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Το άρθρο εξετάζει: α) τον εννοιολογικό προσ-
διορισμό των λέξεων αποθέτης και εναπόθε-
ση, τοποθετώντας τον στο πλαίσιο τελετουρ-
γικών και όχι καθημερινών, απορριμματικών ή 
αποθηκευτικών, ενεργειών και δράσεων· β) τα 
κίνητρα, τις συνθήκες και τους τρόπους σχη-
ματισμού των λεγόμενων «επιλεκτικών» ενα-
ποθέσεων, που περικλείονται εντός των απο-
θετών· γ) τους διάφορους τύπους μινωικών 
αποθετών (ταφικούς αποθέτες και αποθέτες 
που σχετίζονται με τη θεμελίωση ή την ανα-
καίνιση των κτηρίων, καθώς επίσης με μαζικές 
συμποτικές εκδηλώσεις-αναμνηστικές εορτές 
και τη συσσώρευση υγρών ή στερεών προ-
σφορών στο εσωτερικό της γης)· δ) την πιθα-
νή λειτουργία των αποθετών σε σχέση με τη 
χθόνια λατρεία, τον συσχετισμό τους με τα ιε-
ρά κορυφής, τα σπήλαια, τις κουλούρες, τις 
πηγές νερού, αλλά και συγκεκριμένα «αινιγμα-
τικά» στοιχεία της μινωικής αρχιτεκτονικής, 
στα οποία η έρευνα αποδίδει τελετουργική-
θρησκευτική σημασία και χρήση, όπως οι δε-
ξαμενές καθαρμών και τα δωμάτια με πεσσό.
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Μ ε τον όρο αποθέτης περιγράφεται 
μία ανθρωπογενής συγκέντρωση 
(συν)ευρημάτων, η οποία κυμαίνεται 
από την τελετουργική ή μη αφενός 

απόρριψη και αφετέρου μόνιμη ή προσωρινή τοπο-
θέτηση και φύλαξη σε ειδικά διαμορφωμένους 
χώρους ή δομές.1 Στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου, 
ορίζεται ως αποθέτης η υπόγεια, λιγότερο ή περισ-
σότερο αρχιτεκτονημένη, μη ορατή και προσβάσιμη 
φυσική διαμόρφωση ή κατασκευή, που εμπεριέχει 
μία επιλεκτική, μη ανακτήσιμη, μη απορριμματικού ή 
και αποθηκευτικού χαρακτήρα συγκέντρωση τεχνέρ-
γων ή και οικοδεδομένων.2 Κάτω από αυτό το πρί-
σμα, εξετάζονται συγκεκριμένοι τύποι αποθετών και 
επιχειρείται η σκιαγράφηση του πιθανού ρόλου τους 
στη λειτουργία της ζωής των κοινοτήτων της 2ης 
χιλιετίας π.Χ., στην Κρήτη.

Αποθέτες θεμελίωσης  
Οι αποθέτες που εντοπίζονται στη θεμελίωση των 
μινωικών κτηρίων3 οριοθετούνται με κτιστές ή λα-
ξευτές, συνήθως, κιβωτιόσχημες κατασκευές ή α-
πλά ορύγματα.4 Άλλοτε, πάλι, δεν είναι οριοθε-
τημένοι, ωστόσο, βρίσκονται σε άμεση συνάφεια με 
δάπεδα ή τοιχοδομές.5 Οι αποθέτες-εγκαίνια μεγά-
λης κλίμακας, που σηματοδοτούν την ανέγερση ή 
την (ανα)κατασκευή σημαντικών κτηρίων κοσμι-

κού χαρακτήρα, όπως τα ανάκτορα, είναι συνήθως 
κτιστοί και έχουν μνημειώδη, εμβληματικό και επί-
σημο χαρακτήρα ενώ το περιεχόμενό τους σχετί-
ζεται με πολυπληθείς συνεστιακές και συμποτικές 
εορτές.6 Αποθέτες αυτού του τύπου έχουν εντοπι-
στεί στα ανάκτορα της Φαιστού,7 του Γαλατά8 και 
της Ζάκρου,9 ενώ στο ίδιο πλαίσιο ερμηνεύονται ο 
Αποθέτης στο Δωμάτιο με τις Λεκανίδες (Vat Room 
Deposit) και τα Θησαυροφυλάκια του Ιερού (Temp-
le Repositories), στη Δυτική Πτέρυγα του ανακτό-
ρου της Κνωσού.10

Ο αριθμός των αποθετών θεμελίωσης σε ένα 
κτήριο δεν είναι σταθερός εφόσον σηματοδοτεί 
αντίστοιχα στιγμιότυπα της βιογραφίας του. Σύνη-
θες περιεχόμενό τους είναι τα πήλινα προχυτικά 
και πόσης αγγεία, κυρίως ρυτά, πρόχοι, λοπάδια 
και προπάντων άωτα κωνικά κύπελλα, η συχνά 
ανάστροφη τοποθέτηση των οποίων συνδέεται με 
πρακτικές συμπαθητικής μαγείας.11 Ο αριθμός των 
πήλινων αγγείων κυμαίνεται από ένα ώς δώδεκα, 
ενώ στα εγκαίνια μεγάλης κλίμακας μπορεί να πλη-
σιάζει ή να υπερβαίνει ακόμη και την εκατοντά-
δα.12 Ενδιαφέρουσα είναι η συμπερίληψη πήλινων 
μικρογραφικών αγγείων, θραυσμάτων από κονία-
μα, ίσως ως pars pro toto των δομικών υλικών, κα-
θώς και αντικειμένων που σχετίζονται με παραγω-
γικές δραστηριότητες, όπως λίθινα εργαλεία και 
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1. Η προσφορά θεμελίωσης από την Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου 
(Gallis 1985, pl. XV).
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υφαντικά βάρη.13 Το σύνηθες στους αποθέτες θε-
μελίωσης οστεολογικό υλικό, κυρίως αιγοπροβά-
των, συνδέεται με την τέλεση αιματηρής θυσίας, 
που επένδυε το σχετικό τελετουργικό με τον μαν-
δύα της διαβατήριας τελετουργίας.14 Σπάνια, απο-
τίθενται θραύσματα πολύτιμων ή ημιπολύτιμων πρώ-
των υλών και μετάλλων,15 πρακτική που παραπέμπει 
στα Westdeposita των κλασικών χρόνων και ερμηνεύε-
ται ως πράξη συμπαθητικής μαγείας για την αποφυ-
γή της δυσμένειας των χθόνιων δυνάμεων.16

Η σκόπιμη συσσώρευση προσφορών στα θεμέ-
λια και τους μεταβατικούς χώρους των κτηρίων 
θεωρείται αποτέλεσμα της πρόθεσης του ανθρώ-
που να εξασφαλίσει στα αρχιτεκτονήματά του τη 
μέγιστη δυνατή προστασία και μακροζωία μέσα α-
πό τη συγκατάθεση των χθόνιων δυνάμεων. Η 
συγκεκριμένη πράξη συνδέεται με την αρχέγονη 
συμπεριφορική φόρμουλα της απόκρυψης, βασικό 
συστατικό του μαγικοθρησκευτικού συστήματος 
αξιών από την εποχή των πρώτων μόνιμων αγροτι-
κών εγκαταστάσεων.17 Κοινό χαρακτηριστικό πρα-
κτικών όπως η απόθεση προσφορών στα θεμέλια 
των κτηρίων, είναι ότι εκτελούνται με σκοπό την 
υπέρβαση μιας πιθανής ή και ορατής απειλής ή 
κρίσης.18 Η μαγική «επίθεση» παρέχει στους ενοί-
κους την αίσθηση της πρωτοβουλίας και της κατο-
χής του ελέγχου, κάνοντάς τους να ελπίζουν ότι εί-
ναι σε θέση να επηρεάσουν αποφασιστικά και να 
ξεπεράσουν κρίσιμες καταστάσεις, τουλάχιστον ψυ-
χολογικά.19

Υπό αυτό το πρίσμα, κατανοούμε, ώς έναν βαθ-
μό, τον ιδιόρρυθμο, συχνά αυθόρμητο, περιθω-
ριακό και ενίοτε πληθωρικό χαρακτήρα των απο-
θέσεων θεμελίωσης, αντιμετωπίζοντάς τις ως ένα 
σύνολο από τεχνικές γοητείας,20 που καλούνται να 
εξευμενίσουν, κατά τη διαδικασία μιας μικρογρα-
φικής Κοσμογονίας, την Υπέρτατη Δύναμη, δε-
σμεύοντάς την και στερώντας της, έως έναν βαθμό, 
την ελευθερία βούλησης που υποτίθεται της προσ-
δίδει η επίσημη θρησκεία.21 Εξάλλου, η υπέργεια 
κατοικία είναι μια imago mundi, που σηματοδοτεί 
μια τεχνική αλλά και νοητική ακολουθία, καλύπτο-
ντας μια βασική ανάγκη του ανθρώπου, τη στέγα-
ση.22 Το τετράγωνο ή ορθογώνιο σχήμα της, για το 
οποίο η φύση δεν προσφέρει καθόλου παραδείγμα-
τα, έχει περισσότερο ανάγκη την ανθρώπινη πρω-
τοβουλία για να υπάρξει, δίχως, όμως, αυτή να υ-
περβεί την ύβρη: τα σχήματα αυτά, επομένως, πα-

ραπέμπουν σε ό,τι έχει συγκεκριμενοποιηθεί και 
πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον άνθρωπο,23 αλ-
λά έχει καθοσιωθεί μέσα από την επικοινωνία και 
τη σύμφωνη γνώμη της Υπέρτατης Δύναμης, την ο-
ποία επισφραγίζουν οι αποθέτες θεμελίωσης, 
διαφυλάσσοντας σαν χρονοθύλακες24 μία πράξη 
εμπιστοσύνης στο μέλλον, που επιβιώνει, έστω με 
τη μορφή πρόληψης, έως τις μέρες μας.25

Αναμνηστικοί αποθέτες  
(commemorative deposits) 
Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του 
τύπου αποθετών είναι ένα στενεπίμηνες λάξευμα 
στα Νοπήγεια Κισάμου, με μήκος 35 μ. και μέγιστο 
πλάτος περίπου 0,60 μ.26 Βρέθηκε πλήρες από άωτα 
κωνικά κύπελλα, αγγεία μεγάλου και μέσου με-
γέθους,27 πύραυνα, πυριατήρια,28 άνθρακες, οστά 
ζώων, όστρεα, κομμάτια κονιαμάτων, λίθινα εργα-
λεία και θραύσματα χαλκού.29 Το άνω τμήμα από 
το κρανίο και τα κέρατα ενός κρητικού αιγάγρου 
είχε αποτεθεί σε στρώση άμμου, σε βάθος περίπου 
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2. Εναπόθεση θεμελίων στον «Χώρο 9» του Κτηρίου 4 
στο Φουρνί Αρχανών 

(Σακελλαράκης, Σακελλαράκη 1997, εικ. 178).
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1,50 μ. από την επιφάνεια του εδάφους.30 Τα παρα-
πάνω συλλέχθηκαν ανάμεσα σε πεταμένες κροκά-
λες, βότσαλα, αργούς λίθους και στρώσεις από φυ-
σικό κοκκινόχωμα.31 Ο τρόπος απόθεσης δεν ήταν 
συγκεκριμένος, καθώς άλλα αγγεία ήταν όρθια και 
άλλα ανεστραμμένα, ενώ κάποια κείτονταν στο 
πλάι.32 Ο αποθέτης δεν έχει απορριμματικό χαρα-
κτήρα, δεδομένου ότι, μεταξύ άλλων, περιείχε 3.562 
ακέραια αγγεία, στην πλειονότητά τους άωτα 
κωνικά κύπελλα,33 τα οποία ήταν πρόχειρης κατα-

σκευής, προφανώς, επειδή προορίζονταν να χρησι-
μοποιηθούν άπαξ.34 Μικρομορφολογική ανάλυση 
σε δείγμα εδάφους έδειξε ότι η επίχωση του αποθέ-
τη δημιουργήθηκε σταδιακά, στο πλαίσιο επαναλη-
πτικού σχήματος,35 που συνδέεται με τελετουργικές 
πράξεις, υποτίθεται σε χώρο αγροτικού ιερού.36 Οι 
τελετουργίες αυτές χαρακτηρίζονται από την επα-
νάληψη με σκοπό την εύφημη μνεία του παρελθό-
ντος, δεδομένου ότι το συμπόσιο έχει τον χαρακτή-
ρα της επιστροφής και της συνάθροισης μιας ομά-
δας ανθρώπων στο ίδιο σημείο.37 
Παρεμφερείς πρακτικές φαίνεται πως οδήγη-

σαν στη δημιουργία του Πρωτομινωικού (ΠΜ) Ι 
αποθέτη στην Piazzale dei Sacelli στην Αγία Τριά-
δα, στον οποίο στρώσεις βοτσάλων σφράγιζαν, και 
ταυτόχρονα διαχώριζαν, επάλληλες αποθέσεις με 
στάχτες, κεραμεική και οστά ζώων που σηματοδο-
τούσαν ισάριθμα συμποτικά επεισόδια.38 Τα τε-
λευταία σχετίζονται με μια ομάδα ανθρώπων που 
χρησιμοποιούσε περιοδικά τον ίδιο χώρο, προφα-
νώς για τον ίδιο σκοπό, και έφτιαξε ένα μνημείο σε 
μορφή τάφρου για αυτές τις συναθροίσεις και για 
τους δεσμούς κοινωνικότητας και σωματικότητας 
που τους ένωναν.39

Ταφικοί αποθέτες 
Οι ταφικοί αποθέτες40 χαρακτηρίζονται σχεδόν 
στο σύνολό τους ως απορριμματικοί. Ωστόσο, οι 
πρωιμότεροι από αυτούς, όπως ο Ιερός Λάκκος 
στις Γούρνες Πεδιάδος,41 που είναι συνήθως ανε-
ξάρτητοι στον χώρο, συνδέονται με οργανωμένες 
κοινοτικές τελετές προς τους νεκρούς προγόνους.42 
Το περιεχόμενό τους συνίσταται σε συχνά ακέραια 
αγγεία πόσης και προχυτικά καθώς και σε οστά 
ζώων,43 προφανή κατάλοιπα θυσιών ή και νεκρό-
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3. Κάτοψη του ΥΜ ΙΑ αποθέτη στα Νοπήγεια  
(Σκόρδου χ. χ. εικ. 5).

4. Άωτα κωνικά κύπελλα στον αποθέτη στα Νοπήγεια 
(Σκόρδου χ. χ. εικ. 3).
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δειπνων.44 Ιδιαίτερη κατηγορία συνιστούν οι ενσω-
ματωμένοι στους σπηλαιώδεις τάφους αποθέτες.45 
Με κύρια χρήση κατά τη Μεσομινωική (ΜΜ) ΙΙΙ – 
Υστερομινωική (ΥΜ) ΙΑ περίοδο, εντοπίζονται, 
κυρίως, στο νεκροταφείο του Πόρου, νοτιοδυτικά 
του μινωικού οικισμού, και ερμηνεύονται ως λάκ-
κοι απορριμμάτων.46 Ωστόσο, τα περισσότερα αγ-
γεία που εντοπίζονται σε αυτούς, συνήθως πόσης 
και προχυτικά, είναι ακέραια, ενώ η απόθεσή τους 
φαίνεται να είναι οργανωμένη και προσεκτική, δί-
νοντας την εντύπωση μιας δεύτερης επικήδειας τε-
λετής που σηματοδοτούσε την οριστική διάρρηξη 
των σχέσεων με τους ενσωματωμένους στη χορεία 
των νεκρών προγόνων εκλιπόντες.47 Το πέρασμα 
του χρόνου, ούτως ή άλλως, επέβαλε, κυρίως για 
λόγους πρακτικούς, την περιθωριοποίηση των πα-
λαιότερων ταφών σε ειδικά διαμορφωμένους χώ-
ρους, γεγονός που εξασφάλιζε την ομαλή ροή μιας 
κυκλικά επαναλαμβανόμενης τάξης πραγμάτων.48 
Και μολονότι οι περιορισμοί του αρχαιολογικού 

υλικού είναι γνωστοί,49 την ίδια στιγμή δεν παρα-
τηρείται κάποια μέριμνα για τη διατήρηση της 

βιολογικής, κοινωνικής ή άλλης ταυτότητας των 
νεκρών. Ενδιαφέρουσα εξήγηση για την ομοιό-
μορφη μεταχείριση των σκελετικών υπολειμμάτων 
στους αποθέτες θα μπορούσε να είναι η πρόθεση 
καταστροφής της ατομικής ταυτότητας, ίσως, ως 
τελευταίο βήμα πριν από την πλήρη ενσωμάτωση 
των εκλιπόντων στην τάξη των νεκρών προγό-
νων.50 Στο πλαίσιο αυτό, ενδεχομένως, το περιεχό-
μενο των ταφικών αποθετών σηματοδοτεί το 
τελευταίο στάδιο μιας μακροχρόνιας γενεαλογικής 
διαδικασίας που επικεντρώνεται στη διαχείριση 
των απαλλαγμένων από την ύλη σωμάτων και στην 
αναγωγή τους από επώνυμα άτομα σε συμβολικό 
σύνολο.51 Παράλληλα, μέσα από την προσεκτική 
και προπάντων ομοιόμορφη μεταχείριση των πα-
λαιότερων ταφικών υπολειμμάτων σε ανώνυμους 
σωρούς,52 επιδιώκεται και η κοινωνική λήθη, με 
την οποία «θανατώνεται» οριστικά η ανάμνηση της 
κοινωνικής υπόστασης του ατόμου. Σε αυτό το 
πλαίσιο ερμηνεύονται συχνά οι δευτερογενείς 
ταφές,53 καθώς και πρακτικές όπως η επικάλυψη 
των οστών με στρώση χώματος,54 η «θανάτωση» 
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5. Αγγεία σε ταφικό αποθέτη στον Πόρο Ηρακλείου  
(Δημοπούλου-Ρεθεμιωτάκη 1994, πίν. 231 β).
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των αντικειμένων του νεκρού και ακόμη η περι-
στασιακή και επιλεκτική κατακρεούργηση ανθρώ-
πινων σκελετικών υπολειμμάτων.55 
Περαιτέρω, το γνωστό και ως cup and jug 

complex,56 σύνηθες περιεχόμενο των ταφικών απο-
θετών,57 ερμηνεύεται στο πλαίσιο νεκρόδειπνων 
κοινοτικού χαρακτήρα κατά τις ταφικές τελετές ή 
την ανάμνησή τους.58 Υπό το ίδιο πρίσμα εξε-
τάζονται και τα τροφοπαρασκευαστικά αγγεία, 
κυρίως τριποδικές χύτρες, που εμφανίζονται σε 
ιδιαιτέρως χαμηλά ποσοστά,59 τη στιγμή που έχει 
προταθεί η χρήση αυτών για την τελική προετοι-
μασία ή ακόμη και για το βράσιμο του κρασιού.60 
Δίχως να αποκλείεται η παράλληλη κατανάλωση 
και άλλων αλκοολούχων ή μη ποτών,61 εάν απο-
δεχθούμε τον τελεολογικό συσχετισμό62 των προ-
χυτικών και των αγγείων πόσης με την κατανά-
λωση του κρασιού, διαπιστώνεται η ισχυρή σύνδε-
ση του συγκεκριμένου αγαθού με το απρόβλεπτο 
γεγονός του θανάτου.63 Επιπλέον, εάν η απουσία 
διατροφικών υπολειμμάτων δεν οφείλεται σε ερευ-
νητικούς λόγους, τότε τίθεται εύλογα το ερώτημα 
μήπως τα προχυτικά και πόσης αγγεία σχετίζονται 
απλώς με προπόσεις και χοές προς τους χθόνιους 
θεούς, τους νεκρούς προγόνους και όλες τις δυνα-
τές υποστάσεις του εκλιπόντος, δηλαδή τη σορό,64 
τα οστά65 και το πνεύμα66 στο ίδιο πάντα πλαίσιο 
της βασισμένης στη σωματική εμπειρία κοινωνικής 
ανάμνησης.67 Ενδεχομένως, λοιπόν, οι ταφικοί α-
ποθέτες συνδέονται με τη διαχείριση της μνήμης 
του θανάτου68 και δεν ήταν απλοί απορριμματικοί 
λάκκοι.

Αποθέτες-βόθροι για υγρές προσφορές 
στο εσωτερικό της γης  
Η αρχαία ελληνική λέξη βόθρος, που σημαίνει λάκ-
κος, τάφρος, όρυγμα, οπή στο έδαφος και όρυγμα 
για «απόπατο»,69 εφαρμόζεται, ως αρχαιολογικός 
όρος, κυρίως, στην Κλασική Αρχαιολογία για την 
περιγραφή λακκοειδών δομών που, καθώς δεί-
χνουν προς τα βάθη, σχετίζονται με τη χθόνια λα-
τρεία.70 Στην αιγαιακή, ωστόσο, βιβλιογραφία ο ό-
ρος χρησιμοποιείται ποικιλοτρόπως με αποτέ-
λεσμα να περιπλέκεται η σημασία του.71 Συγκε-
κριμένα, οι δομές που περιγράφονται ως «βόθροι» 
ερμηνεύονται, κατά περίσταση, ως σιροί, ιπνοί, 
υποδοχείς λατρευτικών προσφορών, φρεάτια ομ-
βρίων ή και χώροι απόρριψης, παρά το γεγονός ότι 

η λέξη έχει ειδική έννοια και σημαίνει σκάμματα 
θυσιών ή προσφορών μέσα σε Ιερά και σε άμεσο 
συσχετισμό με άλλα σημεία ή κτίσματα με ιερό χα-
ρακτήρα όπως ναούς και βωμούς.72 
Κατασκευές που ερμηνεύονται ως «βόθροι», με 

την κλασική σημασία του όρου, δεδομένου ότι κά-
θε υγρό που διαχεόταν στο όρυγμα απορρο-
φούνταν από τη γη,73 αναγνωρίζονται ολοένα σε 
λατρευτικές συνάφειες της Εποχής του Χαλκού.74 
Στις σχετικές μαρτυρίες, περιλαμβάνονται, επίσης, 
αύλακες και κοιλότητες στα δάπεδα ανακτορικών ή 
άλλων κτηρίων,75 καθώς και ενσωματωμένα στο 
δάπεδο ανεστραμμένα στόμια απλών προχυτικών 
αγγείων, αμφορέων και πρόχων, όπως αυτά στο 
Θρησκευτικό Κέντρο των Μυκηνών,76 στην Οικία G 
στην Ασίνη,77 στην Συνοικία του Κεραμέα στο 
Μπερμπάτι.78 Στο ίδιο πλαίσιο, πιθανόν, εγγράφεται 
και ο Θησαυρός των Ρυτών, στο Δωμάτιο C58 της 
Οικίας Cm στα Γουρνιά, τα οποία βρέθηκαν με τον 
πυθμένα τους στραμμένο προς το δάπεδο.79 
Γενικά, το ζήτημα των μινωικών «βόθρων» υ-

γρών προσφορών παραμένει άγνωστο. Ο Ηλιόπου-
λος, επισημαίνοντας την ανάγκη περαιτέρω διε-
ρεύνησης της χθόνιας τάσης της μινωικής θρη-
σκείας, υπογραμμίζει τον ρόλο των λιγότερο ή πε-
ρισσότερο αρχιτεκτονημένων, και γι’ αυτό δυσδιά-
κριτων αρχαιολογικά υπόγειων δομών, όπως οι 
αποθέτες-βόθροι,80 διαβλέποντας στον λάκκο που 
έσκαψε ο ομηρικός Οδυσσέας, κατά την κατάβασή 
του στον Άδη, έναν locus classicus, στον οποίο θα 
πρέπει ίσως να αναγνωρίσουμε μια πανάρχαια πρα-
κτική που ακολουθούσαν σε έκτακτες περιπτώσεις 
οι κάτοικοι του προϊστορικού Αιγαίου.81 Ο ίδιος, 
επικαιροποιεί μια παλαιότερη θεωρία του van Leu-
ven, ο οποίος, υποστηρίζει ότι πέραν των από δεκαε-
τίες γνωστών «φυσικών» ιερών (σπηλιές και ιερά κο-
ρυφής) και των εικαζομένων από τις παραστάσεις 
(αγροτικά ιερά ή «ιεροί περίβολοι») πρέπει να δεχ-
τούμε και άλλους δύο τύπους «φυσικών» ιερών, που 
ονομάζει ιερά του τρεχούμενου νερού (“sanctuaries 
of fresh water”) και ιερά - βόθρους.82 Η μαγικοθρη-
σκευτική επίκληση των χθόνιων δυνάμεων μέσω της 
απόθεσης προσφορών σε βόθρους τεκμηριώνεται 
από την αρχαία ελληνική γραμματεία. Σατιρική επι-
βεβαίωση των παραπάνω αποτελεί η περιπέτεια του 
Μένιππου, στην ομώνυμη κωμωδία του Λουκιανού, 
που, κατά το ταξίδι του στον Κάτω Κόσμο, αναζή-
τησε τον περιβόητο Βαβυλώνιο μάγο Μιθροβαρ-
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ζάνη και έσκαψε μαζί του έναν βόθρο προκειμένου 
να επικαλεστούν από κοινού τις χθόνιες δυνάμεις.83 
Ίσως, λοιπόν, δε θα έπρεπε να αντιμετωπίζουμε 
τους αποθέτες ως απλούς χώρους απόρριψης84 αλλά 
ως τόπους που συνδέονται με τη μινωική λατρεία 
της γης με σκοπό την προσευχή, τη σπονδή ή απλώς 
τη συσσώρευση προσφορών, για την οποία συχνά η 
διάνοιξη ενός λάκκου και μόνο φαίνεται πως ήταν 
αρκετή.85 
Με αφορμή τη συζήτηση αναφορικά με το 

συγκεκριμένο θέμα,86 σχολιάζεται εδώ ένα μικρό 
σύνολο σπηλαιωδών αποθετών που εντοπίζονται 
στην περιοχή του Πόρου και ερμηνεύονται ως χώ-
ροι απόρριψης. Ο πρωιμότερος από αυτούς χρονο-
λογείται στην ΜΜ ΙΒ - ΙΙ περίοδο,87 ήταν λα-
ξευμένος στον φυσικό βράχο, είχε βάθος 2,90 μ. 
και μήκος 1,60 μ., ενώ επικοινωνούσε στα νότια με 
λαξευτή αίθουσα μήκους 2,60 μ.88 Περιείχε κα-
μαραϊκά αγγεία, όστρακα, κρανία και οστά ζώων, 
κέρατα βοοειδών, θραύσματα ανθράκων και κω-
δωνόσχημα ειδώλια, τρία από πηλό και ένα από 
φαγεντιανή με υαλοποιημένη ανοιχτοπράσινη επι-

φάνεια και σχηματοποιημένα χαρακτηριστικά 
προσώπου αποδοσμένα γραπτά με μελανό χρώ-
μα.89 Χαρακτηριστικό είναι ότι, το οστεολογικό 
υλικό του αποθέτη περιλάμβανε και μη αναλώσιμα 
μέρη των σφάγιων, γεγονός που πιθανόν συνδέεται 
με θρησκευτικούς συμβολισμούς και τελετουργικά 
δρώμενα.90 
Παρόμοιοι σπηλαιώδεις αποθέτες εντοπίζονται 

στις παρυφές του μινωικού οικισμού στον Πόρο,91 
με ευρήματα της Νεοανακτορικής, ως επί το πλεί-
στον, περιόδου, η συσσώρεση των οποίων ερμη-
νεύεται ως ένδειξη μιας οργανωμένης επέμβασης 
για τη διαμόρφωση της οικιστικής ζώνης στην 
όψιμη Νεοανακτορική και πρώιμη Μετανακτορική 
περίοδο.92 Τα «απορρίμματα» αυτά προέρχονται 
από ποικίλα αρχαιολογικά περιβάλλοντα, κυρίως 
εργαστήρια και οικίες.93 Η παραπάνω ερμηνεία, 
ωστόσο, δεν εξηγεί επαρκώς την επένδυση εργα-
σίας και χρόνου που απαίτησε η διάνοιξη των απο-
θετών και δη στις παρυφές του οικισμού, δεδο-
μένου ότι υπήρχαν ήδη αρκετοί φυσικοί και κατά 
συνέπεια έτοιμοι αποδέκτες απορριμμάτων, όπως 
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τα παρακείμενα ρέματα και η θάλασσα. Παράλλη-
λα, το περιεχόμενο των υποτιθέμενων απορριμμα-
τικών αυτών σπηλαιωδών υποδοχείων είναι παρεμ-
φερές και συνίσταται σε συγκεκριμένες κατηγο-
ρίες, ενίοτε ακέραιων, αντικειμένων, όπως αγγεία 
πόσης και προχυτικά, κωδωνόσχημα ειδώλια, 
πήλινα ζώδια, κέρατα ζώων, τράπεζες προσφορών, 
θραύσματα κονιαμάτων, καθώς επίσης εργαστη-
ριακά υπολείμματα και εξοπλισμό, ενώ δεν περι-
λαμβάνει διατροφικά υπολείμματα και μεγάλες πο-
σότητες κατεστραμμένης χρηστικής κεραμεικής, 
όπως μαγειρικά σκεύη, λεκανίδες ή πιθοειδή, όπως 
θα ήταν αναμενόμενο σε απορριμματικές αποθέ-
σεις οικιστικού χαρακτήρα. Ίσως, λοιπόν, πρέπει 
να επανεξεταστεί η χρήση τους ως βόθρων για τη 
συσσώρευση προσφορών στο εσωτερικό της γης, 
ερμηνεία που δεν έρχεται σε αντίθεση με τα 
υποτυπώδη αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά και τη 
χωροθέτησή τους.94

Αποθέτες-άδυτα και δεξαμενές καθαρμών  
Είναι γεγονός ότι, δύσκολα θα μπορούσε κανείς να 
προσθέσει κάτι ουσιαστικό στο ζήτημα της ερμη-
νείας των χώρων των μινωικών ανακτόρων που ο 
Evans ονόμασε «δεξαμενές καθαρμών».95 Πράγμα-
τι, οι απόψεις για τις κατασκευές αυτές κυμαίνο-
νται από την ανεπιφύλακτη ερμηνεία τους ως χώ-
ρων τελετουργικών καθάρσεων έως την πλήρη άρ-
νηση κάθε «συμβολικής» χρήσης τους ενώ αρκετές 
είναι και οι συμβιβαστικές απόψεις, που δέχονται 
και τη συμβολική και την πρακτική, ως λουτρά, 
χρησιμοποίησή τους.96 Πρώτος ο Μαρινάτος δια-
τυπώνει την άποψη ότι οι «δεξαμενές καθαρμών» 
αποτελούν περίτεχνες απομιμήσεις σπηλαίων,97 
εξηγώντας με αυτόν τον τρόπο την κάθοδο προς τη 
Μητέρα Γη98 που επιβάλλει ο αρχιτεκτονικός τους 
σχεδιασμός.99 Απόψεις όπως αυτές, ίσως, αποτε-
λούν κλειδί για να εξελιχθεί το στάσιμο ερμηνευ-
τικά ζήτημα των αινιγματικών αυτών χώρων,100 
καθώς προωθούν την αναζήτηση των χαρακτηρι-
στικότερων μορφολογικών τους στοιχείων σε υπό-
γειες αρχιτεκτονικές δομές, στις οποίες συμπερι-
λαμβάνονται και οι αποθέτες.101 Μάλιστα, ο Αλε-
ξίου, υποστηρίζοντας τη θρησκευτική χρήση των 
δεξαμενών ως χώρων συμβολικού καθαρμού, κυ-
ρίως δι’ ύδατος, ή και ως χώρων υγρών προσφορών 
χθονίας λατρείας δια ρυτού και άλλων τελετουργι-
κών αγγείων,102 πιθανότατα στο πλαίσιο γονιμικών 

τελετών,103 επισημαίνει ότι ανάλογον προορισμόν 
[…] εις τας μινωικάς επιφανείς οικίας θα πρέπει να 
είχαν οι αποθέτες·104 ενώ, εκφράζοντας την πεποί-
θηση ότι οι «δεξαμενές καθαρμών» είναι οι πλέον 
κατάλληλοι χώροι για τη χρήση των ρυτών, καθώς 
δεν είναι ευκόλως πιστευτόν ότι δια τα πολυτελή και 
εξαιρέτου τέχνης σκεύη αυτά, εχρησίμευεν ως τόπος 
υποδοχής της σπονδής εις απλούς, ωρυγμένος εις το 
χώμα λάκκος,105 υπογραμμίζει το γεγονός ότι ακόμη 
και μια απλή μορφή βόθρου ήτο δυνατή ίσως δια 
τας μικράς οικίας και εξοχικάς επαύλεις, διευκρι-
νίζοντας ότι κάτι τέτοιο δε θα πρέπει να ίσχυε δια 
τα ανάκτορα, όπου εκτός της ψυχολογικής ανάγκης 
εξάρσεως του χώρου της τελετουργίας, παρίστατο, 
ελλείψει ελευθέρου φυσικού δαπέδου, και ανάγκη 
διαμορφώσεως ειδικού χώρου εντός του οικοδομή-
ματος.106

Στο ίδιο πλαίσιο, έχει υποστηριχθεί ότι οι δια-
μορφωμένοι και οριοθετημένοι χώροι που εντο-
πίζονται σε κάποια λατρευτικά σπήλαια και ιερά 
κορυφής, ίσως αποτελούν κοινό χαρακτηριστικό 
των τελευταίων με τα «άδυτα».107 Φαίνεται, εξάλ-
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λου, πιθανό ότι σπήλαια, ιερά κορυφής, δεξαμενές/
άδυτα και αποθέτες βρίσκονται σε διαρκή σχέση 
εξωτερικής-μορφολογικής και εσωτερικής-συμβο-
λικής αλληλεπίδρασης108 με στόχο την επαφή με τη 
χθόνια θεότητα που κατοικούσε στα σπλάχνα της 
γης, απ’ όπου μπορούσε να στείλει γονιμότητα και 
ευφορία, καθώς επίσης αγονία και φρικτούς σει-
σμούς.109 Την ίδια στιγμή, τα ευρήματα από τους 
συγκεκριμένους, «ιερούς», χώρους υποβάλουν τη 
γενική εντύπωση ότι σε αυτούς ασκούνταν παρό-
μοια λατρεία,110 καθώς οι προσφορές αποθέτονταν 
στο εσωτερικό της γης, μέσα από φυσικά κανάλια 
επικοινωνίας, όπως χάσματα, σχισμές βράχων και 
σταλαγμίτες.111

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποθέτη που 
προσομοιάζει σε δεξαμενή καθαρμών είναι ένας 
μικρός σπηλαιώδης θάλαμος, διαστάσεων 2,80 x 
2,00 μ., προσιτός με λίθινη κλίμακα, στην περιοχή 
Πόρου-Κατσαμπά.112 Βρέθηκε πλήρης αγγείων, τα 
περισσότερα από τα οποία, όπως συχνά συμβαίνει 
στους αποθέτες, ανήκαν σε κύπελλα, προχοΐδια και 
γεφυρόστομα αγγεία της ΜΜ ΙΙΙΒ-ΥΜ ΙΑ περιό-
δου.113 Στα σημαντικότερα ευρήματα, περιλαμβά-
νονται αλαβάστρινο αγγείο, γραπτή γεφυρόστομη 
πρόχους, τεμάχια τράπεζας προσφορών με πολύ-
χρωμο κονίαμα και φυσικός τρίτωνας.114 Εξέχουσα 
σημασία έχει προπάντων η σκάλα κατάβασης που 
δημιουργεί την υπόνοια ότι ίσως εξυπηρετούσε κά-
ποιο σκοπό, κάποια κάθοδο και πράξη στο δάπεδο 
του αποθέτη αυτού που ίσως απείχε αρκετά από 
την απλή απόρριψη αντικειμένων.115 Στις υπάρχου-
σες περιγραφές η κλίμακα καθόδου δεν σχολιά-
ζεται, μολονότι κάθε άλλο παρά πρόχειρη φαίνεται 
να είναι, ενώ κάποια από τα προχυτικά αγγεία του 
αποθέτη116 προσομοιάζουν με αγγεία του ίδιου τύ-
που από τη βορειοδυτική δεξαμενή καθαρμών στο 
ανάκτορο της Κνωσού.117 
Ενδεικτικός για το προτεινόμενο εδώ πλαίσιο 

είναι και ο κτιστός ορθογώνιος αποθέτης στον Χώ-
ρο 13 του Μεγάρου στο Βαθύπετρο, ο οποίος ήταν 
προσιτός μέσω στενού διαδρόμου, με πλάτος μόλις 
0,40 μ.118 Οι εξωτερικές διαστάσεις του είναι 1,70 x 
1,80 μ. και οι αντίστοιχες εσωτερικές 1,40 μ. από 
Δύση προς Ανατολή και 1,05 από Βορρά προς Νό-
το.119 Περιείχε χώμα και αγγεία ως εξής: μέχρι το 
βάθος των 0,15 μ. από την ανωδομή, υπήρχαν ά-
φθονα θραύσματα, κυρίως από άωτα κωνικά 
κύπελλα, καθώς και γραπτή μόνωτη λεκανίδα.120 

Στο βάθος των 0,15 μ. αποκαλύφθηκε εντελώς 
οριζόντιο στρώμα ασβέστη ή γύψου, πάχους 
0,02-0,03 μ.121 Ακολουθούσε δεύτερη στρώση χώ-
ματος, πάχους 0,15 μ., με άωτα κωνικά κύπελλα, με-
μονωμένα ή σε ομάδες των δύο ή τριών, σχεδόν κα-
τά κανόνα ανεστραμμένα, τη στρώση των οποίων, 
που βρισκόταν σε βάθος 0,30 μ. από το χείλος, δια-
δεχόταν ο δίχως ευρήματα φυσικός βράχος. Ο ανα-
σκαφέας εξηγεί ότι το στρώμα με τα κύπελλα ίσως 
σχετίζεται με κάποια ιερή τελετή, κατά την οποία 
πρώτα αποτέθηκαν τα ανεστραμμένα άωτα κωνικά 
κύπελλα και στη συνέχεια χώμα με στρώση γύψου, 
όπου επαναλήφθηκε η ίδια διαδικασία, θραυσθέ-
ντων και των αγγείων επί τόπου.122 Προφανώς, ο α-
ποθέτης περικλείει δύο επεισόδια μεμονωμένης 
τελετουργικής πράξης, καθώς θραύσματα της ίδιας 
γραπτής λεκανίδας, που βρέθηκε ανάμεσα στα κύ-
πελλα, εντοπίστηκαν τόσο πάνω όσο και κάτω από 
το στρώμα του γύψου.123 Ο Ν. Πλάτων χαρακτη-
ρίζει τον Χώρο 10 ως κρύπτη ιερού, υπογραμμί-
ζοντας την άμεση γειτνίασή του με τον Χώρο 13, 
που ερμηνεύει στο πλαίσιο κάποιας τελετής καθιέ-
ρωσης με αφορμή τον εγκαινιασμό της κρύπτης.124 
Υπό το ίδιο πρίσμα, ο Μπουλώτης συμπεριλαμβάνει 
τον Χώρο 13 στη σχετική με τους μινωικούς απο-
θέτες θεμελίωσης μελέτη του.125 
Συμπερασματικά, αποθέτες με αρχιτεκτονικά 

χαρακτηριστικά κοινά με αυτά που έχουν οι δεξα-
μενές καθαρμών, όπως η επίχριση με λευκό κονία-
μα, η ύπαρξη διαδρόμου, η προσθήκη κλίμακας 
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8. Σπηλαιώδης αποθέτης στην περιοχή Πόρου - 
Κατσαμπά με κλίμακα καθόδου  

(Daux 1957, fig. 19).
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καθόδου, η εναλλαγή του φωτός με το σκοτάδι και 
η συσσώρευση αντικειμένων με αναγνωρισμένο 
θρησκευτικό συμβολισμό στο εσωτερικό τους, ίσως, 
εξυπηρετούσαν παρόμοιες με τις αινιγματικές αυτές 
κατασκευές ανάγκες.126

Αποθέτες και αποθέσεις  
σε δωμάτια με πεσσό 
Η πρακτική εφαρμογή και οι πιθανές συμβολικές 
διαστάσεις του πεσσού, αλλά και του κίονα, στα 
πρόπυλα και στους εσωτερικούς χώρους των 
μινωικών κτηρίων127 απασχολούν την έρευνα για 
περισσότερο από έναν αιώνα.128 Πρώτος ο Ν. 
Πλάτων επεσήμανε την ύπαρξη αποθετών ή και 
βόθρων σε «δωμάτια με πεσσό», τα οποία είναι 
χώροι σκοτεινοί, απομονωμένοι, ισόγειοι ή υπό-
γειοι, συχνά σκαμμένοι μετά πολλού κόπου εντός 
του βράχου,129 προσιτοί με λίθινες βαθμίδες ή και 
καταπακτές, και έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με 
λατρευτικά αντικείμενα και συνάφειες, κυρίως, λό-
γω της τάσης τους να συνδεθούν με την γη.130 Την 
ίδια άποψη εκφράζει και ο Hood, ο οποίος χαρα-
κτηρίζει τους πεσσούς ως ένα γενικό είδος τοτέμ 

στην Κρήτη της Εποχής του Χαλκού, καθώς ο 
σεβασμός προς αυτούς συνάδει σε έναν τόπο που 
πλήττεται συχνά από σεισμούς.131

Η σχέση αποθέσεων κεραμεικής και πεσσού132 
αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο στην κρύπτη 
της Οικίας B του Hogarth, στην Κνωσό, γνωστή και 
ως Ανατολική Οικία.133 Η οικία διαθέτει τρία δω-
μάτια με κεντρικούς λίθινους τετράγωνους πεσ-
σούς, που θεωρούνται υστερότερες προσθήκες.134 
Στο νοτιότερο από αυτά, διαστάσεων 3,30 × 2,80 μ., 
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 βρέ-
θηκαν τοποθετημένα με τον πυθμένα προς τα πάνω 
σε κανονικές σειρές πάνω στο δάπεδο σχεδόν 200 
μικρά τροχήλατα κύπελλα, καθένα από τα οποία, 
όταν σηκώθηκαν από τη θέση τους, φάνηκε να κα-
λύπτει ένα μικρό σωρό απανθρακωμένης φυτικής 
ύλης.135 Ο Hogarth επισημαίνει ότι τα δωμάτια των 
οποίων αυτοί οι τρεις πεσσοί είναι τα κέντρα, φαί-
νονται πολύ μικρά για να χρειάζονται τέτοια στη-
ρίγματα για τις οροφές τους,136 αναφέροντας ότι 
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9. Απόθεση κυπέλλων στην Οικία Β των ανασκαφών Hogarth στην Κνωσό (PM II, Part II, p. 548, fig. 348).
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μπορεί να ήταν βαίτυλοι ή ιεροί λίθοι.137 Ο Ν. Πλά-
των, στη μελέτη του για τα μινωικά οικιακά ιερά, 
διαβλέπει στην απόθεση των ανεστραμμένων κυ-
πέλλων μια τελετουργία που φαίνεται ότι είχε μα-
γικόν χαρακτήρα.138 
Ενδιαφέρουσα είναι και η περίπτωση της 

Κρύπτης των Διπλών Πελέκεων (Δωμάτιο 7) στο 
Μέγαρο Νίρου Χάνι. Πρόκειται για έναν σκοτεινό, 
σχεδόν ορθογώνιο χώρο, διαστάσεων 2,00 × 2,70 μ., 
στον οποίο βρέθηκαν τέσσερις υπερμεγέθεις 
χάλκινοι πελέκεις.139 Μεγάλη ποσότητα κάρβουνου 
και σκεύη μαυρισμένα από την αιθάλη,140 εντο-
πίσθηκαν στο παρακείμενο Δωμάτιο 7α, διαστά-
σεων 1,00 x 1,60 μ., που χαρακτηρίσθηκε ως «εσχά-
ρα» ή «κρύπτη».141 Οι δύο αυτοί χώροι έχουν ερμη-
νευτεί ως ιερό ή «χαλκείο»,142 αποθήκη ιερών αντι-
κειμένων,143 δεξαμενή καθαρμών144 και κρύπτη.145 
Την τελευταία ερμηνεία, επιβεβαιώνει, σύμφωνα με 
τον Ν. Πλάτωνα, η εύρεση, κατά τις εργασίες 
συντήρησης του έτους 1946, ενός ιερού αποθέτου 
υπό το κατώφλιον ενδιαμέσου προς το γειτονικόν 
μικρόν τετράγωνον δωμάτιον θύρας, ήτις ετοιχίσθη, 
ως φαίνεται, κατά τους ΥΜ Ια λήγοντας χρόνους.146 
Ο αποθέτης147 περιείχε πλήθος από άωτα κωνικά 
κύπελλα, στα περισσότερα από τα οποία είχαν τοπο-
θετηθεί θραύσματα ελαφρόπετρας και κάρβου-
νου.148 Η απόθεση πραγματοποιήθηκε από σχισμή 
στο κατώφλι πιθανώς κατά την σεισμικήν κατα-
στροφήν του 1500 π.Χ. και την επακόλουθη επι-
σκευή του κτηρίου.149

Γενικά, φαίνεται ότι κάποιες κρύπτες έχουν σχέ-
ση με ιερούς αποθέτας ή βόθρους, άλλοτε προ-
ϋπάρξαντας της κρύπτης, άλλοτε δε συγχρόνως με 
την κρύπτην χρησιμοποιηθέντας.150 Υπό αυτό το 
πρίσμα, ενισχύεται περαιτέρω ο λειτουργικός και ο 
συμβολικός ρόλος του πεσσού, που, ως πρακτικό ή 
σημειολογικό στήριγμα ολόκληρου του κτηριακού 
οργανισμού, προφυλάσσει από τις απρόβλεπτα κα-
ταστροφικές δυνάμεις της γης.151

Κουλούρες 
Iεροί αποθέτες ή λάκκοι απορριμμάτων; 
Στο δυτικό τμήμα του Δωματίου 37 στο Maison Epsi-
lon των Μαλίων βρέθηκε ένας κτιστός επικονια-
μένος λάκκος με διάμετρο 2,50 μ. και βάθος 0,75 μ.152 
Οι ανασκαφείς τον χαρακτηρίζουν ως απορριμμα-
τικό, υπογραμμίζοντας ότι περιείχε πλήθος από ακέ-
ραια και θραυσμένα άωτα κωνικά κύπελλα, η πλειο-

νότητα των οποίων ανάγεται στη ΜΜ ΙΙΙ - ΥΜ ΙΑ 
περίοδο.153 Η Bradfer-Burdet (2005) συμπληρώνει ότι, 
η συγκεκριμένη «κουλούρα», ίσως, είχε χρησιμο-
ποιηθεί ως σιταποθήκη, όπως οι αντίστοιχες κυκλι-
κές κατασκευές στο ανάκτορο. Ο Driessen την πα-
ραλληλίζει με τον «αναμνηστικό» αποθέτη στα Νο-
πήγεια, θεωρώντας ότι σχετίζεται άμεσα με εορτα-
στικές εκδηλώσεις συλλογικής μνήμης,154 άποψη 
που ενισχύουν η χωροθέτησή της σε περίβλεπτο ση-
μείο του δομημένου χώρου, το κονίαμα στα τοιχώ-
ματά της και τα ακέραια αγγεία πόσης στο εσω-
τερικό της.
Η «κουλούρα» στο Maison Epsilon εγείρει το ζή-

τημα της λειτουργίας των κυκλικών σκαμμάτων με 
λιθόκτιστα τοιχώματα,155 οι βιβλιογραφικές περιπέ-
τειες των οποίων δεν είναι λίγες, δεδομένης της 
προσπάθειας κατανόησής τους υπό το πρίσμα μίας 
και μόνο καθολικής ερμηνείας.156 Πιθανόν, οι 
υπέργειες, επικονιαμένες και με κεντρικό πεσσό 
κουλούρες στη νοτιοδυτική γωνία του ανακτόρου 
των Μαλίων157 ήταν σιροί,158 ωστόσο, η ίδια αυτή 
ερμηνεία προτείνεται και για τις υπόγειες, προφα-
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10. Κάτοψη και τομή του Θεσμοφορίου της Πέλλας 
(Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Σχέδ. Α).
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νώς ανοιχτές και μη στεγανές κυκλικές δομές στην 
Κνωσό και τη Φαιστό, αποτελώντας μάλιστα αφε-
τηρία για τη σύνθεση οικονομικών μοντέλων που 
έχουν αμφισβητηθεί έντονα.159 Το ίδιο, όμως, 
ισχύει και για τις υπόλοιπες ερμηνείες, οι οποίες 
για περισσότερο από έναν αιώνα εξαντλούνται στο 
να «ανακυκλώνουν» αφενός την καθημερινή-πρα-
κτική και αφετέρου την τελετουργική-θρησκευτική 
διάσταση της λειτουργίας αυτών των αινιγματικών 
κατασκευών.160 Ωστόσο, σε πρόσφατη πραγμάτευ-
ση του θέματος,161 επανεξετάζεται η τελετουργική 
λειτουργία των κυκλικών αυτών υποδοχέων κατά 
παρόμοιο τρόπο με τα αρχαιοελληνικά μέγαρα και 
θεσμοφόρια, δεδομένου ότι οι δυτικές αυλές των 

ανακτόρων εκλαμβάνονται ως υπαίθριοι τελετουρ-
γικοί χώροι και περιοχές ελεγχόμενης δημόσιας 
δραστηριότητας ανάμεσα σε αυτά και την πόλη.162 
Η συγκεκριμένη υπόθεση είναι ιδιαιτέρως ελκυστι-
κή ειδικότερα εάν ληφθεί υπόψη ότι τα θεσμοφό-
ρια είναι υπόγεια κυκλικά σκάμματα με περιορι-
σμένη έκταση και απλή αρχιτεκτονική μορφή, 
πλήρως εναρμονισμένη με τον αγροτικό-χθόνιο χα-
ρακτήρα της λατρείας.163 Επιπλέον, η εσωτερική 
επιφάνειά τους είναι επιχρισμένη με στρώμα 
πηλού, ενίοτε με υπολείμματα λευκού χρώματος,164 
ενώ περικλείουν στρώσεις από χώμα, αργούς λί-
θους, οστά ζώων και θραυσμένα χρηστικά κε-
ραμεικά που πιθανόν περιείχαν αγροτικά προϊό-
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11. Η κουλούρα στο «Maison Epsilon» κατά την ανασκαφή  
(Bradfer - Burdet 2005, Pl. X a).
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ντα,165 συνθέτοντας μια ανασκαφική εικόνα η ο-
ποία παραπέμπει σε όσα αναφέρει ο Evans για τις 
αστρωματογράφητες επιχώσεις γης, αργών λίθων 
και κεραμεικής που εντόπισε στη δεύτερη από τις 
«κουλούρες» της Κνωσού και χαρακτήρισε ως 
απορρίψεις.166 Είναι χαρακτηριστικό ότι και ο 
Macdonald167 συνδέει τις κουλούρες της Κνωσού με 
τελετές που σχετίζονται με τη συγκομιδή. Προς το 
παρόν, κάθε προτεινόμενη ερμηνεία δεν μπορεί ού-
τε να γίνει αποδεκτή ούτε να απορριφθεί, συμπε-
ριλαμβανομένης και αυτής που θέλει τις κουλούρες 
μακρινούς προγόνους κυκλικών δομών που σχετί-
ζονται με τη χθόνια λατρεία κατά τους ιστορικούς 
χρόνους.

Αποθέσεις σε κατασκευές  
για την εκμετάλλευση του πηγαίου ύδατος 
Η προσπάθεια επαφής με τα βάθη της γης δεν 
αφήνει αναξιοποίητες και τις κατασκευές που σχε-
τίζονται με την εκμετάλλευση του πηγαίου ύδα-

τος168 και προπάντων τα πηγάδια, κατεξοχήν τό-
πους ρίψης των καταδέσμων.169 «Καταδέω», εξάλ-
λου, σημαίνει εξαφανίζω, θάβω, καρφώνω στα βά-
θη, δένω προς τα κάτω μιαν επίκληση που απευ-
θύνεται στις δυνάμεις που κατοικούν στον Κάτω 
Κόσμο.170 Οι ιερές, μαγικές και θεραπευτικές δυνά-
μεις του νερού, και κατ’ επέκταση των φυσικών και 
τεχνητών υποδοχέων του, συνιστούν οικουμενικό 
φαινόμενο.171 Πολυάριθμες, γραπτές και προφορι-
κές, παραδόσεις από κάθε γωνιά της γης172 αποδει-
κνύουν ότι οι συνήθως καλά φυλασσόμενοι από 
νεράιδες, ξωτικά και άλλα μυθικά όντα, τόποι του 
νερού, με βασικούς πρωταγωνιστές τα πηγάδια, δί-
νουν ζωή, εκπληρώνουν επιθυμίες, θεραπεύουν 
ασθένειες, προβλέπουν το μέλλον, ενώ την ίδια 
στιγμή προκαλούν τον θάνατο, ενεργοποιούν 
κατάρες, φιλοξενούν χαμένες ψυχές και κακόβου-
λους δαίμονες.173 Από τα ύδατα της Στυγός και το 
καλλίχορον φρέαρ έως τους μύθους του Βασιλιά 
Αρθούρου,174 τα υπόγεια νερά αποτελούν ιερούς 
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12. Το κτιστό φρέαρ της Ανατολικής Πτέρυγας στο ανάκτορο της Ζάκρου 
(Πλάτων 1974, 106).
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ενδιάμεσους χώρους, που λειτουργούν ως πύλες 
ανάμεσα στον κόσμο των ζωντανών και τον κόσμο 
των νεκρών.175

Οικουμενικό είναι και το φαινόμενο της από-
θεσης προσφορών στο εσωτερικό κατασκευών που 
σχετίζονται με το νερό. Οι προσφορές αυτές περι-
λαμβάνουν ενδύματα ή ράκη,176 λυγισμένες καρ-
φίδες (pin offerings),177 μετάλλινα αγγεία, νομί-
σματα, όπλα178 αλλά και τροφές.179 Το μεγαλύτερο, 
ωστόσο, ενδιαφέρον έχουν οι λεγόμενες θυσίες 
πνιγμού ανθρώπων και ζώων, που υπαγορεύονται 
από καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως η πα-
ρατεταμένη ξηρασία, ο λο(ι)μός, ο πόλεμος και οι 
γεωλογικές καταστροφές.180 Συνηθέστερες είναι, 
ωστόσο, οι θυσίες ζώων και πτηνών στη φυσική ή 
συμβολική, ως πήλινα ομοιώματα, υπόστασή τους. 
Το φαινόμενο της απόθεσης προσφορών στο 

εσωτερικό κατασκευών που σχετίζονται με την 
εκμετάλλευση του νερού δεν έχει απασχολήσει συ-
στηματικά τη Μινωική Αρχαιολογία. Στη σχετική 

βιβλιογραφία, ωστόσο, γίνεται λόγος για ιερά τρε-
χούμενου νερού - sanctuaries of fresh water,181 ιερά 
πηγών - spring sanctuaries,182 ιερά πηγάδια - sacred 
wells183 και πηγάδια-αποθέτες.184 Χαρακτηριστική 
είναι η περίπτωση του λαξευτού φρέατος-αποθέτη 
με κτιστό στόμιο, βάθους 5 μ., που ανασκάφηκε 
στο οικόπεδο Ψυχογιουδάκη στον Πόρο.185 Περι-
είχε εξαιρετικής ποιότητας ΜΜ ΙΑ - ΜΜ ΙΒ πολύ-
χρωμη και λεπτότεχνη κεραμεική, ζεύγη από 
κέρατα αιγάγρων, κέρατα ταύρων (bos primigeni-
us), οστά ζώων, κωδωνόσχημα ειδώλια, πήλινο κε-
φάλι από γυναικείο ειδώλιο και ειδώλια ζώων.186 
Το εύρημα συνιστά ένα σύνολο λατρευτικού-τελε-
τουργικού χαρακτήρα, που πιθανόν σχετίζεται με 
τον κύκλο του τελετουργικού κυνηγιού και της ζω-
οθυσίας.187 Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 
του οστεολογικού υλικού αντιστοιχεί σε εξημερω-
μένα είδη188 δεν αποδυναμώνει τον χαρακτηρισμό 
του συνόλου ως τελετουργικού, ίσως ακόμη και 
στο πλαίσιο κάποιας γονιμικής τελετής συμπαθητι-
κής μαγείας. 
Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει και το δωμάτιο του 

φρέατος στην Ανατολική Πτέρυγα του ανακτόρου 
της Ζάκρου, προσιτό με δύο βαθμίδες καθόδου, 
που συστρεφόμενες νότια οδηγούσαν σε έξι ακόμη, 
οι οποίες κατέληγαν στη βάση της κλίμακας στο 
ισόπεδο άντλησης του ύδατος.189 Οι τελετουργικές 
προσφορές στο βάθος του ανακτορικού πηγαδιού 
εντάσσονται στο πλαίσιο των ύστατων προσπα-
θειών των κατοίκων της Ζάκρου να κατευνάσουν 
τη μανία της Μητέρας-Γης.190 Μάλιστα, ανάμεσα 
στις οικείες προς τους Μινωίτες προσφορές ξεχω-
ρίζει ένα ξένο για τον τόπο υλικό, η ελαφρόπετρα, 
που η αφιέρωσή της στο εσωτερικό του ανακτο-
ρικού πηγαδιού, προφανώς για τον κατευνασμό 
των χθόνιων δυνάμεων, τη συνδέει σημασιολογικά 
με αυτές,191 φωτίζοντας τις ψυχολογικές και συ-
ναισθηματικές αντιδράσεις των ανθρώπων της 
εποχής απέναντι στην καταστροφική μανία της 
φύσης. 
Παραδείγματα όπως τα παραπάνω υπαινίσσο-

νται την αξιοποίηση του υγρού στοιχείου στην 
προσπάθεια επικοινωνίας με τις χθόνιες δυνάμεις 
που κατοικούν στα βάθη της γης. Πιθανή θα πρέ-
πει να θεωρηθεί στον μινωικό κόσμο και η ύπαρξη 
ιερών που σχετίζονται με το τρεχούμενο νερό και, 
ενδεχομένως, τις ποικίλες, μαγικές, ιδιότητές 
του.192 Επιπλέον, την παρουσία του νερού στους 
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13. Εικονοστάσι σε σπηλαιώδη κοιλότητα βράχου  
στον Καμαριώτη Ηρακλείου  

(φωτογραφία Στρατήγης Χαράλαμπος).
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διάφορους τύπους αποθετών, υπαινίσσονται τα 
προχυτικά αγγεία που τοποθετούνται στο εσωτε-
ρικό τους. Πηγάδια και δεξαμενές, προφανώς, 
σχετίζονται, τουλάχιστον περιστασιακά, με τη χθό-
νια λατρεία, ενώ ενδιαφέρουσα προς την κατεύ-
θυνση αυτή είναι η συμπερίληψη του νερού στο ει-
καστικό λεξιλόγιο του παραδείσιου Κάτω Κόσμου 
των Μινωιτών, δεδομένου ότι αρκετές σχετικές 
απεικονίσεις αποδίδουν τοπία που οριοθετούνται 
από το υγρό στοιχείο.193 Ίσως, ανέκαθεν, κάθε υ-
δάτινο, αλλά και ορεινό, περιβάλλον χρησιμοποι-
ούνταν κατά περίσταση για την απόρριψη ανε-
πιθύμητων, έμψυχων και άψυχων, στοιχείων.194 Η 
απόθεση προσφορών στο εσωτερικό τους, ωστόσο, 
φαίνεται ότι εκπορεύεται από την αρχή ότι η 
πράξη αυτή καθιστά τα πράγματα αόρατα και μη 
ανακτήσιμα.195 Είτε πρόκειται για τα βάθη μιας 
χαράδρας είτε για τα βάθη της θάλασσας, σημασία 
έχει ότι οι απόμακροι και μυστηριώδεις αυτοί 
τόποι χρησιμοποιούνται διαχρονικά για την 
οριστική απόρριψη ή απόθεση αντικειμένων, ου-
σιών αλλά και έμψυχων όντων που δεν έχουν θέση 
στην ανθρώπινη κοινωνία.196 Η παραπάνω προ-
σέγγιση μπορεί να διαφωτίσει την έως σήμερα ελά-
χιστα αντιληπτή διάσταση του υδάτινου περιβάλ-
λοντος ως οριστικού τόπου απόρριψης ανεπιθύμη-
των ή επικίνδυνων, σε ατομικό και σε συλλογικό 
επίπεδο, προσώπων και πραγμάτων. Παράλληλα, 
αυτή ακριβώς η ιδιότητά του εξωθεί και στην από-
θεση προσφορών, εφόσον αποτελεί ασφαλές κα-
νάλι επικοινωνίας με τις χθόνιες δυνάμεις που κα-
τοικούν στα βάθη.

Συζήτηση 
Η τελετουργική χρήση υπόγειων τεχνητών δομών ή 
έτοιμων φυσικών κοιλοτήτων, χασμάτων και βρα-
χοσχισμών φαίνεται ότι ανταποκρίνεται σε συνα-
φείς ιδεολογικές ανάγκες και θρησκευτικές αντι-
λήψεις των Μινωιτών, καθώς η «εγγύτητα» των 
παραπάνω σχηματισμών με το εσωτερικό της Γης, 
συνέβαλε στη μετουσιώσή τους σε τελετουργικούς 
τόπους χθόνιας λατρείας. Είναι χαρακτηριστικό, 
ότι όλοι αυτοί οι τόποι δεν επισημαίνονταν 
περαιτέρω με ανθρωπογενή αρχιτεκτονικά στοι-
χεία, αλλά παρέμεναν όσο το δυνατόν πιο φυσικοί 
και απόκρυφοι, δίχως σαφείς ενδείξεις διάκρισης 
και προβολής τους στο τοπίο.197 Η συσσώρευση 
υγρών και στερεών, αιματηρών και αναίμακτων 

προσφορών στα σπλάχνα της γης και η συνακό-
λουθη επένδυση τελετουργικής ενέργειας και 
χρόνου αποκαλύπτουν μια συγκεκριμένη εναποθε-
τική συμπεριφορά των Μινωιτών. Η συμπεριφορά 
αυτή ίσως συνδέεται με πολιτισμικές, ιδεολογικές 
και κοινωνικές ανάγκες, που σχετίζονται με τον τε-
λικό προορισμό, εάν όχι όλων, τουλάχιστον κά-
ποιων από τους νεκρούς.198

Η μεταφορά και απόθεση προσφορών σε συχνά 
απομακρυσμένες, υπόγειες, σκοτεινές και απροσ-
πέλαστες (υπο)δομές, συνδέεται με πολυπληθείς 
τελετουργικές εκδηλώσεις. Η κοινοτική διάσταση 
των τελευταίων προκύπτει μέσα από τα πολυάρι-
θμα ατομικά αγγεία πόσης και σερβιρίσματος, τα 
οποία, συνήθως, συνυπάρχουν με τα σαφώς λιγό-
τερα προχυτικά αγγεία για τη μεταφορά και την 
προσωρινή αποθήκευση των υγρών, που προφα-
νώς καταναλώνονταν από κοινού στο πλαίσιο 
στοχευμένων και για αυτό μεμονωμένων ή ακόμη 
και επαναλαμβανόμενων, περιοδικών τελετουργι-
κών-συμποτικών εκδηλώσεων.199 Η συνύπαρξη 
αντικειμένων με αναγνωρισμένο θρησκευτικό συμ-
βολισμό και λειτουργία με τέχνεργα καθημερινής 
«χρήσης» και εργαστηριακά κατάλοιπα, ενδεχο-
μένως, σχετίζεται με τη συμπλοκή του τελετουρ-
γικού με τον καθημερινό χρόνο, επιδιώκοντας, ί-
σως, την καθοσίωση του τελευταίου και κατ’ επέ-
κταση των δράσεων που εκτυλίσσονταν στο πέρα-
σμά του.200 Η συμπερίληψη, ωστόσο, αντικειμένων 
καθημερινής χρήσης στο πλαίσιο των τελετουργι-
κών δρώμενων, πιθανόν είχε ως αποτέλεσμα την 
«αναβάθμισή» τους σε συνοδά σύμβολα και σύ-
νεργα της τελετής, γεγονός που επέβαλε την ορι-
στική και αμετάκλητη απόθεσή τους στον εκάστοτε 
τελετουργικό τόπο και, συνακόλουθα, την «απαγό-
ρευση» της (επανα)χρησιμοποίησής τους στις διά-
φορες «καθημερινές» ασχολίες. Παράλληλα, η ορι-
στική τους αυτή απόθεση σηματοδοτούσε την από-
συρσή τους από την «κυκλοφορία» και την οριστι-
κή λήξη της «βιογραφίας» τους.201

Τέλος, η θεατρική διάσταση του σχετικού τελε-
τουργικού θα περιλάμβανε, εκτός από τα λίγα ή 
πολλά δρώντα πρόσωπα, και άλλα μη ανιχνεύσιμα 
αρχαιολογικά «διάμεσα», όπως τις ψυχολογικές, 
κυρίως, τεχνικές, που χρησιμοποιούσαν τον προ-
φορικό και γραπτό λόγο (άσματα, ξόρκια, ομιλίες), 
τη μιμητική κίνηση, τη μουσική, τον χορό, τις απο-
τροπαϊκές χειρονομίες, τις νοητικές παραστάσεις, 
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την πιθανόν εκκεντρική εξωτερική εμφάνιση του 
επικεφαλής και τον ενδεχομένως παράδοξο χρόνο 
των τελετών. Η από κοινού χρήση, κατανάλωση 
και διαχείριση φυσικών και πολιτισμικών αγαθών, 
με άλλες, μη ανιχνεύσιμες αρχαιολογικά ομαδικές 
δράσεις, όπως η μουσική και ο χορός, θα υπογράμ-
μιζαν την ανάμνηση σημαντικών γεγονότων, ενι-
σχύοντας τους δεσμούς της οικογένειας και της 
κοινότητας. Συνεπώς, η λατρεία των χθόνιων θεο-
τήτων, και πιθανόν των νεκρών προγόνων, φαί-
νεται ότι αποτελούσε βασικό στοιχείο της μινωικής 
θρησκείας, ως εκδήλωσης, τόσο του σεβασμού των 
ανθρώπων προς την αέναη αναγέννηση της φύσης, 
όσο και του φόβου τους απέναντι στις απρό-
βλεπτες, καταστροφικές της δυνάμεις, με τους απο-
θέτες να αποτελούν μάρτυρες αυτής της συμπερι-
φοράς.
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Minoan Depositors/Apothetes 
Definition - Typology - Interpretation 
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The article deals with: a) the definition of the word apothetai, as an archaeological term, associated with specific, 
ritual, depositional processes, which differ from dispose and storage activities, b) the formation processes of the so 
- called «selective» deposits usually located within the apothetai, c) the typology of Minoan apothetai and d) their 
possible function and relation with the peak sanctuaries, the caves, the kouloures as well as specific features of 
Minoan architecture like «lustral basins» and «pillar rooms».
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