
 
 
Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2015) 
 

Εισαγωγή 

 

Οι εργασίες πεδίου στον αρχαιολογικό χώρο του Αζοριά, στη βορειοανατολική Κρήτη (Καβούσι, 

Ιεράπετρα), διήρκεσαν 6 εβδομάδες, ενώ ακολούθησε η επεξεργασία, μελέτη και συντήρηση των 

ευρημάτων, καθώς και η σύνταξη της σχετικής έκθεσης στο Κέντρο Μελετών για την Ανατολική Κρήτη 

(INSTAP), στην Παχειά Άμμο. Η ανασκαφική έρευνα διενεργήθηκε σε 39 τομές, όπου καθορίστηκαν 

247 στρωματογραφικά σημεία. Οι εργασίες επικεντρώθηκαν σε τέσσερις βασικές περιοχές του 

αρχαιολογικού χώρου (A, B, F και G) (εικ. 1):  

 

1) Η Περιοχή A βρίσκεται στο ανώτερο τμήμα της δυτικής πλαγιάς της Νότιας Ακρόπολης (A3000, 

A3100, A2800, A3200, A3300, A3400, A3500). Στόχος μας ήταν να αποκαλύψουμε περισσότερα 

δωμάτια του Κτηρίου Συμποσίων, επεκτείνοντας την ανασκαφή βόρεια των A3100 και A2800 που 

αρχικά ανασκάφηκαν το 2013-2014. Σκοπός ήταν να κατανοήσουμε τη μορφή και τη λειτουργία του 

κτηρίου, κλείνοντας τον χώρο μεταξύ του ανατολικού τοίχου του Μνημειώδους Δημόσιου Κτηρίου 

(D500) και των κουζινών και των αποθηκών στα άνω άνδηρα του Κτηρίου Συμποσίων που ήρθαν στο 

φως μεταξύ 2002-2006 (A1400, A1600 και A600).  

 
2) Η Περιοχή B περιλαμβάνει τα χαμηλότερα νοτιοδυτικά άνδηρα της Νότιας Ακρόπολης (B4700, 

B5000, B5300, B5200, B3800, B5400, B5500, B5600, B5700, B3400). Ο σκοπός των εργασιών στην εν 

λόγω περιοχή ήταν διττός: αφενός το ενδιαφέρον μας επικεντρώθηκε στην ανασκαφή κάτω από τα 

επίπεδα της Αρχαϊκής κατοίκησης σε μια προσπάθεια κατανόησης του μεγέθους και της λειτουργίας της 

κατοίκησης της Υστερομινωικής IIIΓ και Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου-Πρώιμου 7
ου

 αιώνα π.Χ. 

Αφετέρου, στόχος μας ήταν η επέκταση της ανασκαφής κατά μήκος του δυτικού άκρου των 

Νοτιοδυτικών Κτηρίων, προκειμένου να οριστούν τα δυτικά όρια των Αρχαϊκών δωματίων κατά μήκος 

του κατώτερου άνδηρου. Μεταξύ άλλων, η διερεύνηση της στρωματογραφίας πραγματοποιήθηκε για τη 

χρονολόγηση και την αποσαφήνιση της λειτουργίας των κτηρίων του ύστερου 8
ου

-πρώιμου 7
ου

 αιώνα 

π.Χ. (Πρωτο-Αρχαϊκή), τα οποία αρχικά καταλάμβαναν τη δυτική πλαγιά, έναν αιώνα πριν τη μεγάλη 

φάση ανοικοδόμησης που έλαβε χώρα στα τέλη του 7
ου

 αιώνα π.Χ. 

 

3) Η Περιοχή G βρίσκεται στη νοτιοανατολική πλευρά της Νότιας Ακρόπολης. Αποτελείται από το 

Νότιο Κτήριο 2, το οποίο αρχίσαμε να ανασκάπτουμε το 2014 (G900, G1000, G1200, G1300, G1400, 

G1500, G1600), με στόχο την πλήρη διερεύνηση του κτηρίου αυτού. 

 

4) Η Περιοχή F (F100, F200, F300, and F400) είναι η ανατολική πλαγιά. Εκεί διανοίχτηκαν 4 

διερευνητικές τομές με στόχο την κατανόηση της στρωματογραφίας και της διατήρησης των καταλοίπων 

του οικισμού, καθώς και το βαθμό διάβρωσης στην περιοχή. Ενώ ο απώτερος σκοπός μας ήταν η 

ανασκαφή Αρχαϊκών κτηρίων μακριά από την κορυφή του λόφου και τις παρακείμενες πλαγιές της 

Νότιας Ακρόπολης, ώστε να έχουμε ευρύτερο δείγμα οικιστικών καταλοίπων, η ανασκαφή στην εν λόγω 

περιοχή ήταν άκαρπη. Σε κάθε τομή βρέθηκαν εξαιρετικά διαβρωμένες επιφάνειες. Θα συνεχίσουμε τη 

διερεύνηση της ανατολικής πλαγιάς το 2016. 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ A: ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤHΡΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΩΝ 

(A2800, A3000, A3100, A3200, A3300, A3400, A3500) (εικ. 2-4) 

 

Στην Περιοχή A ολοκληρώθηκε η ανασκαφή δύο παράλληλων δωματίων, του A3100 (χώρος εστίασης) 

και του A2800 (αποθήκη;), η οποία είχε ξεκινήσει τις προηγούμενες ανασκαφικές περιόδους, άλλα είχε 

μείνει ανολοκλήρωτη εξαιτίας του μεγάλου όγκου των ανασκαφικών απορριμμάτων. Τα απορρίμματα 

μετακινήθηκαν μέσα στις 2 πρώτες εβδομάδες της φετινής περιόδου, επιτρέποντας έτσι την ανασκαφή 

στην περιοχή αυτή. Οι εργασίες το 2015 πραγματοποιήθηκαν σε δύο παράλληλα άνδηρα, 

αποκαλύπτοντας στην ολότητά τους τα δωμάτια A3100 και A2800, καθώς και 3 επιπλέον δωμάτια προς 

τα βόρεια: το A3200 (κουζίνα με φούρνο) και το A3300 (κουζίνα με εστία) στο ανώτερο από τα δύο 



άνδηρα, καθώς και το A3500 (χώρος εστίασης) στο κατώτερο άνδηρο. Επίσης, ολοκληρώθηκε η 

ανασκαφή του A3000 (το 2004 είχε ανασκαφεί ως A2000), ενός χώρου εστίασης κάτω από το A2000, 

ενώ ξεκίνησαν οι εργασίες στο A3400 για τη διερεύνηση της μετάβασης από το Κτήριο Συμποσίων στο 

Ιερό με θρανίο της Υστερομινωικής IIIΓ (D600). Η ανασκαφή του A3400 δεν ολοκληρώθηκε μέσα στο 

2015. 

 

Τα δωμάτια που ανασκάφηκαν στην Περιοχή A αντιπροσωπεύουν την προς δυσμάς επέκταση του 

Κτηρίου Συμποσίων, όπως αρχικά ορίστηκε το 2006. Το 2015, ήμασταν σε θέση να καταδείξουμε ότι το 

Κτήριο αποτελείτο από τουλάχιστον 19 δωμάτια, καλύπτοντας μια έκταση πάνω από 1000μ
2
, και 

αποτελώντας το ανώτατο τμήμα δημόσιου κτηριακού συγκροτήματος που κυριάρχησε στη δυτική πλαγιά 

του λόφου. Το μοτίβο της ενδοεπικοινωνίας υποδηλώνει ότι δύο ή περισσότερες αίθουσες εστίασης είχαν 

παρακείμενους χώρους παρασκευής φαγητού και αποθήκευσης που σχημάτιζαν διακριτές συστάδες ή 

σειρές δωματίων μέσα στο κτήριο. 

 

Στη βορειοανατολική γωνία της τομής A3300 και ακριβώς στα βόρεια του βόρειου τοίχου του δωματίου, 

αποκαλύφθηκε πρωιμότερος τοίχος (ύστερος 8
ος

 αι. π.Χ.-πρώιμος 7
ος

 αι. π.Χ.) και δάπεδο από πηλό -

δηλαδή, η βορειοανατολική γωνία πρωιμότερου δωματίου, το οποίο εγκαταλείφθηκε και πάνω του 

χτίστηκε το δωμάτιο 3300 κατά την Αρχαϊκή περίοδο. Το τελευταίο, ενσωματώνει τμήμα του ανατολικού 

τοίχου του πρωιμότερου δωματίου, ενώ ο βόρειος τοίχος του διακόπτει το πρωιμότερο δάπεδο και 

εφάπτεται στον πρωιμότερο ανατολικό τοίχο. Ανάμεσα στα ευρήματα του στενού αυτού χώρου βρέθηκε 

βαθύ στρογγυλό κύπελλο του ύστερου 8
ου

 αιώνα π.Χ. και κρατήρας τύπου PG-B∙ και τα δύο ήταν σχεδόν 

ακέραια.  

 

ΠΕΡΙΟΧΗ B (B5000, B4800, B5300, B5200, B3800, B5500/3400, B5400, B5600) (εικ. 5-8) 

 

Το στοιχείο που κυριαρχεί στη νοτιοδυτική πλαγιά είναι ένας τεράστιος μεγαλιθικός φέρων τοίχος 

(B5003) που διατηρείται με κατεύθυνση Β-Ν σε μήκος περίπου 14 μέτρων και αποτελεί το ανατολικό 

όριο ενός μακρύ δρόμου που διέτρεχε το ανατολικό άκρο των Νοτιοανατολικών Κτηρίων. Ενώ ο δρόμος 

διατηρείται εν μέρει, το σημείο ανατολικά του φέροντος τοίχου περιλάμβανε βαθιά Αρχαϊκή απόθεση 

βοτσάλων που δημιουργεί συνεχές υπόστρωμα ενός μεταγενέστερου δρόμου, ο οποίος δεν σώζεται, και 

ακόμη ανατολικότερα τη θεμελίωση των δωματίων της Αρχαϊκής περιόδου. 

 

Η ανασκαφή σε αυτήν την περιοχή διερεύνησε προ-Αρχαϊκά επίπεδα κατοίκησης (7
ος

 αι. π.Χ.) κάτω από 

την επίχωση βοτσάλων, ανατολικά του φέροντος τοίχου B5003, καθώς και πρωιμότερες κατασκευές που 

περιέχονταν στην επίχωση κάτω από τον κατώτερο Β-Ν δρόμο. Στα B5300 και B5200, αποκαλύψαμε 

τμήματα δύο δωματίων του πρώιμου 7
ου

 αιώνα π.Χ. που φαίνονται να διακόπτονται από τον Αρχαϊκό 

φέροντα τοίχο και την κατασκευή του δρόμου. Έτσι, τα δωμάτια φαίνεται πως ανήκουν στο ίδιο κτήριο, 

που ίσως αρχικά εκτεινόταν προς τα δυτικά, ενδεχομένως μέχρι τον ανατολικό τοίχο του B3700, και 

κείτονται πάνω από τον τοίχο της Υστερομινωικής IIIΓ στα B5000/B5300. Οι ανατολικοί τοίχοι της 

κατασκευής αυτής είναι καλοχτισμένοι και διατηρούνται και στα δύο δωμάτια σε ύψος τριών σειρών 

λίθων. Για την κατασκευή τους χρησιμοποιήθηκαν μεγάλοι αργοί λίθοι δολομίτη. Και στα δύο δωμάτια 

διατηρείται περίπου ένα τετραγωνικό μέτρο δαπέδου από την εσωτερική πλευρά του σωζόμενου 

ανατολικού τοίχου και του Αρχαϊκού φέροντος τοίχου που σαφώς διέκοπτε τα δωμάτια. Η κεραμική που 

συνδέεται με τις επιφάνειες αυτές χρονολογείται στον 8
ο
–πρώιμο 7

ο
 αιώνα π.Χ. και υποδεικνύει 

δραστηριότητες που πιθανόν να συνδέονται με το Πρωτο-Αρχαϊκό Κτήριο στα βορειοδυτικά, με την 

κατασκευή σε σχήμα J και τις ημικυκλικές κατασκευές και την πλατφόρμα πάνω από τον θολωτό τάφο.  

  

Σε μια προσπάθεια να καθορίσουμε το terminus post quem για τις πρωιμότερες κατασκευές του 7
ου

 αιώνα 

π.Χ. που βρίσκονται στον αρχαιολογικό χώρο, ιδιαίτερα για το Πρωτο-Αρχαϊκό Κτήριο, 

πραγματοποιήσαμε δοκιμαστικές τομές στο B3800, αποκαλύπτοντας  πρωιμότερο δάπεδο του 7
ου

 αιώνα 

που περιείχε ποσότητα λίθινων εργαλείων (μυλόλιθοι, μικροί μύλοι και χειρόμυλοι) που παραπέμπουν σε 

επεξεργασία τροφίμων. Τα παρακείμενα δωμάτια B4500 και B3700 φαίνεται να είχαν παρόμοια 

λειτουργία, η οποία πιθανότατα συνδέεται με την τροφοδοσία γιορτών που λάμβαναν χώρα στο δωμάτιο 

B4100.   

 



B5400, B5500, B5600 και B5700 (δυτικό άκρο των Νοτιοδυτικών Κτηρίων) (εικ. 7-8) 

 

Η ανασκαφή στις τομές B5400 και B5600 αποκάλυψε φαρδύ τοίχο, μήκους περίπου 8,0μ. κατά μήκος 

του ανδήρου (αποτελούσε τον δυτικό τοίχο του B3500 και σχημάτιζε δωμάτιο της Αρχαϊκής περιόδου 

στην B5600). Στα δυτικά συνόρευε με δρόμο πλάτους 3,0μ. με κατεύθυνση Β-Ν κατά μήκος της δυτικής 

πλευράς του Νοτιοδυτικού Κτηρίου. Ο δρόμος αποκαλύφθηκε σε απόσταση 15 μέτρων (διαπερνώντας τις 

τομές B5400 και B5500), όπου  ανεβαίνει από τα νότια στα βόρεια, περνώντας τελικά πάνω -ή γύρω- από 

εγκάρσιο τοίχο πρωιμότερης φάσης στο βόρειο άκρο της B5500. 

 

Νότια του B3500, επεκτείναμε την ανασκαφή σε τετράγωνο πλάτους 6,5μ. προκειμένου να 

αποκαλύψουμε τη συνέχεια του μεγάλου δυτικού τοίχου και να διερευνήσουμε τη νότια περιοχή της 

Αρχαϊκής οικίας. Κατά την ανασκαφή αυτή (B5600), ήρθε στο φως δωμάτιο περίπου 3μ
2
 με άνοιγμα 

θύρας στο νότιο άκρο, που υποδηλώνεται από κατώφλι στον νότιο τοίχο. Ο ανατολικός και ο νότιος 

τοίχος διατηρούνται σε μια μόνο σειρά λίθων, ενώ η επιφάνεια του δαπέδου είναι εξαιρετικά 

διαβρωμένη. Ο βόρειος τοίχος του δωματίου κι έτσι η πρόσβαση στο B3500 δεν σώζεται, αλλά 

πιθανότατα να υπήρχαν δύο δωμάτια στο B3500, με την B5600 να λειτουργεί ως προθάλαμος ή είσοδος 

του κτηρίου.   

 

Μια δοκιμαστική τομή που ανασκάφτηκε στη βορειοδυτική γωνία της τομής Β3400 αποκάλυψε 

πρωιμότερη επιφάνεια κατοίκησης, 0,30-0,50μ. κάτω από το επίπεδο του Αρχαϊκού δαπέδου. Στη 

βορειοδυτική γωνία του χώρου αυτού, η έρευνα αποκάλυψε επίσης μικρό τμήμα τοίχου πρωιμότερης 

φάσης, χτισμένου κάτω από αυτή την επιφάνεια -διατηρείται σε μήκος 1,50μ., σχηματίζει γωνία προς τα 

νοτιοδυτικά και εκτείνεται πέρα και κάτω από τη γραμμή του τοίχου B3203. Οι τομές αυτές 

υποδεικνύουν την ύπαρξη πρωιμότερου κτηρίου (8
ος

-7
ος

 αι. π.Χ.) κάτω από την αίθουσα στο B3400. 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ G (ΝΟΤΙΟ ΚΤΗΡΙΟ 2) (εικ. 9) 

 

Το 2015, αποκαλύψαμε τη βασική κάτοψη του Νότιου Κτηρίου 2. Το 2014 είχαμε ανασκάψει ένα 

δωμάτιο του εν λόγω κτηρίου (το G600-1, μια μεγάλη κουζίνα με φούρνο χτισμένο στη βορειοδυτική 

γωνία του), ενώ φέτος επεκτείναμε την ανασκαφή προς τα βόρεια και τα ανατολικά. Το κτήριο 

αποτελείται από 7 δωμάτια που αναπτύσσονται πάνω σε τρία σχετικά επίπεδα άνδηρα της 

νοτιοανατολικής πλαγιάς και ανασκάφηκε σε 7 διαφορετικές τομές το 2015 (G900, G1400, G1500, 

G1200, G1300, G1000, G1600).   

 

Η G1200 παρουσιάζει διάβρωση, ενώ η κακή κατάσταση διατήρησης σε συνδυασμό με την αβαθή, 

διαταραγμένη απόθεση καθιστούν αδύνατο τον καθορισμό της λειτουργίας του δωματίου. Το δωμάτιο 

ήταν προσβάσιμο από τα νότια μέσω σκαλοπατιών και ενός διαδρόμου στη G1400 που έχει χαμηλή 

πλατφόρμα κατά μήκος του ανατολικού τοίχου της. Ο διάδρομος της G1400 συνέδεε τη G1200 με μικρή 

τετράγωνη κουζίνα στην τομή G900. Ελαφρώς πάνω από το θρανίο/πλακόστρωτη πλατφόρμα στη G1400 

βρέθηκαν δύο σπασμένα αγγεία (τουλάχιστον μία υδρία). Η τομή G900 είναι μικρή κουζίνα, περίπου 

3,5μ
2
, με καλοφτιαγμένες εισόδους στον βόρειο και νότιο τοίχο του δωματίου -και οι δύο έκκεντρες. Το 

δωμάτιο περιλαμβάνει καμπυλόσχημη εστία στο δυτικό κέντρο του δωματίου, λίθινο θρανίο στον δυτικό 

τοίχο, ενώ ένας μικρός κάδος από λίθινες πλάκες χρησιμοποιεί τον φυσικό βράχο ως μια από τις βόρειες 

πλευρές του. Μια επιφάνεια καλυμμένη από λίθους σιδηρόπετρας καταλαμβάνει τη νοτιοανατολική 

γωνία. Πρόκειται για ακανόνιστη υπερυψωμένη πλατφόρμα, περίπου 1,00μ
2
, προσεκτικά τοποθετημένη 

μεταξύ της εσωτερικής πλευράς του ανατολικού τοίχου και του μονολιθικού παραστάτη θύρας της νότιας 

εισόδου. Η G900 περιλαμβάνει είσοδο που οδηγεί νότια και δίνει άμεση πρόσβαση στο G600, το 

δωμάτιο με τον φούρνο που ανασκάψαμε το 2014.   

 

Το κατώτατο άνδηρο αποτελείται από μεγάλο ανοιχτό δωμάτιο που εκτείνεται σε δύο τομές, την G1000 

και την G1300. Ο χώρος είναι ακανόνιστος (τραπεζοειδής) καθώς το δωμάτιο ακολουθεί το σχήμα του 

χείλους του φυσικού βράχου, το οποίο κατέρχεται απότομα στα βόρεια και ανατολικά, όπου ένας 

ευμεγέθης τοίχος από αργούς λίθους δολομίτη διατηρεί την επίχωση στηρίζοντας τους εξωτερικούς 

τοίχους του Κτηρίου. Μέσα στο δωμάτιο, η εσωτερική πλευρά του δυτικού τοίχου λειτουργεί ως 



ανάλημμα μιας χωμάτινης ράμπας που ανεβαίνει από τον χώρο του δωματίου στο επίπεδο του μέσου 

ανδήρου.  

 

Η ράμπα στη νοτιοδυτική γωνία της G1000 ανεβαίνει κατά μήκος της δυτικής πλευράς του δωματίου για 

περίπου 5,0μ. προς μια είσοδο και έναν διάδρομο πλάτους 1,5μ. κατά μήκος της ανατολικής πλευράς του 

G1500N. Το μέσο άνδηρο του Νότιου Δωματίου 2 αποτελείται από δύο συνεχόμενα δωμάτια: το G1500S 

και το G1500N. Το G1500S είναι μεγάλο ορθογώνιο δωμάτιο, μήκους πάνω από 9,0μ. και πλάτους 5,5μ. 

(ή 49,5 μ
2
), διαστάσεις οι οποίες το καθιστούν το μεγαλύτερο μονόχωρο δωμάτιο του αρχαιολογικού 

χώρου, με εν δυνάμει χωρητικότητα περίπου 30 πίθους. Θραύσματα τριών πίθων βρέθηκαν in situ στη 

δυτική πλευρά του δωματίου, όπου το δάπεδο διατηρείται καλύτερα. Αρκετά άλλα αγγεία 

ανακαλύφθηκαν στην ίδια απόθεση, συγκεντρωμένα κυρίως στη δυτική πλευρά και λιγότερα στο μέσο 

του δωματίου ή μπροστά από την είσοδο του G1500N.    

 

Το Νότιο Κτήριο 2 αποτελεί εντυπωσιακό κτίσμα. Η οργάνωση του χώρου ακολουθεί τον γενικό κανόνα 

που παρατηρείται σε μεγάλες αστικές οικίες του αρχαιολογικού χώρου. Διακριτοί χώροι αποθήκευσης, 

παρασκευής φαγητού και αίθουσες αποτελούν τον κανόνα για τις Αρχαϊκές οικίες. Επιπλέον, ο 

αρχιτεκτονικός διαχωρισμός των κουζινών από τις αίθουσες, συνήθως με διαδρόμους, αυλές ή 

προθαλάμους, είναι εμφανής στο Νότιο Κτήριο 2. Εδώ η παρασκευή φαγητού μετατίθεται στο άνω 

άνδηρο, στο G600 και στο G900, και η αποθήκευση τροφίμων στο μεσαίο άνδηρο (G1500), ενώ η 

αίθουσα είναι χωριστή και προσβάσιμη μέσω του διαδρόμου και της ράμπας από το εξωτερικό του 

κτηρίου και την αποθήκη στο G1500. Η διάρθρωση των δωματίων δίνει έμφαση σε ένα ακόμα  

χαρακτηριστικό των οικιών του αρχαιολογικού χώρου, το οποίο είναι η εγγύτητα των αποθηκευτικών 

χώρων στις αίθουσες: ενώ στα περισσότερα παραδείγματα (Βορειοανατολικό Κτήριο, Βορειοδυτικό 

Κτήριο και Κτήριο της Βόρειας Ακρόπολης) η αίθουσα είναι άμεσα συνδεδεμένη με μια αποθήκη και 

γενικά ελέγχει ή μεσολαβεί για την πρόσβαση στις αποθήκες με τους πίθους, η ράμπα και ο διάδρομος 

στην τομή G1000 οδηγούν απευθείας από την αίθουσα σε ελεγχόμενο χώρο, ενδεχομένως σε αυλή ή 

δωμάτιο μπροστά από την ανατολική πλευρά της αποθήκης της G1500, υποδηλώνοντας περιορισμένη ή 

ελεγχόμενη πρόσβαση. 
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Εικ. 1: Κάτοψη του αρχαιολογικού χώρου 

 

 



 
Εικ. 2: Κτήριο Συμποσίων (περιοχές που ανασκάφτηκαν το 2015) 

 

 
Εικ.3:  A3200 και A3500 αεροφωτογραφία από νότια 

 



  
Εικ.4: A3300 και A3400: αεροφωτογραφία από νότια  

 

 
Εικ.5: B5000, B5300 και B5200 

 



 
Εικ. 6: B5000, B5300 και B5200 

 
Εικ. 7: B5600 και B5400 

 



 
Εικ.8: B5500, B3400, B5700 

 

 
Εικ. 9: Νότιο Κτίριο 2: αεροφωτογραφία από νότια 

 
 


