιο μου, Βασίλη για την (υπο)στήριξή του      

Στο άρθρο σχολιάζεται η λειτουργία  
των αινιγματικών δωματίων με πεσσό  
σε σχέση με μία παράμετρο που, μέχρι στιγμής, 
δεν έχει αξιολογηθεί επαρκώς από την έρευνα 
και αφορά στις περιπτώσεις υπόστυλων χώρων  
με αποθέσεις θεμελίωσης. Η παρουσία  
των τελευταίων σε υπόστυλες κρύπτες, 
ενδεχομένως, δεν είναι τυχαία καθώς  
η αποτροπαϊκή τους διάσταση  συνδυάζεται με 
τον διπλό ρόλο του πεσσού ως αρχιτεκτονικού 
στοιχείου που εξυπηρετεί, πρακτικά και 
συμβολικά, τη στατική ενίσχυση και 
(υπο)στήριξη ολόκληρου του κτηριακού 
οργανισμού. Εξάλλου, ο πεσσός προσομοιάζει 
με ένα είδος τοτέμ στην Κρήτη της Εποχής  
του Χαλκού καθώς ο σεβασμός προς αυτόν 
συνάδει σε έναν τόπο που πλήττεται συχνά 
από σεισμούς. 
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λειτουργία του πεσσού στη μινωική αρχιτεκτο-
νική απασχολεί την έρευνα για περισσότερο 

από έναν αιώνα,1 αφότου ο Arthur Evans δημο-
σίευσε τις πρώτες σχετικές μελέτες.2 Ο ίδιος, επι-
νόησε τον όρο υπόστυλη κρύπτη (pillar crypt) για τα 
σκοτεινά υπόγεια δωμάτια με πεσσό στη δυτική 
πτέρυγα του ανακτόρου της Κνωσού, που ερμή-
νευσε ως κατοικίες της θεότητας, η οποία, υποτί-
θεται, λατρευόταν σε αυτά, στην ανεικονική της 
μορφή, ως βαίτυλος.3 

Ένας ή περισσότεροι, ποικιλοτρόπως διατεταγ-
μένοι πεσσοί απαντούν σε τάφους (Κνωσός, 
Φουρνί, Απεσωκάρι, Αγία Τριάδα), σε υπόστυλες 
κρύπτες ανακτόρων ή επαύλεων (Κνωσός, 
Τύλισος, Μάλια, Φαιστός, Αγία Τριάδα) και σε 
χώρους με διαπιστωμένη αποθηκευτική ή 
εργαστηριακή χρήση (Μάλια, Ανεξερεύνητη 
Έπαυλη Κνωσού, Νίρου Χάνι, Ρουσσές Χόνδρου 
Βιάννου, Αχλάδια Σητείας, Ζάκρος).4 Κίονες 
υπάρχουν σε δωμάτια που θεωρείται ότι 
χρησιμοποιούνταν σε καθημερινές, εργαστηριακές 

και κοινωνικές, δραστηριότητες.5 Οι αίθουσες με 
κίονα στον όροφο, συχνά πάνω από δωμάτια με 
πεσσό, χαρακτηρίζονται και ως μετά κιόνων ἱερά 
ἄνω τῶν κρυπτῶν.6 Υπενθυμίζεται ότι, ο κίονας 
στην τέχνη ερμηνεύεται ως συνοπτική απόδοση 
ιερού ή κτηρίου στον τύπο του ανακτόρου,7 ενώ 
τόσο ο κίονας όσο και ο πεσσός απαντούν συχνά 
στην ταφική εικονογραφία, με χαρακτηριστικότερες 
τις σκηνές λατρείας ιερού κίονα ή πεσσού στις 
μυκηναϊκές σαρκοφάγους της Τανάγρας.8 

Πρώτος ο γνωστός θρησκειολόγος M. Nilsson,9 
υποστηρίζει τον πρακτικό ρόλο των πεσσών και 
των κιόνων, αμφισβητώντας τον θρησκευτικό τους 
χαρακτήρα και την ύπαρξη ιερών με τη μορφή 
υπόστυλων κρυπτών. Ομοίως, η L. Banti ασκεί 
δριμεία κριτική στις σχετικές απόψεις του Evans.10 
Στην εμπεριστατωμένη μελέτη του για τα μινωικά 
οικιακά ιερά, ο Ν. Πλάτων11 εξετάζει σαράντα 
πέντε (45) υπόστυλες κρύπτες, υποστηρίζοντας ότι 
κάποιες από αυτές φέρουν χαρακτηριστικά που 
τάσσονται υπέρ της λειτουργίας τους ως δωματίων 
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Η κρύπτη στην Οικία των Μονολιθικών Πεσσών της Κνωσού (φωτ.: Evans 1921, fig. 106).
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ἱερῶν τελετουργιῶν.12 Ο ίδιος, υπογραμμίζει το 
γεγονός ότι υπάρχουν κρύπτες στις οποίες δεν 
εντοπίζονται ἐνδείξεις ἱεράς αὐτῶν χρησιμοποιή-
σεως.13 Παράλληλα, όμως, τονίζει ότι αρκετές 
αντιστοιχούν σε σκοτεινούς, ισόγειους ή υπόγειους 
απομονωμένους χώρους, που, καθώς είναι σκαμ-
μένοι μετά πολλοῦ κόπου ἐντός τοῦ βράχου, τεί-
νουν νά συνδεθοῦν μέ τήν γῆν, αντανακλώντας τον 
χθόνιο χαρακτήρα τους.14 Με τη θεώρηση αυτή 
συμφωνεί και η G. Gesell15 ενώ ο B. Rutkowski, μο-
λονότι δε συμμερίζεται τις θεωρίες του Evans, 
αποδέχεται την κατά περίσταση ερμηνεία των 
κρυπτών ως οικιακών ιερών.16 

Η συζήτηση έχει πλέον επεκταθεί, αλλά και γίνει 
ακόμη πιο περίπλοκη, κυρίως μέσα από τη διάκριση 
των υπόστυλων χώρων σε κρύπτες και σε απο-
θήκες με πεσσό, εφόσον η παρουσία του πεσσού 
σε χώρους με διαπιστωμένη αποθηκευτική χρήση 
κάθε άλλο παρά σπάνια είναι.17 Στο πλαίσιο αυτό, 
πολλοί μελετητές διαχωρίζουν τις υπόστυλες κρύ-
πτες από τις αποθήκες, στις οποίες ο πεσσός έχει 
πιθανόν δομικό ρόλο.18 Περιπτώσεις, ωστόσο, απο-
θηκών όπου ο πεσσός δεν φαίνεται να εξυπηρετεί 
πρακτικές ανάγκες προκαλούν περεταίρω σύγχυ-
ση.19 

Με δεδομένες τις δυσκολίες που σχετίζονται, 
κυρίως, με την τυπολογική κατάταξη των υπό 
συζήτηση χώρων, φαίνεται πως, τα τελευταία 
χρόνια, κερδίζει ολοένα έδαφος η μέση οδός, η 

οποία τάσσεται υπέρ της δομικής λειτουργίας του 
πεσσού δίχως να αποκλείει την κατά περίσταση 
τελετουργική χρήση των υπόστυλων χώρων.20 Στο 
πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται ότι, εγχάρακτα στις 
επιφάνειες των πεσσών ιερά σύμβολα, όπως ο 
διπλός πέλεκυς ή η τρίαινα, καθώς επίσης αντικεί-
μενα με αναγνωρισμένο θρησκευτικό συμβολισμό, 
κυρίως ειδώλια, αλλά και διακριτικά «αρχιτεκτο-
νημένες» δομές, όπως αποθέτες και σπονδικοί 
βόθροι, που εντοπίζονται στην ευρύτερη αρχαιο-
λογική συνάφεια ορισμένων υπόστυλων χώρων, 
μάλλον ενισχύουν τη λατρευτική τους χρήση.21 

Στα παραπάνω, έρχονται να προστεθούν από-
ψεις που επισημαίνουν τον χθόνιο συμβολισμό του 
πεσσού στους ιστορικούς χρόνους, και δη στην 
κλασική εικονογραφία, όπου συχνά ερμηνεύεται ως 
όριο ανάμεσα στον κόσμο των ζωντανών και τον 
κόσμο των νεκρών.22 Επιπλέον, έχει διατυπωθεί η 
υπόθεση ότι ο πεσσός στα αποθηκευτικά συγκρο-
τήματα, ίσως αποτελεί χθόνιο στοιχείο, που συνδέει 
την παραγωγή και την αποθήκευση με τον γονιμικό 
χαρακτήρα της μινωικής θρησκείας.23 Στην αρχαιο-
λογική, εξάλλου, βιβλιογραφία παρατηρείται ότι οι 
συμβολικές και θρησκευτικές πρακτικές συνδέονται 
ολοένα και περισσότερο με την οικονομική ζωή και 
δράση των κοινωνιών του παρελθόντος.24 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το παρόν 
άρθρο εξετάζει μία  παράμετρο που μέχρι στιγμής 
δεν έχει αξιολογηθεί επαρκώς από την έρευνα και 
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Πήλινο αγγείο σε σχήμα περιστεριού από την Οικία των Μονολιθικών Πεσσών της Κνωσού (φωτ.: Evans 1921, fig. 107).
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αφορά στις μέχρι σήμερα γνωστές περιπτώσεις 
υπόστυλων χώρων με αποθέσεις θεμελίωσης. Οι 
τελευταίες, ερμηνεύονται ως οικιακά «φυλακτή-
ρια», που, υποτίθεται, εξασφάλιζαν στα κτήρια τη 
μέγιστη δυνατή προστασία και μακροζωία, μέσα 
από την συγκατάθεση της Υπέρτατης Δύναμης. 
Επισημαίνεται ότι, η στοχευμένη και κοινωνικά 
οργανωμένη απόκρυψη κτηριακών προσφορών 
αναγνωρίζεται με δυσκολία στο πεδίο, καθώς 
περιορίζεται στα θεμέλια ή και στους μεταβατικούς 
χώρους (κατώφλια, δάπεδα, τοιχοδομές) των 
κτηρίων, που καθώς ορίζουν το μέσα από το έξω, 
θεωρείται ότι χρήζουν ιδιαίτερης ενίσχυσης και 
(προ)φύλαξης.25 Η παρουσία τους σε κάποιες 
υπόστυλες κρύπτες ενδεχομένως δεν είναι τυχαία 
καθώς η αποτροπαϊκή τους διάσταση συνάδει με 
τον διπλό ρόλο του πεσσού, ως αρχιτεκτονικού 
στοιχείου που εξυπηρετεί, πρακτικά και συμβολικά, 
τη στατική ενίσχυση και (υπο)στήριξη ολόκληρου 
του κτηριακού οργανισμού. 

Στα κεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζονται 
οι μέχρι σήμερα γνωστές περιπτώσεις υπόστυλων 
κρυπτών και δωματίων με αποθέσεις θεμελίωσης, 
οι περισσότερες από τις οποίες εντοπίζονται στην 
περιοχή της Κνωσού. 
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Τα δυο ενεπίγραφα κύπελλα από πιθανή απόθεση θεμελίωσης στην Οικία των Μονολιθικών Πεσσών της Κνωσού 
(φωτ.: Μπάνου 2000, εικ. 190 α-β).

Κάτοψη της Οικίας των Μονολιθικών Πεσσών  
στην Κνωσό (φωτ.: Gesell 1985, fig. 31).
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Κρύπτη στην Οικία των Μονολιθικών Πεσσών, 
ΝΑ του ανακτόρου της Κνωσού 
Από τα πλέον καλοδιατηρημένα οικοδομήματα της 
Μεσομινωικής (ΜΜ) Ι περιόδου στον λόφο της 
Κεφάλας είναι ένα βαθύ υπόγειο δωμάτιο, προσιτό 
μέσω καταπακτής, στη νοτιοανατολική γωνία του 
μετέπειτα ανακτόρου.26 Έχει διαστάσεις 5,00X 
5,50 μ. και διαθέτει δύο ασβεστολιθικούς πεσσούς 
ύψους 2,02 μ.27 Τρία προεξέχοντα από τον βόρειο 
τοίχο του ημιτοίχια, που σχηματίζουν μικρά αδιέ-
ξοδα διαμερίσματα, εξυπηρετούσαν τη στήριξη 
δωματίου με κιονωτή πρόσβαση στον άνω όροφο.28 
Στον νότιο τοίχο του εντοπίστηκε στενός αποθέ-
της, βάθους 1,30 μ.,29 ο οποίος τοποθετείται χρο-
νολογικά, κάπως αόριστα, στη ΜΜ Ι-ΙΙΙ περίοδο.30 

Η χρονολόγηση του υπογείου στη ΜΜ Ι περίοδο 
στηρίζεται στην κεραμεική που βρέθηκε στο 
πρωιμότερο δάπεδό του, όπου, μεταξύ άλλων, 
εντοπίσθηκε πήλινο αγγείο σε σχήμα περιστεριού, 
διακοσμημένο με λευκό και ερυθρό χρώμα σε 
μελανό βάθος.31 Πρόκειται για τη γνωστή «Απόθε-
ση του Αγγείου σε Σχήμα Περιστεριού» («Dove- 
Vase Deposit») ή «Απόθεση στο Υπόγειο των 
Μονολιθικών Πεσσών» («Deposit of the Basement 
with Monolithic Pillars»), που παραμένει αδημοσίευ-
τη, παρά τη συχνή αναφορά της στα κείμενα του 
Evans.32 

Η κρύπτη χρησιμοποιήθηκε και στη ΜΜ ΙΙ, ενώ 
το γεγονός, ότι ο χώρος πάνω από αυτήν λειτούρ-

γησε πιθανότατα ως ιερό κατά τη ΜΜ ΙΙΙ, 
τεκμηριώνεται από την ανεύρεση τοίχων σε 
ψηλότερο επίπεδο. Εδώ, εντοπίσθηκαν τα δύο 
γνωστά μαγικά κύπελλα με ἐπιγραφάς διὰ μελάνης 
ἐσωτερικῶς.33 Το ένα από αυτά (Π2629) φέρει 
επιγραφή από δεκαέξι (16) σημεία που αναπτύσ-
σονται, όπως όλες οι μέχρι τώρα γνωστές 
επιγραφές Γραμμικής Γραφής Α΄, από τα αριστερά 
προς τα δεξιά. Το άλλο (Π2630) είναι μικρότερο σε 
μέγεθος και η επιγραφή του αποτελείται από είκοσι 
δύο (22) σημεία όμοιας φοράς με αυτήν του 
προηγούμενου. Τα συγκεκριμένα ΜΜ ΙΙΙ κύπελλα, 
όπως επίσης ένα όστρακο από το Παλαίκαστρο34 
και ένα Υστερομινωικό (ΥΜ) ΙΙΙΑ πήλινο ειδώλιο από 
τον Πόρο Ηρακλείου,35 αποτελούν, μέχρι στιγμής, 
τα μόνα παραδείγματα με επιγραφές Γραμμικής Α΄ 
σε τεχνική που προσιδιάζει στην παπυρογραφία.36 
Η σπειροειδής διάταξη επιγραφών, ωστόσο, δεν 
είναι ασυνήθιστη κατά τη Νεοανακτορική περίοδο, 
όπως φαίνεται από το δακτυλίδι του Μαυρόσπη-
λιου, τον δίσκο της Φαιστού, αλλά και τα ενεπίγρα-
φα μικκύλα αγγεία από το σπήλαιο της Ειλειθυίας 
στην Ίνατο.37 

Η στρωματογραφία στο σημείο εύρεσης των 
ενεπίγραφων κυπέλλων είναι πολύπλοκη και 
ασαφής. Ο MacGillivray την συνδέει με μια 
αρχιτεκτονική φάση που τοποθετεί στη ΜΜ ΙΙΙΒ ή 
ΥΜ ΙΑ περίοδο,38 ενώ η Μπάνου υποθέτει ότι τα 
κύπελλα ίσως προέρχονται από κάποιον αποθέτη 
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Απόθεση κυπέλλων στην Οικία Β των ανασκαφών Hogarth στην Κνωσό (φωτ.: PM II, Part II, p. 548, fig. 348).
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θεμελίωσης, που σηματοδοτεί αυτήν ακριβώς τη 
φάση, επισημαίνοντας ότι οι επιγραφές τους, 
ενδεχομένως, αναφέρονται σε μαγικές ρήσεις και 
ευχές για τη σταθερότητα και ευρωστία του νέου 
κτηρίου.39 

Κρύπτη στην «Οικία B του Hogarth» ή «Ανατολι-
κή Οικία» Κνωσού 
Πρόκειται για τη μία από τις δύο νεοανακτορικές 
οικίες που ανέσκαψε και δημοσίευσε ο Hogarth 
στην Κνωσό.40 Μολονότι πολύ κατεστραμμένη, εί-
ναι σαφές ότι διαθέτει τρία δωμάτια με κεντρικούς 
πεσσούς, που όμως θεωρούνται υστερότερες, σε 
σχέση με τον αρχικό πυρήνα, προσθήκες.41 Ο 
Hogarth επισημαίνει ότι τα δωμάτια των οποίων 
αυτοί οι τρεις πεσσοί είναι τα κέντρα, φαίνονται 
πολύ μικρά για να χρειάζονται τέτοια στηρίγματα 
για τις οροφές τους.42 Μάλιστα, προσπαθώντας να 
αποφύγει τη δομική-στατική ερμηνεία τους, προ-
τείνει ότι ίσως ήταν βαίτυλοι ή ιεροί λίθοι.43 

Η βορειότερη κρύπτη είναι ορθογώνιας κάτο-
ψης, με θρανίο στο βάθος και πεσσό στο κέντρο 
του πλακόστρωτου δαπέδου.44 Η κεντρική, είναι 
δωμάτιον ἐπιμελέστατα ἐπενδεδυμένον διά γυψολι-
θικῶν πλακῶν καί μέ δάπεδον ἐπίσης ἐκ πλακῶν.45 
Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα, όμως, είναι η νότια κρύ-
πτη, διαστάσεων 3,30 Χ 2,80 μ., όπου ο πεσσός 
σώζεται όρθιος σε ύψος έξι ποδών και τεσσάρων 
ιντσών και είναι χτισμένος με εναλλαγή δομικών και 
μπατικών δόμων ασβεστολίθου. Δε φέρει σύμβολα 
ή σημεία, αλλά ολόγυρά του βρέθηκαν τοποθετη-
μένα με τον πυθμένα προς τα πάνω σε κανονικές 
σειρές πάνω στο δάπεδο, σχεδόν διακόσια (200) 
μικρά τροχήλατα κύπελλα, καθένα από τα οποία 
[...] φάνηκε να καλύπτει ένα μικρό σωρό απαν-
θρακωμένης φυτικής ύλης.46 

Στην προκειμένη περίπτωση, ο πεσσός συνδέ-
εται με μία εκτεταμένη, ελεύθερη στον χώρο 
απόθεση από ανεστραμμένα άωτα κωνικά κύπελλα 
που φαίνεται ότι περιείχαν φυτικές προσφορές. Ο 
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Η Οικία Β των ανασκαφών Hogarth, στην Κνωσό (φωτ.: Hood 1997, fig. 8).
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Ν. Πλάτων διαβλέπει σε αυτήν μια τελετουργία με 
μαγικόν χαρακτήρα, υπογραμμίζοντας ότι το σύ-
στημα τῶν κρυπτῶν εἶναι ὑπόγειον, τοῦ βράχου 
κοπέντος καί ἀπλῶς ἐπενδυθέντος καθ’ ὀλόκληρον 
τήν δυτικήν καί νοτίαν πλευράν. Ο ίδιος, εξάλλου, 
θεωρεί ότι, ὁλόκληρον τό ὑπόγειον τοῦ κτηρίου ἦτο 
ἀφιερωμένον εἰς τήν λατρείαν.47 Ενδιαφέρουσα 
είναι όμως και η άποψη του Driessen,48 ο οποίος 
προτείνει την ερμηνεία της συγκεκριμένης απόθε-
σης στο ευρύτερο πλαίσιο ανθρωπολογικών θεω-
ρήσεων που συνδέονται, κυρίως βάσει εθνογρα-
φικών παραδειγμάτων, με την πεποίθηση ότι τα 
κτήρια πρέπει να «τρέφονται» όπως όλοι οι ζω-
ντανοί οργανισμοί. Συνεπώς, ίσως, δεν θα έπρεπε 
να αποκλεισθεί ο συσχετισμός της συγκεκριμένης 
απόθεσης με κτηριακές τελετές που είχαν ως 
σημείο αναφοράς τους τον πεσσό.49 

Νότια Οικία Κνωσού 
Η πλακόστρωτη υπόστυλη κρύπτη της Νότιας 
Οικίας βρίσκεται στη Δυτική Πτέρυγά της,50 που 
αποτελεί χωριστή, ίσως υστερότερη, προσθήκη.51 
Η κρύπτη έχει διαστάσεις 5,30 × 3,70 μ. και 
διαθέτει δύο εισόδους, στη νότια και στην ανα-
τολική, αντίστοιχα, πλευρά.52 Ο κεντρικός γυψο-
λιθικός πεσσός έχει μέγιστο σωζόμενο ύψος 1,80 μ.53 
Στην ανατολική πλευρά του κατώτερου δόμου του 

σώζονται τρεις κυλινδρικές οπές σε οριζόντια 
διάταξη, που ο Rutkowski θεωρεί μάλλον μικρές για 
την υποδοχή σπονδικών αγγείων, αλλά πιθανόν 
κατάλληλες για την τοποθέτηση κεράτων καθοσιώ-
σεως ή διπλού πελέκεως.54 Ακριβώς δυτικά βρέ-
θηκε μία ακόμη μικρή υποδοχή ή βάση διπλού 
πελέκεως, ενώ χαμηλό θρανίο κοντά στην είσοδο 
ίσως προοριζόταν για την απόθεση προσφορών.55 
Στη βόρεια πλευρά της κρύπτης σώζεται κλιμακο-
στάσιο που οδηγούσε σε δωμάτιο με θρανίο δια-
κοσμημένο με μετόπες, γνωστό ως Upper Colum-
nar Sanctuary, από όπου προέρχονται ο γνωστός 
«θησαυρός» από πέντε αργυρά σκεύη και μία 
ακόμη βάση διπλού πελέκεως.56 

Το 1993, στο υπόστρωμα από μαργαϊκό ασβε-
στόλιθο, όπου είναι θεμελιωμένη η κρύπτη, απο-
καλύφθηκε σειρά από μικρά λαξευτά ορύγματα. 
Από το περιεχόμενο του ενός συγκροτήθηκε ακέ-
ραιο ένα άωτο ημισφαιρικό κύπελλο, που χρονο-
λογείται στη ΜΜ ΙΙΙ – ΥΜ ΙΑ ή στην ώριμη ΥΜ ΙΑ πε-
ρίοδο.57 Τα ορύγματα αυτά ερμηνεύονται ως τμή-
ματα αποθέτη θεμελίωσης.58 Ίσως, μάλιστα, η 
ύπαρξη περισσότερων του ενός αποθετών θεμε-
λίωσης να αντιστοιχεί σε ισάριθμες κατασκευα-
στικές αναθέσεις (construction dedications).59 
Δυστυχώς, τα μέχρι στιγμής γνωστά ανασκαφικά 
δεδομένα είναι ελάχιστα ενώ η πλειονότητα της 
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Νότια Οικία Κνωσού (φωτ.: Zdenek Kratochvil).
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κεραμεικής στο εσωτερικό των ορυγμάτων δεν 
είναι διαγνωστική.60 Είναι, επίσης, χαρακτηριστικό 
ότι ο Evans αναφέρει μία ακόμη πιθανή απόθεση 
θεμελίωσης που εντοπίσθηκε κοντά στον βόρειο 
εξωτερικό τοίχο της συγκεκριμένης οικίας. Συνίστα-
ται σε έναν αδρά επεξεργασμένο ασβεστολιθικό 
δόμο, που αποτελείτο από δύο τμήματα, στο κατώ-
τερο από τα οποία υπήρχε τετράγωνη κοιλότητα 
όπου είχε τοποθετηθεί μία μάζα, σαν μωσαϊκό, από 
θραύσματα ορείας κρυστάλλου, αμέθυστου, 
λαζουρίτη, χαλκού και χρυσού. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι η πρακτική της απόθεσης πολύτιμων πρώτων 
υλών στα θεμέλια ανακτόρων και ναών είναι συνή-
θης στην Αίγυπτο και τη Μεσοποταμία και ερμη-
νεύεται άλλοτε στο πλαίσιο κάποιας τελετής 
«συμπαθητικής» μαγείας (καθώς οι λίθοι, τα ορυκτά 
και τα μέταλλα θεωρούνταν φορείς «μαγικών» 
ιδιοτήτων) και άλλοτε ως «δώρα» προς τις «χθό-
νιες» δυνάμεις.61 

Κρύπτη Οικίας Δ στη Ζάκρο 
Η κρύπτη της συγκεκριμένης οικίας αντιστοιχεί σε 
ένα υπόγειο ορθογώνιο δωμάτιο με πεσσό στο 

μέσον, το οποίο επικοινωνεί με τρεις βαθμίδες με 
εσώτερο διαμέρισμα.62 Επιπλέον, κλῖμαξ κατήρχετο 
ἐκ τοῦ ἀντιστοίχου δωματίου ἄνω (πολύ πιθανόν 
μετά κίονος) διὰ τῶν στενῶν ἀδιεξόδων τοῦ βο-
ρείου τοίχου˙ ταῦτα ὃμως, λαξευτά ἐντός τοῦ βρά-
χου, ἲσως προωρίζοντο δι’ ἱερόν σκοπόν.63 Εξάλ-
λου, σε ένα από αυτά βρέθηκε εντοιχισμένο κατά 
το ήμισυ ένα λίαν ἐπίμηκες δίωτον ἀγγεῖον μὲ τε-
τριμμένον πυθμένα,64 ύψους 1,30 μ.,65 που ίσως 
προοριζόταν για σπονδές.66 Το εύρημα, σπάνιο 
δείγμα απόθεσης εντός της τοιχοποιίας (in-wall de-
posit), έχει ερμηνευτεί ως προσφορά θεμελίωσης.67 

Δωμάτιο με πεσσό (AF 3A/B) στον Τομέα AF 
South, στην Ψείρα 
Τα δωμάτια στον Τομέα AF South ανήκουν σε ένα 
μεγάλο κτήριο, το οποίο κατασκευάστηκε στη θέση 
προϋπάρχοντος οικοδομήματος που καταστρά-
φηκε κατά τη ΜΜ ΙΙΒ.68 Η κατάρρευση του νέου 
κτίσματος προκλήθηκε από σεισμό στο τέλος της 
ΥΜ ΙΑ. Μολονότι το βορειοδυτικότερο τμήμα του 
επιβίωσε της καταστροφής και ορισμένα δωμάτιά 
του επαναχρησιμοποιήθηκαν, οι περισσότεροι από 
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Νότια Οικία Κνωσού (φωτ.: Driessen 2003, fig. 1.1).
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τους ανατολικότερους κυρίως χώρους του 
κατέρρευσαν και κατέπεσαν στη θάλασσα.69 Το 
ευρύχωρο Δωμάτιο AF 3 A/B, νότια του Χώρου AF 
4 και βόρεια του Δωματίου AF 3C, διαθέτει πεσσό, 
που αποτέλεσε ανασκαφικό όριο για τη συμβατική 
διαίρεση του χώρου σε δύο περιοχές, βόρεια και 
νότια αυτού, που ονομάστηκαν, αντίστοιχα, AF 3A 
και 3Β.70 

Την επίχωση του δωματίου αποτελούσε συμπα-
γές χώμα με λίγους γωνιαίους ασβεστολιθικούς 
δόμους, που είχαν αποκολληθεί από τους τοίχους, 
καθώς και μεγάλες πρασινόφαιες πλάκες, που 
είχαν καταρρεύσει από τον όροφο.71 Η άφθονη 
ΜΜ Ι-ΙΙ κεραμεική που συλλέχθηκε ανήκει στην 
προϋπάρχουσα αρχιτεκτονική φάση ενώ η αντί-
στοιχη ΥΜ ΙΑ στην περίοδο (ανα)κατασκευής.72 Στη 
νοτιότερη περιοχή του δωματίου (Στρώματα AF 
3B-3 και AF 3B-4), στη συνέχεια εξέδρας ή θρα-
νίου, ήλθε στο φως μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 
συγκέντρωση αντικειμένων που κείτονταν απευ-
θείας στο πλακόστρωτο δάπεδο και στο κατώφλι 
ανάμεσα στα Δωμάτια AF 3A/B και AF 3C, 
διαμορφώνοντας, σύμφωνα με τους ανασκαφείς, 
πιθανή απόθεση θεμελίωσης, στο πλαίσιο ανα-
διαμόρφωσης του χώρου έπειτα από την ΥΜ ΙΑ 
καταστροφή.73 

Η απόθεση περιλάμβανε όστρεα, ακέραιο, 
ανάστροφα τοποθετημένο πάνω στο δάπεδο, 
άωτο κωνικό κύπελλο, θραύσματα ελαφρόπετρας, 
ένα λεπτό έλασμα χρυσού, ένα λίθινο εργαλείο και 
λίγους κρυστάλλους χαλαζία.74 Τα όστρεα είναι 
σχετικά ευμεγέθη, προέρχονται από μεγάλα βάθη 
και συλλέχθηκαν ζωντανά, καθώς δεν φέρουν ίχνη 
διάβρωσης από την παρατεταμένη παραμονή τους 
στην ακτή.75 Γενικά, παραπέμπουν στο θαλασσινό 
στοιχείο, ίσως ως πράξη σεβασμού προς τη φυσική 
δύναμη που κατέστρεψε βίαια το κτήριο.76 Ομοίως, 
τα θραύσματα ελαφρόπετρας συνδέονται από 
τους ανασκαφείς με την καταστροφή του οικο-
δομήματος, επιφορτισμένα με κάποια αποτροπαϊκή 
διάσταση.77 Κατά τον Floyd, πάντως, η απόθεση 
ίσως είναι απλώς τελετουργική, και όχι θεμελίωσης, 
παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε έπειτα 
από την καταστροφή του δωματίου και πριν από 
την επαναχρησιμοποίησή του.78 

Σύνοψη 
…το ίδιο το σπίτι εκλαμβάνεται ως πνεύμα και 
ζωντανός οργανισμός, ο κύκλος ζωής του οποίου 
είναι διαφορετικός από των ενοίκων του στο πλαί-
σιο μιας συγκεκριμένης γενιάς. Ο αρχιτεκτονικός 
υποδοχέας εκπροσωπεί τη σταθερότητα, ακόμη και 
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Οι ανασκαφές Hogarth στον βορειοανατολικό λόφο της Ζάκρου (φωτ.: Πλάτων 1974, εικ. 12).



Χρ ιστ ί να  Παπαδάκη :  Δωμάτ ια  με  πεσσό  κα ι  αποθέσε ις  θεμελ ίωσης

αν αλλάζει, επεκτείνεται ή ακόμη μεταφέρεται από 
το ένα σημείο στο άλλο. Οι άνθρωποι πεθαίνουν, 
αλλά το σπίτι όχι, δίνοντας την ίδια στιγμή στους 
ενοίκους του μία αίσθηση αθανασίας […]. Ανθρω-
πολογικά παραδείγματα δείχνουν ότι τα σπίτια 
πρέπει να τρέφονται, τοποθετώντας προσφορές 
συχνά στη βάση των πεσσών που συμβολίζουν τους 
προγόνους.79 

Μολονότι περιορισμένη, με βάση τα μέχρι 
σήμερα γνωστά ανασκαφικά δεδομένα, η παρουσία 
αποθέσεων θεμελίωσης σε δωμάτια με πεσσό, 
ίσως δεν είναι άσχετη με τον πρακτικό και συμβο-
λικό ρόλο του πεσσού. Τόσο αυτές όσο και οι 
πεσσοί υποτίθεται εξασφάλιζαν την προστασία 
ενός κτηρίου από τη δυσμένεια των καταστρο-
φικών δυνάμεων της γης, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
«ζωής» του.80 Επισημαίνεται ότι, οι αποθέσεις 
θεμελίωσης έχουν καθαρά αποτροπαϊκό, και όχι 
λατρευτικό, χαρακτήρα. Συνήθως, εντοπίζονται σε 
ισόγειους χώρους ανακτόρων, επαύλεων και 
απλών, αλλά προσεγμένης κατασκευής, οικιών που 
συνδέονται με καθημερινές, αποθηκευτικές και 
παραγωγικές δραστηριότητες. Ελάχιστες περιπτώ-
σεις, με χαρακτηριστικότερη αυτήν στο Ιερό των 

Διπλών Πελέκεων της έπαυλης Νίρου, βρίσκονται 
σε χώρους που συνδέονται με τη λατρεία. Συχνή, 
ωστόσο, είναι η συνεύρεσή τους με αγωγούς, 
βυθίσματα ή βόθρους ανοιγμένους στο έδαφος,81 
που θεωρείται ότι εξυπηρετούσαν σπονδικές τελε-
τουργίες, ίσως ακόμη στο πλαίσιο της λεγόμενης 
«οικολογικής» / «ανιμιστικής» θεώρησης των μινωι-
κών κτηρίων και της συνεχούς ανατροφοδότησης 
των «φυλακτηρίων» τους με προσφορές.82 Υπό το 
πρίσμα αυτό, θα μπορούσε να ερμηνευθεί η 
ύπαρξη λεκανίδων, αυλάκων και ορυγμάτων, που 
θεωρείται ότι προορίζονταν για υγρές προσφορές, 
γύρω από τον πεσσό.83 Χαρακτηριστική είναι η 
περίπτωση της κρύπτης στη Βασιλική Έπαυλη της 
Κνωσού,84 όπου…τετραγωνικόν βάθυσμα ἀφήνει 
ἐξεχούσας κύκλῳ εἰς τό δωμάτιον μίαν σειράν 
πλακῶν καί περί τόν στύλον τετράγωνον πλακό-
στρωτον˙ σχηματίζεται οὔτω εἶδος πλατέος ἀβα-
θούς καναλίου ἐντός τοῦ ὁποίου καί ἐκατέρωθεν 
τοῦ στῦλου κατεσκευάσθησαν δύο δεξαμεναί - 
λεκάναι μέ ἀναθύρωσιν πρός στερέωσιν καλύμ-
ματος. Ἀναμφιβόλως ἡ ὃλη διάταξις ἒγινε διά τήν 
περισυλλογήν ὑγρῶν χυνομένων περί τόν κεντρικόν 
στύλον.85 
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Μινωικός οικισμός Ψείρας (φωτ.: Betancourt 1995, pl. XXII).
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Στο πλαίσιο αυτό εγγράφεται και 
η φαινομενικά απλοϊκή πεποίθηση 
κάποιων σύγχρονων παραδοσιακών 
πολιτισμών ότι τα σπίτια πρέπει να 
«τρέφονται», όπως όλοι οι ζωντανοί 
οργανισμοί, γι’αυτό και τοποθετού-
νται στις βάσεις των κιόνων τους 
προσφορές.86 Παρεμφερείς απόψεις 
έχουν διατυπωθεί από τον Fox,87 ο 
οποίος χαρακτηρίζει τα κτήρια ως 
ζωντανές «οντότητες» που υπόκει-
νται στις δικές τους διαβατήριες 
τελετουργίες και τον Gell88 που κάνει 
λόγο για την «εμψύχωση» των χριστι-
ανικών ναών με την τοποθέτηση 
ιερών λειψάνων στο εσωτερικό τους. 

Συνεπώς, οι κτηριακές αποθέ-
σεις αποτυπώνουν σχέσεις που εμ-
ψυχώνουν, ενδυναμώνουν και προ-
στατεύουν τα κτήρια, όπως εξάλλου 
και οι πεσσοί.89 Ίσως, λοιπόν, η πα-
ρουσία τους σε κρύπτες και δωμά-
τια με πεσσό, υπαινίσσεται τη λει-
τουργία των συγκεκριμένων χώρων 
ως «κτηριακών» ιερών, όπου, πιθα-
νόν, διεξάγονταν τελετές για την προστασία του 
οικοδομήματος από τη δυσμένεια των «χθόνιων» 
δυνάμεων, που μπορούσε να αποβεί μοιραία για τη 
«ζωή» του. Ο πεσσός, ενδεχομένως, αποτελούσε 
το σημειολογικό επίκεντρο αυτών των τελετουργι-
κών πρακτικών, που φαίνεται πως απηχούν 
συγκεκριμένες μεταφυσικές αντιλήψεις, οι οποίες 
σχετίζονται με τη σταθερότητα και την ευρωστία 

των κτηρίων και φυσικά των ενοίκων τους. Όπως 
επισημαίνει και ο S. Hood, μπορεί να μην είχαν 
όλες οι υπόστυλες κρύπτες λατρευτικό χαρακτήρα, 
ωστόσο, ο πεσσός προσομοιάζει με ένα είδος 
τοτέμ στην Κρήτη της Εποχής του Χαλκού, καθώς 
ο σεβασμός προς αυτόν συνάδει σε έναν τόπο που 
πλήττεται συχνά από σεισμούς.90
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(φωτ.: Evans 1928, fig. 235).
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Foundation deposits in pillar crypts 
Preliminary remarks 
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The article draws upon the role of the enigmatic pillar-rooms in relation to a parameter that has so far not 
been adequately evaluated by the research and is concerned with their coexistence with foundation 
deposits. The presence of the latter in hypostyle crypts may not be accidental since their apotropaic 
dimension is consistent with the dual role of the pillar as an architectural element that serves, practically and 
symbolically, the static reinforcement and support of the whole building. In addition, the pillar resembles a 
kind of totem in Bronze Age Crete as respect for it is consistent with a place often affected by earthquakes.
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