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    EΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η µελέτη  αυτή αποτελεί την τελική εργασία  στα πλαίσια του µεταπτυχιακού 
προγράµµατος «Αρχαίος Κόσµος» του τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Αφορµή για την επιλογή του 
θέµατος στάθηκε η από τριετίας συνεχής ανασκαφική δραστηριότητα και καταγραφή 
του υλικού στον προϊστορικό οικισµό του Ακρωτηρίου  Θήρας.  

Ο όρος «απόθεση θεµελίωσης» χρησιµοποιείται εδώ  προκειµένου να ορίσει 
την απόθεση αντικειµένων η οποία  σχετίζεται κατά κανόνα µε την κατασκευή ενός 
κτηρίου, εντάσσεται σ� αυτή, αλλά δεν εξυπηρετεί κάποια  πρακτική �
κατασκευαστική  ή διακοσµητική λειτουργία. Eπίσης, σχεδόν σε όλες τις 
περιπτώσεις, η απόθεση αυτού του είδους δεν είναι ορατή µετά την αποπεράτωση του 
κτηρίου. Ως εκ τούτου, µπορεί κανείς να εικάσει ότι   πρόκειται για πράξη που 
εντάσσεται σε ένα χώρο εξω-λογικό και σχετίζεται µε το µεταφυσικό, τις προλήψεις, 
τις εσωτερικές ανάγκες και  τους φόβους του ανθρώπου. 

Ο πιο συνηθισµένος όρος που συναντούµε στη βιβλιογραφία είναι «αποθέτης 
θεµελίωσης» (foundation deposit ή Gründungsdepositum) αλλά επειδή ο όρος αυτός 
υπονοεί συνήθως την ύπαρξη κάποιας κατασκευής ή κάποιου ειδικά διαµορφωµένου 
χώρου όπου περιλαµβάνεται η απόθεση, διαµόρφωση που δεν υφίσταται πάντοτε στις 
δικές µας περιπτώσεις,  εµείς προτιµήσαµε τον όρο «απόθεση θεµελίωσης». 

Με το θέµα αυτό, όσον αφορά στο προϊστορικό Αιγαίο, έχει ασχοληθεί ο 
Χρήστος Μπουλώτης (Βoulotis 1982 και  Μπουλώτης 1986) ο οποίος δηµοσίευσε 
τον αποθέτη θεµελίωσης του ανακτόρου της Ζάκρου ενώ πραγµατεύθηκε  και τους 
λοιπούς αποθέτες θεµελίωσης στην Κρήτη και συγκέντρωσε όλες τις περιπτώσεις που 
ήταν γνωστές µέχρι τότε από την κυρίως Ελλάδα καθώς και την Κύπρο.  
 Σχεδόν καµιά αναφορά για ανάλογες περιπτώσεις δεν έχουµε από τους 
ανασκαµµένους οικισµούς στις  Κυκλάδες. Οι ελάχιστες βιβλιογραφικές αναφορές 
προέρχονται από το Ακρωτήρι Θήρας1. Σε δοκιµαστικές τοµές που έγιναν στο χώρο 
εντός και εκτός της ∆υτικής Οικίας, αποκαλύφθηκαν κοιλότητες λαξευµένες στο 
βράχο, κάποιες απ� τις  οποίες  περιείχαν αγγεία και άλλα αντικείµενα2. Ο Ντούµας 
ερµήνευσε την εικόνα αυτή ως «µέρος τελετουργικής διαδικασίας θεµελίωσης του 
κτιρίου»3.  Όπως και σε κάθε ανάλογη περίπτωση, η απουσία αρχαιολογικών 
δεδοµένων σχετικά µε ένα συγκεκριµένο θέµα  δε σηµαίνει ταυτόχρονα και 
ανυπαρξία του θέµατος αυτού, αλλά επιστηµονικό κενό που οφείλεται στην 
αποσπασµατική και µικρής  έκτασης έρευνα. Η πρόοδος της έρευνας πάντα οδηγεί 
στην πλήρωση πολλών απ� τα  κενά αυτά και κάτι τέτοιο φαίνεται να συµβαίνει και 
στην περίπτωσή µας. 
 Το υλικό το οποίο θα πραγµατευτούµε προέρχεται από τον προϊστορικό 
οικισµό του  Ακρωτηρίου Θήρας, οικισµό ιδιαίτερα σηµαντικό για την Αιγαιακή 
προϊστορία, λόγω της εξαιρετικής διατήρησης των αρχαιολογικών ευρηµάτων 
(ακίνητων και κινητών) αλλά και γενικότερα λόγω του πλήθους των υλικών 
καταλοίπων που διασώθηκαν µέχρι σήµερα εξαιτίας  των ιδιαίτερων συνθηκών 
καταστροφής του (κατάχωση του οικισµού κάτω από παχιά στρώµατα ηφαιστειακών 
υλικών). 

                                                           
1 Ντούµας, ΠΑΕ 1984 Β�, 340-348 και ΠΑΕ 1985, 168-176 και Marthari 1990, 57-70.  
2 Στις περιπτώσεις αυτές θα αναφερθούµε αναλυτικά στο πρώτο µέρος της εργασίας αυτής. 
3 Ντούµας ό.π. 
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 Από την περίοδο 1967-74 δηλ. την πρώτη φάση της ανασκαφής, κατά την 
οποία αποκαλύφθηκε και το µεγαλύτερο µέρος της σηµερινής ανασκαµµένης πόλης, 
δεν µπορέσαµε να σηµειώσουµε στοιχεία σχετικά µε το θέµα µας. Αυτό, µπορεί να 
οφείλεται σε διάφορους λόγους. Καταρχήν, η ανασκαφή των πρώτων ετών 
περιορίστηκε στο να αποκαλύψει τα οικοδοµήµατα της τελευταίας φάσης του 
οικισµού τα οποία και διατηρούνταν σε πολύ καλή κατάσταση. Έτσι, η ανασκαφή δεν 
προχωρούσε κάτω από το επίπεδο των δαπέδων των κτισµάτων ώστε να 
αποκαλυφθούν οι αποθέσεις που µας ενδιαφέρουν. Στις περιπτώσεις πάλι που είχαν 
γίνει βαθιές τοµές, προκειµένου να εδραστεί το στέγαστρο του χώρου, η µη 
καταγραφή του εθίµου αυτού µάλλον οφείλεται στον έντονο ρυθµό της ανασκαφής 
και στην ανυπαρξία πληροφοριών σχετικά µε την ανασκαφή αυτή στα ηµερολόγια.   
 Μερικές από τις περιπτώσεις αποθέσεων που σηµειώνονται στο χώρο της 
∆υτικής οικίας προέρχονται από τις ανασκαφικές περιόδους 1984-5 ενώ όλες οι 
υπόλοιπες που αναφέρονται προέρχονται από την, µεγάλης έκτασης, σωστική 
ανασκαφή που έγινε τα έτη 1999-2001 από την Αρχαιολογική Εταιρεία στα πλαίσια 
του έργου  κατασκευής  νέου στεγάστρου, διαµόρφωσης και  ανάδειξης του   
αρχαιολογικού  χώρου του Ακρωτηρίου Θήρας4.  
 Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω το διευθυντή της ανασκαφής 
κ.Χρίστο Ντούµα ο οποίος, πιστεύοντας ότι η δηµοσίευση νέου υλικού δεν είναι µόνο 
δικαίωµα αλλά κυρίως υποχρέωση για κάθε ανασκαφέα, µου παραχώρησε το σχετικό 
µε το θέµα µου υλικό καθώς και πρόσβαση στα ηµερολόγια ανασκαφής, στα σχέδια 
και το φωτογραφικό υλικό. Επίσης, πρέπει να ευχαριστήσω τους συναδέλφους � 
συµβασιούχους αρχαιολόγους5, οι οποίοι ανέσκαψαν τις τοµές - φρέατα στα οποία θα 
αναφερθώ και µου έδωσαν περαιτέρω πληροφορίες. Ας σηµειωθεί ότι η ανασκαφή σε 
πολλά από τα φρέατα µε τα οποία θα ασχοληθούµε ήταν ιδιαίτερα δύσκολη αφού η 
µικρή επιφάνεια των τοµών και το µεγάλο βάθος τους (κάποιες φορές ξεπερνούσε τα 
10µ) καθιστούσε αντίξοες τις συνθήκες ανασκαφής τόσο από τεχνικής πλευράς 
(ανεπαρκής χώρος, ηλεκτρικός φωτισµός, δύσκολη αποκοµιδή των χωµάτων ) όσο 
και  από θέµα επικινδυνότητας τόσο για τους αρχαιολόγους όσο και για το εργατικό 
προσωπικό (σαθρές παρειές, περιορισµός του οξυγόνου λόγω βάθους κ.ά.).   

Μια άλλη δυσκολία που συναντήσαµε κατά τη µελέτη του θέµατoς είναι το 
γεγονός ότι η µελέτη του υλικού και δη της κεραµεικής, που µας ενδιαφέρει 
περισσότερο, βρίσκεται σε εξέλιξη οπότε σε µερικές περιπτώσεις ήταν δύσκολο να 
είµαστε απολύτως σίγουροι για τη χρονολόγηση στρωµάτων ή αρχιτεκτονικών 
στοιχείων6. 
 Τα σχέδια που παραθέτουµε είναι από το αρχείο της ανασκαφής και τις 
περισσότερες φορές αφορούν την τελική κάτοψη του χώρου η οποία µας κατατοπίζει 
σχετικά µε το χώρο στον οποίο εντοπίστηκαν οι αποθέσεις θεµελίωσης και όχι 
απαραίτητα τη φάση της αποκάλυψης των αποθέσεων θεµελίωσης. Όταν βέβαια 
υπάρχουν σχέδια των αποθέσεων τα παραθέτουµε κι αυτά. Το φωτογραφικό υλικό 
είναι σαφώς πιο κατατοπιστικό αφού, σχεδόν όλες οι περιπτώσεις που εντοπίζονταν 
κατά τη διάρκεια της ανασκαφής,  έχουν φωτογραφηθεί. 

                                                           
4 Η χρηµατοδότηση έγινε από το Β� και Γ� Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. 
5 Αναφέρω τα ονόµατα των συναδέλφων οι οποίοι, υπό τη διεύθυνση του κ. Ντούµα,  ανέσκαψαν τα 
φρέατα µε τα οποία θα ασχοληθούµε: Νατάσα Ακριβάκη, Φραγκούλα Γεώρµα, Ελένη Γούλα, Αθηνά 
Μανίκη, Αγγελική Μόσχου, Κική Μπίρταχα, Νικόλαος Σιγάλας, Μαίρη Τσουλάκου, Μαρία Φωτιά. Σ΄ 
αυτό το σηµείο θα ήθελα να σηµειώσω ότι στο κύριο µέρος της εργασίας µας δε θα γίνεται ονοµαστική 
αναφορά στον κατά περίπτωση ανασκαφέα. 
6 Για τη χρονολόγηση των στρωµάτων βασιστήκαµε στις ανασκαφικές εκθέσεις των αρχαιολόγων 
αφού θα ήταν αδύνατο να ασχοληθεί κανείς προσωπικά µε τόσο µεγάλο όγκο υλικού. 
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 Τελειώνοντας την εισαγωγή µου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις επιβλέπουσες 
καθηγήτριες κ. Τζαχίλη και κ. Κόπακα  για τις υποδείξεις και παρατηρήσεις στη 
συγκεκριµένη εργασία αλλά κυρίως, για τη σχέση που αναπτύχθηκε µεταξύ µας κατά 
τη διάρκεια του µεταπτυχιακού κύκλου, σχέση όχι µόνο καθηγητού προς φοιτητή 
αλλά συναδελφική και φιλική. Επίσης,  ευχαριστώ τον κ. Μπουλώτη ο οποίος, λόγω 
της ιδιαίτερης σχέσης του µε το θέµα µου, εκτός των πρακτικών συµβουλών, µου 
τόνισε τη σηµασία του να είναι ο αρχαιολόγος όσο το δυνατόν πιο αντικειµενικός και 
αυστηρός στην ερµηνεία των αρχαιολογικών δεδοµένων πόσο µάλλον όταν αυτά  
έχουν να κάνουν µε ένα τελετουργικό έθιµο. 
 Στο πρώτο µέρος της εργασίας   γίνεται αναφορά όλων των περιπτώσεων οι 
οποίες, σύµφωνα µε κάποια κριτήρια, αποτελούν αποθέσεις θεµελίωσης και δίνονται 
κάποια στοιχεία σχετικά µε το χώρο που εντοπίστηκαν, τη στρωµατογραφία καθώς 
και άλλα συµπληρωµατικά. 
 Το δεύτερο µέρος πραγµατεύεται την ανάλυση των δεδοµένων από τον 
οικισµό του Ακρωτηρίου, γίνεται κατηγοριοποίηση των αποθέσεων θεµελίωσης και 
περιγραφή των αντικειµένων που εµφανίζονται σ΄ αυτές. 

Στο τρίτο µέρος αναφερόµαστε  στις περιπτώσεις που έχει παρατηρηθεί το 
έθιµο αυτό στην Κρήτη και την ηπειρωτική Ελλάδα και επιχειρείται µια σύγκριση 
των περιπτώσεων αυτών µε αυτές του Ακρωτηρίου. 
 Τέλος, στο τέταρτο µέρος, γίνεται µια προσπάθεια ερµηνείας του εθίµου 
αυτού, µε βάση τα αρχαιολογικά δεδοµένα και µε σκοπό να ψηλαφίσουµε  την ψυχή 
του ανθρώπου της εποχής του Χαλκού, ψυχή η οποία δεν έχει αλλάξει και πολύ µέχρι 
τις µέρες µας. 
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 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
               

 Κατάλογος αποθέσεων θεµελίωσης από το Ακρωτήρι 
 
 
 
 

Τα κριτήρια 
  Η ερµηνεία ενός ανασκαφικού δεδοµένου είναι   το πιο δύσκολο αλλά και το 
πιο ουσιαστικό µέρος της αρχαιολογίας. Όσον αφορά  µάλιστα στην προϊστορία, η 
δυσκολία έγκειται κατά πρώτον στην ανυπαρξία γραπτών πηγών που µαρτυρούν µια 
κατάσταση ή ένα γεγονός και κατά δεύτερον, στην υποκειµενικότητα του ερευνητή ο 
οποίος έχει την τάση να ερµηνεύει την εικόνα, που έχει αποκαλυφθεί µέσα από την 
ανασκαφική διαδικασία, επηρεασµένος από την κοινωνία µέσα στην οποία ζει. 
Ακόµη, πολλές φορές,  όταν ο ερευνητής ασχολείται µ� ένα θέµα, τείνει να διαβλέπει 
στα ανασκαφικά δεδοµένα πράγµατα σχετικά µε το θέµα αυτό έστω κι αν δεν έχει 
στη διάθεσή του επαρκή στοιχεία .  

Για τους λόγους αυτούς λοιπόν θα προσπαθήσουµε να είµαστε όσο το 
δυνατόν αντικειµενικοί και θα ερµηνεύουµε µια ανασκαφική εικόνα ως απόθεση 
θεµελίωσης µόνο µε βάση κάποια κριτήρια που θα θέσουµε. Στην προσπάθειά µας 
αυτή  συναντήσαµε και µια επιπλέον δυσκολία: Ο µεγάλος αριθµός των 
ανασκαφικών τοµών -  φρεάτων που εξετάζουµε µπορεί να δίνει µια πρώτης τάξεως 
στρωµατογραφία για όλο τον οικισµό, όµως καθιστά πολύ δύσκολη την ερµηνεία 
µιας συγκεκριµένης εικόνας εντός µιας τοµής λόγω των µικρών διαστάσεών της που,  
κάποιες φορές, έχει επιφάνεια µικρότερη από 2µ².  

Ποιά λοιπόν είναι τα κριτήρια ώστε να θεωρήσουµε ότι µια ανασκαφική 
εικόνα αποτελεί απόθεση θεµελίωσης; Μετά από µελέτη των ανασκαφικών 
δεδοµένων τα κριτήρια ορίσθηκαν ως εξής: 

Α. Τα αγγεία ή τα άλλα αντικείµενα της απόθεσης πρέπει να βρίσκονται σε 
µια ιδιαίτερη θέση και να είναι σαφώς διακριτά από το λοιπό αρχαιολογικό 
περιβάλλον ορίζοντας µια ξεχωριστή ενότητα (π.χ. η απόθεση εντός µιας κοιλότητας 
ή η απόθεση ακέραιων αγγείων µέσα σε µια επίχωση από µπάζωµα). 

Β. Η θέση που κατέχουν πρέπει να αποκλείει την περίπτωση ενός τυχαίου 
γεγονότος (π.χ. πρέπει να αποκλείσουµε την περίπτωση όπου ένα αγγείο  έπεσε από 
ένα ράφι και βρέθηκε ανεστραµµένο). 

Γ. Η απόθεση που µας αφορά δε µπορεί να έχει χρηστική σηµασία (π.χ. 
τοποθέτηση µικρών αγγείων µέσα στην τοιχοποιία). 

∆. Η επανάληψη της ίδιας περίπου εικόνας σε διάφορους χώρους µέσα στον 
οικισµό πράγµα που χαρακτηρίζει ένα έθιµο7 (π.χ. τα ανεστραµµένα αγγεία κάτω από 
δάπεδο). 
  Πολλές φορές, η εικόνα που έχουµε κατά την ανασκαφή µπορεί να είναι 
συγκεχυµένη και παρόλο που  πληρεί  κάποια από τα κριτήρια που αναφέραµε να µην 
αποτελεί απόθεση θεµελίωσης. Θα δώσουµε τώρα ένα παράδειγµα µιας τέτοιας 
περίπτωσης (Φωτ. 20). Κατά την ανασκαφή ενός φρέατος8  και κάτω από στρώµα 
που αποτελούνταν από συµπαγές χώµα εµφανίστηκε η εξής εικόνα: µια 
ανεστραµµένη φιάλη ακέραια, µια αγνύθα, µια θραυσµένη πρόχους τµήµατα από 
                                                           
7 Την επανάληψη θεωρεί ως βασικό χαρακτηριστικό ενός τελετουργικού εθίµου και ο Morris (Morris 
1997, 10). 
8 Πρόκειται για το Νέο Φρέαρ Πεσσού 63 Α. 
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άλλα αγγεία και τµήµατα από σχιστόπλακες. Το συµπαγές στρώµα, αν και δεν έχει 
κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, µπορεί να αποτελούσε δάπεδο. Η παρουσία της 
ανεστραµµένης φιάλης κάτω απ� αυτό είναι µια συνηθισµένη εικόνα που θα 
µπορούσε να µας οδηγήσει στη σκέψη ότι µπορεί να έχουµε µια απόθεση 
θεµελίωσης. Μια καλύτερη όµως εξέταση των δεδοµένων δείχνει ότι τα συνευρήµατα 
(τµήµατα από σχιστόπλακες, τµήµατα αγγείων, αγνύθα) ταιριάζουν περισσότερο µε 
ένα στρώµα καταστροφής παρά µε αντικείµενα που τοποθετήθηκαν επί τούτου και η 
θέση του ακέραιου αγγείου µάλλον τυχαία είναι. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι µετά 
από µια καταστροφή, ο χώρος ισοπεδώνεται και λειτουργεί εκ νέου χωρίς να 
ανασύρονται από το στρώµα καταστροφής, καθηµερινά και χωρίς ιδιαίτερη αξία, 
αγγεία. που ίσως έχουν µείνει ανέπαφα.  
 Γενικότερα, µια απόθεση µπορεί µε βεβαιότητα να χαρακτηρισθεί ως απόθεση 
θεµελίωσης όταν πληρεί όλα ή σχεδόν τα τρία από τα κριτήρια που θέσαµε. Στις 
περιπτώσεις όµως όπου πληρούνται µόνο τα δύο ή ένα κριτήριο τότε η βεβαιότητα 
αυτή εξασθενεί. Όπου λοιπόν συµβαίνει αυτό θα εκφράζουµε τον προβληµατισµό 
µας. 
  
 
     
 

Κατάλογος περιπτώσεων 
Ο αριθµός των τοµών οι οποίες έδωσαν υλικό σχετικό µε το θέµα µας είναι 

25. Στην παρουσίαση  των περιπτώσεων αυτών εκτός του αύξοντα αριθµού που θα 
πάρει η κάθε µια θα σηµειώνουµε επίσης και τη συµβατική ονοµατοθεσία που έχει 
δοθεί στις τοµές αυτές κατά τη διάρκεια της σωστικής ανασκαφής των τελευταίων 
χρόνων ώστε να είναι και εύκολο να εντοπιστούν στο τοπογραφικό σχέδιο που 
παραθέτουµε (Σχ. 1). Βέβαια, κάποιες από τις τοµές αυτές ταυτίζονται µε τοµές οι 
οποίες είχαν ήδη ανοιχθεί κατά την πρώτη µεγάλη ανασκαφική δραστηριότητα των 
ετών 1967-74 µε τη διαφορά ότι τώρα έχει γίνει επέκταση είτε εκβάθυνση. 

Τα αρχικά ΝΦΠ σηµαίνουν Νέο Φρέαρ Πεσσού9 ενώ το (Π) δηλώνει την  
τοµή που προϋπήρχε και στη συνέχεια εκβαθύνθηκε ή επεκτάθηκε. Επίσης, δίπλα στα 
αντικείµενα που αναφέρουµε θα σηµειώνεται ο αριθµός του ηµερολογίου και, όταν το 
αντικείµενο έχει καταγραφεί, ο αριθµός καταγραφής του (Α.Κ.+ τετραψήφιος 
αριθµός).  
 
 

1. ΝΦΠ 20  
 Το φρέαρ αυτό ανοίχθηκε στη θέση του παλαιού πεσσού 20 και βρίσκεται 
µεταξύ του Συγκροτήµατος ∆ και της Ξεστής 2. Ο χώρος που µας ενδιαφέρει είναι το 
δωµάτιο ενός κτηρίου (δωµάτιο Α) που ορίζεται από τους τοίχους Τχ.1, 2, 3 και 4 στα 
βόρεια, δυτικά, ανατολικά και νότια αντίστοιχα. Οι τοίχοι του δωµατίου αυτού 
εδράζονται στο φυσικό βράχο10 και σώζονται σε ύψος από 2.35µ έως και 3.80µ. που 
σηµαίνει ότι πρόκειται για διώροφο κτήριο. Η επίχωση που αφαιρέθηκε περιείχε, 
εκτός των ηφαιστειακών αποθέσεων, το στρώµα της ηφαιστειακής καταστροφής. Το 
δάπεδο του ισογείου, που αποτελούνταν από πατηµένο χώµα, εµφανίστηκε µόνο στο 
δυτικό τµήµα του δωµατίου αφού το ανατολικό έµεινε άσκαφτο (λόγω των 
                                                           
9 Ο όρος φρέαρ επιλέχθηκε λόγω της µορφής των τοµών οι οποίες έχουν µικρή έκταση και µεγάλο 
βάθος, ενός ο όρος πεσσός επειδή εκεί θα βρίσκεται η θέση του πεσσού στήριξης του νέου 
στεγάστρου. 
10 Όταν µιλάµε για φυσικό βράχο στον οικισµό του Ακρωτηρίου, εννοούµε το πυροκλαστικό πέτρωµα,  
προϊόν παλαιότερης ηφαιστειακής έκρηξης.  
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τοιχογραφηµάτων που παρουσίαζε). Μετά την αφαίρεση του δαπέδου εµφανίστηκε ο 
φυσικός βράχος και, λαξευµένες µέσα σ� αυτόν, τέσσερις κοιλότητες (κ). Αυτές που 
µας ενδιαφέρουν είναι οι κ.2, 3, και 4 (Φωτ. 1, 2, 3, 4 ). Η κ.2, σχεδόν κυκλική, έχει 
µέγιστη διάµετρο 0.40µ και βάθος 0.36µ. Στον πυθµένα της, και µετά την αφαίρεση 
του χώµατος που την  πλήρωνε, εµφανίστηκε ανεστραµµένη µεσοκυκλαδική φιάλη 
(Α39) µε επίπεδη βάση και ερυθρή ταινία στο χείλος. Η κ.3 µε κάπως ωοειδές σχήµα 
έχει µέγιστη διάµετρο και βάθος 0.34µ. Η κοιλότητα αυτή ήταν εν µέρει καλυµµένη 
µε ένα µυλόλιθο και µετά την αφαίρεση της επίχωσής της αποκαλύφθηκαν στον 
πυθµένα της  δύο αγγεία ανεστραµµένα, το ένα εν µέρει πάνω στο άλλο. Το άνω 
(Α41) είναι µια µεσοκυκλαδική φιάλη µε ερυθρή ταινία  στο χείλος και το κάτω 
(Α42), ακόσµητη µεσοκυκλαδική φιάλη µε αποτύπωµα ψάθας στη βάση της. Η κ.4 
µάλλον κυκλική, έχει µέγιστη διάµετρο 1.00µ. και βάθος 0.69µ. Τα αγγεία που 
βρέθηκαν στο εσωτερικό της δίνουν µια ιδιαίτερη εικόνα. Αρκετά πάνω από τον 
πυθµένα της κοιλότητας (0.50µ), αποκαλύφθηκαν δύο µεσοκυκλαδικοί σκύφοι 
ανεστραµµένοι, ο  ένας (Α44) εν µέρει πάνω στον άλλο (Α45). Σχεδόν πάνω στον 
πυθµένα της κοιλότητας αποκαλύφθηκαν ένας µυλόλιθος (Β57), ένα λίθινο σκεύος 
(ιγδίo;) (Β50), ένα άωτο κύπελλο (Α47, Α.Κ.8663) ανεστραµµένο (πρωτοκυκλαδικό 
ΙΙΙ;) και τµήµατα δύο επίσης αγγείων (Α48-Α.Κ.8665, και Α49-Α.Κ.8664) της ίδιας 
µάλλον χρονολογίας. Η επίχωση της κοιλότητας, η οποία έδωσε µεσοκυκλαδική και 
πρωτοκυκλαδική κεραµεική, περιείχε, εκτός από λίγα οστά, όστρεα, άνθρακες, και 
απολεπίσµατα οψιανού, τα εξής: δύο σφονδύλια (ΑΟ5, ΑΟ6)(το ένα σώζεται µόνο 
κατά ένα µέρος), ένα λίθινο σφαιρίδιο από τόφφο (Β51), ένα δισκοειδές αντικείµενο 
από µάρµαρο (Β55) και αδιάγνωστα λίθινα αντικείµενα (Β52, 53, 54). 
  
 

 2. Toµή βορείως της ∆υτικής Οικίας 1985 - ΝΦΠ 24 (Σχ. 2) 
∆οκιµαστική τοµή σε επαφή µε το βόρειο τοίχο της ∆υτικής Οικίας 

διενεργήθηκε το 1985 προκειµένου να ερευνηθεί ο εξωτερικός χώρος µεταξύ του 
κτηρίου αυτού και της Οικίας Γυναικών καθώς και το επίπεδο έδρασης της ∆υτικής 
Οικίας. Η τοµή αυτή επεκτάθηκε προς τα ανατολικά κατά την ανασκαφή των 
φρεάτων για το νέο στέγαστρο (2000). 

Ο χώρος που ανασκάφηκε ορίζεται στα βόρεια από ένα τοίχο (Τχ1) µε 
διεύθυνση ΒΑ-Ν∆ και στα νότια από το βόρειο τοίχο της ∆υτικής Οικίας. Κάτω από 
δάπεδο από πατηµένη γη που συνδέεται µε τον Τχ.1, αποκαλύφθηκε  ο φυσικός 
βράχος ο οποίος εµφανίζει τέσσερις λαξευµένες κυκλικές κοιλότητες στο κεντρικό 
τµήµα του χώρου και ένα όρυγµα (του οποίου όµως δεν έχει αποκαλυφθεί όλη η 
έκταση) ακανονίστου σχήµατος  στη ΒΑ γωνία.  
Η κοιλότητα Α-1985 έχει µέγιστη διάµετρο 0.48µ και βάθος 0.23µ. Το περιεχόµενο 
δεν παρουσίαζε κάτι ιδιαίτερο ενώ η κοιλότητα ήταν καλυµµένη µε δύο τµήµατα 
σχιστόλιθου και δύο τριβεία µε την επιφάνεια χρήσης προς τα κάτω. Η κοιλότητα Β-
1985, µε λίγο µικρότερες διαστάσεις, περιείχε ένα ακόσµητο κωνικό κύπελλο, το 
οποίο βρέθηκε στο πλάι, καθώς και σπόρους, που η ανασκαφέας υποθέτει ότι 
περιέχονταν µέσα στο αγγείο11. Οι κοιλότητες Α-2000 και Β-2000 δεν παρουσιάζουν 
κάποιο ενδιαφέρον ενώ όσον αφορά στο όρυγµα Γ, που φαίνεται ότι είναι φυσικό και 
ακανονίστου σχήµατος, η κατάσταση έχει ως εξής (Φωτ. 5, 6): αµέσως µετά την 
αφαίρεση του δαπέδου εµφανίστηκε στο κατώτατο σηµείο του ορατού τµήµατος του 
Τχ1 µία µικρή ακόσµητη µαστοπρόχους της οποίας λείπει  λαβή και η προχοή 
(Α2).Το αγγείο φαίνεται να τοποθετήθηκε κατά τη διάρκεια του χτισίµατος του 

                                                           
11 Ντούµας, ΠΑΕ  1985,170, πίν.81 α,β. 
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τοίχου αφού προεξείχε κατά το ήµισυ από την παρειά του τοίχου ενώ κάτω απ΄ αυτό 
εµφανίζεται σχιστόπλακα που αποτελούσε τµήµα της κάλυψης του ορύγµατος. Στο 
άνω µέρος της επίχωσης του ορύγµατος αποκαλύφθηκαν δύο ανεστραµµένοι 
κυκλαδικοί σκύφοι (Α.1,3). Τόσο τα ακέραια αγγεία όσο και τα όστρακα της 
επίχωσης των κοιλοτήτων χρονολογούνται στο τέλος της µεσοκυκλαδικής περιόδου 
και προφανώς ο τοίχος Τχ.1 σχετίζεται µε το κτήριο που προϋπήρχε στο χώρο της 
∆υτικής οικίας και καταστράφηκε κατά το σεισµό των αρχών της υστεροκυκλαδικής 
περιόδου. 
 
  

3. ∆υτική Οικία - Τοµή ∆Ο/Β (Σχ. 3) 
 Πρόκειται για δοκιµαστική τοµή που έγινε εντός του δωµατίου 5 κάτω από το 
δαπέδο του χώρου αυτού12. Περίπου 0.80µ κάτω απ΄ το επίπεδο του δαπέδου 
εµφανίστηκε ένα άλλο δάπεδο από πατηµένη γη, κάρβουνα και τόφφο µε πάχος 
περίπου 0.05µ και στη συνέχεια ο φυσικός βράχος. Εντός της επίχωσης του δαπέδου 
αποκαλύφθηκε µικρή φιάλη (Π5) που εδραζόταν στη βάση της. Η επιφάνεια του 
βράχου εµφάνισε δύο λαξευµένες κοιλότητες. Η κοιλότητα 1 (Λ1) έχει µέγιστη 
διάµετρο 0.40µ και βάθος 0.12µ. Αφού αφαιρέθηκε  η επίχωσή της, αποκαλύφθηκε  
ένας ανεστραµµένος κυκλαδικός σκύφος (Π3) και αµέσως κάτω απ� αυτόν µια φιάλη 
επίσης ανεστραµµένη (Π4). Επίσης, εντός της κοιλότητας βρέθηκαν τρία λίθινα 
σφαιρίδια καθώς και ένα απολέπισµα οψιανού.  Η κοιλότητα 2(Λ2) βρίσκεται στα 
βόρεια της προηγούµενης και είναι σχεδόν κυκλική (µέγιστη διάµετρος: 0.56µ. και  
βάθος: 0.25µ.). Η κοιλότητα αυτή σφραγίζονταν µε δύο µυλόλιθους τοποθετηµένους 
δίπλα δίπλα  µε την επιφάνεια χρήσης προς τα κάτω (ΛΕ 2,3), ενώ   δύο  µυλόλιθοι (ο 
ένας σπασµένος κατά το ήµισυ) ήταν τοποθετηµένοι κατακόρυφα. Αφού 
αφαιρέθηκαν οι µυλόλιθοι και µικρή επίχωση, αποκαλύφθηκαν δύο αγγεία 
ανεστραµµένα και δίπλα δίπλα, µια µεσοκυκλαδική φιάλη (Π7) και τµήµα 
µεσοκυκλαδικού σκύφου (Π8). Η ανασκαφέας παρατηρεί ότι τα τοιχώµατα και ο 
πυθµένας της κοιλότητας είχαν αλειφθεί µε πηλό. 
    
 

4. ∆υτική οικία - Τοµή ∆Ο/Γ (Σχ. 4) 
Η δοκιµαστική αυτή τοµή διανοίχθηκε εντός του δωµατίου 4 και 

συγκεκριµένα στη Β∆ γωνία.).0.55µ κάτω από το δάπεδο του χώρου εµφανίστηκε ο 
φυσικός βράχος ο οποίος παρουσίαζε µεγάλο λάξευµα (αποκαλύφθηκε µόνο ένα 
µέρος του λαξεύµατος αυτού). Η επιφάνεια του λαξεύµατος αυτού καλυπτόταν µε 
µεγάλους λίθους (µήκους περίπου 0.30µ) ενώ στον πυθµένα του λαξεύµατος αυτού 
εµφανίστηκε  µια ανεστραµµένη µεσοκυκλαδική φιάλη (Π7) καθώς επίσης και ένα 
µικρότερο κυκλικό λάξευµα. Εντός του µικρού λαξεύµατος αυτού, και πάνω σε 
τµήµατα σχιστόπλακων και µικρών λίθων, αποκαλύφθηκε ανεστραµµένη βάση 
µεσαίου µεγέθους αγγείου (Π8). 

 
 

 
 
 
5. ∆υτική Οικία � Τοµή ∆Ο/Ε (Σχ. 5) 

                                                           
12 Ντούµας ΠΑΕ 1984 Β, 342-43, πίν.182β και Marthari 1990, 57-70. 
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 Η τοµή αυτή διανοίχθηκε στη Β∆ γωνία του δωµατίου 3Γ13. Κάτω από το 
δάπεδο της ∆υτικής οικίας  και σε βάθος 0.35µ. αποκαλύφθηκε άλλο δάπεδο από 
πατηµένη γη ενώ λίγα εκατοστά πιο κάτω εµφανίστηκε ο φυσικός βράχος. Η 
επιφάνεια του βράχου εµφάνιζε ένα µεγάλο λάξευµα (Λ1) στα βορειοανατολικά, 
εντός του οποίου υπήρχαν πέντε λαξευµένες κοιλότητες. Εκτός µιας, όλες οι άλλες 
εµφανίζουν ενδιαφέρον και σχετίζονται µε το θέµα µας. Η κοιλότητα Λ1α έχει σχήµα 
ελλειψοειδές (µεγίστη διάµετρος:0.60µ, ελάχιστη:0.30µ, βάθος: 0.15µ) και έδωσε 
µόνο όστρακα αγγείων, µιας πρόχου (Π5) και ενός γραπτού µόνωτου κυπέλλου (Π6)  
καθώς επίσης  και ένα µεγάλο απολέπισµα οψιανού. Η κοιλότητα Λ1γ έχει µάλλον 
µεγαλύτερες διαστάσεις, δηµιουργεί κάτι σαν περιχείλωµα  και προχωρεί πέρα από το 
βόρειο τοίχο του δωµατίου. Πάνω στο περιχείλωµά της εµφανίστηκε  ένας 
κυκλαδικός σκύφος (Π18) τοποθετηµένος στη βάση του µε το ήµισυ ενός κωνικού 
κυπέλλου από πάνω, ενώ ακριβώς δίπλα ένα λίθινο σφαιρίδιο. Στο κύριο µέρος της 
κοιλότητας βρίσκουµε επίσης ένα µόνωτο γραπτό  κύπελλο (Π21), µια πολύχρωµη  
µαστοπρόχου µε παράσταση χελιδονιών (Π23), τµήµατα µεγάλων αγγείων και ένα 
απολέπισµα οψιανού. Η επίχωση από το νότιο τµήµα της κοιλότητας έδωσε, εκτός 
των άλλων µικροαντικειµένων, δύο σφαιρίδια από τόφφο, τρία βότσαλα και ένα 
απολέπισµα οψιανού.Ο πυθµένας της κοιλότητας ήταν στρωµένος µε πέτρες και έναν 
µυλόλιθο µε την επιφάνεια χρήσης προς τα πάνω, που σχηµάτιζαν ενιαία  επιφάνεια. 
Εντός της κοιλότητας Λ1δ, που ουσιαστικά αποτελεί ένα επίµηκες όρυγµα µεταξύ της 
κοιλότητας Λ1γ και του ορύγµατος Λ1, βρέθηκε ένα ανεστραµµένο κωνικό κύπελλο 
(Π15). 

 Μια άλλη ανεξάρτητη ελλειψοειδής κοιλότητα εµφανίζεται δυτικότερα (Λ2). 
Έχει µέγιστη διάµετρο 0.78µ., ελάχιστη 0.42µ. και βάθος 0.37µ. Εντός αυτής 
βρέθηκαν δύο µαστοπρόχοι (Φωτ. 7) διακοσµηµένες µε χελιδόνια (Π10,13) 
τοποθετηµένες κατακόρυφα καθώς και ένα σφονδύλι. Η κοιλότητα, µετά την 
απόθεση, γεµίστηκε µε θρυµµατισµένο βράχο. Στο βαθύτερο και κεντρικό  τµήµα της 
εµφανίζεται µια ακόµη κοιλότητα µε βάθος περίπου 0.30µ η οποία όµως δεν έδωσε  
ευρήµατα. 

Παρατήρηση: Η κεραµεική που συναντήσαµε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις  
των λαξευµάτων της ∆υτικής Οικίας ανήκει στην µεσοκυκλαδική περίοδο και 
µάλιστα στο τέλος της φάσης αυτής. Ακολούθως, οι αποθέσεις που αναφέραµε 
συνδέονται µάλλον µε το κτήριο, τα αρχιτεκτονικά λείψανα του οποίου εντοπίστηκαν 
κάτω από το δάπεδο της ∆υτικής Οικίας14.  

 
 

6. ΝΦΠ 25 (Σχ. 6) 
 Βρίσκεται εντός του κτηρίου Θ, κτήριο το οποίο βρίσκεται σε επαφή µε το 
νότιο τµήµα της οικίας Γυναικών. Στα δυτικά, αποκαλύφθηκε δωµάτιο µε ισόγειο και 
όροφο (ορίζεται από τους τοίχους Τχ.Α, Β, Γ, ∆). Κάτω από το δάπεδο (πάχους 
0.10µ) του ισογείου και  µέσα σε φυσική  κοιλότητα (µέγιστη διάµετρος 0.25µ.) που 
σχηµάτιζε ο φυσικός βράχος στη Ν∆ γωνία του δωµατίου εµφανίστηκε 
ανεστραµµένη µεσοκυκλαδική φιάλη  θραυσµένη (Φωτ. 8), γεγονός που χρονολογεί 
και την πρώτη φάση  του κτηρίου, φάση που έχει  εντοπιστεί  και στην τοιχοποιία 
του.  
 
 
                                                           
13 Marthari 1990, 57-70. 
14 Τοίχοι του ίδιου κτηρίου αποκαλύφθηκαν και σε δοκιµαστικές τοµές κάτω από το δάπεδο των 
δωµατίων 3Α και 6. 
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 7. ΝΦΠ 27 Α (Σχ. 7, Φωτ. 9) 
Το φρέαρ βρίσκεται βορείως της οικίας Γυναικών σε χώρο άσκαφτο µέχρι 

τώρα και οι διαστάσεις του είναι 3.40µ (Α και ∆)Χ2.50µ(Β και Ν). Η ανασκαφή 
αποκάλυψε τους τρεις τοίχους (Τχ.Α, Β, Γ,) ενός δωµατίου που ορίζουν το χώρο από 
τα βόρεια, δυτικά και ανατολικά αντίστοιχα. Η επίχωση του δωµατίου αυτού περιείχε 
υστεροκυκλαδική Ι κεραµεική.  Το δάπεδο από πατηµένο χώµα εντοπίστηκε λίγο 
πάνω από το φυσικό βράχο. Εντός της επίχωσης του δαπέδου αποκαλύφθηκε βαθύ 
κυάθιο ανεστραµµένο (Α4) του οποίου η βάση ήταν ήδη ορατή πριν την αφαίρεση 
του δαπέδου15 ενώ ακριβώς κάτω απ΄ το δάπεδο16 και πάνω στην επιφάνεια του 
βράχου ένα ρηχό κυάθιο(Α5) επίσης ανεστραµµένο (Φωτ. 10). Το δεύτερο αγγείο 
είναι εισηγµένο (Κρήτη;) ενώ χωρίς να µπορούµε να είµαστε απόλυτα βέβαιοι και τα 
δύο αγγεία φαίνεται να χρονολογούνται  στην αρχή της υστεροκυκλαδικής Ι 
περιόδου.  
 
 

8. ΝΦΠ 32 (Σχ. 8, Φωτ. 11) 
Το φρέαρ βρίσκεται βορείως της Ξεστής 5, σε άσκαφτο χώρο. Οι αρχικές του  

διαστάσεις  ήταν 3.20µ (Β και Ν) Χ3.00µ (Α και ∆) αλλά τελικά ανασκάφηκε µόνο το 
νότιο τµήµα µε διαστάσεις 1.96µ (Β και Ν) Χ1.60µ (Ακαι ∆). Αποκαλύφθηκαν δύο 
τοίχοι (Τχ.6 και Τχ.3) στα βόρεια και δυτικά αντίστοιχα οι οποίοι ορίζουν και ένα 
χώρο (εσωτερικό;). H ανασκαφέας διακρίνει δύο φάσεις τόσο στη στρωµατογραφία 
όσο και στην τοιχοποιία των δύο τοίχων. Η ανώτερη χρονολογείται στην 
υστεροκυκλαδικής ΙΑ και η κατώτερη στο τέλος της µεσοκυκλαδικής περιόδου ή 
στην αρχή της υστεροκυκλαδικής. Το δάπεδο της αρχαιότερης φάσης αποτελείται 
από πατηµένο χώµα και εδράζεται πάνω στο φυσικό βράχο. Στη Β∆ γωνία του χώρου 
αυτού και µέσα σε µικρή κοίλανση του βράχου (κ.1)17 βρέθηκε το κάτω τµήµα ενός 
κλειστού γραπτού αγγείου (καστανές ταινίες, ολόβαφοι κύκλοι και επίθετες λευκές 
στιγµές (Α15) και εντός αυτού, ανεστραµµένη, µια ρηχή φιάλη (Α14) η οποία 
φαίνεται να είναι εισηγµένη (Φωτ.12).  
 
 

9. ΝΦΠ 36 (Σχ. 9, Φωτ.13) 
Το φρέαρ βρίσκεται στα νότια της Ξεστής 2 και οι διαστάσεις του είναι 1.60µ 

(Β-Ν) Χ2.00µ (Α-∆). 
∆ύο οικοδοµικές φάσεις εντοπίστηκαν στο χώρο αυτό. Η νεώτερη, αντιπροσωπεύεται 
από ένα λιθόστρωτο προφανώς εξωτερικό χώρο και σχετίζεται µε την Ξεστή 2. Η 
παλαιότερη εµφανίστηκε κάτω από το λιθόστρωτο και αντιπροσωπεύεται από τρεις 
τοίχους (Τχ.Α, Γ, ∆) που σχηµατίζουν Π. Ο δυτικός και ο ανατολικός είναι σύγχρονοι 
και εδράζονται στο φυσικό βράχο ενώ ο νότιος είναι µάλλον  µεταγενέστερος. Εντός 
του χώρου που ορίζουν οι δύο πρώτοι τοίχοι δεν εντοπίστηκε κάποιο δάπεδο αλλά 
ακριβώς στα θεµέλια τους βρέθηκαν έξι ακέραια µεσοκυκλαδικά αγγεία. Τα πρώτα 
πέντε (Α16-ΑΚ.9240, Α17-ΑΚ.9245, Α18-ΑΚ.9243, Α19-ΑΚ.9244, Α21-ΑΚ.9242) 
αποκαλύφθηκαν κατά µήκος του θεµελίου του δυτικού τοίχου τοποθετηµένα 
κανονικά, µε τη βάση τους πάνω στο βράχο (Φωτ.14). Πρόκειται για έναν κυκλαδικό 
σκύφο, δύο γραπτά µόνωτα κύπελλα, ένα άωτο κυάθιο και µια επίσης γραπτή φιάλη 

                                                           
15 Στο σχέδιο δε σηµειώνεται η θέση του. 
16 Το δάπεδο δεν αφαιρέθηκε σε όλη την έκταση του δωµατίου παρά σε ένα κυκλικό χώρο µε διάµετρο 
1.20µ. 
17 Στο ηµερολόγια της ανασκαφής δεν αναφέρεται αν πρόκειται για φυσική ή τεχνητή κοιλότητα. 
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που βρέθηκε κάτω ακριβώς απ� το κυάθιο. Τέλος µια γραπτή φιάλη εµφανίστηκε 
πάνω στο βράχο αλλά λίγο βορειότερα (Α22-ΑΚ.9241)18.  
  
 

10. ΝΦΠ 36  Α (Φωτ. 15) 
Το φρέαρ αυτό βρίσκεται νότια της Ξεστής 2 και έχει διαστάσεις 

2.50µΧ2.50µ. Η εικόνα του φρέατος αυτού κάτω από τον ΥΚ ορίζοντα (χώρος 
εξωτερικός που σχετίζεται µε την Ξεστή 2) δεν είναι ιδιαίτερα σαφής, όπως 
σηµειώνει και η ανασκαφέας, ενώ το ίδιο ασαφή είναι και τα δεδοµένα που 
σχετίζονται µε το θέµα µας. Στο νότιο µέρος της τοµής και κάτω από το επίπεδο µιας  
χτιστής, µε αργούς λίθους, κατασκευής (Κ1) που αποτελούνταν από τρία επίπεδα µε 
αντίστοιχες στρώσεις λίθων (Φωτ. 15), αποκαλύφθηκαν επτά αγγεία ανεστραµµένα. 
Τα αγγεία αυτά βρέθηκαν στο επίπεδο θεµελίωσης της Κ1 και έχουν ως εξής: πέντε 
µεσοκυκλαδικοί σκύφοι ανεστραµµένοι (Α28/ΑΚ.8544, Α29/ΑΚ.8543, Α34/8553, 
Α35/ΑΚ.8557, Α36/ΑΚ.8556) (Φωτ. 16) και δύο φιάλες (Α30/ΑΚ.8555, 
Α31/ΑΚ.8554) οι οποίες ήταν θραυσµένες σε πολλά τµήµατα και δεν αναφέρεται αν 
ήταν ανεστραµµένες. Από τον ίδιο χώρο έχουµε ακόµα ένα τριπτήρα που δε 
µπορούµε όµως να τον συνδέσουµε σίγουρα µε την απόθεση αγγείων. Ο πολύ 
περιορισµένος χώρος στον οποίο έγινε η ανασκαφή καθιστά αδύνατο να πούµε 
οτιδήποτε για το είδους της χτιστής  κατασκευής ή για το χώρο µε τον οποίο 
σχετίζεται η απόθεση αυτή. Σηµειώνουµε ότι κάτω από την απόθεση αυτή,  δεν 
υπάρχει όπως συνήθως ο φυσικός βράχος αλλά µια  επίχωση µε κεραµεική του 
τέλους της πρωτοκυκλαδικής περιόδου.    
 
 

11. ΝΦΠ 37 (Σχ. 10) 
Το φρέαρ βρίσκεται στο νότιο άκρο του δυτικού τοίχου της Ξεστής 2 και έχει 

διαστάσεις: 3.65µ(Β)Χ3.63µ(Ν)Χ2.60µ(Α)Χ2.50µ(∆). Κάτω από επίχωση που 
χρονολογείται στο τέλος της µεσοκυκλαδικής - αρχές υστεροκυκλαδικής περιόδου, 
αποκαλύφθηκε ο φυσικός βράχος19 µε τρεις λαξευµένες κοιλότητες. Εντός της 
κοιλότητας 1 (Ν∆ γωνία ανασκαµµένου χώρου) αποκαλύφθηκαν δύο µεσοκυκλαδικοί 
σκύφοι (Α37/11, Α37/12) θραυσµένοι σε πολλά τµήµατα χωρίς να αναφέρεται η 
ακριβής θέση τους. ∆ύο τοίχοι που ορίζουν το χώρο από τα ανατολικά και βόρεια 
πιθανόν να σχετίζονται µε την απόθεση αυτή.  
 
 

12. ΝΦΠ 43  
Η τοµή αυτή βρίσκεται εντός του δωµατίου 14 της Ξεστής 4 και έχει 

διαστάσεις 4.80µ(Α)Χ3.90µ(∆)Χ2.40µ(Ν)Χ2.10µ(Β). Στο σηµείο αυτό η ανασκαφέας 
θεωρεί ότι το κτήριο ήταν τετραώροφο (µαζί µε το ισόγειο). Το ισόγειο, στο χώρο 
που ανασκάφτηκε, παρουσίαζε ένα πολύ ισχυρό τοίχο (Τχ.6) µε πάχος 1.10µ που 
εδραζόταν στο φυσικό βράχο και συνέπιπτε µε τον κάθετο άξονα των κιόνων του 
πρώτου και δεύτερου ορόφου. Λόγω σωστικού χαρακτήρα της ανασκαφής έγινε 
µερική αποξήλωση του τοίχου αυτού. Στο σηµείο αυτό εµφανίστηκε µία σχεδόν 
κυκλική λαξευµένη κοιλότητα στο βράχο µε διάµετρο 0.60µ και βάθος 0.60µ. Στο 

                                                           
18 Το γεγονός ότι δε βρέθηκε δάπεδο στο χώρο πάνω από τα ακέραια αυτά αγγεία, ασχέτως αν 
αποκαλύφθηκαν κοντά στα θεµέλια των τοίχων, µας προβληµατίζει ως προς το αν πρόκειται για 
απόθεση θεµελίωσης ή για αγγεία που βρίσκονταν  εντός της επίχωσης και έµειναν εκεί µετά  την 
καταστροφή του χώρου. 
19 Η ανασκαφή έφτασε µέχρι το φυσικό βράχο µόνο στο ΒΑ τµήµα της τοµής. 
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άνω µέρος της επίχωσης της κοιλότητας βρέθηκε µια ανεστραµµένη µεσοκυκλαδική 
(;) φιάλη ενώ πιο κάτω ένα µυλόλιθος θραυσµένος σε δύο τµήµατα και ένας δεύτερος 
που σωζόταν κατά το ήµισυ (Φωτ. 17). 

To πρόβληµα στην παρούσα περίπτωση είναι αν η απόθεση αυτή συνδέεται µε 
τον τοίχο του ισογείου και κατ� επέκταση µε την Ξεστή 4. Η χρονολόγηση του 
αγγείου της απόθεσης στη µεσοκυκλαδική περιόδο σηµαίνει ότι και το κτήριο 
χτίστηκε την ίδια περίοδο. Αυτό όµως αντιβαίνει  στα υπόλοιπα στοιχεία που 
δείχνουν ότι το κτήριο ανήκει στην τελευταία φάση του οικισµού (YK Ια). Έτσι εδώ 
δύο πράγµατα µπορεί να συµβαίνουν: είτε ο τοίχος του ισογείου ανήκει σε ένα 
προγενέστερο κτήριο που στη συνέχεια  εντάχθηκε οργανικά στην Ξεστή 4 είτε ότι η 
απόθεση εντός της κοιλότητας δε  σχετίζεται καθόλου µε το κτήριο αυτό αλλά  
ανήκει σε µια προηγούµενη περίοδο και απλά ο τοίχος συνέπεσε και κάλυψε  την 
κοιλότητα. Σαν ασφαλιστική δικλείδα αφήνουµε ανοιχτό το ενδεχόµενο το αγγείο της 
απόθεσης  να είναι λίγο µεταγενέστερο: αν και ο τύπος του προσεγγίζει τις 
µεσοκυκλαδικές φιάλες, που έχουν χρονολογηθεί, από στρωµατογραφηµένα σύνολα, 
στο τέλος της µεσοκυκλαδικής περιόδου, εντούτοις εµφανίζεται λίγο διαφορετικό 
(έχει πιο κωνικό σώµα και µικρότερη διάµετρο).  
 
 

13. ΝΦΠ 53 Α (Σχ. 11, Φωτ.18) 
To φρέαρ αυτό βρίσκεται δυτικά της Ξεστής 3 και έχει διαστάσεις 

2.50µΧ2.50µ. 
Κατά την ανασκαφή αποκαλύφθηκαν τρεις χτιστές κατασκευές (Κ.1,2,3) και δύο  
τοίχοι(Τχ.2 και έτερος εντός τη ανατολικής παρειάς) που η ανασκαφέας χρονολογεί 
στην υστεροκυκλαδική Ι περίοδο. Κατά την αφαίρεση της κατασκευής Κ.320, η οποία 
ουσιαστικά αποτελούσε και το θεµέλιο του Τχ.2, εµφανίστηκε ο φυσικός βράχος ο 
οποίος στο σηµείο αυτό παρουσίαζε ένα µάλλον τετράγωνης κατόψεως λάξευµα µε 
διαστάσεις 2.00µΧ2.00µ περίπου και µέγιστο βάθος 0.70µ21.  Μέσα στην επίχωση 
του λαξεύµατος αυτού, εκτός από όστρακα , οστά και  µαλάκια, αποκαλύφθηκαν και 
τρία ακέραια υστεροκυκλαδικά αγγεία, δύο κυάθια (Α7- Α.Κ.8690 και Α8-
Α.Κ.8691)και ένα άωτο κύπελλο µε συµπιεσµένο στόµιο (Α9-ΑΚ.8687). Η 
ανασκαφέας δε σηµειώνει κάτι ιδιαίτερο σχετικά µε τη θέση των αγγείων αυτών και 
αυτό είναι ένας λόγος που µας προβληµατίζει για το αν τα αγγεία αυτά εναποτέθηκαν 
στα πλαίσια της θεµελίωσης του κτηρίου ή απλά ανήκουν στην επίχωση που µπάζωσε 
το όρυγµα προκειµένου να χτιστεί ο υπερκείµενος τοίχος. 
  
 

14. ΝΦΠ 54 (Σχ. 12) 
Το φρέαρ αυτό βρίσκεται βόρεια της Ξεστής 3, δυτικά του τοµέα Γ και 

πιθανώς ο χώρος να συνδέεται µε το κτήριο ΣΤ. Οι διαστάσεις του είναι 
3.70µΧ2.90µ.και τα αρχιτεκτονικά στοιχεία που αποκαλύφθηκαν ανήκουν σε δύο 
φάσεις του οικισµού (τέλος µεσοκυκλαδικής και υστεροκυκλαδικής Ι). Η παλαιότερη 
περίοδος αντιπροσωπεύεται από τον τοίχο Τχ.3 καθώς και από µια κτιστή κατασκευή 
µέσα στην οποία ήταν εντοιχισµένος ένας πίθος (Α3). Κάτω από δάπεδο  του χώρου 
αυτού και µάλιστα στο βόρειο τµήµα του, αποκαλύφθηκαν τρία αγγεία. Ένας 
ανεστραµµένος σκύφος (Α5) και δύο χυτροπρόχοι (Α6,7) κανονικά τοποθετηµένες 

                                                           
20 Από τη φωτογραφία φαίνεται ότι µάλλον για τοίχο πρόκειται που µάλλον λειτούργησε ως θεµέλιο 
του µεταγενέστερου τοίχου Τχ.2. 
21 Εµφανίστηκε µόνο το βόρειο και ανατολικά όριό του. 
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(Φωτ. 19). Τα αγγεία αυτά εδράζονταν σε µια δεύτερη στρώση δαπέδου και στη 
συνέχεια ακολουθούσε ο φυσικός βράχος.  
 Αυτό που µας προβληµατίζει εδώ, ως προς τον χαρακτηρισµό της απόθεσης  
αυτής ως «απόθεση θεµελίωσης», είναι η σπανιότητα του σχήµατος της χυτροπρόχου 
ως αντικειµένου απόθεσης. 
 
 

15. ΝΦΠ 63 Α (Σχ. 13) 
Το φρέαρ βρίσκεται βόρεια της Ξεστής 4, βορειοανατολικά του κτηρίου ΙΑ 

και έχει διαστάσεις 3.00Χ2.50µ. Κατά την ανασκαφή, αποκαλύφθηκαν στοιχεία 
τεσσάρων  φάσεων του οικισµού που εκτείνονται από την πρωτοκυκλαδική ΙΙΙ έως 
την υστεροκυκλαδική ΙΑ περίοδο αλλά η φάση που µας ενδιαφέρει χρονολογείται 
στην ύστερη µεσοκυκλαδική περίοδο και εντοπίστηκε κάτω από τον 
υστεροκυκλαδικό ορίζοντα. Προς µεγάλη µας τύχη, εδώ έχουµε την εικόνα ενός 
ολόκληρου δωµατίου που ορίζεται από τους τοίχους Τχ.2,3,5 και 622 οι οποίοι 
σώζονται σε ύψος µέχρι και δύο µέτρα. 
 Το δωµάτιο αυτό ήταν µπαζωµένο µε επίχωση που χρονολογείται στις αρχές 
της υστεροκυκλαδικής περιόδου. Το δάπεδο εµφανίστηκε σχεδόν ακέραιο και 
αποτελούνταν από πατηµένο χώµα. Πάνω στο δάπεδο και συγκεκριµένα στη ΒΑ 
γωνία του δωµατίου βρέθηκαν, κατά χώραν ένας πίθος, και ένα προχυτικό αγγείο 
καθώς και τµήµατα από τουλάχιστον τρεις πίθους οι οποίοι χρονολογούνται στο 
τέλος της µεσοκυκλαδικής περιόδου. Στη Β∆ γωνία του δωµατίου εµφανίστηκε µια 
ηµικυκλική κατασκευή αποτελούµενη από δύο σειρές λίθων που ορίζει ένα µικρό 
χώρο. 

Κατά την αφαίρεση του δαπέδου στο ανατολικό τµήµα του δωµατίου23 
αποκαλύφθηκαν συνολικά επτά µεσοκυκλαδικά αγγεία (φιάλες και σκύφοι), τα οποία 
ήταν τοποθετηµένα ανεστραµµένα µέσα στην επίχωση του δαπέδου το οποίο 
αποτελούνταν από δύο λεπτές 24στρώσεις συµπαγούς χώµατος (Φωτ. 20). Τα αγγεία 
Α21-25 αποκαλύφθηκαν µέσα στην πρώτη (ανώτερη) στρώση ενώ τα Α26, 27 µέσα 
στη δεύτερη (κατώτερη). Τα αγγεία Α21, 24, 25 (Α.Κ.8513, 8510, 8511) είναι 
µόνωτοι σκύφοι µε δακτυλιόσχηµη βάση και έντονη γωνίωση στο χείλος ενώ τα 
αγγεία Α22, 23, 26, 27 (Α.Κ.8509, 8512, 8518, 8498) είναι φιάλες µε επίπεδη βάση 
που εµφανίζει αποτύπωµα ψάθας και γωνίωση στο χείλος. Όλα τα αγγεία είναι 
ακόσµητα (Φωτ. 22). 
 
 

16. ΝΦΠ 65  
To φρέαρ βρίσκεται ΒΑ της Ξεστής 2 και έχει διαστάσεις 3.00µΧ3.00µ. 

Αποκαλύφθηκε το βόρειο τµήµα ενός χώρου που ορίζεται από τους τοίχους Τχ.1,2 
και 3 στη δυτική, βόρεια και ανατολική πλευρά αντίστοιχα. Οι τοίχοι αυτοί σώζονται 
σε ύψος πάνω από δύο µέτρα και είναι πρόχειρης κατασκευής. Σύµφωνα µε την 
ανασκαφέα, πρόκειται για ισόγειο χώρο, «παράπηγµα», που σχετίζεται µε το κτήριο 
που βρίσκεται πιο βόρεια και του οποίου έχει αποκαλυφθεί τµήµα του 
κλιµακοστασίου25. Ο χώρος, σύµφωνα µε τις ενδείξεις (εστίες, αγγεία καµµένα και 
τοίχοι µε ίχνη φωτιάς), λειτουργούσε ως µαγειρείο και χρονολογείται στην τελευταία 
φάση του οικισµού. Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής αποξηλώθηκε το ανατολικό 

                                                           
22 Οι τρεις πρώτοι χρησιµοποιούνται, αφού επισκευάζονται, και στην επόµενη φάση του οικισµού. 
23 Το δυτικό τµήµα µε την ηµικυκλική κατασκευή έµεινε άσκαφτο. 
24 Εµφανίστηκε µόνο το βόρειο και ανατολικά όριό του. 
25 Πρόκειται για το Ν.Φ.Π 66. 
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τµήµα του Τχ.3 και το βόρειο του Τχ.226. Κατά την αποξήλωση του βορείου 
τµήµατος του Τχ.2 και πάνω από το επίπεδο του  τυφλού  ανοίγµατος που είχε 
παρουσιαστεί στην νότια παρειά του τοίχου αυτού, και η ανασκαφέας θεωρεί ότι 
πρόκειται για εστία µε ένα είδους καπνοδόχου, βρέθηκαν  µέσα στην τοιχοποιία δύο 
ραµφόστοµα προχοΐδια (Α36,37), το πρώτο ακέραιο (Φωτ. 23) και το δεύτερο 
θραυσµένο. Το πρώτο ήταν τοποθετηµένο σε οριζόντια θέση και διαγώνια στον 
άξονα του τοίχου, ενώ για το δεύτερο δε µπορούµε να ξέρουµε την ακριβή του θέση 
αφού τα θραύσµατά του κύλισαν αµέσως µε την αφαίρεση του υπερκείµενου λίθου. 
 Τα αγγεία χρονολογούνται στην υστεροκυκλαδική Ι περίοδο. 
 
 

17. ΝΦΠ 66(Π) (Σχ. 14) 
Το φρέαρ αυτό βρίσκεται βορειοανατολικά της Ξεστής 2 και έχει διαστάσεις 

2.50Χ3.00µ. Η ανασκαφή αποκάλυψε τµήµα τριώροφου κτηρίου µε δύο οικοδοµικές 
φάσεις (µεσοκυκλαδική και υστεροκυκλαδική Ι). Η ανασκαφέας διέκρινε ότι η 
αρχαιότερη φάση αντιπροσωπεύεται από τους τοίχους Τχ.4A, Τχ.5 και την 
αρχαιότερη φάση των Τχ.1 και Τχ.2 (δε διακρίνεται στο σχέδιο) που αντιστοιχούν 
στη δυτική, βόρεια, ανατολική και νότια πλευρά αντίστοιχα ενός δωµατίου. Ένα 
άνοιγµα έχει παρατηρηθεί στο δυτικό τµήµα του Τχ.5. Ο χώρος αυτός καταστρέφεται 
και µπαζώνεται κατά τη σεισµική καταστροφή των αρχών της υστεροκυκλαδικής 
περιόδου. Το δάπεδο του δωµατίου αυτού αποτελούνταν από πατηµένο χώµα και σε 
κάποιο σηµείο της επιφάνειάς του έσωζε και µια στρόγγυλη σχιστόπλακα. Κατά την 
αφαίρεση του δαπέδου αυτού και στην ΒΑ γωνία του δωµατίου αποκαλύφθηκε φιάλη 
τοποθετηµένη µέσα σε αβαθές κοίλωµα του φυσικού βράχου που µάλιστα 
ακολουθούσε το σχήµα της βάσης του αγγείου (Φωτ. 24). Πρόκειται για µια 
µεσοκυκλαδική αβαφή φιάλη (Α132- Α.Κ.9264). 
Η θέση της κοιλότητας αυτής βρίσκεται πολύ κοντά στο θυραίο(;) άνοιγµα του 
δωµατίου. Σηµειώνουµε επίσης ότι στο φυσικό βράχο που αποκαλύφθηκε λίγο κάτω 
απ� το δάπεδο εµφανίστηκαν τέσσερις λαξευµένες κοιλότητες (Φωτ. 25)απ� τις οποίες 
µας ενδιαφέρουν  οι σχεδόν κυκλικής κάτοψης κ.1 και 2 για τον εξής λόγο: και οι 
δύο, εκτός της επίχωσης µε την οποία ήταν γεµισµένες, περιείχαν από ένα µυλόλιθο 
µε  την επιφάνεια τριβής προς τα επάνω (Β66,67). Η πρώτη κοιλότητα έχει διάµετρο 
0.70µ και βάθος 0.23µ ενώ η δεύτερη διάµετρο 0.60µ και βάθος 0.27µ27. 
 
 

18. ΝΦΠ 67-ΝΦΠ 67Π (Σχ. 15) 
Πρόκειται για δύο τοµές οι οποίες  έχουν ενοποιηθεί και  βρίσκονται 

ανατολικά της Ξεστής 5, σε περιοχή άσκαφτη µέχρι τώρα. Οι διαστάσεις των 
ενοποιηµένων φρεάτων είναι 6,30µ(Β)Χ4.00µ(Α)Χ6.60µ(Ν)Χ2.60µ(∆). Κατά την 
ανασκαφή αποκαλύφθηκε τµήµα διώροφου  κτηρίου µε δύο χώρους- δωµάτια απ΄ 
τους οποίους αυτός στα δυτικά δεν ανασκάφτηκε πλήρως. Στα ανατολικά 
αποκαλύφθηκε ένας διώροφος χώρος που ορίζεται και από τις τέσσερις πλευρές από 
τοίχους (Τχ.3α,4,5,6). Το ύψος του πρώτου ορόφου, σύµφωνα µε την ανασκαφέα, 

                                                           
26 Ο λόγος ήταν ότι ακριβώς  στο σηµείο αυτό θα πρέπει να γίνει ή έδραση ενός πασσάλου για τη 
στήριξη του νέου στεγάστρου.  
27 Τµήµα µυλόλιθου µε την επιφάνεια τριβής προς τα επάνω βρέθηκε και µέσα στην Κ.6 εντός του 
λαξευτού θαλάµου που αποκαλύφθηκε κάτω απ� το επίπεδο του φυσικού βράχου(!). 
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είναι πάνω από δύο µέτρα ενώ του ισογείου 4.00µ.!28. Η είσοδος του ισογείου 
βρισκόταν στην δυτική πλευρά του δωµατίου. Το κτήριο αυτό φαίνεται ότι 
ανοικοδοµείται στην ύστερη φάση της µεσοκυκλαδικής περιόδου και καταστρέφεται 
µε το σεισµό των αρχών της υστεροκυκλαδικής Ι περιόδου. Η ανασκαφέας διέκρινε 
δύο δάπεδα ή στρώσεις δαπέδου στο χώρο αυτό. Τα ευρήµατα κάτω από το πρώτο 
δάπεδο (ανεστραµµένη φιάλη, προχοίδιο, αγνύθα, λίθινο σφαιρίδιο) είναι 
ενδιαφέροντα αλλά µάλλον ανήκουν στην επίχωση του προϋπάρχοντος δαπέδου. Πιο 
πειστική φαίνεται να είναι η εικόνα που αποκαλύφθηκε µετά την αφαίρεση του 
κατώτερου δαπέδου. Αµέσως κάτω από την επιφάνεια του, και πλησίον των δύο 
παραστάδων της θύρας του δωµατίου, βρέθηκαν δύο ανεστραµµένα αγγεία: ένας 
µεσοκυκλαδικός σκύφος (Α67) στα νότια και µία µεσοκυκλαδική φιάλη (Α68) στα 
βόρεια (Φωτ. 26). 
 
 

19. ΝΦΠ 70  
Το φρέαρ αυτό βρίσκεται ανατολικά της οδού ∆ακτύλων και ΝΑ του τοµέα Α 

και έχει διαστάσεις 3.40µ(Β)Χ3.52µ(Ν)Χ4.53µ(Α)Χ3.36µ(∆). Κατά την ανασκαφή 
του χώρου αυτού αποκαλύφθηκε δωµάτιο κτηρίου που ορίζεται και από τις τέσσερις 
πλευρές µε τοίχους που σώζονται σε ύψος πάνω από 4.00µ γεγονός που σηµαίνει ότι 
πρόκειται για ένα διώροφο κτήριο. Το κτήριο είναι θεµελιωµένο πάνω στο φυσικό 
βράχο και χρονολογείται από τα ευρήµατα στην τελευταία φάση του οικισµού 
(υστεροκυκλαδική ΙΑ). 
Κατά τον καθαρισµό του δυτικού τοίχου  του δωµατίου του άνω ορόφου  (Τχ.3α)και 
σε βάθος 1.30µ από το υψηλότερο σωζόµενο σηµείο του, εµφανίστηκαν  εντός  της 
τοιχοποιίας δύο πανοµοιότυπα ρυτά σε σχήµα ταύρου . Τα ρυτά τα οποία είχαν 
γραπτή διακόσµηση (ερυθρό επίχρισµα και λευκές επίθετες κηλίδες) βρέθηκαν 
θραυσµένα λόγω της µεγάλης παραµόρφωσης του τοίχου αλλά φαίνεται ότι µάλλον 
είχαν τοποθετηθεί µε το κεφάλι προς τα έξω (Σχ. 16, Φωτ. 27, 28, 29, 30). Στο χώρο 
αυτό βρέθηκαν περί τα 90 αγγεία, τα περισσότερα ακέραια. Εκτός από µεγάλους 
πίθους και χύτρες όλα σχεδόν τα σχήµατα που συναντούµε στον οικισµό του 
Ακρωτηρίου υπάρχουν εδώ. Το σηµαντικό είναι ότι όλα αυτά βρέθηκαν σε ένα τόσο 
περιορισµένο χώρο και κάποια απ� αυτά είναι  ειδικής χρήσης όπως καρποδόχη, ρυτά 
διαφόρων τύπων, κύπελλο κοινωνίας, κύµβη µε απεικόνιση δελφινιών, µια µινωική 
γραπτή οφθαλµοπρόχους. Επίσης στο χώρο βρέθηκαν και τρεις τρίτωνες η σηµασία 
των οποίων έχει κάποιες φορές και τελετουργική σηµασία καθώς και ένα µαρµάρινο 
σχηµατικό πλακοειδές ειδώλιο.  
 
 

20. ΝΦΠ 71(Π) (Σχ. 17, Φωτ. 31) 
Το φρέαρ αυτό βρίσκεται ΝΑ του τοµέα Α και έχει διαστάσεις 3.00µ (Β και 

Ν)Χ2.72µ (Α και ∆). Η ανασκαφή του χώρου αυτού αποκάλυψε τµήµατα δύο τοίχων 
(Τχ.1και 2), που σώζονται σε ύψος πάνω από δύο µέτρα και ορίζουν δωµάτιο από τα 
δυτικά και βόρεια αντίστοιχα. Η ανασκαφέας έχει διακρίνει τρία δάπεδα σε 
διαφορετικούς ορίζοντες αλλά αυτό που ενδιαφέρει είναι το δάπεδο ακριβώς πάνω 
από το βράχο. Κάτω από το δάπεδο αυτό που αποτελείται από πατηµένο χώµα 
αποκαλύφθηκε ρηχό άωτο κυάθιο ανεστραµµένο (Α13). Μετά την αφαίρεση και του 
υποστρώµατος του δαπέδου αποκαλύφθηκε ο φυσικός βράχος και λαξευµένες µέσα 
                                                           
28 Το ύψος για ένα ισόγειο χώρο φαίνεται υπερβολικό, παρόλα αυτά η ανασκαφέας σηµειώνει ότι 
πουθενά δεν παρατήρησε ίχνη που θα την έκαναν να υποθέσει την ύπαρξη κάποιας ενδιάµεσης οροφής 
µεταξύ του δαπέδου του ισογείου και αυτού του πρώτου ορόφου.  
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σ� αυτόν τέσσερις κοιλότητες. Εντός της κυκλικής κατόψεως κοιλότητας γ που είχε 
διάµετρο 0.40µ και βάθος 0.23µ αποκαλύφθηκε ανεστραµµένη µεσοκυκλαδική 
αβαφής φιάλη (Φωτ. 32) µε αποτύπωµα ψάθας στον κάτω µέρος της βάσης (Α17) 
καθώς και ένα τµήµα σχιστόπλακας. 
 
 

21. NΦΠ 73 (Σχ.  18) 
To φρέαρ βρίσκεται ανατολικά του τοµέα Α, έχει διαστάσεις 

3.20µ(Β)Χ3.40µ(Ν)Χ4.80µ(Α)Χ4.70µ(∆) και έχει ανασκαφεί πλήρως µόνο το βόρειο 
τµήµα του. Εκεί αποκαλύφθηκαν δύο τοίχοι (Β, Γ) οι οποίοι εδράζονται στο φυσικό 
βράχο και πιθανώς να ορίζουν ένα εσωτερικό χώρο.  Ίσως πάλι, να πρόκειται και για 
έναν εξωτερικό χώρο. Επίσης αποκαλύφθηκε µια κατασκευή (κατασκευή ∆), για την 
οποία η ανασκαφέας πιστεύει ότι είναι ένα είδος θρανίου, όµως πολύ πιθανόν να 
αποτελεί και τµήµα κατεστραµµένου τοίχου. Στο χώρο αυτό δεν εντοπίστηκε δάπεδο 
παρά µόνον ένα αρκετά καθαρό στρώµα πάχους 0.05-0.15µ ακριβώς πάνω από το 
φυσικό βράχο.  
Η επιφάνεια του βράχου εµφανίζει έξι λαξευµένες κοιλότητες διαφόρων µεγεθών. Η 
κοιλότητα 1, στη Β∆ γωνία του χώρου, µε διάµετρο 0.22µ και βάθος 0.05µ περιείχε 
τα όστρακα δύο αγγείων που µετά τη συγκόλληση έγινε αντιληπτό ότι επρόκειτο για 
µια µεσοκυκλαδική φιάλη (Α24,1-ΑΚ.8231) και ένα µόνωτο µεσοκυκλαδικό κύπελλο 
µε γωνίωση (Α24,1-ΑΚ.8237). Η κοιλότητα 4, στη ΝΑ γωνία του χώρου, µε διάµετρο 
0.22µ και βάθος 0.08µ, περιείχε τα όστρακα αγγείου που µετά τη συγκόλληση 
έδωσαν έναν µεσοκυκλαδικό σκύφο (Α25-ΑΚ.8229). Η κοιλότητα 5 βρίσκεται 
επίσης στη ΝΑ γωνία και έχει διάµετρο 0.31µ και βάθος 0.21µ. Ένα τµήµα της ήταν 
καλυµµένο µε µια πλάκα ενώ κατά την αφαίρεση της επίχωσής της αποκαλύφθηκε 
µια µεσοκυκλαδική φιάλη ανεστραµµένη (Α26-ΑΚ.8204) (Φωτ. 33) καθώς επίσης 
και τρία λίθινα σφαιρίδια. 
 
 
 

22. ΝΦΠ 75 (Σχ. 19,  Φωτ. 34) 
Το φρέαρ αυτό βρίσκεται στα δυτικά του Τοµέα Α. Η ανασκαφή έφερε στο 

φως δωµάτιο που ορίζεται από τρεις τοίχους στα νότια δυτικά και βόρεια αντίστοιχα 
(Τχ ∆, Ε και Β). Οι ανασκαφείς διακρίνουν δύο φάσεις στο δυτικό και νότιο τοίχο 
ενώ η κεραµεική των επιχώσεων µέχρι και το βράχο  ανήκει στην  υστεροκυκλαδική Ι 
περίοδο. ∆άπεδο δεν σώθηκε αλλά προφανώς βρισκόταν λίγο πάνω από το επίπεδο 
του βράχου όπου παρατηρήθηκε ένα συµπαγές στρώµα. Ο φυσικός βράχος που 
ορίζεται από τους τοίχους αυτούς εµφανίζει 15 λαξευµένες κοιλότητες η κατασκευή 
των οποίων προηγείται χρονολογικά των τοίχων. Οι κοιλότητες οι οποίες µας 
ενδιαφέρουν είναι οι κ.3,4,5,6,7. Εντός της κοιλότητας 3 που παρουσίαζε ωοειδή 
κάτοψη, µέγιστη διάµετρο 0.50µ. και ελάχιστη 0.24µ, βρέθηκε τµήµα µυλόλιθου 
(Β45). Εντός της σχεδόν κυκλικής κοιλότητας 4 (Φωτ. 35), µε µέγιστη διάµετρο 
0.40µ και βάθος 0.10µ, βρέθηκαν δίπλα δίπλα  ένα τµήµα µυλόλιθου µε την 
επιφάνεια χρήσης προς τα  επάνω (Β46) καθώς και ένας ανεστραµµένος 
µεσοκυκλαδικός σκύφος (Α6). Οι κοιλότητες 5 και 6 τέµνονται. Η πρώτη, σχεδόν 
κυκλική,  έχει µέγιστη διάµετρο 0.33µ και βάθος 0.18µ και η δεύτερη, ωοειδής,  
µέγιστη διάµετρο 0.48µ ενώ ελάχιστη  0.28µ. Στο σηµείο τοµής τους  αποκαλύφθηκε 
ανεστραµµένο µόνωτο κύπελλο µε γωνίωση (Α5) ενώ εντός της κ.6 µια 
ανεστραµµένη µεσοκυκλαδική φιάλη (Α7). Η κοιλότητα 7, ωοειδούς κατόψεως µε 
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µέγιστη διάµετρο 0.60µ και ελάχιστη 0.35µ., περιείχε δύο µυλόλιθους (Β47,48) ο 
ένας  πάνω στον άλλο και  µε την επιφάνεια χρήσης σε επαφή. 
 
 

23. ΝΦΠ 78 (Σχ. 20) 
To φρέαρ βρίσκεται ΒΑ του τοµέα Α και έχει διαστάσεις 

3.02µ(Β)Χ3.36µ(Α)Χ3.00µ(Ν)Χ3.30µ(∆). Η ανασκαφή του χώρου αυτού αποκάλυψε 
αρχιτεκτονικά στοιχεία δύο τουλάχιστον φάσεων αλλά η αποσπασµατικότητα των 
στοιχείων αυτών δε βοηθά αρκετά στην ερµηνεία του χώρου. Κάτω από στρώµα το 
οποίο πιθανόν να αποτελούσε δάπεδο του ισογείου εµφανίστηκε ο φυσικός βράχος 
στην επιφάνεια  του οποίου (στο Β∆ τµήµα του φρέατος) εντοπίστηκαν τρεις κύριες 
κοιλότητες (Φωτ.36) από τις οποίες η κ.1, µε ωοειδή κάτοψη, βάθος 0.27µ και 
µέγιστη διάµετρο 0.98µ, περιλαµβάνει δύο µικρότερες (κ.5 και 6). Στο πάνω µέρος 
της επίχωσης της  κ.1 αποκαλύφθηκε σχεδόν ολόκληρο τριβείο (Β141) µε την 
επιφάνεια χρήσης προς τα πάνω (Φωτ. 37). Εντός της µικρής κυκλικής κοιλότητας 6 
µε βάθος 0.33µ και διάµετρο 0.34µ αποκαλύφθηκε τµήµα τριβείου (Β142) και πάνω 
σ΄αυτό µία µεσοκυκλαδική φιάλη µε το στόµιο προς τα πάνω (Α56). 
 
 

24. ΝΦΠ 80Α (Σχ. 21, Φωτ.38) 
Το φρέαρ αυτό βρίσκεται Β∆ του τοµέα Α και δε σχετίζεται µε κάποιο ήδη 

γνωστό κτήριο. Οι διαστάσεις του είναι περίπου 3µ(Α-∆)Χ2.50µ(Β-Ν)29. 
Αποκαλύφθηκε τµήµα κτηρίου που εµφανίζει  ισόγειο και υπόγειο χώρο. Ο ισόγειος 
χώρος είχε αρκετά µεγάλες διαστάσεις (5.50µ.Χ 3.00µ.) ενώ ο υπόγειος που 
αποκαλύφθηκε κάτω από το βόρειο τµήµα του είναι ορατός κατά ένα µέρος µε 
διαστάσεις 2.90µ(Α-∆)Χ1.40µ(Β-Ν).Το ύψος του υπολογίζεται σε 1.50µ περίπου ενώ 
δεν εντοπίστηκε κάποια είσοδος, γεγονός που κάνει πιθανή την ύπαρξη πρόσβασης 
µέσω εσωτερικού ανοίγµατος και σκάλας του ισογείου. Η ανασκαφέας θεωρεί ότι ο 
χώρος αυτός ήταν αποθηκευτικός αφού πάνω στο δάπεδο του χώρου βρέθηκαν λίθινα 
εργαλεία (κυρίως τριπτήρες) αλλά µικρό σύνολο αγγείων µε πιο σηµαντικό ένα 
αµφορέα ο οποίος έσωζε και το περιεχόµενό του (δηµητριακά). Όλα τα αγγεία αυτά 
ανήκουν στην υστεροκυκλαδική περίοδο. Το δάπεδο του υπογείου αποτελούνταν από 
πατηµένο χώµα και είχε καταργήσει ένα άλλο παλιότερο δάπεδο το οποίο είχε 
διαµορφωθεί πάνω από το φυσικό βράχο, και εκτός του σκληρού πατηµένου χώµατος 
εµφάνιζε και αραιά τοποθετηµένες σχιστόπλακες. ∆εν προσδιορίζεται εάν το δάπεδο 
αυτό σχετίζεται µε τον ίδιο χώρο ή ανήκει σε κάποια άλλη προγενέστερη οικοδοµική 
φάση. Μάλλον όµως θα ισχύει το δεύτερο αφού, κατά την αφαίρεση του 
πρωιµότερου αυτού δαπέδου, εµφανίστηκε, κάτω απ� αυτό και πάνω στο φυσικό 
βράχο, ανεστραµµένη µεσοκυκλαδική ακόσµητη φιάλη θραυσµένη (Φωτ. 39). Η 
αφαίρεση του δαπέδου αυτού αποκάλυψε και δύο λαξευµένες στο βράχο κοιλότητες. 
Η κ.1 ελλειψοειδούς κατόψεως έχει µέγιστη διάµετρο 0.57µ. και βάθος 0.14µ. Στο 
πάνω µέρος της επίχωσής της υπήρχε µυλόλιθος (Β47) µε την επιφάνεια τριβής προς 
τα επάνω. 
 
 

25. ΝΦΠ 61 (∆υτ. Τµήµα) (Σχ. 22, Φωτ. 40)
Στο φρέαρ αυτό αντιπροσωπεύονται όλες σχεδόν οι φάσεις του οικισµού αλλά 

εµάς µας ενδιαφέρει αυτή του τέλους της µεσοκυκλαδικής περιόδου. Αποκαλύφθηκε 
                                                           
29 Οι αρχικές διαστάσεις της τοµής ήταν 3µΧ5.50µ. αλλά τελικά περιορίστηκε ο προς ανασκαφήν 
χώρος. 
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δωµάτιο που ορίζεται από τους τοίχους Τχ.1,2,3, οι οποίοι σώζονται σε αρκετό ύψος, 
καθώς επίσης και το δάπεδο του χώρου αυτού. Μετά την αφαίρεση του δαπέδου (από 
πατηµένο χώµα και ίσως και σχιστόπλακες), και στο νότιο τµήµα εµφανίστηκε 
ανεστραµµένη µεσοκυκλαδική φιάλη (Α2) (Φωτ. 41) η οποία µετά την αφαίρεσή της  
αποκάλυψε οστά τα οποία ανήκαν σε νεογέννητο βρέφος και τα οποία καλύπτονταν 
απ� το αγγείο αυτό (Φωτ. 42). Η διατήρηση των οστών δεν ήταν ιδιαίτερα καλή και η 
ταφή δε συνοδευόταν  από κανένα απολύτως κτέρισµα.  

Πρόκειται για µια περίπτωση intra muros ταφής και µάλιστα κάτω από το 
δάπεδο µιας οικίας που βρίσκεται σε χρήση. Λόγω ιδιαιτερότητας του ευρήµατος θα 
επανέλθουµε στο τρίτο µέρος όπου θα προσπαθήσουµε να αναζητήσουµε τη σχέση 
του ευρήµατος αυτού µε το έθιµο των «αποθέσεων θεµελίωσης». 
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               ΜΕΡΟΣ    ∆ΕΥΤΕΡΟ 
   

                Ανάλυση δεδοµένων  
 
 
 
 

∆ιασπορά των αποθέσεων θεµελίωσης  
Αν τοποθετήσουµε όλες τις περιπτώσεις που αναφέραµε επάνω στο γενικό 

τοπογραφικό του αρχαιολογικού χώρου διαπιστώνουµε ότι το φαινόµενο 
παρατηρείται σε όλη την έκταση του οικισµού (Σχ. 1). Η µεγαλύτερη ωστόσο 
συγκέντρωση περιπτώσεων παρατηρείται στα ανατολικά και βόρεια του οικισµού 
γεγονός που µπορεί να οφείλεται σε δύο λόγους:  
α) στις περιοχές όπου υπάρχει µεγαλύτερη συγκέντρωση αποθέσεων θεµελίωσης 
έχουν αποκαλυφθεί αντίστοιχα και περισσότερα τµήµατα κτηρίων της 
µεσοκυκλαδικής περιόδου, εποχή  µε την οποία σχετίζεται και η πλειονότητα των 
αποθέσεων που έχουµε εντοπίσει. (Προσπάθεια ερµηνείας αυτού του φαινοµένου 
γίνεται σε επόµενη ενότητα)   
β) στον παράγοντα τύχη αφού, όπως έχουµε αναφέρει, η ανασκαφή των φρεάτων 
είναι πολύ αποσπασµατική. Έτσι, η διαφορά στην εξάπλωση του φαινοµένου µπορεί 
να µην υφίσταται στην πραγµατικότητα αλλά η θέση των φρεάτων που ανασκάφηκαν 
έτυχε να µας δώσει αυτή την εντύπωση.  
 
         Η θέση, ο αριθµός των αποθέσεων σε σχέση µε τα κτήρια ή δωµάτια  

και η χρήση των χώρων αυτών 
Το πρόβληµα που συναντάµε στην απάντηση  του ερωτήµατος για το ποια 

είναι η θέση των αποθέσεων σε σχέση µε τα κτήρια είναι και πάλι η 
αποσπασµατικότητα της ανασκαφής. Σε αρκετές περιπτώσεις όπου σηµειώνονται 
«αποθέσεις θεµελίωσης», δεν µπορούµε να κατανοήσουµε σε τι χώρο βρισκόµαστε 
δηλ. αν πρόκειται για εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. Είναι δύσκολο επίσης να 
ορίσουµε το χώρο-δωµάτιο που σχετίζεται µε την απόθεση αυτή, και στη συνέχεια να  
το εντάξουµε στο  κτήριο στο οποίο ανήκει.  

To άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι σε µια ανασκαφική τοµή µπορούµε να 
συναντήσουµε πάνω από µια αποθέσεις και αυτό γίνεται αντιληπτό κυρίως στις  
αποθέσεις που βρίσκονται εντός κοιλοτήτων. Έτσι συµβαίνει να έχουµε ακόµη και 
τέσσερις αποθέτες µέσα σε µια περιορισµένη ανασκαφική τοµή (περίπτωση 5). Αν 
λοιπόν σε µια τόσο µικρή έκταση αποκαλύπτονται µια ή περισσότερες αποθέσεις, 
υποθέτουµε ότι σ΄ ένα  ολόκληρο κτήριο ο αριθµός θα ήταν πιο µεγάλος και πιθανώς 
κάθε δωµάτιο του ισογείου να έκρυβε κάτω από το δάπεδό του µια τέτοια απόθεση. 
Από την άλλη µεριά βέβαια, υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις τοµών στις οποίες δεν 
βρέθηκαν τέτοιες αποθέσεις αλλά σε λίγες απ� αυτές ανασκάφηκε ολόκληρη η 
έκταση ενός δωµατίου. Τέλος, ακόµη κι αν θεωρήσουµε ότι η εύρεση τόσων  
«αποθέσεων θεµελίωσης» ήταν  αποτέλεσµα τύχης, εξακολουθούµε να πιστεύουµε 
ότι, κατά την οικοδόµηση ενός κτηρίου, οι αποθέσεις που γίνονταν  ήταν µάλλον 
πολυάριθµες και διασκορπισµένες σε διάφορα σηµεία του. 
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 Όσον αφορά τώρα στη θέση των αποθέσεων µέσα σε ένα χώρο � δωµάτιο, 
φαίνεται ότι οι περισσότερες τοποθετούνται κάτω από το δάπεδο χωρίς ιδιαίτερη 
προτίµηση. ∆ύο µόνο περιπτώσεις ξεχωρίζουν όσον αφορά στο σηµείο της απόθεσης. 
Η περίπτωση 18, όπου τα δύο ανεστραµµένα αγγεία βρέθηκαν κάτω από το δάπεδο, 
τοποθετηµένα στα δύο άκρα του κατωφλίου της θύρας του δωµατίου και η περίπτωση 
17, όπου το αγγείο είχε τοποθετηθεί κάτω απ� το δάπεδο και κοντά στο θυραίο 
άνοιγµα του δωµατίου. 

 Ένα άλλο ζητούµενο είναι ο χαρακτήρας  και η χρήση του χώρου εντός του 
οποίου γίνεται η απόθεση, πράγµα αρκετά δύσκολο να διερευνηθεί αφού, οι χώροι 
αυτοί βρέθηκαν, ως επί το πλείστον, µπαζωµένοι µε υλικό που προέκυψε από τη 
σεισµική καταστροφή των αρχών της υστεροκυκλαδικής περιόδου. Αυτό έγινε βέβαια 
προκειµένου να ισοπεδωθεί ο χώρος και να χρησιµοποιηθεί εκ νέου  µε ανέγερση 
καινούριου οικοδοµήµατος. Έτσι, σε ό,τι αφορά στη χρήση των δωµατίων εντός των 
οποίων εντοπίστηκαν οι αποθέσεις θεµελίωσης, µόνον σε τέσσερις περιπτώσεις 
µπορούµε να κάνουµε βάσιµες υποθέσεις: 
α) στην περίπτωση 15, πάνω στο δάπεδο του δωµατίου, κάτω απ� το οποίο 
παρατηρήσαµε απόθεση επτά αγγείων, βρέθηκαν ένας πίθος και µια τσαγιέρα in situ, 
καθώς και πολλά άλλα τµήµατα πίθων. Το γεγονός αυτό µάλλον µας δείχνει ότι ο 
χώρος ήταν αποθηκευτικός. 
β) στην περίπτωση 19, το δωµάτιο όπου βρέθηκαν, εντός της τοιχοποιίας, τα δύο 
ταυρόσχηµα ρυτά, έδωσε περί τα 90 αγγεία30, τα περισσότερα ακέραια, γεγονός που 
και πάλι δηλώνει µια αποθηκευτική χρήση του χώρου. 
γ) το δωµάτιο που αποκαλύφθηκε στην περίπτωση 24 έχει αποθηκευτικό και 
εργαστηριακό χαρακτήρα αφού εκεί βρέθηκαν αρκετά λίθινα εργαλεία, αγγεία, καθώς 
και ένας αµφορέας που περιείχε δηµητριακά στο εσωτερικό του. Το πρόβληµα εδώ 
είναι εάν ο χώρος αυτός σχετίζεται άµεσα µε την απόθεση, η οποία βρέθηκε κάτω 
από ένα παλαιότερο καταργηµένο δάπεδο του ίδιου χώρου. 
δ) στην περίπτωση 16, οι δύο προχοΐσκες βρέθηκαν στην τοιχοποιία δωµατίου που 
σύµφωνα µε την ανασκαφέα αποτελούσε µαγειρείο (αφού βρέθηκαν εστίες και ίχνη 
αιθάλης στους τοίχους). 
 Βέβαια, οι περιπτώσεις αυτές που αναφέραµε, µπορεί να µην είναι τόσο 
σηµαντικές για τον προσδιορισµό της χρήσης των χώρων που συναντώνται οι 
αποθέσεις θεµελίωσης αφού είναι σύνηθες φαινόµενο στο ισόγειο των κτηρίων να 
έχουµε αποθήκες ή χώρους που γίνονται οικιακές εργασίες � εργαστήρια. 
 
        Τα είδη � µορφές  αποθέσεων 

Από τις περιπτώσεις στις οποίες αναφερθήκαµε είναι φανερό ότι η κύρια 
µορφή «απόθεσης θεµελίωσης» που εµφανίζεται στον οικισµό του Ακρωτηρίου είναι 
η απόθεση αγγείων, που κάποιες φορές συνοδεύονται και µε διάφορα άλλα 
αντικείµενα. Φαίνεται επίσης ότι υπάρχει µια ποικιλία στη µορφή των αποθέσεων. 
Γενικά, µπορούµε να διακρίνουµε δύο κατηγορίες ως προς το χώρο της απόθεσης : 
την πρώτη κατηγορία, που είναι και η µεγαλύτερη, αποτελούν οι αποθέσεις που 
βρίσκονται κάτω από τα δάπεδα των κτισµάτων και τη δεύτερη, που είναι πολύ 

                                                           
30 Ο αριθµός των αγγείων είναι µεγάλος έστω και αν υποθέσουµε ότι τα αγγεία αυτά προέρχονταν και 
από τους δύο ορόφους του χώρου που αποκαλύφθηκε. Βέβαια, υπάρχει και η περίπτωση τα αγγεία να 
αποθηκεύτηκαν εκεί κατά την τελευταία φάση του οικισµού, λίγο πριν την ηφαιστειακή καταστροφή. 
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µικρότερη, την αποτελούν οι αποθέσεις εντός της τοιχοποιίας, είτε αυτές εντοπίζονται 
στα θεµέλια είτε σε υψηλότερο επίπεδο31.  
 

Α) Αποθέσεις κάτω από δάπεδο. 
Οι αποθέσεις αυτές που αφορούν στην πλειονότητα των περιπτώσεων  

µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής32: 
1.Απόθεση αγγείων πάνω στο φυσικό βράχο (περιπτώσεις: 7, 8, 9, 17, 18, 20, 

24 ) 
Tα αγγεία αυτά τα εντοπίζουµε αµέσως µετά την αφαίρεση του δαπέδου να 

είναι τοποθετηµένα πάνω στο φυσικό βράχο33.  Αυτό συµβαίνει αφού και τα κτήρια, 
µε τα οποία συνδέονται οι αποθέσεις, εδράζονται στο ίδιο επίπεδο. Πριν στρωθεί το 
δάπεδο, που στις περισσότερες περιπτώσεις συνίσταται σε πατηµένη γη, 
τοποθετούνται τα αγγεία είτε ανεστραµµένα, που είναι και το πιο συχνό, είτε όχι 
(9,17). Τα αγγεία αυτά είναι σχεδόν πάντα ακέραια και όταν βρίσκονται θραυσµένα 
αυτό οφείλεται στο πάτηµα του χώµατος προκειµένου να σχηµατιστεί η σκληρή 
επιφάνεια του δαπέδου. Το είδος των αγγείων που συναντούµε εδώ είναι συνήθως 
ακόσµητα όπως: η φιάλη (µε γωνίωση και συνήθως αποτύπωµα ψάθας στη βάση), ο 
κυκλαδικός µόνωτος σκύφος (επίσης µε γωνίωση και επίπεδη εξέχουσα βάση), τα 
άωτα κυάθια34 και (σε µια περίπτωση) τα βαθιά µόνωτα κύπελλα µε γραπτή 
διακόσµηση. Μια ιδιαίτερη περίπτωση είναι η 8 όπου µια φιάλη βρέθηκε 
τοποθετηµένη ανάποδα εντός  τµήµατος (βάση και κάτω µέρος) κλειστού γραπτού 
αγγείου. 

2.Αγγεία µέσα σε λαξευµένες κοιλότητες του φυσικού βράχου35 (περιπτώσεις 
1,2,3,4,5,6,8,11,12,13,17,20,21,22,23,24). 

Οι κοιλότητες αυτές, λαξευµένες στο µαλακό φυσικό βράχο, είναι  ως επί το 
πλείστον κυκλικής ή σπανιότερα ωοειδούς κατόψεως. Σπάνια, οι κοιλότητες αυτές 
είναι φυσικές οπότε το σχήµα τους δεν παρουσιάζει κανονικότητα (π.χ. περίπτωση 2, 
κοιλότητα Γ). Το µέγεθός τους µπορεί να είναι από πολύ µικρό (διάµετρος και βάθος: 
0.10µ.) έως αρκετά µεγάλο (1.00µ. διάµετρο και 0.70µ. βάθος) αλλά οι περισσότερες 
είναι µεσαίου µεγέθους (περίπου 0.50µ. διάµετρο και 0.20-0.30µ. βάθος). Στο σηµείο 
αυτό, θα κάνουµε µια παρένθεση για να δώσουµε περαιτέρω στοιχεία για τις 
κοιλότητες αυτές. 

Σαν φαινόµενο, οι λαξευµένες κοιλότητες στο φυσικό βράχο, πάνω στον 
οποίο είναι χτισµένος ο οικισµός του Ακρωτηρίου, ήταν ελάχιστα γνωστό µέχρι τη 
διενέργεια της σωστικής ανασκαφής των τελευταίων ετών. Κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας, αποκαλύφθηκε ένας µεγάλος αριθµός τέτοιων κοιλοτήτων σε ολόκληρη 
την έκταση του οικισµού36. Αν και για τη χρονολόγηση της κατασκευής των 
                                                           
31 Ο όρος απόθεση θεµελίωσης φαίνεται ότι δεν ταιριάζει στην περίπτωση που η απόθεση βρίσκεται 
µέσα στην τοιχοποιία αλλά σε σηµείο ψηλότερο απ� τα θεµέλια. Μπορεί να δικαιολογηθεί όµως αφού 
ο σκοπός και αυτής της απόθεσης  παραµένει ο ίδιος, η ενίσχυση και προστασία του κτηρίου. 
32 Σε κάποιες τοµές µπορούµε να έχουµε περισσότερες από µια µορφές απόθεσης ή ακόµη και η ίδια 
απόθεση να συνδυάζει στοιχεία από περισσότερες από µια κατηγορίες που εµείς  έχουµε δηµιουργήσει. 
33 Ο φυσικός βράχος είναι φυσικά ή τεχνητά εξοµαλυσµένος. 
34 Τον όρο άωτο κυάθιο  χρησιµοποιεί ο Μαρινάτος ενώ στη διεθνή βιβλιογραφία ο όρος για το είδος 
του αγγείου αυτού είναι conical cup. Κατά τη γνώµη µας, ο δεύτερος όρος, παρότι πιο διαδεδοµένος, 
δεν είναι σωστός γιατί το σχήµα του εν λόγω αγγείου δεν είναι κωνικό αλλά ίσως κολουροκωνικό 
χωρίς και αυτός ο όρος να ανταποκρίνεται ακριβώς στο σχήµα του αγγείου αυτού. Έτσι εµείς 
ακολουθούµε τον πρώτο όρο.   
35 Εδώ, λόγω διαµορφωµένου χώρου που δέχεται την απόθεση, µπορούµε να µιλάµε για «αποθέτες 
θεµελίωσης».  
36 Ο Μαρινάτος είχε εντοπίσει τρεις κοιλότητες στο βράχο εντός του µυλώνα στον τοµέα Α  (Thera 
III,13,pl.10,1) και  µια άλλη  στο δωµάτιο 6 του τοµέα Β (Thera III,36, pl.30,2) χωρίς όµως να τους 
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κοιλοτήτων αυτών απαιτείται συνολική έρευνα στο χώρο, έρευνα που βρίσκεται σε 
εξέλιξη, είναι µάλλον σίγουρο ότι η πρώτη χρήση των κοιλοτήτων αυτών συνδέεται 
µε την πρωτοκυκλαδική φάση του οικισµού37, όταν δηλαδή το επίπεδο κατοίκησης 
βρίσκονταν κοντά ή επάνω στο φυσικό βράχο. Σ� αυτό συνηγορεί και το γεγονός ότι 
και οι υπόγειοι λαξευτοί θάλαµοι που αποκαλύφθηκαν µέσα στον ίδιο βράχο ανήκουν 
στην ίδια περίοδο38. Ένα άλλο γεγονός που δηλώνει την πρωιµότερη ύπαρξη των 
κοιλοτήτων σε σχέση µε τα κτήρια, µε τα οποία συνδέονται οι αποθέσεις θεµελίωσης, 
είναι η άναρχη εµφάνισή τους σε σχέση µε τα κτήρια αυτά. Έτσι, σε άλλους χώρους 
έχουµε µεγάλο αριθµό κοιλοτήτων, σε άλλους µια ή καµία και επιπλέον, δεν 
εµφανίζονται σε κάποια τάξη µέσα στο δοµηµένο χώρο. Παρατηρούνται κοιλότητες 
στα όρια των κτηρίων, µέσα και έξω απ� αυτά, και άλλες που συµπίπτουν µε τοίχους 
ή κατασκευές. Αινιγµατική είναι και η πρώτη χρήση των κοιλοτήτων αυτών, ερώτηµα 
που προβληµατίζει µε το µεγάλο αριθµό και την εξάπλωσή τους αλλά  δε θα 
αποτελέσει αντικείµενο της εργασίας αυτής39. Όποτε όµως και αν λαξεύτηκαν οι 
κοιλότητες αυτές και όποια χρήση και αν είχαν αρχικά, είναι σίγουρο ότι, κάποια 
στιγµή, κάποιες απ� αυτές, χρησιµοποιήθηκαν ως «αποθέτες θεµελίωσης». Και λέµε 
κάποιες γιατί σε καµία περίπτωση δε µπορούµε να πούµε ότι όλες οι κοιλότητες 
έχουν το χαρακτήρα «αποθετών θεµελίωσης» αφού, ενώ ο αριθµός των κοιλοτήτων 
είναι πολύ µεγάλος, σε λίγες απ� αυτές παρατηρήσαµε αποθέσεις που σχετίζονται µε 
το θέµα µας. Οι περισσότερες, είναι γεµισµένες µε επίχωση, απλά και µόνο για να 
ισοπεδωθεί ο χώρος και στη συνέχεια να δηµιουργηθεί το δάπεδο. 

Οι αποθέσεις στις κοιλότητες δεν περιορίζονται µόνο στα αγγεία, όπως στις 
υπόλοιπες περιπτώσεις, αλλά περιλαµβάνουν και κάποια άλλα αντικείµενα40. Έτσι, 
εντός των κοιλοτήτων, εκτός από τους τύπους  αγγείων που αναφέραµε και τη 
µαστοπρόχου (µε διακόσµηση) που εµφανίζεται εδώ σε δύο περιπτώσεις, βρίσκουµε: 
µυλόλιθους ή τµήµατα µυλόλιθων, σφονδύλια, λίθινα σφαιρίδια, απολεπίσµατα 
οψιανού και άλλα αδιάγνωστα θραυσµένα λίθινα αντικείµενα και τµήµατα αγγείων.  

Ο αριθµός των αγγείων σε κάθε κοιλότητα � αποθέτη κυµαίνεται από ένα έως 
τρία41 τα οποία µπορεί να είναι ανεστραµµένα ή σπανιότερα τοποθετηµένα στο πλάι 
ή στη βάση τους. Επίσης, έχουµε την περίπτωση ανεστραµµένων αγγείων κατά ζεύγη 
όπου το ένα καλύπτει το άλλο, πράξη που  πιθανώς να συµβαίνει λόγω έλλειψης 
χώρου. Σηµειώνουµε τέλος ότι στην πλειονότητά τους τα αγγεία είναι ακόσµητα. 

                                                                                                                                                                      
δώσει κάποια ερµηνεία που να σχετίζεται µε απόθεση θεµελίωσης. Επίσης,  κοιλότητες  εντοπίστηκαν 
στις δοκιµαστικές τοµές της ∆υτικής Οικίας και αναφέρονται από τον Ντούµα (ΠΑΕ 1984β, 342 και 
ΠΑΕ 1985, 170). 
37 Την ίδια εντύπωση έχει και ο Μαρινάτος (Thera III,13)  
38 Πρόκειται για καινούρια ανασκαφικά δεδοµένα οπότε δεν είµαστε ακόµα σε θέση να µιλήσουµε 
τόσο για την ακριβή χρονολόγηση όσο και για τη χρήση των θαλάµων αυτών. Πάντως, οι θάλαµοι 
αυτοί καταργούνται και µπαζώνονται ήδη από το τέλος της πρωτοκυκλαδικής ΙΙΙ περιόδου 
39 Παρόµοιες κοιλότητες από οικισµούς της εποχής του Χαλκού αναφέρονται από διάφορες θέσεις  της 
ηπειρωτικής Ελλάδας (Ορχοµενός,  Ζυγουριές, Γωνιά, Εύτρηση, Αγ. Κοσµάς), του Ανατολικού 
Αιγαίου και της Μ. Ασίας ( Θερµή Λέσβου, Hanay Tepe, Tροία Ι, Alisar). Βλ. Lamb 1931,61-64 για 
σχετική βιβλιογραφία και για  ερµηνεία της χρήσης των κοιλοτήτων αυτών. 
Στον οικισµό του Φτέλλου Θήρας (Ντούµας 1973, 161-166) βρέθηκε  λάξευµα στο βράχο το οποίο 
υποδεχόταν ένα µικρό πίθο. Ο ανασκαφέας θεωρεί ότι η τοποθέτηση του πίθου εντός της κοιλότητας 
έγινε προκειµένου να διατηρηθεί καλύτερα το υγρό περιεχόµενό του.  
40 Η απουσία τέτοιων αντικειµένων στις αποθέσεις εκτός κοιλοτήτων µπορεί να οφείλεται και στη 
δυσκολία να εντοπιστούν µέσα στην επίχωση αφού δεν ορίζονται σε ένα συγκεκριµένο χώρο, όπως 
γίνεται στην περίπτωση των κοιλοτήτων, και µπορεί να είναι διασκορπισµένα σ� όλο το στρώµα κάτω 
από την επιφάνεια του δαπέδου. 
41 ∆εν υπολογίζουµε τα τµήµατα αγγείων τα οποία µπορεί να αποτελούν και µέρος της επίχωσης µε 
την οποία πληρώθηκε η κοιλότητα � αποθέτης. 
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Οι µυλόλιθοι, οι οποίοι έχουν κυρτή τη µια επιφάνεια και επίπεδη την άλλη 
(επιφάνεια χρήσης), έχουν συνήθως µήκος γύρω στα 0.40µ και πλάτος 0.20µ και είναι 
κατασκευασµένοι από ντόπιο, σκληρό, µελανό ηφαιστειακό πέτρωµα. Στους 
αποθέτες, τους συναντούµε είτε ακέραιους είτε σε τµήµατα. Συνήθως αποτελούν το 
κάλυµµα της κοιλότητας και είναι τοποθετηµένοι µε την επιφάνεια χρήσης προς τα 
πάνω, άλλοτε είναι τοποθετηµένοι κατακόρυφα (περ.3), άλλοτε βρίσκονται στον 
πυθµένα της και άλλοτε βρίσκονται εντός της επίχωσής της χωρίς να κατέχουν 
κάποια ακριβή θέση. Υπάρχει ακόµη µια περίπτωση (22) όπου, εντός µιας 
κοιλότητας, που δεν περιέχει αγγεία, ο ένας µυλόλιθος βρίσκεται πάνω στον άλλο µε 
την επιφάνεια χρήσης σε επαφή. 

Σηµειώνουµε τέλος ότι υπάρχουν κοιλότητες �αποθέτες που περιέχουν 
µυλόλιθους ή τµήµατα αυτών χωρίς να συνοδεύονται από αγγεία ή άλλα 
αντικείµενα42 .  

3. Αποθέσεις τοποθετηµένες πάνω σε ένα προγενέστερο αρχαιολογικό 
στρώµα (περιπτώσεις:15,10) .  

Χωρίς καµία ιδιαίτερη διαµόρφωση που να την ορίζει, µπορεί να έχουµε µια 
απόθεση (αγγείων), διακριτή όµως, σύµφωνα µε το πρώτο κριτήριο που θέσαµε, από 
το περιβάλλον, που συνήθως έχει τη µορφή µπαζώµατος και προηγείται χρονολογικά 
(π.χ. στην περίπτωση 15 το στρώµα κάτω από τη δεύτερη στρώση του δαπέδου, όπου 
είναι τοποθετηµένα τρία από τα αγγεία της απόθεσης, ανήκει στην πρωτοκυκλαδική 
ΙΙΙ περίοδο). Τα αγγεία των αποθέσεων αυτών είναι φιάλες και κυκλαδικοί σκύφοι 
και είναι τοποθετηµένα ανάστροφα. 

4.Αποθέσεις µεταξύ δύο επάλληλων δαπέδων (περιπτώσεις: 14, 15). 
Στην περίπτωση 15, από τα επτά αγγεία που βρέθηκαν κάτω από το δάπεδο 

του δωµατίου, τα πέντε αποκαλύφθηκαν κάτω από την πρώτη στρώση και τα άλλα 
δύο κάτω από τη δεύτερη. Στη περίπτωση 14 και τα τρία αγγεία βρέθηκαν µεταξύ των 
δύο στρώσεων του δαπέδου. Χρονολογικά, οι στρώσεις αυτές δε διαφέρουν καθόλου 
(µε βάση την κεραµεική), αλλά αυτό δε σηµαίνει ότι µεταξύ των δύο στρώσεων δε 
µπορεί να υπάρχει µια µικρή χρονολογική διαφορά. Η εικόνα λοιπόν αυτή µπορεί να 
σηµαίνει ότι η πράξη της απόθεσης (15) έγινε σε δύο φάσεις δηλ. την πρώτη φορά 
όταν κατασκευάστηκε το κτήριο και τη δεύτερη όταν είχαµε επισκευή και στρώσιµο 
νέου δαπέδου43.  Η πιο απλή όµως εξήγηση µπορεί να δοθεί από το γεγονός ότι, 
καθώς το δάπεδο κατασκευάζεται από επάλληλες στρώσεις χώµατος, η τοποθέτηση 
των αγγείων να έγινε διαδοχικά σε δύο χρονικές στιγµές. Τα αγγεία των αποθέσεων 
της µορφής αυτής είναι φιάλες, σκύφοι, και (σε µια περίπτωση) χυτροπρόχοι. 

 
Β)Αποθέσεις κάτω από κτιστή κατασκευή 
Η µόνη περίπτωση είναι η 10 όπου επτά αγγεία (σκύφοι και φιάλες) βρέθηκαν 

κάτω από µια κτιστή κατασκευή, για την οποία δε δίνονται περισσότερα στοιχεία. Τα 
πέντε από τα αγγεία ήταν ανεστραµµένα ενώ δεν είναι σίγουρη η θέση των άλλων 
δύο. 
   

Γ) Αποθέσεις µέσα στην τοιχοποιία  
Είναι µια από τις πιο ενδιαφέρουσες µορφές αποθέσεων, και στον οικισµό του 

Ακρωτηρίου έχουµε εντοπίσει τρεις τέτοιες περιπτώσεις. Στην περίπτωση 2 το αγγείο 
έχει τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια του χτισίµατος του κτηρίου στα θεµέλια του 
τοίχου µε τέτοιο τρόπο ώστε να προεξέχει από την παρειά του. Βέβαια το σηµείο 
                                                           
42 Τον προβληµατισµό εάν πρόκειται για «απόθεση θεµελίωσης» µια τέτοια κοιλότητα θα τον 
εκθέσουµε στο τέταρτο µέρος της εργασίας. 
43  Για προσφορές κατά τη διάρκεια κατοίκησης ενός χώρου µιλάει και ο Μπουλώτης (1986, 8-15). 
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αυτό δεν ήταν ορατό στη συνέχεια αφού στρώθηκε το δάπεδο του χώρου σε ένα λίγο 
υψηλότερο επίπεδο. Το αγγείο σ� αυτή την περίπτωση ήταν όρθιο (άλλωστε θα ήταν 
δύσκολο να τοποθετηθεί µια πρόχους ανάποδα). 

 Στις δύο άλλες περιπτώσεις (16,19) η απόθεση έχει γίνει επίσης κατά τη 
διάρκεια του χτισίµατος του τοίχου αλλά σε ένα υψηλότερο σηµείο και όχι στα 
θεµέλια. Ενδιαφέρον είναι ότι και στις δύο αυτές περιπτώσεις έχουµε ζεύγη οµοειδών 
αγγείων, προχοϊδίων στην πρώτη και ταυρόσχηµων ρυτών στη δεύτερη τοποθετηµένα 
το ένα δίπλα στο άλλο. Στην περίπτωση 19 τα κεφάλια των ταύρων µάλλον 
προεξείχαν της τοιχοποιίας και ίσως ήταν ορατά. 
 
 

Τα αγγεία 
Οι τύποι των αγγείων που συναντούµε στις αποθέσεις θεµελίωσης δεν είναι 

πολλοί ενώ αυτοί που επικρατούν είναι τρεις. Το αγγείο που συναντούµε τις 
περισσότερες φορές (26) είναι η ακόσµητη φιάλη µε τη γωνίωση και σχεδόν πάντα το 
αποτύπωµα ψάθας στη βάση (Φωτ. 43). Ο κυκλαδικός σκύφος είναι το δεύτερο σε 
συχνότητα αγγείο (22) και αυτό ακόσµητο (Φωτ. 44), µε µια οριζόντια λαβή και 
γωνίωση κάτω απ� το χείλος ενώ το άωτο κυάθιο σε παραλλαγές (Φωτ. 45) κατέχει 
την τρίτη θέση (11). Άλλα αγγεία είναι η µαστοπρόχους (µε δίχρωµη διακόσµηση 
χελιδονιών σε τρεις περιπτώσεις ή ακόσµητη τις υπόλοιπες), τα µόνωτα κύπελλα (µε 
µετοπική διακόσµηση κάποιες φορές ή ακόσµητα) και σπάνια τα µικρογραφικά 
γραπτά προχοΐδια και τα ζωόµορφα ρυτά. Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι οι φιάλες 
και οι σκύφοι συναντώνται αποκλειστικά στις αποθέσεις της µεσοκυκλαδικής 
περιόδου ενώ για την υστεροκυκλαδική περίοδο πιο χαρακτηριστικό αγγείο είναι το 
άωτο κυάθιο44. 

 
Οι µυλόλιθοι 

Οι µυλόλιθοι, ακέραιοι ή τµήµατα, όπως έχουµε αναφέρει συναντώνται εντός 
των κοιλοτήτων - αποθετών είτε αυτόνοµα είτε σε σχέση µε άλλα αντικείµενα (Φωτ. 
46). Συνολικά έχουµε βρει 14 ακέραιους και 6 τµήµατα (συνήθως το ήµισυ). Σε 6 
περιπτώσεις απ� αυτές οι µυλόλιθοι δε συνοδεύονται από κάποιο άλλο αντικείµενο. 

 
Τα σφονδύλια 

Σφονδύλια βρέθηκαν σε δύο κοιλότητες � αποθέτες (Φωτ. 47). Στην 
περίπτωση 1 βρέθηκε ένα ακέραιο και ένα µισό και στην 5 ένα ακέραιο. 
 
 

Τα λίθινα σφαιρίδια 
    Συνολικά βρέθηκαν 10 σφαιρίδια από τόφφο σε τέσσερις κοιλότητες � 
αποθέτες (Φωτ. 48). Σε µια περίπτωση βρέθηκε ένα ενώ στις άλλες τρεις από τρία 
πάντα συνοδευόµενα από αγγεία και άλλα αντικείµενα  

 
                                        

     
 
 
 
                                                           
44 Αυτό δε συµβαίνει µόνο στις αποθέσεις θεµελίωσης αλλά παρατηρείται γενικότερα σ� όλο τον 
ανασκαµµένο  οικισµό. Η φιάλη της µεσοκυκλαδικής περιόδου αντικαθίσταται από το άωτο κυάθιο 
στην υστεροκυκλαδική περίοδο. 
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Χρονολόγηση των αποθέσεων 

 Ήδη, κατά την περιγραφή των αποθέσεων δώσαµε στοιχεία για τη 
χρονολόγησή τους, µέσω των αγγείων που βρέθηκαν σ� αυτές. Στο σηµείο αυτό όµως 
θα κάνουµε κάποιες γενικές παρατηρήσεις. 
Η πλειονότητα των αποθέσεων θεµελίωσης που αναφέραµε, σχετίζονται µε κτίσµατα 
τα οποία χτίστηκαν στην ύστερη µεσοκυκλαδική περίοδο και καταστράφηκαν µε το 
σεισµό που σηµειώθηκε στην αρχή της υστεροκυκλαδικής Ι περιόδου45. Από αυτά, 
άλλα µεν µπαζώθηκαν και πάνω τους χτίστηκαν νέα κτήρια, άλλα δε επισκευάστηκαν 
και συνέχισαν να λειτουργούν µέχρι και την ηφαιστειακή καταστροφή. Από τις 25 
περιπτώσεις αποθέσεων που αναφέραµε, µόνο οι τέσσερις ανήκουν στην 
υστεροκυκλαδική περίοδο (7,13,16,19) ενώ όλες οι υπόλοιπες τοποθετούνται στην 
ύστερη µεσοκυκλαδική περίοδο46. Το γεγονός αυτό µας προβληµατίζει διότι  θα ήταν 
λογικό µια συνήθεια µε τέτοια διάδοση, µέχρι και τη µεγάλη σεισµική καταστροφή, 
να συναντάται εξίσου ή και περισσότερο στην τελευταία φάση του οικισµού αφού οι 
κάτοικοι είχαν νιώσει και ζήσει τα καταστρεπτικά αποτελέσµατα του σεισµού.  

Θέλοντας να ερµηνεύσουµε το φαινόµενο κάνουµε την εξής παρατήρηση: 
Από τις τέσσερις υστεροκυκλαδικές αποθέσεις οι δύο, έχουν γίνει εντός της 
τοιχοποιίας, και µάλιστα όχι στα θεµέλια αλλά σε ένα ανώτερο επίπεδο. Γεννάται 
λοιπόν το ερώτηµα µήπως η µορφή του εθίµου άλλαξε στα τελευταία χρόνια της ζωής 
του οικισµού, και προτιµούνταν πλέον όχι η απόθεση αγγείων κάτω από το δάπεδο 
αλλά µέσα στην τοιχοποιία. Αν ισχύει αυτό, δεν είναι δυνατόν ή µάλλον είναι πολύ 
δύσκολο να γίνουν αντιληπτές αυτές οι αποθέσεις σήµερα, είτε διότι οι τοίχοι των 
υστεροκυκλαδικών κτηρίων, στους οποίους περιέχονταν, έχουν καταστραφεί, είτε 
διότι η αναζήτησή τους θα προϋπέθετε την καταστροφή τους, όπως συνέβη στην 
περίπτωση 16. Εκεί, η αναπόφευκτη αποξήλωση του τοίχου, λόγω τεχνικού έργου, 
έφερε στο φως την ιδιαίτερη αυτή νέα συνήθεια απόθεσης αγγείων µέσα στην 
τοιχοποιία. Ανάλογα παραδείγµατα δε συναντήσαµε στον υπόλοιπο Αιγαιακό χώρο 
αλλά το φαινόµενο είναι αρκετά συχνό στη Μεσοποταµία. Εκεί, έχουν σηµειωθεί 
περιπτώσεις αποθέσεων τόσο µέσα στα θεµέλια όσο και σε ανώτερο µέρος της 
τοιχοποιίας οικοδοµηµάτων47. 
 Μια αινιγµατική περίπτωση όσον αφορά  τη χρονολόγησή της  είναι η 
απόθεση της περίπτωσης 1. Εντός της κοιλότητας - αποθέτη 4 βρέθηκαν σε ένα 
πρώτο επίπεδο δύο µεσοκυκλαδικές φιάλες ανεστραµµένες, η µια πάνω στην άλλη, 
ενώ σε ένα δεύτερο επίπεδο (πιο βαθιά) ένα άωτο κύπελλο του τέλους της 
πρωτοκυκλαδικής ΙΙΙ περιόδου επίσης ανεστραµµένο και τµήµατα από άλλα δύο 
αγγεία της ίδιας φάσης. Στην επίχωση επίσης της κοιλότητας βρέθηκαν τόσο 
µεσοκυκλαδικά όσο και πρωτοκυκλαδικά όστρακα. Αυτό µπορεί να σηµαίνει τρία 
πράγµατα: α)ότι εδώ έχουµε δύο διαδοχικές αποθέσεις µε την  προγενέστερη να 
χρονολογείται στην πρωτοκυκλαδική ΙΙΙ, και να είναι η αρχαιότερη στον οικισµό, και 
την επόµενη να χρονολογείται στο τέλος της µεσοκυκλαδικής περιόδου, β) ότι η 
απόθεση είναι µία, έγινε κατά την µεσοκυκλαδική περίοδο αλλά χρησιµοποιήθηκαν 
και αγγεία τα οποία ήταν πολύ παλιότερα αλλά είχαν διατηρηθεί ακέραια µέχρι  τη 
στιγµή εκείνη και γ) το προγενέστερο πρωτοκυκλαδικό ΙΙΙ υλικό (αγγείο και 
όστρακα) προέρχεται από µπάζωµα της κοιλότητας που έγινε κατά την περίοδο αυτή, 

                                                           
45 Marthari 1984, 119-133. 
46 Βασικό εγχειρίδιο για την  τυπολογία αλλά και τη χρονολόγηση της κεραµεικής αποτελεί η 
αδηµοσίευτη διατριβή της Μαρθάρη (1993). 
47 Εllis 1968, 1. 
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και δεν αφαιρέθηκε αργότερα, όταν δηλ. έγινε η απόθεση κατά την µεσοκυκλαδική 
περίοδο.  
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ΜΕΡΟΣ      ΤΡΙΤΟ 

                                
Το έθιµο στο Αιγαίο 

 
 
 
 To έθιµο συναντάται για πρώτη φορά στον Αιγαιακό χώρο κατά τη νεολιθική 
εποχή στον οικισµό της Πλατιάς Μαγούλας Ζάρκου στη Θεσσαλία48. Κάτω από το 
δάπεδο µιας οικίας της Ύστερης Νεολιθικής, και µέσα σε ένα λάκκο (βάθος 0.25µ) 
που ήταν σκαµµένος µέσα στα ερείπια της προηγούµενης οικοδοµικής φάσης, 
βρέθηκε ένα οµοίωµα οικίσκου (0.17µΧ0.15µΧ0.05µ) µε οκτώ ανθρώπινα ειδώλια 
στο εσωτερικό του. Σύµφωνα µε τον ανασκαφέα49, που τεκµηριώνει την άποψή του, 
πρόκειται για µια απόθεση θεµελίωσης και αποτελεί και τη µόνη περίπτωση από τη 
νεολιθική περίοδο σ� ολόκληρο το Αιγαίο50. 
 Όσον αφορά στην εποχή του Χαλκού, όπως αναφέραµε ήδη, τον µεγαλύτερο 
αριθµό περιπτώσεων «αποθέσεων θεµελίωσης» που υπάρχει στη βιβλιογραφία, τον 
έχει συγκεντρώσει σε δύο άρθρα του ο Χ. Μπουλώτης51. Από τις 20 συνολικά 
περιπτώσεις που αναφέρει, οι δεκατέσσερις σηµειώνονται στην Κρήτη, τέσσερις στην 
ηπειρωτική Ελλάδα και δύο στην Κύπρο. Η δυσκολία που συνάντησε ο ερευνητής 
είναι η έλλειψη παροχής αρκετών στοιχείων εκ µέρους του εκάστοτε ανασκαφέα 
ώστε να µπορεί µε σιγουριά να χαρακτηρίσει µια απόθεση ως «απόθεση 
θεµελίωσης»52. Έκτοτε, έχει δηµοσιευτεί µόνο ένας αποθέτης από τα Μάλια53. 
 Θα κάνουµε τώρα µια αναφορά στις περιπτώσεις αυτές αφήνοντας εκτός τις 
δύο περιπτώσεις της Κύπρου αφού, η αναφορά σ� αυτές, θα απαιτούσε στη συνέχεια 
αναζήτηση του εθίµου και στο γειτονικό χώρο της Μικράς Ασίας και Ανατολίας, 
περιοχές µε τις οποίες δε σκοπεύουµε να ασχοληθούµε στην εργασία αυτή54.  
  

Κρήτη 
  Κνωσός 

1.Σε οικία που βρίσκεται δυτικά του ανακτόρου και κάτω από το δάπεδο ενός 
δωµατίου (δωµ. Ι)  βρέθηκαν δύο οµάδες άωτα κυάθια55 (Σχ. 23). Η πρώτη οµάδα 
(βορειότερα) αποτελούνταν από επτά αγγεία και η δεύτερη (νοτιότερα) από έξι. Όλα 
τα αγγεία αυτά ήταν ανεστραµµένα. Ο ανασκαφέας χρονολογεί το δάπεδο, εποµένως 
και την οικία, στην  υστεροµινωική ΙΑ περίοδο και ερµηνεύει το εύρηµα ως απόθεση 
θεµελίωσης. 
 

                                                           
48 Gallis 1985 και Γαλλής 1992. 
49 ό.π. 
50 Οµοίωµα οικίσκου  µε ειδώλια στο εσωτερικό έχει βρεθεί  στα Κισσόνεργα-Μοσφίλια της Κύπρου 
(χαλκολιθική περίοδος) µέσα σε λάκκο οικίας, αλλά ο ανασκαφέας, αν και πιστεύει στην τελετουργική 
του χρήση,  δε θεωρεί ότι πρόκειται για προσφορά θεµελίωσης,. Για το ενδιαφέρον αυτό εύρηµα και 
την ερµηνεία που δίνεται βλ. Peltenburg  1987.  
51 Boulotis 1982 και Μπουλώτης 1986. 
52 Μπουλώτης 1986,249. 
53 Pellon 1986, 3-19. 
54 Για τις περιοχές αυτές βλ. Van Baren 1931, Ellis, 1968, Weinstein 1973 όπου και εκτεταµένη 
βιβλιογραφία. Επίσης, Boulotis 1986. 
55 Catling κ.ά., 1985,19,εικ.14. 
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2. Σε οικία δυτικά του στρωµατογραφικού µουσείου και κάτω από το δάπεδο 
του λεγόµενου δωµατίου των τελετουργικών αγγείων αποκαλύφθηκε µια µεγάλη 
λιθόπλινθος56. Κάτω απ� αυτή αποκαλύφθηκαν οστά ζώων, ένα µικρό κύπελλο, 
όστρακα και ένας φακοειδής σφραγιδόλιθος από χλωρίτη µε παράσταση ταύρου. Ο 
ανασκαφέας πιθανολογεί  ότι πρόκειται για απόθεση θεµελίωσης57. 
 

3. Στο διάδροµο Ε της «Ανεξερεύνητης Οικίας», βρέθηκε υστεροµινωικός Ι Α 
αποθέτης θεµελίωσης µε επτά ακόσµητα αγγεία: πέντε άωτα κύπελλα, µία προχοΐσκη, 
και ένα πύραυνο58. 
 

4. Ανάκτορο Κνωσού � Νότια Οικία59. 
Κοντά στο βόρειο τοίχο της οικίας, αποκαλύφθηκε ένας αδρά δουλεµένος 

λίθος σε δύο τµήµατα. Το κατώτερο είχε µια τετράγωνη οπή όπου στο εσωτερικό της  
βρέθηκε ένα τριγωνικό αντικείµενο σαν τµήµα µωσαϊκού από διάφορα υλικά όπως 
ορεία κρύσταλλο, αµέθυστο, κύανο, χρυσό και χαλκό. Ο Evans θεωρεί το εύρηµα 
αινιγµατικό αλλά κάνει την υπόθεση ότι ο λίθος αυτός θα µπορούσε να ήταν 
τοποθετηµένος κάτω από τοίχο και να αποτελούσε απόθεση θεµελίωσης60. 
 

Ανάκτορο Φαιστού61 
Αποκαλύφθηκαν δύο αποθέτες θεµελίωσης κάτω από το δάπεδο από 

αλάβαστρο στο χώρο «Vano 50». Α) ένας ακανόνιστος λάκκος µε βάθος 0.50µ. 
περίπου που περιείχε πολυάριθµα µικρά αγγεία, κυρίως κύπελλα και φιάλες. Πολλά 
απ� τα αγγεία αυτά ήταν ανεστραµµένα. Στο λάκκο βρέθηκαν επίσης οστά ζώων, 
κάρβουνα και στάχτη62. 
Β) ένας ορθογώνιος λιθόκτιστος λάκκος µε διαστάσεις 2.30µΧ0.44µ.Χ0.90µ  περιείχε 
πολυάριθµα κωνικά κύπελλα (40 ακέραια) καθώς και όστρακα από διάφορα άλλα 
αγγεία µαζί µε οστά ζώων και κάρβουνα63 (Σχ. 24). Και στις δύο περιπτώσεις ο 
ανασκαφέας είναι σίγουρος ότι την απόθεση θεµελίωσης συνόδευε και σχετική 
τελετή.  
 

Ανάκτορο των Μαλίων 
Ο Pelon δηµοσίευσε έναν από τους αποθέτες του ανακτόρου των Μαλίων64  

και στο ίδιο άρθρο ερµήνευσε και κάποιες άλλες αποθέσεις που είχαν εντοπιστεί στο 
παρελθόν, ως «αποθέσεις θεµελίωσης». Συνολικά, αναφέρονται τέσσερις αποθέσεις 
που αντιστοιχούν όµως σε διαφορετικές οικοδοµικές φάσεις: 
Α) Μέσα σε ένα στενόµακρο κενό χώρο � σχισµή, που σχηµατιζόταν από δύο τοίχους 
του δωµατίου Ι1 βρέθηκαν τρία αγγεία, µια σαλτσιέρα, ένα κύπελλο µε πόδι (ρυθµού 
Βασιλικής) και τέσσερις προχοΐσκες65. Όλα τα αγγεία χρονολογούνται στην 
πρωτοµινωική  ΙΙ περίοδο. Το πρόβληµα που προκύπτει είναι πώς τα αγγεία αυτά 
βρέθηκαν µέσα σε τοίχο του ανακτόρου. Σύµφωνα µε τον Pelon, η απόθεση αυτή 
είναι σύγχρονη µε έναν από τους τοίχους που σχηµάτιζαν το στενόµακρο χώρο, ο 
                                                           
56 Warren 1981,165 -166, εικ.1. 
57 ό.π. 
58 Popham 1984, 12, φωτ. 26d,137d. 
59 PM II, 373-4. 
60 ό.π. 
61 Levi 1976. 
62 ό.π., 405,εικ. 623-625. 
63 ό.π., 407, εικ. 626-630. 
64 Pelon 1986, 3-19. 
65 ό.π. 
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οποίος, κατά την κατασκευή του ανακτόρου, εντάχθηκε µέσα στον νέο οικοδοµικό 
ιστό66. 
Β) Πρόκειται για αποθέτη ο οποίος σχετίζεται µε  κτήριο που ο Pelon τοποθετεί στην 
πρωτοµινωική ΙΙΙ περίοδο. 
Μέσα στα όρια του δωµατίου IV 7 και κάτω  από το δάπεδο του χώρου αυτού, 
αποκαλύφθηκε τοίχος από αργούς λίθους, ο οποίος σχετίζεται µε λιθόστρωτο 
εξωτερικού χώρου. Στο επίπεδο αυτό αποκαλύφθηκε, σε επαφή µε τον τοίχο, ένας 
αποθέτης µε µορφή τετράγωνου σχεδόν πλαισίου, αποτελούµενο από λίθινες πλάκες 
µε διαστάσεις 0.35Χ0,29µ.(Σχ. 25). Εντός του πλαισίου αυτού, βρέθηκε µια ακέραιη 
σκουρόχρωµη σαλτσιέρα µε ίχνη λευκής διακόσµησης. Το στόµιο της προχοής ήταν 
κλεισµένο µε ένα πώµα από  πηλό. Ο ίδιος πηλός, καθώς και ίχνη κάρβουνου, 
υπήρχαν και στο εσωτερικό του αγγείου, ίσως δείγµα ύπαρξης ξύλινου πώµατος και 
πρόθεσης να διατηρηθεί το περιεχόµενό του67.  
Γ) Στο δωµάτιο V2 και εντοιχισµένος µέσα στο δυτικό τοίχο, αποκαλύφθηκε ένας 
µεγάλος λίθος ο οποίος προεξείχε της παρειάς του. Ο λίθος αυτός παρουσίαζε δύο 
κοιλότητες όπου, στην πρώτη µεν βρέθηκαν τρία κύπελλα (τα δύο ακέραια) και στην 
δεύτερη οκτώ κύπελλα (ακέραια και µη) καθώς και λίγα όστρακα χονδροειδών 
αγγείων. Ένα από τα κύπελλα αυτά εµφάνιζε ίχνη καύσης τόσο εσωτερικά όσο και 
εξωτερικά. Τα αγγεία αυτά χρονολογούνται στην µεσοµινωική ΙΙΙ περίοδο και 
σύµφωνα µε τον ίδιο ερευνητή το σύνολο αυτό αποτελεί «απόθεση θεµελίωσης» της 
πρώιµης φάσης του νέου ανακτόρου68. 
∆) Κάτω από υστεροµινωική ΙΑ δάπεδο του νέου ανακτόρου, και συγκεκριµένα 
κοντά στο κατώφλι του χώρου IV 2b, αποκαλύφθηκε ανεστραµµένο κύπελλο, εικόνα 
που παραπέµπει σαφώς σε «απόθεση θεµελίωσης»69.  
 

Ανάκτορο της Ζάκρου.  
Στη δυτική πτέρυγα του ανακτόρου, κάτω από το δάπεδο της αυλής και στα 

θεµέλια του δυτικού εξωτερικού τοίχου του αποθηκευτικού χώρου IV, αποκαλύφθηκε 
αποθέτης, ο οποίος είχε τη µορφή κόγχης µε το στόµιό του προς την κεντρική αυλή70. 
Οι διαστάσεις του τετράπλευρου ανοίγµατος ήταν 0.60µΧ0.70µ και το βάθος του 
0.90µ (Σχ. 26).  Η κόγχη σφραγιζόταν από λίθο ο οποίος προεξείχε της επιφάνειας 
του τοίχου. Μέσα  σ� αυτόν βρέθηκαν 31 άωτα κωνικά κύπελλα, σχεδόν όλα 
ανεστραµµένα, ένας κύαθος και οστά µικρού αρνιού. Ο αποθέτης χρονολογείται στην 
µεσοµινωική ΙΙΙΒ � υστεροµινωική Ι περίοδο71. 
 

Κάτω Ζάκρος. Συγκρότηµα D-E72. 
Ένα δίωτο σωληνωτό αγγείο µε το εντυπωσιακό ύψος των 1.30µ. βρέθηκε σε 

έναν από τους δύο θαλάµους της «κρύπτης των πεσσών», κατά το ήµισυ 
εντοιχισµένο. Η οπή που είχε το αγγείο αυτό στη βάση σηµαίνει ότι είχε χρησιµεύσει 
ως ρυτό. Εξάλλου, τόσο το ασυνήθιστο σχήµα του αγγείου όσο και η θέση εντός της 
τοιχοποιίας, δηλώνει ότι πρόκειται για προσφορά θεµελίωσης που είχε σαν σκοπό  
την προστασία του κτηρίου73.  
 
                                                           
66 ό.π. 
67 ό.π. 
68 ό.π. 
69 ό.π. 
70 Boulotis 1982, Μπουλώτης 1986. 
71 ό.π. 
72 Hogarth 1900 �1, 120-149. 
73 ό.π. 
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Μέγαρο στου Νίρου Χάνι.  
Αποκαλύφθηκαν δύο αποθέτες θεµελίωσης στο κτήριο αυτό. 
Α)κάτω απ� το δάπεδο του δωµατίου 37 αποκαλύφθηκε ακανόνιστος λάκκος ο 

οποίος περιείχε πολυάριθµα άωτα κύπελλα και χώµα µε ίχνη καύσης74.  
Β)κάτω από το κατώφλι της πόρτας ενός µικρού δωµατίου της κρύπτης των 

ιερών διπλών πελέκεων αποκαλύφθηκε ένας λάκκος µε επένδυση από λίθους75. Μέσα 
σ� αυτόν βρέθηκαν εκατοντάδες κωνικά κύπελλα. Τα περισσότερα απ΄ αυτά ήταν 
γεµάτα ελαφρόπετρα. Ο ανασκαφέας είναι σίγουρος ότι πρόκειται για απόθεση 
θεµελίωσης και ότι το κτήριο χτίστηκε ή επισκευάστηκε κατά τη χρονική περίοδο της 
έκρηξης του ηφαιστείου της Θήρας76.  
 

Μέγαρο στο Βαθύπετρο.  
Κάτω από το δάπεδο χώρου πίσω απ� τη δυτική κόγχη, εµφανίστηκε λάκκος 

που ο ανασκαφέας καλεί Ιερό Θησαυροφυλάκιο77. Ο λάκκος αυτός είχε 
διαστάσεις1.40µΧ1.05µΧ0.30µ. Η εικόνα που εµφάνιζε ήταν η εξής: Μέχρι βάθους 
0.15µ υπήρχαν, εντός επίχωσης, θραύσµατα αγγείων, κυρίως άωτων κυαθίων ενώ 
βρέθηκε και ένα αγγείο σε σχήµα λεκάνης. Στη συνέχεια, υπήρχε ένα λεπτό οριζόντιο 
στρώµα πάχους 0.02-0.03µ από λευκή ύλη (ασβέστη ή γύψο) και κάτω απ� αυτό, ένα 
άλλο στρώµα µε µικρά άωτα κύπελλα µεµονωµένα ή κατά οµάδες των δύο ή τριών, 
τα περισσότερα ανεστραµµένα. Σύµφωνα µε τον ανασκαφέα, πρόκειται για λείψανα 
τελετουργίας όπου, αρχικά τοποθετήθηκαν τα ανεστραµµένα κύπελλα, στη συνέχεια 
στρώθηκε ο λάκκος µε ασβέστη και στη συνέχεια η τελετουργία συνεχίστηκε µε 
αγγεία που θραύσθηκαν επί τόπου78. 
 

Έπαυλη στην Αγία Τριάδα79.  
Στη ΒΑ γωνία του διαδρόµου 74 και κάτω από ένα συµπαγές δάπεδο βρέθηκε 

µικρό όρυγµα σκαµµένο στο φυσικό βράχο. Το όρυγµα αυτό περιείχε 10 αγγεία: 6 
άωτα κύπελλα, (πέντε κωνικά και ένα ηµισφαιρικό µε ίχνη καύσης στο εσωτερικό), 
δύο γεφυρόστοµες πρόχους, µια χαµηλή λοπάδα και ένα µικροσκοπικό πύραυνο. 
Σηµειώνεται ότι γύρω απ� τον αποθέτη παρατηρήθηκε στρώµα καύσης µε 
υπολείµµατα κάρβουνων και οστών ζώων. Μικρό οστό ζώου βρέθηκε και µέσα σε 
ένα κωνικό κύπελλο. Ο ανασκαφέας χρονολογεί τον αποθέτη, και εποµένως και το 
κτήριο, στη µεταβατική φάση µεταξύ παλαιών και νέων ανακτόρων80. 
 
  Χανιά, Καστέλλι (πλατεία Αγ. Αικατερίνης) 

1. Οικία IV. 
  Τέσσερα άωτα κωνικά κύπελλα βρέθηκαν κάτω από το τέταρτο σκαλοπάτι  
της κλίµακας που οδηγούσε από το ισόγειο του δωµατίου Β στον άνω όροφο. Οι 
ανασκαφείς χρονολογούν το εύρηµα στην µεσοµινωική ΙΙΙΒ �υστεροµινωική ΙΑ 
περίοδο81.  
 

 
                                                           
74 Ξανθουδίδης 1922, 1-23. 
75 Πλάτων 1947, 636. 
76 ό.π. 
77 Μαρινάτος, 1951, 260-1. 
78 ό.π. 
79 La Rosa 1977, 302-305, εικ.6,7,9α, 10,11,12.  
80 ό.π. 
81 Ηallager � Tzedakis 1984, 3-20. 
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2. Οικία Ι. 
Σε ένα µικρό λάκκο κάτω από το νότιο τµήµα της θύρας του δωµατίου Β 

αποκαλύφθηκαν τέσσερα άωτα κύπελλα ανεστραµµένα82. Ο αποθέτης χρονολογείται 
από τους ανασκαφείς στην µεσοµινωική ΙΙΙΒ � υστεροµινωική ΙΑ περίοδο. 
 

Τάφος στον Πύργο83.  
Η απόθεση βρέθηκε 0.40µ κάτω από την λιθόστρωτη αυλή του τάφου και 

περιελάµβανε ένα ρυτό σε σχήµα περιστεριού, και τµήµατα πρόχου και φιάλης. Τα 
αγγεία χρονολογούνται στη πρωτοµινωική ΙΙΙ � µεσοµινωική Ια περίοδο µε τη 
χαρακτηριστική πολύχρωµη διακόσµηση της ανατολικής Κρήτης84. 
 

Θολωτός τάφος Α στη Βορού85. 
Ο αποθέτης βρέθηκε κοντά στο θεµέλιο του βόρειου εξωτερικού τοίχου του 

τάφου και είχε τη µορφή ενός λάκκου. Μέσα σ� αυτόν βρέθηκαν πάνω από είκοσι 
πήλινα «κωδωνόσχηµα» ειδώλια (σε δύο περιπτώσεις κατά ζεύγη συνδεδεµένα), 
πολυάριθµες φιάλες, ένα κυλινδρικό µόνωτο κωνικό κύπελλο, ένα σκυφοειδές µε 
προχοή, µια πρόχους, και µια «τσαγιέρα»86.  

 
Παρατήρηση για τις περιπτώσεις 14 και 15: Το γεγονός ότι οι ανασκαφείς 

χαρακτηρίζουν ως αποθέσεις θεµελίωσης τις αποθέσεις αυτών των δύο περιπτώσεων 
ίσως φαίνεται παράλογο γιατί αφορούν όχι οικίες ή ανάκτορα αλλά ταφικά κτήρια. Οι 
περιπτώσεις αυτές είναι µάλλον µοναδικές στον Αιγαιακό χώρο. Ωστόσο, ανάλογα 
φαινόµενα αποθέσεων θεµελίωσης έχουν αποκαλυφθεί στην Αίγυπτο, τόσο σε 
πυραµίδες όσο και σε άλλα ταφικά κτήρια87. 
 

Ηπειρωτική Ελλάδα 
Ασίνη. 

  Μέσα στο κονίαµα ενός υστεροελλαδικού ΙΙΙ τοίχου του οικισµού (τοίχος 
46Β), βρέθηκε ένα περιδέραιο από χάντρες υαλόµαζας. Οι ανασκαφείς θεωρούν το 
εύρηµα ως ιερή προσφορά κατά την κατασκευή του τοίχου αυτού88. 
 

Tίρυνθα.  
Κάτω από το Ιερό ∆ωµάτιο 117 αποκαλύφθηκαν πέντε µικρογραφικά αγγεία 

(κύλικες και σκύφοι) που ανήκουν στην πρώιµη υστεροελλαδική ΙΙΙΓ περίοδο. Ο 
ανακαφέας θεωρεί ότι σχετίζονται µε προσφορά θεµελίωσης89. 
 

Αίγειρα  
1. Σε οικία της πρώιµης υστεροελλαδική ΙΙΙ Γ φάσης βρέθηκε αποθέτης  µε 

ένα ακόσµητο κύπελλο, θραύσµατα κύλικας και δυο κέρατα κατσικιού90.  
2. Αποθέτης που σχετίζεται µε την οικοδόµηση του οχυρωµατικού περιβόλου 

περιελάµβανε έναν αµφορέα, ένα κύπελλο µε διακόσµηση και µια πρόχου91. Ο 
αποθέτης χρονολογείται στην υστεροελλαδική ΙΙΙ Γ περίοδο. 
                                                           
82 ό.π. 
83 Cadogan 1978,70-84. 
84 ό.π. 
85 Μαρινάτος 1930 -1, 137-170, εικ.2,21,24. 
86 ό.π. 
87 Για σχετική βιβλιογραφία βλ. Boulotis 1982. 
88 Frödin � Persson 1938, 310, εικ.215. 
89 Κilian 1979, 379-411, εικ. 41, 1-3. 
90 Deger � Jalkotzy, Alram-Stern E, 1985, 394-426. 
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Οµοιότητες και διαφορές µεταξύ των αποθέσεων θεµελίωσης στην Κρήτη 
                                          και το Ακρωτήρι 
 
Από την περιγραφή των περιπτώσεων αυτών γίνεται φανερό ότι το έθιµο των 

«αποθέσεων θεµελίωσης» συναντάται κυρίως στην Κρήτη και ελάχιστα στην 
Πελοπόννησο όπου, οι περιπτώσεις που αναφέραµε, ανήκουν στο τέλος της εποχής 
του Χαλκού. Αυτό βέβαια µπορεί να οφείλεται, όπως έχουµε διατυπώσει σε ανάλογη 
περίπτωση, σε µη εντοπισµό των σχετικών ευρηµάτων εκ µέρους των ανασκαφέων, ή 
σε µη λεπτοµερείς ή ανύπαρκτες δηµοσιεύσεις. 

Ας δούµε τώρα ποια είναι τα κοινά στοιχεία και ποιες οι διαφορές µεταξύ των 
«αποθέσεων θεµελίωσης» της Κρήτης και του Ακρωτηρίου. 

Οι οµοιότητες είναι οι εξής: 
Α) Οι αποθέσεις θεµελίωσης απαντώνται κυρίως κάτω από δάπεδα, θεµέλια 

τοίχων ή κατασκευές. 
Β) Οι αποθέσεις άλλοτε βρίσκονται εντός µιας διαµορφωµένης κοιλότητας, 

ορύγµατος ή κτιστής κατασκευής και άλλοτε τα αντικείµενα εναποτίθενται απευθείας 
κάτω από το δάπεδο. 

Γ) Το πιο σύνηθες αντικείµενο που απαντάται είναι τα πήλινα χρηστικά 
αγγεία και τις περισσότερες φορές  εµφανίζονται ανεστραµµένα. 

∆) Η περίοδος στην οποία ανήκουν οι αποθέσεις και στα δύο µέρη είναι 
κυρίως το τέλος την Μέσης Εποχής του Χαλκού ή η αρχή της Ύστερης.  

Οι διαφορές συνίστανται στα εξής σηµεία: 
Α) Χωρίς να µπορούµε να µιλήσουµε µε σιγουριά, πάλι λόγω 

αποσπασµατικότητας της έρευνας, φαίνεται, ότι ο αριθµός των αποθέσεων σε ένα 
κτήριο είναι µεγαλύτερος στο Ακρωτήρι απ΄ ό,τι στην Κρήτη . 

Β) Στο Ακρωτήρι δε συναντάται αποθέτης µε µορφή κτιστής κατασκευής, 
πράγµα που συµβαίνει στην Κρήτη και ιδίως στα ανάκτορα. 

Γ) Το αγγείο που συναντάται περισσότερο στους αποθέτες της Κρήτης είναι 
το άωτο κυάθιο ενώ στο Ακρωτήρι η φιάλη και ο κυκλαδικός σκύφος. 

∆) Στο Ακρωτήρι δεν έχουµε οστά ζώων στις αποθέσεις ούτε και κάρβουνα. 
Άρα οι αιµατηρές θυσίες, που µπορεί κανείς να υποθέσει ότι λάµβαναν µέρος στην 
Κρήτη, δεν εµφανίζονται στο Ακρωτήρι. 

Ε) Στο Ακρωτήρι, τα αγγεία των αποθέσεων συνοδεύονται κάποιες φορές από 
µυλόλιθους, και σπάνια από λίθινα σφαιρίδια ή σφονδύλια. Στην Κρήτη, αυτά τα 
αντικείµενα απουσιάζουν και εµφανίζονται, επίσης σπάνια, τµήµατα ηµιπολύτιµων 
λίθων ή σφραγίδες. 

ΣΤ) Στο Ακρωτήρι δεν έχουµε παραδείγµατα αποθέσεων µε δεκάδες 
οµοιόµορφα αγγεία όπως π.χ. στο ανάκτορο της Φαιστού και ο µεγαλύτερος αριθµός 
αγγείων που έχει εντοπιστεί σε µια απόθεση είναι επτά (περίπτωση 15). 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
91 ό.π. 
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ΜΕΡΟΣ      ΤΕΤΑΡΤΟ 

     
Ερµηνεία 

 
 
 

Η προσπάθεια του αρχαιολόγου να περιγράψει και να ερµηνεύσει ένα έθιµο 
µέσα από τα στοιχεία που του παρέχουν τα  αρχαιολογικά κατάλοιπα συναντά 
δυσκολίες. Η έλλειψη πηγών είναι µια απ� αυτές. Σε αντίθεση µε την περίπτωση της 
Μεσοποταµίας, όπου υπάρχουν γραπτά κείµενα που αναφέρονται στις πρακτικές της 
θεµελίωσης κτηρίων92, στο προϊστορικό Αιγαίο δεν υπάρχει ανάλογο  κείµενο. 
Σχετική αναφορά δεν έχουµε ούτε από τα οµηρικά έπη που, πολλές φορές, αν και 
µεταγενέστερος, δίνει πολύτιµες πληροφορίες για πράγµατα και καταστάσεις που 
προέρχονται από την εποχή του Χαλκού. Έτσι, αυτό που µένει στον ερευνητή είναι η 
εξαγωγή συµπερασµάτων και η δηµιουργία- ανασύνθεση µιας πράξης που απορρέει 
µέσα από τα αρχαιολογικά δεδοµένα, ίσως και µε ενεργοποίηση ενός µέρους της 
φαντασίας του. 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, αυτό που έχει στα χέρια του κανείς από όλη τη 
διαδικασία της απόθεσης είναι τα αντικείµενα της απόθεσης, και προκειµένου να 
αποκτήσει ολοκληρωµένη εικόνα της πράξης αυτής πρέπει αυτά να τα εντάξει µέσα 
σε µια τελετουργία που διαδραµατιζόταν µέσα στην κοινότητα του Ακρωτηρίου. 

Τί µορφή άραγε να είχε το τελετουργικό αυτό; Πόσο χρόνο διαρκούσε; Ποιοί 
έπαιρναν µέρος σ� αυτό; Ήταν οι ιδιοκτήτες του σπιτιού και η οικογένειά τους, οι 
τεχνίτες που το έχτιζαν, κάποιος που είχε το ρόλο του ιερέα, ή ολόκληρη η 
κοινότητα; Τι ακριβώς προηγούνταν της απόθεσης; Γινόταν κάποια γιορτή, κάποιο 
γεύµα, απαγγέλλονταν κάποια λόγια ή άδονταν τραγούδια; Γιατί τοποθετούσαν τα 
ίδια συνήθως αντικείµενα και µε τον ίδιο τρόπο;  

Λίγα απ� αυτά τα ερωτήµατα µπορούν να απαντηθούν, και πάντα, µε κάποια 
επιφύλαξη. Αυτό όµως που µπορούµε να ισχυριστούµε µε αρκετή βεβαιότητα είναι ο 
λόγος για τον οποίο γινόταν η πράξη αυτή. Σ� αυτό βοηθούµαστε και από το γεγονός 
ότι η πράξη αυτή, ως τελετουργικό έθιµο, συνεχίζει να υφίσταται έως τις µέρες µας, 
µε διαφορετική βέβαια µορφή και πολλές παραλλαγές αλλά πάντα για τον ίδιο 
σκοπό93.  

Όπως σηµειώσαµε και στην εισαγωγή, οι αποθέσεις θεµελίωσης δεν έχουν να 
κάνουν µε κάποια πρακτική ανάγκη αλλά υπαγορεύονται από τις εσωτερικές ανάγκες 
και φοβίες του ανθρώπου. Αυτό εξέφραζαν και οι κάθε είδους τελετουργίες που 
γίνονταν την ίδια εποχή και είχαν σηµείο αναφοράς όχι τους ανθρώπους αλλά το θείο. 
Ο σκοπός λοιπόν των «τελετών θεµελίωσης» ήταν να εξοβελιστεί το κακό και το 
κτήριο να αποκτήσει σταθερότητα και αντοχή µέσα στο χρόνο ώστε να προσφέρει 
ασφάλεια σ΄ αυτούς που θα το κατοικήσουν ή θα εργαστούν µέσα σ΄ αυτό. 

Γνωρίζουµε ότι η περιοχή του νότιου Αιγαίου είναι σεισµογενής περιοχή, 
τόσο λόγω της σύγκρουσης της Ευρωπαϊκής µε την Αφρικανική πλάκα όσο και λόγω 
της ηφαιστειακής δραστηριότητας στην περιοχή94. Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι οι 
                                                           
92 Ellis 1968, Van Baren 1931. 
93 Στην εργασία αυτή δε θα αναφερθούµε σε εθνογραφικά και λαογραφικά παραδείγµατα. 
94 Για πληροφορίες σχετικές µε τη σεισµολογία και ηφαιστειολογία βλ. THERA AND THE AEGEAN 
WORLD III, Vol. Two, Earth Sciences, 1990. 
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κάτοικοι του Ακρωτηρίου είχαν νιώσει πολλές φορές  τις δονήσεις του σεισµού, 
άλλοτε λιγότερο ισχυρές και άλλοτε περισσότερο. Ίσως είχαν δει µε τα µάτια τους τις 
καταστροφικές συνέπειές του είτε αυτό σηµαίνει γκρεµισµένα σπίτια είτε και 
ανθρώπινα θύµατα, και θα είχαν πάρει µέρος στο ξαναχτίσιµο των σπιτιών και στο 
ξεκίνηµα µιας νέας ζωής. Έπρεπε λοιπόν, µε κάθε τρόπο, να εξευµενίσουν τα 
στοιχεία που προκαλούσαν τις καταστροφές αυτές.  

Το πρόσωπο µε το οποίο συνδέεται το φαινόµενο του σεισµού στην ελληνική 
µυθολογία είναι ο Εγκέλαδος, ο οποίος ήταν ένας από τους ισχυρότερους Γίγαντες 
και το όνοµά του σηµαίνει βοή µέσα από τα έγκατα της γης95. ∆ε γνωρίζουµε βέβαια 
αν οι κάτοικοι του Ακρωτηρίου είχαν προσωποποιήσει την αιτία του σεισµού αλλά, 
εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, σ΄ αυτή την ανώτερη δύναµη θα αφιέρωναν τα 
αντικείµενα που βρίσκουµε στους αποθέτες. Έτσι θα πετύχαιναν τον εξευµενισµό της 
βίαιης αυτής δύναµης. Χαρακτηριστικό ίσως παράδειγµα αποτελεί ο αποθέτης 
θεµελίωσης στου Νίρου Χάνι96, όπου πολλά από τα άωτα κύπελλα ήταν γεµάτα 
ελαφρόπετρα. Εδώ, η πρόθεση για εξευµενισµό του τροµερού ηφαιστείου είναι 
σαφής και ταυτόχρονα συγκινητική. 

Θα αναφερθούµε τώρα στα αντικείµενα των αποθέσεων του Ακρωτηρίου και 
θα προσπαθήσουµε να ερµηνεύσουµε τη σηµασία τους ως µέρους του εθίµου της 
θεµελίωσης κτηρίων97. 

Το πρώτο ερώτηµα που γεννάται είναι γιατί τα αγγεία που χρησιµοποιούνται 
περισσότερο είναι ο κυκλαδικός σκύφος, η φιάλη και το άωτο κυάθιο. 

Ο Μπουλώτης98 ασχολείται αρκετά µε το ζήτηµα των άωτων κυπέλλων αφού 
αυτό είναι το αγγείο που συναντάται κατά πλειονότητα στους µινωικούς αποθέτες. 
Αναφέρει αρκετές περιπτώσεις όπου τα άωτα κυάθια εµφανίζονται σε χώρους µε 
θρησκευτική χρήση (ιερά κορυφής, ιερά δωµάτια, κρύπτες, βόθρους, τάφους) µαζί µε 
άλλα τελετουργικά αγγεία, ενώ επίσης παριστάνονται σε απεικονίσεις που έχουν 
θρησκευτική σηµασία (οµοίωµα από το Καµηλάρι όπου παριστάνεται τελετή µε  
σπονδές). Επίσης αναφέρεται σε κάποια άωτα κυάθια µε ξεχωριστή σηµασία όπως 
αυτό από τη Ζάκρο που εµφανίζει την ηµισέληνο και τον ήλιο εξωτερικά (ανάγλυφα) 
και αυτό από τις Αρχάνες όπου στο εσωτερικό του παριστάνεται επίσης ανάγλυφα 
ένας άντρας σε στάση λατρευτή99. 

Την ειδική χρήση των αγγείων αυτών επισηµαίνει και ο Μαρινάτος100. 
Αναφέρεται µάλιστα σε δύο κυάθια από την Κνωσό όπου στο εσωτερικό τους 
υπάρχουν επιγραφές σε γραµµική γραφή Α οι οποίες ερµηνεύονται ως εξορκισµοί. 
Και ο Νilsson που µελέτησε τη µινωική θρησκεία παρατήρησε ότι ο χαρακτήρας των 
άωτων κυπέλλων κρύβει κάποια ιερότητα101. 

Η παρουσία των άωτων κυαθίων στις αποθέσεις θεµελίωσης αποτελεί ένα 
ακόµη δείγµα τελετουργικής χρήσης του αγγείου αυτού. Βέβαια, στην περίπτωση του 
Ακρωτηρίου τα άωτα κυάθια δεν είναι τα πιο χαρακτηριστικά αγγεία των αποθέσεων 
και απαντούν κυρίως στις αποθέσεις της υστεροκυκλαδικής Ι περιόδου. 

Για τις φιάλες και τους κυκλαδικούς σκύφους δεν υπάρχουν παρόµοιες 
αναφορές που να φανερώνουν ανάλογη χρήση. Αυτό όµως µπορεί να εξηγηθεί διότι 
τα σχήµατα αυτά είναι κυκλαδικά και µάλιστα ανήκουν στην µεσοκυκλαδική 
                                                           
95 Ελληνική Μυθολογία (Εκδοτική Αθηνών), Τοµ.B, 42. 
96 Πλάτων 1947, 636. 
97 Για τους µινωνικούς αποθέτες και την ερµηνεία των αντικειµένων που περιέχονται σ�αυτούς βλ. 
Μπουλώτης 1986, Boulotis 1982. 
98 Μπουλώτης 1986, Boulotis 1982 όπου και η σχετική βιβλιογραφία. 
99 ό.π. 
100 Marinatos 1929, 166-70, και Thera ΙV,15. 
101 Nilsson 1927, 95. 
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περίοδο, περίοδο για την οποία δεν έχουµε ούτως ή άλλως πολλά στοιχεία. Αυτό που 
είναι σίγουρο είναι ότι το ρόλο που έπαιζε η φιάλη κατά την µεσοκυκλαδική περίοδο 
τον έπαιξε αργότερα το άωτο κυάθιο102. Το σχήµα του σκύφου επίσης εξελίχθηκε ως 
προς τη µορφή του κατά την υστεροκυκλαδική περίοδο103.   

Αυτό που µένει είναι να απαντήσουµε στο ερώτηµα γιατί επιλέχθηκαν τα 
αγγεία αυτά για τη συγκεκριµένη χρήση.  

Έχουµε την εντύπωση ότι τα αγγεία αυτά από µόνα τους δεν έχουν κάποια 
ιερότητα ούτε µπορούν να χαρακτηριστούν ως τελετουργικά, όπως κάποια άλλα 
ειδικά αγγεία, αφού αποτελούσαν τα πιο συνηθισµένα σχήµατα αγγείων καθηµερινής 
χρήσης, τόσο για κατανάλωση υγρών όσο και στερεών. Άρα, η παρουσία τους στις 
αποθέσεις θεµελίωσης µπορεί να δηλώνει µια πρακτική χρησιµότητα και ταυτόχρονα 
να µαρτυρεί ένα µέρος του τελετουργικού που ακολουθούνταν. Κάνουµε λοιπόν την 
εικασία ότι οι άνθρωποι που συγκεντρώνονταν για να παραστούν στην τελετή της 
θεµελίωσης, κατανάλωναν κάποιο φαγητό και  έπιναν ή έκαναν σπονδές104 µε κρασί 
ή κάποιο άλλο ποτό105. Ο µη εντοπισµός υπολειµµάτων στερεάς τροφής  ίσως 
δηλώνει την κατανάλωση υγρών. Επίσης, µπορούµε να υποθέσουµε και προσφορά 
αγαθών όπως στην περίπτωση 2 όπου, σύµφωνα µε την ανασκαφέα, ποσότητα 
σπόρων βρέθηκε δίπλα σε ένα άωτο κύπελλο και µάλλον περιέχονταν σ� αυτό. Μετά 
την πράξη αυτή, τοποθετούσαν προσεκτικά τα αγγεία στα θεµέλια του σπιτιού.  Γιατί 
όµως ανεστραµµένα; 

Στο ερώτηµα αυτό µόνο µια αναφορά θα µας βοηθήσει αν και δε σχετίζεται µε 
τον Αιγαιακό χώρο. Ο Μαρινάτος106 ανατρέχει  σε κάποια Σουµεριακά κείµενα, όπου 
αναφέρονται στη µαγεία. Σ� αυτά αναφέρεται ότι τοποθετώντας κανείς ένα αγγείο 
ανάποδα, πετυχαίνει να κλείσει το δαίµονα κάτω απ΄ αυτό. Ο ίδιος ερευνητής 
αναφέρεται σε κύπελλα τα οποία βρέθηκαν σε αποθέτη θεµελίωσης ενός ναού στη 
Νιππούρ (νεότερης εποχής απ� αυτή που µελετούµε) και που στο εσωτερικό τους  
είχαν γραµµένους εξορκισµούς107. Βλέπουµε δηλαδή και πάλι ότι ο λόγος για τον 
οποίο τοποθετούνται ανάποδα τα αγγεία είναι η πρόθεση να αποτραπεί το κακό. 
Επειδή όµως πιστεύουµε ότι σε κάθε προσπάθεια ερµηνείας που κάνουµε η πρώτη 
σκέψη πρέπει να σχετίζεται µε την πρακτική σηµασία των πραγµάτων, προτείνουµε 
και µια άλλη, πιο λογική ερµηνεία. Θεωρούµε λοιπόν ότι η θέση αυτή στην οποία 
βρίσκουµε τα περισσότερα από τα αγγεία των αποθέσεων δεν είναι «ανάποδη» αλλά 
η θέση στην οποία τοποθετούσαν τα αγγεία αυτά πάντοτε, όταν δεν 
χρησιµοποιούνταν και βρίσκονταν σε ένα ράφι. Εφόσον το χείλος των αγγείων αυτών 
έχει µεγαλύτερη διάµετρο απ� ό,τι η βάση, ανεστραµµένα έχουν µεγαλύτερη 
σταθερότητα, όπου κι αν τοποθετηθούν. 

Ένα άλλο αντικείµενο που βρίσκουµε αρκετά συχνά στους αποθέτες είναι οι 
µυλόλιθοι. Η ιδιαιτερότητα αυτή δε συναντάται σε καµία άλλη περιοχή. Αυτό µας 
βάζει σε προβληµατισµό, αν και κατά πόσο τα αντικείµενα αυτά έχουν κάποια 
ιδιαίτερη σηµασία. Ο µυλόλιθος είναι ένα εργαλείο πάνω στο οποίο συνθλίβεται ο 
σπόρος, αποτελεί δηλ. ένα σηµαντικό µέρος της παραγωγικής διαδικασίας. Η 
παραγωγή, σχετίζεται και µε την ευφορία της γης και ίσως έτσι µπορούµε να 
                                                           
102 Για τα άωτα κυάθια στο Ακρωτήρι βλ. Gillis 1990. 
103 Μαρθάρη 1993. 
104 Στην περίπτωση των ταυρόσχηµων ρυτών οι σπονδές είναι µάλλον σίγουρο ότι προηγήθηκαν της 
τοποθέτησής τους µέσα στον τοίχο. 
105 Ο Μπουλώτης αναφέρει (Μπουλώτης 1986, 253) «ότι το απλό σχήµα των αγγείων αυτών ευνοούσε 
τη µαζική παραγωγή και γι΄ αυτό χρησιµοποιούνταν σε πανηγύρεις, συµπόσια  ή λατρευτικές 
γενικότερα πράξεις , µε µεγάλη συµµετοχή λαού».  
106 Marinatos 1929, 167  όπου και η παραποµπή στο σχετικό Σουµεριακό κείµενο. 
107 ό.π. 
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συνδέσουµε την παρουσία των µυλόλιθων στους «αποθέτες θεµελίωσης». Αν λοιπόν 
η παρουσία των µυλόλιθων είναι συµβολική τότε θα µπορούσε να εκλάβουµε ως 
«αποθέτες θεµελίωσης» και τις κοιλότητες οι οποίες περιέχουν µυλόλιθους ή τµήµατα 
αυτών χωρίς να συνοδεύονται από αγγεία ή άλλα αντικείµενα. 

Η άλλη πρόταση είναι ότι οι µυλόλιθοι µπορεί να χρησιµοποιούνται απλά και 
µόνον για να πληρωθούν οι κοιλότητες108. Η επίπεδη επιφάνεια της χρήσης των 
εργαλείων αυτών ευνοεί αρκετά ώστε να χρησιµοποιούνται πολλές φορές ως 
σφράγισµα των κοιλοτήτων.  Αν ισχύει αυτό η παρουσία µόνο µυλόλιθων σε µια 
κοιλότητα δε συνιστά «απόθεση θεµελίωσης». 
 Τα σφονδύλια, αν και είναι ελάχιστα, µάλλον δεν είναι τυχαία µέσα στους 
αποθέτες αλλά αντίθετα, φαίνεται να έχουν µια  ιδιαίτερη σηµασία. Το σφονδύλι 
είναι µέρος του αδραχτιού, ενός επιµήκους στελέχους, απαραίτητου για το γνέσιµο 
της πρώτης ύλης (µαλλί, λινάρι κ.λ.π.) πάνω στο οποίο προσαρµόζεται το σφονδύλι. 
Πιστεύουµε λοιπόν ότι, στις δύο περιπτώσεις που έχουµε σφονδύλια µέσα στους 
αποθέτες, υπονοείται και η παρουσία αδραχτιών, αλλά λόγω της φθαρτότητας του  
υλικού από το οποίο ήταν φτιαγµένα (ξύλο), σήµερα, σώζονται µόνο τα σφονδύλια. 
Παρατηρούµε και πάλι, ότι τα αντικείµενα αυτά σχετίζονται µε την παραγωγική 
διαδικασία οπότε, η συµβολική σηµασία τους  είναι ανάλογη µε αυτή των µυλόλιθων. 
Σηµαντικό στοιχείο που δίνει µια ιδιαίτερη, µεταφυσική διάσταση στα σφονδύλια  
είναι ότι τα αντικείµενα αυτά, εκτός από τους οικισµούς, έχουν βρεθεί, σε µεγάλους 
αριθµούς, σε τάφους109. Επίσης, όλα τα αδράχτια που έχουν σωθεί από την εποχή του 
Χαλκού, σ΄ ολόκληρη την ΝΑ Μεσόγειο (επειδή ήταν οστέινα ή σε µια περίπτωση 
πήλινο), βρέθηκαν σε τάφους110.  

Tα λίθινα σφαιρίδια τέλος θα µπορούσαµε να πούµε ότι σχετίζονται πάλι µε 
την παραγωγική διαδικασία αφού µια ερµηνεία που έχει δοθεί γι΄ αυτά, είναι ότι 
αποτελούν στοιχεία ενός µετρικού συστήµατος111.  

Mια ιδιαίτερη περίπτωση που αναφέρθηκε στο πρώτο µέρος της εργασίας και 
θα πρέπει να σχολιαστεί εδώ είναι η περίπτωση 25. Εδώ έχουµε το εξής φαινόµενο: Η 
εικόνα της ανεστραµµένης φιάλης κάτω από ένα µεσοκυκλαδικό δάπεδο οικίας είναι 
µια κλασσική περίπτωση «απόθεσης θεµελίωσης». Η φιάλη αυτή όµως κάλυπτε τα 
οστά ενός νεογέννητου βρέφους οπότε η περίπτωση αυτή δεν είναι καθόλου 
συνηθισµένη.  

Η ταφή ενός βρέφους µέσα στο χώρο κατοίκησης εντάσσεται στο έθιµο των 
intra muros ταφών που είναι γνωστές ήδη από τη νεολιθική εποχή στο Αιγαίο112, ενώ 
σε ό,τι αφορά στις Κυκλάδες, λίγες είναι οι περιπτώσεις τέτοιων ταφών (λίγες από τη 
Φυλακωπή113 και µια από την Πάρο114). Η ταφή από το Ακρωτήρι είναι µάλιστα 
µοναδική, απ� όσο µπορέσαµε να ψάξουµε στη βιβλιογραφία, σε ό,τι αφορά στη 
µορφή της (τοποθέτηση του νεκρού βρέφους µέσα στο χώµα και κάλυψή του µε µια 
φιάλη). 

Κάνουµε λοιπόν τη σκέψη ότι τα δύο έθιµα, δηλ. αυτό των intra muros ταφών 
και αυτό των «αποθέσεων θεµελίωσης» µπορεί να σχετίζονται και να συνδυάζονται 
σ� αυτή την περίπτωση. Μια ερµηνεία που έχει δοθεί για τις ταφές των βρεφών κάτω 
από τα δάπεδα οικιών είναι ότι το πνεύµα του νεαρού αυτού ατόµου αποτελεί 
                                                           
108 Εξάλλου, µυλόλιθους συναντούµε και σε πολλές περιπτώσεις «µπαζώµατος» ενός χώρου ή φυσικού 
ορύγµατος του φυσικού βράχου.  
109 Τζαχίλη 1997,120. 
110 ό.π.,119-120, εικ.53. 
111 Η πληροφορία, προέρχεται από την κ. Τζαχίλη που µελετά το θέµα (αδηµ.). 
112 Βλ. Cavanagh � Mee 1998 όπου και εκτενής βιβλιογραφία. 
113 Dawkins � Droop 1911, 1-22. 
114 Rubenson 1917, 1-72. 
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προστασία για την οικία και για τα πρόσωπα που κατοικούν σ΄ αυτή115. Εξυπηρετεί 
λοιπόν τον ίδιο σκοπό µε αυτόν µιας απόθεσης αντικειµένων κατά το κτίσιµο του 
κτηρίου. ∆ε γνωρίζουµε βέβαια εάν η συγκεκριµένη ταφή έγινε ταυτόχρονα µε το 
χτίσιµο του κτηρίου ή κατά τη διάρκεια χρήσης του. Αν ισχύει το πρώτο, ο θάνατος 
του βρέφους συνέπεσε µε το διάστηµα που χτιζόταν το κτήριο και έτσι τοποθετήθηκε 
στη θέση που σε άλλες περιπτώσεις θα είχαµε απλά µόνο το αγγείο ανεστραµµένο ως 
«απόθεση θεµελίωσης». Αν ισχύει το δεύτερο, η ταφή δε µπορεί να χαρακτηριστεί ως 
«απόθεση θεµελίωσης» αλλά δεν παύει να συνδέεται µε την αντίληψη ότι το πνεύµα 
ενός βρέφους µάλλον θετικά δρα σε όσους βρίσκονται κοντά του. 
 Η έλλειψη παραδείγµατος ανθρώπινης ταφής ως «απόθεση θεµελίωσης» απ΄ 
τον Αιγαιακό χώρο, µας κάνει επιφυλακτικούς στο να ισχυριστούµε ότι αυτή ήταν η  
πρόθεση των κατοίκων του Ακρωτηρίου όταν έθαψαν το βρέφος κάτω απ� το δάπεδο 
µιας οικίας. Βέβαια, τέτοια παραδείγµατα έχουµε από τη Μεσοποταµία, όπου έχουν 
αποκαλυφθεί ταφές βρεφών, τόσο κάτω από τα δάπεδα κτηρίων, όσο και µέσα στην 
τοιχοποιία, ταφές οι οποίες έχουν ερµηνευτεί ως «αποθέσεις θεµελίωσης»116. Σε 
κάποιες µάλιστα περιπτώσεις, όπου σε ένα κτήριο έχουµε πολλαπλή ταφή, υπονοείται 
ότι ο θάνατος των βρεφών δεν ήταν φυσιολογικός αλλά προκλήθηκε επί τούτου, 
προκειµένου να τοποθετηθούν στα θεµέλια του κτηρίου117. Το φαινόµενο της 
θανάτωσης ανθρώπου, τις περισσότερες φορές ανήλικου, για ένα τέτοιο σκοπό, έχει 
παρατηρηθεί και σε πολύ νεότερες εποχές, σε διάφορους λαούς118, ενώ η απήχηση 
µιας τέτοιας συνήθειας βρίσκεται και στο ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι του 
«Γεφυριού της Άρτας»119. Ο λόγος της πράξης αυτής είναι πάντα ο ίδιος: το 
οικοδόµηµα, προκειµένου να έχει αντοχή και διάρκεια ζωής, πρέπει να «στοιχειωθεί» 
δηλ. να ενσωµατώσει µέσα στην τοιχοποιία του έναν άνθρωπο. Μ� αυτό τον τρόπο, 
το πνεύµα του θα κατοικεί εκεί για πάντα, θα ενισχύει την αντοχή της κατασκευής 
και ταυτόχρονα θα εµποδίζει κάθε εχθρό να κάνει κακό στους κατοικούντες το χώρο 
αυτό120.  
 Τελειώνοντας την ενότητα αυτή θα θέλαµε να αναφερθούµε και σε ένα άλλο 
στοιχείο που συνδέεται µε τη θεµελίωση των κτηρίων και την πρόθεση των κτιτόρων 
να προστατευθεί από κάθε βλάβη µέσω όµως όχι της οικοδοµικής αλλά της µαγείας. 
Μιλάµε για τα λεγόµενα «τεκτονικά σηµεία» (Mason�s marks)121. Με τον όρο αυτόν 
χαρακτηρίζονται τα εγχάρακτα σηµάδια  πάνω στην επιφάνεια λιθόπλινθων που είναι 
ενταγµένες µέσα στην τοιχοποιία ενός κτηρίου. Τέτοια σηµεία έχουν παρατηρηθεί 
κυρίως στα Μινωικά ανάκτορα και ελάχιστα στην Ηπειρωτική Ελλάδα (Πύλο και 
Μυκήνες)122. O πρώτος, ο οποίος παρατηρεί τα σηµεία αυτά σε σωζόµενα τµήµατα 
του µεσοµινωικού ανακτόρου της Κνωσού, είναι ο Evans123. Η πρώτη ερµηνεία που 
δίνει έχει σχέση µε τη  λειτουργία των σηµείων αυτών ως τεχνικών βοηθηµάτων δηλ. 
την εξυπηρέτηση των τεχνιτών που έχτιζαν το ανάκτορο. Κάνει κατάλογο των 
σχηµάτων των σηµείων που συναντά και διαβλέπει σ� αυτά προγονικές µορφές της 
Γραµµικής Α και Β. Ιδιαίτερη σηµασία δίνει σε κάποια απ� αυτά που κατά τη γνώµη 
του µπορεί να λειτουργούν και διαφορετικά, ως σηµεία µε ιερό χαρακτήρα (διπλός 

                                                           
115 Scott 1999. 
116 Ellis 1968, 35-42.  
117 ό.π. 
118 Frazer 1911, 90-91. 
119 Lawson 1910, 262-217. 
120 Frazer 1911, 90. 
121 Ο πρώτος που έδωσε τον όρο αυτό ήταν ο Evans  βλ. PM I,132-136. 
122Hood 1989, 205-212  
123 PM I, 132-136 
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πέλεκυς) και τα παραλληλίζει µε σηµεία που έχουν βρεθεί σε πλίνθους των 
Χαλδαίων124.  

Μεταγενέστεροι µελετητές δίνουν µια άλλη διάσταση στα σηµεία αυτά. Έτσι, 
σύµφωνα µε τον Ηood125, η ιδιαίτερη σηµασία των σηµείων αυτών, σχετίζεται µε  την 
πίστη ότι τα σηµεία γραφής περιέχουν µαγική δύναµη. Τόσο στη Μεσοποταµία όσο 
και στην Αίγυπτο, η καταγωγή της γραφής ανάγεται στους θεούς. Άρα, και τα σηµεία 
εδώ, αποκτούν µια θρησκευτική και µαγική δύναµη που έρχεται να ενσωµατωθεί στο 
οικοδόµηµα126. Ο Μπουλώτης127 πιστεύει ότι σηµεία όπως ο διπλός πέλεκυς, το 
άστρο, το κλαδί ή ο σταυρός αποτελούν σύµβολα για τους Μινωίτες και συνδέονται 
µε την καθοσίωση ενός χώρου ή αντικειµένων. Εποµένως, µια τέτοια λειτουργία θα 
εξυπηρετούσαν, όταν χαράσσονταν στους λιθόπλινθους των ανακτόρων. Εξάλλου, το 
τεράστιο µέγεθος κάποιων τέτοιων σηµείων υπονοεί τη µη πρακτική σηµασία τους. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ένα σκάλισµα σε λίθο του παλαιού ανακτόρου 
της Κνωσού όπου, εκτός του µεγάλου του µεγέθους (µήκος 1µ.), εµφανίζει ένα 
σύµπλεγµα εντός του οποίου διακρίνεται µια ανθρώπινη φιγούρα µε ορθωµένο χέρι 
(Σχ. 27)128. Σύµφωνα µε τον ίδιο µελετητή, «αν και παραµένει σκοτεινή η νοηµατική 
φόρτιση του συµπλέγµατος, θα πρέπει, ύστερα από την πρόσφατη τεκµηρίωση του 
εθίµου της τελετουργικής θεµελίωσης στη µινωική Κρήτη, να ακολουθήσουµε σαν 
πιο βάσιµη την υπόθεση πως σχετιζόταν µε τις µαγικοθρησκευτικές δοξασίες 
οικοδόµησης» 129.  

Τεκτονικά σηµεία έχουν παρατηρηθεί και στο Ακρωτήρι. Συγκεκριµένα, 
εξήντα περίπου λιθόπλινθοι, κυρίως στο χώρο της Ξεστής 4, φέρουν τεκτονικά 
σηµεία, µε πιο χαρακτηριστικό αυτό του σταυρού130. Η Παλυβού που συγκέντρωσε 
όλα αυτά τα σηµεία δεν προτείνει κάποια ερµηνεία που να σχετίζεται µε το έθιµο της 
θεµελίωσης. Η γνώµη µας ωστόσο είναι, ότι κάποια απ� αυτά, εκτός της πρακτικής 
χρήσης στην οικοδοµική, σίγουρα εξυπηρετούσαν και άλλες ανάγκες, σαν αυτές που 
αναφέραµε πιο πάνω. Ενισχυτικό στοιχείο γι΄ αυτή την άποψη αποτελεί και η 
παρουσία ενός σηµείου σε σχήµα τρίαινας, που βρέθηκε σε λίθο της επίχωσης του 
δωµατίου 11 της Ξεστής 3, και είναι γνωστό ως θρησκευτικό σύµβολο στη µινωική 
Κρήτη131. 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
                                                           
124 ό.π.  
125 Hood, ό.π., 
126 ό.π. 
127 Μπουλώτης 1986α. 
128 PM I, 132. 
129 Μπουλώτης 1986α. 
130 Παλυβού 1999, 151-154. 
131 Ντούµας 1979, 263. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 
 

Αν αναλογιστεί κανείς ποιο είναι το όφελος από µια µελέτη σαν κι αυτή που 
παρουσιάστηκε, πιστεύουµε ότι είναι το εξής: Καταρχήν, µε την παρουσίαση του 
εθίµου της απόθεσης θεµελίωσης στο Ακρωτήρι, προστίθεται ένα ακόµη στοιχείο για 
τη ζωή και τις συνήθειες των κατοίκων του οικισµού αυτού για τον οποίο τόσα πολλά 
και ταυτόχρονα τόσα λίγα γνωρίζουµε. Από την άλλη µεριά, είναι γεγονός ότι, αν και 
έχουν ανασκαφεί και άλλοι οικισµοί στις Κυκλάδες, µέχρι σήµερα σε κανέναν απ΄ 
αυτούς δεν έχει εντοπιστεί το έθιµο αυτό. Εποµένως, η παρουσία του στη Θήρα  
δηλώνει ότι το έθιµο, όσον αφορά στο Αιγαίο στην εποχή του Χαλκού, δεν 
συναντάται σχεδόν αποκλειστικά στην Κρήτη όπως ήταν γνωστό µέχρι σήµερα, αλλά 
έχει ευρύτερη διάδοση. 

Επίσης, για πρώτη φορά συναντάται το έθιµο αυτό σε τόσο µεγάλη συχνότητα 
σε έναν οικισµό. Αυτό µας κάνει να αναλογιστούµε ότι ένα έθιµο που σχετίζεται µε 
την οικοδόµηση ενός κτηρίου, έθιµο το οποίο δε σχετίζεται µε την κοινωνική και την 
οικονοµική επιφάνεια του όποιου ιδιοκτήτη αλλά µε φόβους που συνοδεύουν κάθε 
άνθρωπο, είναι λογικό να συναντάται σε κάθε περίπτωση. Μέχρι σήµερα όµως η 
αρχαιολογική έρευνα δεν είχε ένα τόσο ξεκάθαρο παράδειγµα όπως αυτό του 
Ακρωτηρίου. Το γεγονός αυτό λοιπόν αποτελεί ένα ακόµη όφελος της µελέτης αυτής. 
 Στο τελευταίο µέρος της εργασίας αυτής προσπαθήσαµε κατά κάποιο τρόπο 
να αναπαραστήσουµε  τη διαδικασία � τελετή  κατά την οποία γινόταν η απόθεση στα 
θεµέλια του κτηρίου. Επειδή αυτό δεν ξέρουµε αν το πετύχαµε, οι τελευταίες σειρές 
του επιλόγου θα ανήκουν σε µια τέτοια περιγραφή του εθίµου της θεµελίωσης. Η 
περιγραφή αυτή έχει να κάνει µε τη σύγχρονη µε µας εποχή και ο χώρος παραµένει ο 
ίδιος, η Θήρα:  

« Την ηµέρα που οι εργάτες θα σκάψουνε τα θεµέλια, ο ιδιοκτήτης θα καλέση 
τον παπά να κάνη αγιασµό και στο ένα καντούνι θα σφάξουνε ένα πετεινό. Επίσης, σε 
κάθε γωνιά οι γέροι γονείς θα βάλουνε την ευχή του ρίχνοντας νοµίσµατα. . . .  
Νοµίσµατα ρίχνουν στα θεµέλια του σπιτιού και άλλοι συγγενείς και καλεσµένοι. 
Εκτός όµως από τα νοµίσµατα σε κάθε γωνιά των θεµελίων βάζουν και από ένα 
βάγινο σταυρό. � Μετά τον αγιασµό η νοικοκυρά θα φέρη µια πιατέλα µε 
σησαµόµελο και ο νοικοκύρης ένα µισογάλουνο ρακί για να κεραστούνε οι 
καλεσµένοι και να ευχηθούνε νάναι καλορίζικο. � Ήταν δε απαραίτητο (το 
σησαµόµελο) στο θεµελίωµα του σπιτιού για νάναι γλυκειά η ώρα και γλυκός ο βίος 
αυτών που θα κατοικούσανε σ΄ αυτό»132. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
132 Μ.Α. Ρούσσος, 1979, 5-6. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 
  

Οι φωτογραφίες προέρχονται από το αρχείο ψηφιακής φωτογραφίας της  
Ανασκαφής Ακρωτηρίου. 
Φωτ. 1: ΝΦΠ 20. Οι κοιλότητες -αποθέτες 2,3,4 µε το περιεχόµενό τους. 
Φωτ. 2: ΝΦΠ 20. Οι κοιλότητες 2 και 3 µε τις αποθέσεις αγγείων.  
Φωτ. 3: ΝΦΠ 20. Η κοιλότητα 4 µε το περιεχόµενό της τοποθετηµένο σε δύο 
             επίπεδα. 
Φωτ. 4: ΝΦΠ 20. Ο φυσικός βράχος µε τις κοιλότητες � αποθέτες µετά την αφαίρεση 
                του περιεχοµένου τους.                   
Φωτ. 5: ΝΦΠ 24. Η πρόχους (Α2) εντοιχισµένη στα θεµέλια τοίχου και ο σκύφος  
             (Α1) στο άνω µέρος της επίχωσης του ορύγµατος � αποθέτη Γ. 
Φωτ. 6: ΝΦΠ 24. Το όρυγµα � αποθέτης Γ. ∆ιακρίνεται η πρόχους (Α2) 
             εντοιχισµένη και ο σκύφος  (Α3) εντός του ορύγµατος Γ.  
Φωτ. 7: ∆Ο/Ε � ∆υτική Οικία. Μια από τις µαστοπρόχους «των χελιδονιών» 
             της κοιλότητας � αποθέτη Λ2. 
Φωτ. 8: ΝΦΠ 25. Ανεστραµµένη µεσοκυκλαδική φιάλη πάνω στο βράχο. 
Φωτ. 9: ΝΦΠ 27 Α. Η τοµή στην τελική της µορφή. 
Φωτ. 10: ΝΦΠ 27 Α. Το ανεστραµµένο άωτο κυάθιο µέσα σε ρηχή κοιλότητα του  
               βράχου. 
Φωτ. 11: ΝΦΠ 32. Η τελική κάτοψη της τοµής. Στη Β∆ γωνία βρέθηκε η απόθεση. 
Φωτ. 12: ΝΦΠ 32. Ανεστραµµένη φιάλη εντός θραυσµένου κλειστού αγγείου. 
Φωτ. 13: ΝΦΠ 36. Η κατασκευή σε σχήµα Π. 
Φωτ. 14: ΝΦΠ 36. Τέσσερα από τα αγγεία της απόθεσης κατά µήκος των θεµελίων  
               του δυτικού τοίχου. 
Φωτ. 15: ΝΦΠ 36 Α. Η κτιστή κατασκευή σε τρία επίπεδα. 
Φωτ. 16: ΝΦΠ 36 Α. Πέντε από τα αγγεία της απόθεσης κάτω από την κτιστή 
               κατασκευή. 
Φωτ. 17: ΝΦΠ 43. Ανεστραµµένη φιάλη και τµήµατα µυλόλιθων εντός 
               κοιλότητας. 
Φωτ. 18: ΝΦΠ 53 Α. Η κτιστή κατασκευή- τοίχος κάτω από την οποία 
               αποκαλύφτηκε το όρυγµα στο βράχο. 
Φωτ. 19: ΝΦΠ 54. ∆ύο χυτροπρόχοι και ένας ανεστραµµένος σκύφος κάτω από το 
               δάπεδο. 
Φωτ. 20: ΝΦΠ 63 Α. Αντικείµενα εντός επίχωσης (απόθεση;).  
Φωτ. 21: ΝΦΠ 63 Α. Απόθεση επτά αγγείων κάτω από το δάπεδο δωµατίου. 
Φωτ. 22: ΝΦΠ 63 Α. Τα αγγεία της απόθεσης. 
Φωτ. 23: ΝΦΠ 65. Ένα από τα προχοΐδια της απόθεσης.  
Φωτ. 24: ΝΦΠ 66(Π). Φιάλη τοποθετηµένη µέσα σε ρηχή κοιλότητα  
               του βράχου. 
Φωτ. 25: ΝΦΠ 66(Π). Ο φυσικός βράχος µε τις λαξευµένες κοιλότητες. 
Φωτ. 26: ΝΦΠ 67. Απόθεση αγγείων κάτω από τις παραστάδες του θυραίου 
               ανοίγµατος (στη φωτ. φαίνεται σφραγισµένο). 
Φωτ. 27: ΝΦΠ 70.Το ταυρόσχηµο ρυτό (A.K.8146 ) in situ. 
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Φωτ. 28: ΝΦΠ 70. Το ταυρόσχηµο ρυτό (A.K.8147 ) in situ. 
Φωτ. 29: To ταυρόσχηµο ρυτό Α.Κ.8146 µετά τη συγκόλληση. 
Φωτ. 30: To ταυρόσχηµο ρυτό Α.Κ.8147 µετά τη συγκόλληση. 
Φωτ. 31: ΝΦΠ 71(Π). Κάτοψη του δωµατίου  µετά την εµφάνιση του  
               βράχου. 
Φωτ. 32: ΝΦΠ 71(Π). Ανεστραµµένη µεσοκυκλαδική φιάλη εντός της κοιλότητας γ.  
Φωτ. 33: ΝΦΠ 73. Τελική µορφή της τοµής. Στην κοιλότητα 5 (ΝΑ) διακρίνεται 
               η ανεστραµµένη φιάλη. 
Φωτ. 34: ΝΦΠ 75. Τελική µορφή της τοµής. ∆ιακρίνονται οι κοιλότητες (άσκαφτες) 
               στο βράχο. 
Φωτ. 35: ΝΦΠ 75. Μυλόλιθος και  φιάλη εντός της κοιλότητας 4.  
Φωτ. 36: ΝΦΠ 78. Το Β∆ τµήµα της τοµής µε τις κοιλότητες στο βράχο. 
Φωτ. 37: ΝΦΠ 78. Τριβείο εντός της κοιλότητας 1. 
Φωτ. 38: ΝΦΠ80 Α. Τελική µορφή της τοµής µετά την αποκάλυψη του φυσικού 
               βράχου. 
Φωτ. 39: ΝΦΠ 80 Α. Ανεστραµµένη φιάλη κάτω από πλακοστρωµένο δάπεδο και      
               πάνω στο βράχο. 
Φωτ. 40: ΝΦΠ 61(∆.Τ).Το δωµάτιο κάτω από το δάπεδο του οποίου αποκαλύφθηκε 
               η ταφή. 
Φωτ. 41: ΝΦΠ 61(∆.Τ). Η ανεστραµµένη φιάλη που κάλυπτε την ταφή κάτω από το  
               µεσοκυκλαδικό δάπεδο. 
Φωτ. 42: ΝΦΠ 61(∆.Τ). Τα οστά του βρέφους. 
Φωτ. 43: Χαρακτηριστική µεσοκυκλαδική φιάλη από το Ακρωτήρι. 
Φωτ. 44: Χαρακτηριστικός µεσοκυκλαδικός σκύφος από το Ακρωτήρι. 
Φωτ. 45: Χαρακτηριστικοί τύποι άωτων κυαθίων από το Ακρωτήρι. 
Φωτ. 46: ∆είγµατα ακέραιων και τµηµάτων µυλόλιθων που συναντώνται στις  
               αποθέσεις θεµελίωσης στο Ακρωτήρι. 
Φωτ. 47 : Ένα από τα σφονδύλια των αποθέσεων. 
Φωτ. 48: ∆είγµατα από λίθινα σφαιρίδια. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ    ΣΧΕ∆ΙΩΝ 
  
 Τα σχέδια προέρχονται από το αρχείο της ανασκαφής εκτός από αυτά όπου 
σηµειώνεται διαφορετική προέλευση. 
 
Σχ.1:  Γενικό τοπογραφικό του αρχαιολογικού χώρου. Με χρώµα σηµειώνονται τα  
          σηµεία όπου απαντούν «αποθέσεις θεµελίωσης». 
Σχ. 2: Τοµή βόρεια της ∆υτικής Οικίας- ΝΦΠ 24. Η τοµή µετά την αποκάλυψη  
           του βράχου µε τις κοιλότητες- αποθέτες. 
Σχ. 3: ∆υτική Οικία � Τοµή ∆Ο/Β. Στρωµατογραφική τοµή µε τους αποθέτες 
          θεµελίωση κάτω από το µεσοκυκλαδικό δάπεδο και µέσα σε κοιλότητες του  
          βράχου. 
Σχ. 4: ∆υτική Οικία � Τοµή ∆Ο/Γ. Στρωµατογραφική τοµή µε τις αποθέσεις  
          θεµελίωσης κάτω από το δάπεδο και σε κοιλότητα του βράχου. 
Σχ. 5: ∆υτική Οικία � Τοµή ∆Ο/Ε. Κάτοψη της τοµής µε τις αποθέσεις  µέσα σε   
          κοιλότητες του φυσικού βράχου. 
Σχ. 6: ΝΦΠ 25. Κάτοψη της τοµής. Ο βράχος φαίνεται µόνο στη Ν∆ γωνία της τοµής, 
          όπου σηµειώνεται και η κοιλότητα που περιείχε την ανεστραµµένη φιάλη.               
Σχ. 7: ΝΦΠ 27 Α. Κάτοψη της τοµής µετά την αποκάλυψη του βράχου. Σηµειώνεται 
          ένα από τα αγγεία της απόθεσης (Α5).           
Σχ. 8: ΝΦΠ 32. Κάτοψη τοµής. Σηµειώνεται η κοιλότητα1 στο φυσικό βράχο (Β∆). 
Σχ. 9: ΝΦΠ 36. Κάτοψη τοµής µε το χώρο σχήµατος Π.  
Σχ. 10: ΝΦΠ 37. Κάτοψη τοµής µε την κοιλότητα- αποθέτη 1 στο βράχο. 
Σχ. 11: ΝΦΠ 53 Α. Κάτοψη της τοµής. ∆ιακρίνεται το όρυγµα στο βράχο κάτω από  
            το τµήµα της κατασκευής � τοίχου 1 που αφαιρέθηκε.             
Σχ. 12: ΝΦΠ 54. Κάτοψη της τοµής. 
Σχ. 13: ΝΦΠ 63 Α. Κάτοψη της τοµής µε τις αποθέσεις αγγείων κάτω από το δάπεδο. 
Σχ. 14: ΝΦΠ 66(Π). Κάτοψη της τοµής µετά την αποκάλυψη του βράχου. 
Σχ. 15: ΝΦΠ 67-67(Π). Κάτοψη της τοµής. Στα ανατολικά, το δωµάτιο όπου 
            εντοπίστηκε η απόθεση.  
Σχ. 16: ΝΦΠ 70. Όψη του τοίχου 3 Α. Σηµειώνεται η θέση των δύο ταυρόσχηµων 
           ρυτών. 
Σχ. 17: ΝΦΠ 71(Π). Κάτοψη της τοµής µε τις κοιλότητες στο βράχο. Η κοιλότητα γ  
            περιείχε την απόθεση.  
Σχ. 18: ΝΦΠ 73. Κάτοψη της τοµής. Στο βόρειο τµήµα έχει αποκαλυφθεί  
            ο βράχος. 
Σχ. 19: ΝΦΠ 75. Κάτοψη της τοµής µετά την αποκάλυψη του βράχου. 
Σχ. 20: ΝΦΠ 78. Κάτοψη της τοµής µετά την αποκάλυψη του βράχου. 
Σχ. 21: ΝΦΠ 80 Α. Κάτοψη της τοµής µετά την αποκάλυψη του βράχου. 
Σχ. 22: ΝΦΠ 61. Κάτοψη της τοµής κατά τη φάση της αποκάλυψης της ταφής 
             βρέφους. Σηµειώνεται η θέση του ανεστραµµένου αγγείου της ταφής. 
Σχ. 23: Κνωσός � Υστεροκυκλαδική Ι Α οικία. Η απόθεση θεµελίωσης (Catling 
            κ.ά.1985, εικ.14). 
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Σχ. 24: Ανάκτορο Φαιστού (Vano 50). Τοµή και κάτοψη ενός από τους αποθέτες  
            (Levi 1976, εικ.26). 
Σχ. 25: Aνάκτορο Μαλίων. O Πρωτοµινωικός ΙΙΙ αποθέτης θεµελίωσης (Pelon 1986, 
            εικ.5). 
Σχ. 26: Ανάκτορο Ζάκρου. Όψη, τοµή και τα αγγεία του αποθέτη θεµελίωσης  
            (Βοulotis 1982, εικ.2). 
Σχ. 27: Ανάκτορο Κνωσού. Ανθρώπινη φιγούρα λαξευµένη σε λίθο (ΡΜ Ι,  
            εικ.98 ). 
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Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ 
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Φωτ.1: ΝΦΠ 20. Οι κοιλότητες 2, 3, 4 µε το περιεχόµενό τους. 
 
 

 
 

Φωτ. 2: ΝΦΠ 20. Οι κοιλότητες 2, 3 µε τις αποθέσεις των αγγείων. 
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 Φωτ. 3: ΝΦΠ 20.Η κοιλότητα 4 µε το περιεχόµενό της σε δύο επίπεδα. 
 
 

  
 
 Φωτ. 4: ΝΦΠ 20.Ο βράχος µε τις κοιλότητες � αποθέτες µετά την αφαί- 
 ρεση του περιεχοµένου τους. 
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 Φωτ. 5: ΝΦΠ 24. Η πρόχους Α2 εντοιχισµένη στα θεµέλια και ο σκύφος  

Α1 στο άνω µέρος της επίχωσης του ορύγµατος Γ.   
  
 
 

  
 
 Φωτ. 6: ΝΦΠ 24. Το όρυγµα � αποθέτης Γ. ∆ιακρίνεται οι πρόχους Α2 
 εντοιχισµένη και ο σκύφος Α3 εντός του ορύγµατος Γ. 
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Φωτ. 7: Τοµή ∆Ο/Ε (∆υτ.Οικία). Μια από τις µαστοπρόχους «των     
χελιδονιών» της κοιλότητας 2.  
 

 
 
Φωτ. 8: ΝΦΠ 25.Ανεστραµµένη µεσοκυκλαδική φιάλη πάνω στο βράχο. 
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Φωτ. 9: ΝΦΠ 27 Α. Η τελική µορφή της τοµής. 
 
 

 
 
Φωτ. 10: ΝΦΠ 27 Α. Ανεστραµµένο άωτο κυάθιο µέσα σε ρηχή κοιλότητα 
του βράχου. 
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Φωτ. 11: ΝΦΠ 32. Τελική κάτοψη της τοµής. Στη Β∆ γωνία βρέθηκε  
η απόθεση. 
 
 

 
 
Φωτ.12: ΝΦΠ 32.Ανεστραµµένη φιάλη εντός θραυσµένου κλειστού αγγείου. 
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Φωτ. 13: ΝΦΠ 36. Η Πιόσχηµη κατασκευή. 
 
 

 
 
Φωτ. 14. ΝΦΠ 36. Τέσσερα από τα αγγεία της απόθεσης κατά µήκος  
των θεµελίων του δυτικού τοίχου. 
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Φωτ. 15: ΝΦΠ 36 Α. Η κτιστή κατασκευή σε τρία επίπεδα. 
 
 

 
 
Φωτ. 16: ΝΦΠ 36 Α. Πέντε από τα αγγεία της απόθεσης κάτω από την 
 κτιστή κατασκευή. 
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Φωτ. 17: Ανεστραµµένη φιάλη και τµήµατα µυλόλιθων εντός κοιλότητας. 
 
 

 
 

 Φωτ. 18: ΝΦΠ 53 Α. Η κτιστή κατασκευή � τοίχος κάτω από την οποία 
 Αποκαλύφθηκε το όρυγµα στο βράχο. 
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 Φωτ. 19: ΝΦΠ 54. ∆ύο χυτροπρόχοι και ένας ανεστραµµένος σκύφος  
 κάτω από το δάπεδο. 
 
 

  
 
 Φωτ. 20: ΝΦΠ 63 Α.Αντικείµενα εντός επίχωσης (απόθεση θεµελίωσης;). 
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 Φωτ. 21: ΝΦΠ 63 Α. Απόθεση επτά αγγείων κάτω από το δάπεδο δωµατίου. 
 
 
 
  

  
 
 Φωτ.22: ΝΦΠ 63 Α. Τα αγγεία της απόθεσης. 
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 Φωτ. 23: ΝΦΠ 65. Ένα από τα προχοίδια της απόθεσης. 
 
 
 

  
 
 Φωτ. 24:ΝΦΠ 66(Π). Φιάλη τοποθετηµένη µέσα σε ρηχή κοιλότητα του 
 βράχου. 
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 Φωτ. 25: ΝΦΠ 66(Π). Ο βράχος µε τις λαξευµένες κοιλότητες. 
 

                           
 
 Φωτ. 26: ΝΦΠ 67.Απόθεση αγγείων κάτω από τις παραστάδες   
 θυραίου ανοίγµατος (στη φωτ. φαίνεται σφραγισµένο). 
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 Φωτ.27: ΝΦΠ 70. Το ταυρόσχηµο ρυτό (Α.Κ.8146) in situ. 
 
 

  
 
 Φωτ. 28: ΝΦΠ 70. Το ταυρόσχηµο ρυτό (Α.Κ.8147) in situ. 
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 Φωτ. 29: ΝΦΠ 70. Το ρυτό Α.Κ.8146 µετά τη συγκόλληση. 
 
 

  
 
 Φωτ. 30: ΝΦΠ 70. Το ρυτό Α.Κ.8147 µετά τη συγκόλληση. 
 
 
 
 
 
 
 



 65

  
 
 Φωτ.31. ΝΦΠ71(Π). Τελική κάτοψη του δωµατίου µετά την εµφάνιση  
             του βράχου. 
 
 

  
 
 Φωτ. 32. ΝΦΠ 71(Π). Ανεστραµµένη µεσοκυκλαδική φιάλη εντός της 
            κοιλότητας γ. 
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 Φωτ. 33: ΝΦΠ 73. Τελική µορφή της τοµής. Στην κοιλότητα 5 στα ΝΑ 
            διακρίνεται ανεστραµµένη φιάλη. 
 
 

  
 
 Φωτ. 34: ΝΦΠ 75. Τελική µορφή της τοµής. ∆ιακρίνονται οι κοιλότητες 
            (άσκαφτες) λαξευµένες στο βράχο. 
 
 
 
 
 



 67

  
 
 Φωτ. 35: ΝΦΠ 75. Μυλόλιθος και φιάλη εντός της κοιλότητας 4. 
 
 

  
 
 Φωτ.36: ΝΦΠ 78.Το Β∆ τµήµα της τοµής µε τις κοιλότητες στο βράχο. 
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            Φωτ. 37: ΝΦΠ 78. Το τριβείο εντός της κοιλότητας 1. 
 
 

  
 
 Φωτ. 38: ΝΦΠ 80 Α. Τελική µορφή της τοµής µετά την εµφάνιση του 
 βράχου. 



 69

   
 
 Φωτ. 39: ΝΦΠ 80 Α. Ανεστραµµένη φιάλη κάτω από πλακοστρωµένο 
            δάπεδο και πάνω στο βράχο. 
 
 

   
 
 Φωτ. 40: ΝΦΠ 61 (∆.Τ).Το δωµάτιο κάτω από το οποίο αποκαλύφθηκε 
             η ταφή. 
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 Φωτ. 41: ΝΦΠ 61 (∆.Τ). Η ανεστραµµένη φιάλη που κάλυπτε την ταφή 
             κάτω από το µεσοκυκλαδικό δάπεδο του δωµατίου. 
 

  
 
 Φωτ.42: ΝΦΠ 61 (∆.Τ). Τα οστά του βρέφους. 
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 Φωτ. 43: Χαρακτηριστική µεσοκυκλαδική φιάλη από το Ακρωτήρι. 
 
 

  
  
 Φωτ. 44: Χαρακτηριστικός µεσοκυκλαδικός σκύφος από το Ακρωτήρι. 
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 Φωτ.45: Χαραστηριστικοί τύπου κυαθίων από το Ακρωτήρι. 
 
 

  
 
 Φωτ. 46: ∆είγµατα ακέραιων και τµηµάτων µυλόλιθων από το Ακρωτήρι. 
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 Φωτ.47: Ένα από τα σφονδύλια των αποθέσεων. 
 
 

  
 
 Φωτ. 48: ∆είγµατα από λίθινα σφαιρίδια. 
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Σ Χ Ε ∆ Ι Α 
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Σχ. 1: Γενικό τοπογραφικό του αρχαιολογικού χώρου του Ακρωτηρίου. Mε χρώµα σηµειώνονται τα  
σηµεία όπου εντοπίστηκαν αποθέσεις θεµελίωσης. 
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Σχ. 2 : Τοµή βόρεια της ∆υτικής Οικίας � ΝΦΠ 24. Η τοµή µετά την αποκάλυψη 
του βράχου µε τις κοιλότητες- αποθέτες. 
 
  

      
    
  Σχ. 3: ∆υτική Οικία � Τοµή ∆Ο/Β. Στρωµατογραφική τοµή µε τους αποθέτες  
    θεµελίωσης κάτω από το µεσοκυκλαδικό δάπεδο. 
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 Σχ.4: ∆υτική Οικία � Τοµή ∆Ο/Γ. Στρωµατογραφική τοµή µε τις αποθέσεις 
 κάτω από το δάπεδο και σε κοιλότητα του βράχου. 
 

 
 
Σχ. 5: ∆υτική Οικία � Τοµή ∆Ο/Ε. Κάτοψη της τοµής µε  
τις αποθέσεις µέσα σε κοιλότητες του βράχου. 
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Σχ. 6: ΝΦΠ 25. Κάτοψη της τοµής. Στη Ν∆ γωνία διακρίνεται η κοιλότητα 
που περιείχε το ανεστραµµένο αγγείο. 
 
 

 
 
Σχ. 7: ΝΦΠ 27 Α. Κάτοψη της τοµής µετά την αποκάλυψη του φυσικού βράχου. Σηµειώνεται 
ένα από τα αγγεία της απόθεσης (Α5). 
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Σχ.8: ΝΦΠ 32. Τελική κάτοψη της τοµής. Σηµειώνεται η θέση της κοιλότητας 
 1 λαξευµένης στο φυσικό βράχο. 
 

 
 
Σχ. 9: ΝΦΠ 36. Κάτοψη της τοµής µε τον  χώρο σχήµατος Π. 
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Σχ. 10: ΝΦΠ 37. Κάτοψη της τοµής. Η κοιλότητα 1 περιείχε την απόθεση. 
 

 
 
Σχ. 11: ΝΦΠ 53Α. Τελική κάτοψη της τοµής. ∆ιακρίνεται το όρυγµα στο 
βράχο κάτω από το τµήµα της κατασκευής � τοίχου 1 που αφαιρέθηκε. 
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Σχ. 12: ΝΦΠ 54. Κάτοψη της τοµής. 
 

 
 
Σχ.13: ΝΦΠ 63 Α. Κάτοψη της τοµής µε την απόθεση των αγγείων κάτω 
από το δάπεδο. 
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Σχ. 14: ΝΦΠ 66(Π). Κάτοψη της τοµής µετά την αποκάλυψη του  
βράχου. 
 

 
 
Σχ. 15: ΝΦΠ 67 -67 (Π). Κάτοψη της τοµής. Στο δωµάτιο στα ανατολικά  
σηµειώθηκε η απόθεση. 
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Σχ. 16: ΝΦΠ 70. Όψη του τοίχου 3 Α. Σηµειώνεται η θέση 
των δύο ταυρόσχηµων ρυτών. 
 

 
 
Σχ. 17: ΝΦΠ 71 (Π). Κάτοψη της τοµής µε τις κοιλότητες στο βράχο. 
H κοιλότητα γ περιείχε την απόθεση. 
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Σχ. 18: ΝΦΠ 73. Κάτοψη της τοµής. Στο βόρειο τµήµα φαίνεται ο βράχος 
µε τις κοιλότητες. 
 
 

 
  
Σχ. 19: ΝΦΠ 75. Κάτοψη της τοµής µετά την αποκάλυψη του βράχου. 
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Σχ. 20: ΝΦΠ 78. Κάτοψη  της τοµής µετά την αποκάλυψη του βράχου. 
 

 
 
Σχ. 21: ΝΦΠ 80 Α. Κάτοψη της τοµής µετά την αποκάλυψη του βράχου. 
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Σχ. 22: ΝΦΠ 61- ΝΦΠ 61 (∆.Τ). Κάτοψη της τοµής κατά τη φάση της αποκάλυψης της ταφής 
βρέφους. Σηµειώνεται η θέση του ανεστραµµένου αγγείου. 
 

 
 
Σχ. 23: ΥΚ Ι Α οικία στην Κνωσό. Η απόθεση θεµελίωσης (Catling κ.ά. 1985, εικ.14). 
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Σχ. 24:  Ανάκτορο Φαιστού (Vano 50). Toµή και κάτοψη ενός από τους 
αποθέτες.

 
 
 
Σχ. 25: Ανάκτορο Μαλίων. Ο ΠΜ ΙΙΙ αποθέτης θεµελίωσης (Pelon 1986, εικ.5). 
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Σχ. 26: Ανάκτορο Ζάκρου. Όψη, τοµή και τα αγγεία του αποθέτη θεµελίωσης (Boulotis 1982, 
εικ.2). 
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Σχ. 27: Ανάκτορο Κνωσού. Ανθρώπινη φιγούρα λαξευµένη σε λίθο (PM I, εικ. 98). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


