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Έκθεση εργασιών συντήρησης αρχιτεκτονικών καταλοίπων στον αρχαιολογικό 
του Αζοριά κατά την ανασκαφική περίοδο του 2015 

 
της  

Σ. Χλουβεράκη, Επιστημονική Συνεργάτιδα, ΙΝΣΤΑΠ Κέντρο Μελέτης Αν Κρήτης  
Αρ. Άδ.: 466 

 
 

Οι εργασίες συντήρησης των αρχιτεκτονικών λειψάνων στον Αζοριά πραγματοποιήθηκαν 

για έξι εβδομάδες από τις 26 Ιουνίου μέχρις τις 7 Αυγούστου του 2015, από την τέταρτη 

εβδομάδα του ανασκαφικού προγράμματος και για τρεις εβδομάδες μετά τη μετά τη λήξη 

του.  

Τις εργασίες σχεδίασαν και επέβλεψαν η Σ. Χλουβεράκη και ο D. Haggis σε συνεργασία με 

τον Μ. Κασωτάκη, Αρχιτεχνίτη του προγράμματος.  

 

1. Επεμβάσεις συντήρησης  

1.Α. Στερεώσεις τοιχοποιίας 

Τα υλικά και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ακολούθησαν το πρωτόκολλο έχει 

διαμορφωθεί για την εφαρμογή αργιλοκονιαμάτων σε συνεργασία με την ΔΑΑΜ και το 

εργαστήριο συντήρησης του ΙΝΣΤΑΠ και εφαρμόστηκε πιλοτικά στον Αζοριά το 2013 και 

2014 με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα (Βλ., Έκθεση εργασιών συντήρησης 

αρχιτεκτονικών καταλοίπων στον αρχαιολογικό του Αζοριά κατα την ανασκαφική 

περίοδο του 2013, 2014 της Σ. Χλουβεράκη). 

Η σύνθεση κονιάματος που χρησιμοποιήθηκε αρχικά στον Αζοριά το 2013 αποτελούνταν 

από 30% εδαφικού υλικού με κοκκομετρία μέχρι 1χιλ., 55% άμμο νταμαρίσια από τοπικό 

λατομείο και λευκό τσιμέντο τύπου Portland σε ένα ποσοστό 15% ενώ παράλληλα 

εφαρμόστηκαν και συνθέσεις με εδαφικό υλικό κοσκινισμένο στα 5χιλ, πράγμα που είναι 

πιο εργονομικό στην διαδικασία της προετοιμασίας των πρώτων υλών και έχει καλύτερο 

αισθητικό αποτέλεσμα και συμβατότητα με το αυθεντικό υλικό. Μετά από αξιολόγηση των 

πιλοτικών εφαρμογών του 2013 με χονδρόκκοκο εδαφικό υλικό αλλά και των 

εργαστηριακών δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν αργότερα στο ΤΕΙ Αθήνας σε 

αντίστοιχες συνθέσεις κρίθηκε ότι κονιάματα αυτά έχουν ικανοποιητικές αντοχές και 

μπορούν να εφαρμοστούν για την συντήρηση των τοιχοποιιών. Βάση των παρατηρήσεων 
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αυτών η σύνθεση του αργιλοκονιάματος που χρησιμοποιήθηκε στον Αζοριά, το 2014 και 

2015 τροποποιήθηκε ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1: Σύνθεση σταθεροποιημένου κονιάματος με βάση το εδαφικό υλικό – Αζοριάς 

2014 -2015 

 

Εικ. 1. Εφαρμογή αργιλοκονιάματος αρμολόγησης, 2015 

Εδαφικό Υλικό Άμμος νταμαρίσια 
Λευκό τσιμέντο τύπου 

Portland 

Εδαφικό Υλικό Άμμος νταμαρίσια 
Λευκό τσιμέντο τύπου 

Portland 

35% 50% 15% 

0-5 χιλ 0-5χιλ  
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Στη σύνθεση αυτή έχει αυξηθεί η κοκκομετρία αλλά και η ποσότητά του εδαφικού υλικού 

ενώ παράλληλα έχει μειωθεί το ποσοστό της νταμαρίσιας άμμου εφόσον ένα μέρος της 

αντικαθίσταται από τα χονρδομερή κλάσματα του εδαφικού υλικού.  

Από άποψη αισθητικής η νέα σύνθεση εναρμονίζεται στο σύνολο ικανοποιητικά χωρίς 

ιδιαίτερη διαφοροποίηση από την προηγούμενη σύνθεση (Εικ. 1). 

Το εδαφικό υλικό που χρησιμοποιείται προέρχεται από την ανασκαφή του χώρου καθώς 

όλο το χώμα που παράγει η ανασκαφική δραστηριότητα το οποίο υπολογίζεται σε 50.000 

lit ετησίως, συλλέγεται, κοσκινίζεται και επαναχρησιμοποιείται για την συντήρηση και την 

διαχείριση του χώρου. Το εδαφικό υλικό περιέχει φυλλίτες και λεπτομερές αργιλικό υλικό 

που χρησιμοποιήθηκε στην αρχαιότητα στα δάπεδα, στις στέγες και χτιστές κατασκευές. 

 

1.Β. Επιστρώσεις δαπέδων 

H αξιολόγηση των πιλοτικών επιστρώσεων δαπέδων που εφαρμόστηκαν το 2014 (Βλέπε 

έκθεση εργασιών 2014) έδειξε ότι η μέθοδος της επίστρωσης ξηρού μείγματος εδαφικού 

υλικού και διαβαθμισμένων αδρανών με 7% λευκό τσιμέντο και συνεχή διαβροχή και 

συμπίεση, είχε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα ως προς την αντοχή της επίστρωσης 

αλλά και την αισθητική συμβατότητα  των δαπέδων με το χώρο (Εικ. 2-4). 

Η μετατόπιση των κτηρίων σε κλίση κατά 10-20% λόγω των της έντονης τεκτονικής 

δραστηριότητας στην περιοχή του Ισθμού της Ιεράπετρας, καθιστά τα δάπεδα σε θέση 

επικλινή όπου ευνοείται η επιφανειακή διάβρωση και έκπλυση του εδαφικού υλικού. Οι 

έντονες αυξομειώσεις της θερμοκρασίας και υγρασίας κατά τους χειμερινούς μήνες, η 

δράση των ομβρίων υδάτων αλλά και του ριζικού συστήματος των δέντρων εντείνουν τις 

ρηγματώσεις του εδάφους και την αποσταθεροποίηση της επιφάνειας ενώ η ανεξέλεγκτη 

διέλευση ανθρώπων και ζώων που διαπιστώνεται περιστασιακά, παρά την περίφραξη του 

χώρου, επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση.  

Η σταδιακή διάβρωση και έκπλυση των δαπέδων έχει ως αποτέλεσμα την έκθεση των 

θεμελίων των τοιχοποιιών και θέτει σε κίνδυνο την σταθερότητα τους. Επομένως η 

επίστρωση των δαπέδων κρίθηκε αναγκαία ειδικά σε κτίρια που βρίσκονται στις παρυφές 

του λόφου και είναι επικλινείς.  

Στις περιπτώσεις όπου διασώζονταν μέρος της αρχαίας επίστρωσης του δαπέδου, 

προκειμένου να προστατευθεί το δάπεδο και να αποκατασταθεί η αρχική του στάθμη 
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διατηρώντας παράλληλα διακριτό τον ορίζοντα επέμβασης και το διαχωρισμό των 

πρόσθετων υλικών, τοποθετήθηκε ένα στρώμα γεωυφάσματος και στην συνέχεια 

ακολούθησε η επίστρωση με σκύρα και ξηρή κονία και η διαβροχή και συμπίεση των 

στρωμάτων.  

 

Εικ. 2.  
Αρχαίο δάπεδο, 
αμέσως μετά 
την ανασκαφή 
του 

 

Εικ. 3.  
Αρχαίο δάπεδο 
μετά από ένα 
χρόνο έκθεσης 
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Εικ. 4. 
Επίστρωση για 
την κάλυψη 
δαπέδου μετά 
από ένα χρόνο 
έκθεσης 

 

Η στρωματογραφία της επίστρωσης όπως διαμορφώθηκε και εφαρμόστηκε το  2014 και 

συνέχισε να εφαρμόζεται το 2015 είναι η ακόλουθη: 

Α. Γεωύφασμα, πολυπροπυλαινίου, μη υφασμένο, 120 γρ/τετ.μ. στις περιπτώσεις όπου 

διασώζονταν αρχαία επίστρωση δαπέδου (Εικ. 5) 

Β. Επιφανειακό λεπτό στρώμα από σκύρα για το γέμισμα κενών, την εξομάλυνση του 

δαπέδου και την προετοιμασία υποδοχής του επόμενου λεπτότερου στρώματος (Εικ 6-7). 

Ακολούθησε συμπίεση και διαβροχή του στρώματος αυτού πριν την εφαρμογή του 

μείγματος ξηρής κονίας (Εικ. 8-11) .  

Γ. Μείγμα εδαφικού υλικού και νταμαρίσιας άμμου με 7% λευκό τσιμέντο. Το στρώμα αυτό 

προστέθηκε σταδιακά με παράλληλη διαβροχή και συμπίεση ώστε να ομογενοποιηθεί και 

να σταθεροποιηθεί το δάπεδο (Εικ. 12-15). Το πάχος τους στρώματος αυτού ποικίλει 

ανάλογα με τις ανωμαλίες και την κλίση του εδάφους αλλά και τα αρχιτεκτονικά στοιχεία 

του κάθε χώρου (πχ, τοιχοποιίες, εστίες, πάγκους κλπ). 

Δ. Η τελική διαμόρφωση της επιφάνειας της επίστρωσης περιλαμβάνει την επίπαση με 

λεπτό εδαφικό υλικό και τον ψεκασμό του ώστε να διεισδύσει στο επιφανειακό στρώμα 

της επίστρωσης αλλά και να καλύψει την επιφάνεια δημιουργώντας ένα διακριτικό 

αισθητικό αποτέλεσμα. Το επιφανειακό αυτό στρώμα παράλληλα διατηρεί την υγρασία 

στο εσωτερικό της στρωματογραφίας κατά την διάρκεια ωρίμασης της κονίας επίστρωσης 

(Εικ. 16-17).  
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Ε. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών οι επιστρώσεις καλύπτονται με λινάτσα και 

διατηρείται η υγρασία τους με συνεχείς ψεκασμούς για την πρώτη τουλάχιστον εβδομάδα.  

 

Λόγω της τοπογραφίας του Αζοριά και της έντονης επιφανειακής διάβρωσης που 

προκαλείται από έντονες βροχοπτώσεις, δάπεδα που είχαν αποκαλυφθεί και σκεπαστεί 

μετά την πρώτη ανασκαφική περίοδο του 2002-2006 έχουν διαβρωθεί και σε πολλές 

περιπτώσεις έχει απογυμνωθεί ο βράχος θεμελίωσης. Προκειμένου να σταθεροποιηθούν 

τα δάπεδα και να προστατευθούν τα θεμέλια των τοιχοποιιών από περαιτέρω διάβρωση 

κρίθηκε σκόπιμη η επίστρωση δαπέδων και σε περιοχές όπου το αρχαίο υλικό επίστρωσης 

έχει ήδη χαθεί.  

 

 

 

Εικόνα 5. Άπλωμα γεωυφάσματος 
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Εικόνα 6. Άπλωμα σκύρων πάνω στο γεωύφασμα 

 

Εικόνα 7. Επίστρωση σκύρων για την εξομάλυνση του δαπέδου  
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Εικόνα 8. Συμπίεση – πάτημα σκύρων 
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Εικόνα 9: Συμπίεση – πάτημα επίστρωσης με κύλινδρο 

 

Εικόνα 10. Γενική άποψη δαπέδου μετά την επίστρωση των σκύρων 
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Εικόνα 11. Διαβροχή του στρώματος σκύρων 

 

Εικόνα 12. Εφαρμογή ξηρής κονίας 
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Εικόνα 13. Συμπίεση ξηρής κονίας 

 

Εικόνα 14: Άπλωμα και διαβροχή ξηρής κονίας  

  

Εικόνα 15: Άπλωμα και διαβροχή ξηρής κονίας  
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Εικόνα 16: Επίπαση με εδαφικό υλικό και διαβροχή επίστρωσης με ψεκασμό (με χρήση 
πιεστικού) 
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Εικόνα 17. Τελική μορφή δαπέδου μετά το στέγνωμα της επίστρωσης 

 

2. Θέσεις επεμβάσεων  

2.Α. Στερεώσεις τοιχοποιίας 

Το 2015 πραγματοποιήθηκαν στερεωτικές επεμβάσεις στις ακόλουθες τοιχοποιίες (Σχ. 1, 
Εικ. 18): 
 
B5000-B5300 (ανασκάφτηκε το 2014-2015) 

B5003 

B5010-5320, Υστερομινωικής ΙΙΙΓ  

B5321, Πρωτοαρχαϊκής (8th-7th)  

B5007; B5016, ημικυκλικές κατασκευές και ράμπα 

B4200 Ανατολικός τοίχος (ανασκάφτηκε το 2013-2014) 

B2800 Ανατολικός τοίχος (ανασκάφτηκε το 2014)  

A3300 Ανατολικός και βόρειος τοίχος (ανασκάφτηκαν το 2015) 

A3200 Ανατολικός τοίχος (ανασκάφτηκε το 2015) 

A2800 Ανατολικός τοίχος (ανασκάφτηκε το 2014-2015) 

A3500 Ανατολικός και βόρειος τοίχος (ανασκάφτηκαν το 2015) 

A3100 Ανατολικός τοίχος (ανασκάφτηκε το 2015) 

G300   Βόρειος, νότιος και δυτικός τοίχος (ανασκάφτηκαν το 2015) 

 

 

2.Β. Επιστρώσεις δαπέδων 

Το 2015 πραγματοποιήθηκαν επιστρώσεις σε που ανασκάφτηκαν πρόσφατα, το 2013 και 

2014, και κατά την προηγούμενη ανασκαφική περίοδο 2002-2006. Τα προσφάτως 

ανασκαμμένα δάπεδα καλύφθηκαν με γεωύφασμα πριν την επίστρωση ενώ από αυτά της 

προηγούμενης περιόδου τοποθετήθηκε γεωφύφασμα μόνο σε όσα είχε διατηρηθεί η 

αρχαία επίστρωση (Σχ. 1, Εικ. 18): 

 

- Communal Dining Building (άνω τμήμα της δυτικής πλαγιάς) 
Εφαρμογές με γεωύφασμα:  
A1300,  A1200, A1600, A600N, A1100 
Εφαρμογές χωρίς γεωύφασμα σε ήδη διαβρωμένες επιφάνειες¨ 
A1400, A800, A1500, A900 
 
 
- Βορειοδυτικό Κτήριο - Northeast Building 
Εφαρμογές με γεωύφασμα:  
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A2300, A2100  
 
Εφαρμογές χωρίς γεωύφασμα σε ήδη διαβρωμένες επιφάνειες: 
Διάδρομος A1000; A700; A500, A300, A400, A1700  
 
- Βορειοανατολικό Κτήριο - Northeast Building 
Εφαρμογές με γεωύφασμα:  
D1500, D1600-1, D1600-2  
 
- Βοηθητικό Κτήριο - Service Building 
Εφαρμογές με γεωύφασμα:  
D300E, D300W, B2200, B1500, B700, B1200 
 
- Βόρειο Κτήριο - North Building 
Εφαρμογή με γεωύφασμα: D800 
Εφαρμογή χωρίς γεωύφασμα σε ήδη διαβρωμένη επιφάνεια: D1200  
 
- Νότια της νότιας πλαγιάς - South of the South Slope 
Εφαρμογή με γεωύφασμα: G300  
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Σχέδιο 1. Θέσεις επεμβάσεων συντήρησης του 2015
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Εικόνα 18. Θέσης συντήρησης τοιχοποιιών του 2015 και επιστρώσεις δαπέδων του 2014 και 2015 

 Συντήρηση τοιχοποιιών - 2015  Επίστρωση δαπέδων χωρίς γεωύφασμα - 2015 

 Επίστρωση δαπέδων με γεωύφασμα - 2015  Επίστρωση δαπέδων – 2014 
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Εικόνα 19. Γενική άποψη των επιστρωμένων δαπέδων 

 
Εικόνα 20. Επιστρώσεις δαπέδων στον Τομέα Β 
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3. Τεκμηρίωση των εργασιών 

Πριν από την εφαρμογή οποιασδήποτε επέμβασης ολοκληρώθηκε η σχεδιαστική 

αποτύπωση και φωτογράφηση όλων των αρχιτεκτονικών λειψάνων ενώ όλα τα στάδια 

των εργασιών συντήρησης τεκμηριώθηκαν λεπτομερώς φωτογραφικά. Η πλήρης σειρά 

φωτογραφιών έχει αρχειοθετηθεί ως μέρος του αρχαιολογικού προγράμματος. 

Παρατίθενται ενδεικτικά εικόνες από το αρχείο τεκμηρίωσης (Εικ.  

 

Εικόνα 21: Καθάρισμα αρμών και αφαίρεση χαλαρού υλικού με νερό υπό πίεση (B5200, 
B5300) 
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Εικόνα 22. A3500 από ΝΔ, πριν τη συντήρηση 

 

Εικόνα 23. A3500 από ΝΔ, μετά τη συντήρηση 
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Εικόνα 24. Λεπτομέρεια από το. A3500 από ΝΔ, πριν τη συντήρηση 

 

Εικόνα 25. Λεπτομέρεια από το. A3500 από ΝΔ, μετά τη συντήρηση 
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Εικόνα 26: B5200, B5300 πριν τη συντήρηση 

 

Εικόνα 27: B5200, B5300 μετά τη συντήρηση 

 


