Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2016)
Περίληψη των εργασιών
Οι εργασίες πεδίου στον αρχαιολογικό χώρο του Αζοριά (Καβούσι, Ιεράπετρα), στη
βορειοανατολική Κρήτη, διήρκεσαν 11 εβδομάδες, κατά τις οποίες έλαβε χώρα η προετοιμασία
(21-29 Μαΐου), η ανασκαφή (30 Μαΐου-8 Ιουλίου), η συντήρηση των αρχιτεκτονικών μελών (1129 Ιουλίου) και η επεξεργασία, συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων, καθώς και η σύνταξη της
σχετικής έκθεσης (18 Ιουλίου-6 Αυγούστου) στο Κέντρο Μελέτης Ανατολικής Κρήτης
(INSTAP), στην Παχειά Άμμο. Η ανασκαφική έρευνα διενεργήθηκε σε 33 τομές
(δειγματοληπτικές ενότητες), όπου καθορίστηκαν 182 στρωματογραφικές ενότητες και στοιχεία
(features).
Φέτος ολοκληρώσαμε την ανασκαφή του Μνημειώδους Δημόσιου Κτηρίου και της παρακείμενης
δυτικής κλιτύος, αποσαφηνίζοντας τη μετάβαση ανάμεσα στο Βορειοδυτικό Κτήριο και το
δημόσιο κτηριακό συγκρότημα και προσδιορίζοντας ένα σύστημα δρόμων που συνέδεε κτήρια
κατά μήκος της δυτικής κλιτύος (Περιοχή D) (εικ. 1-4). Το δημόσιο κτηριακό συγκρότημα
αποτελείται από το Μνημειώδες Δημόσιο Κτήριο, το Βοηθητικό Κτήριο και το Κτήριο
Συμποσίων. Πέντε διερευνητικές τομές διανοίχτηκαν επίσης κατά μήκος του κάτω τμήματος της
δυτικής πλαγιάς, κάτω από το άνδηρο του Μνημειώδους Δημόσιου Κτηρίου και του συστήματος
δρόμων προκειμένου να εντοπιστούν ενδείξεις κατοίκησης στα δυτικά του δημόσιου κτηριακού
συγκροτήματος. Η ανασκαφή στην περιοχή αυτή αποκάλυψε κτήριο της Αρχαϊκής εποχής που
ονομάζεται Δυτικό Κτήριο (εικ. 3-4). Βασικός στόχος των εργασιών είναι η κατανόηση της δομής
του οικισμού κατά την Αρχαϊκή εποχή και της μετάβασης από τον 7ο στον 6ο αιώνα π.Χ.
Στο νοτιοδυτικό τεταρτημόριο του αρχαιολογικού χώρου (Περιοχή B) επεκτείναμε την ανασκαφή
προκειμένου να εξετάσουμε την οργάνωση των Νοτιοδυτικών Κτηρίων και τη σχέση τους με τον
δρόμο (B5400-B5500) που αποκαλύφθηκε το 2015, ο οποίος διατρέχει τη δυτική πλευρά των
κτηρίων. Έτσι, ανασκάψαμε ένα άλλο Αρχαϊκό κτήριο στο νότιο άκρο της ανεσκαμμένης περιοχής
(B5800, B6200), καθώς και ένα τμήμα φέροντος τοίχου (B6100) κάτω και δυτικά του B5500 (εικ.
1, 5-6).
Επίσης, διερευνήσαμε τη στρωματογραφία των Αρχαϊκών δωματίων του Κτηρίου Συμποσίων
(Περιοχή A) (εικ. 7). Ολοκληρώσαμε την ανασκαφή του A3400, ενός δωματίου του 6ου αιώνα
π.Χ. που βρίσκεται στο χαμηλότερο άνδηρο προς τα δυτικά και το οποίο είχε αποκαλυφθεί εν
μέρει το 2015. Εδώ βρέθηκαν δύο φάσεις κατοίκησης που ανάγονται στον 6ο αιώνα π.Χ., οι οποίες
αποκρυσταλλώνονται στην κατασκευή και την εγκατάλειψη ενός κεραμικού κλιβάνου (εικ. 8).
Επίσης, πραγματοποιήσαμε στρωματογραφική έρευνα στο τρίτο άνδηρο του Κτηρίου Συμποσίων
(A3300, A3200, A2800) προκειμένου να εξετάσουμε τη χρονολόγηση και την ιστορία του κτηρίου
στις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ. Ανακαλύψαμε τα κατάλοιπα εστίας (A3200), μια απόθεση με στάχτη

και αγγεία πόσης και φαγητού, με τα οποία σχετιζόταν πλακόστρωτη πλατφόρμα και απόθεση με
πήλινα ειδώλια με τη μορφή ταύρων. Στο δωμάτιο A2800, η αφαίρεση της Αρχαϊκής επίχωσης με
βότσαλα μας επέτρεψε να αποκαλύψουμε τα κατάλοιπα κτηρίου που χρονολογείται στην Τελική
Νεολιθική και στην Πρώιμη Μινωική περίοδο (εικ. 1, 9).
Τέλος, ολοκληρώσαμε τις εργασίες στο Νότιο Κτήριο 2 με την ανασκαφή μονόχωρου δωματίου
(G1700), το οποίο προφανώς χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία φαγητού κατά την Ύστερη
Αρχαϊκή περίοδο. Στο πλαίσιο των εργασιών συντήρησης στην ανατολική πλευρά του χώρου,
αφαιρέσαμε έναν αργό λίθο που είχε καταρρεύσει από το βόρειο δωμάτιο του B1100, γεγονός το
οποίο μας επέτρεψε να ανασκάψουμε το υπόλοιπο υλικό από τον χώρο απορριμμάτων της
Ελληνιστικής περιόδου, καθώς και τα σωζόμενα κατάλοιπα κατοίκησης της Αρχαϊκής εποχής και
τον βόρειο τοίχο του Αρχαϊκού δωματίου.
Σχολιασμός των εργασιών του 2016
Η φετινή ανασκαφή έριξε φως στην Αρχαϊκή τοπογραφία και στις διαδρομές πρόσβασης προς το
Μνημειώδες Δημόσιο Κτήριο, καθώς και στα μοτίβα επικοινωνίας στη δυτική πλαγιά που
συνέδεαν περιοχές κατοικιών με δημόσιες ζώνες της θέσης (εικ. 1-3). Το Μνημειώδες Δημόσιο
Κτήριο, το οποίο αποτελείται από την κύρια αίθουσα εσωτερικά του τοίχου D500 και το
παρακείμενο ιερό με εστία (D900-D1000), είχε στα δυτικά του ανοιχτό άνδηρο που ήταν
προσβάσιμο από δρόμο με ράμπα, με κατεύθυνση Β-Ν, που οδηγούσε στη βαθμιδωτή πρόσοψη
του ιερού και κατέληγε στο νότιο άκρο της κύριας αίθουσας. Ο εντυπωσιακός αυτός δρόμος και
το άνδηρο στηρίζονταν σε δευτερεύον βαθμιδωτό άνδηρο στην πλαγιά, κάτω από το κτήριο και
παράλληλα με τον από πάνω δρόμο. Η πρόσβαση στη ράμπα εισόδου γινόταν από προθάλαμο
στην τομή D1700, από μακρύ Β-Ν δρόμο που διέτρεχε ολόκληρη τη δυτική πλευρά της Νότιας
Ακρόπολης.
Ο εν λόγω δρόμος μπορεί σήμερα να εντοπιστεί από τον τοίχο B5200 στα νότια έως το B4000,
όπου η ανασκαφή του 2013 είχε αποκαλύψει καλοδιατηρημένο τμήμα του (εικ. 1). Από εκείνο το
σημείο ανέβαινε πίσω από τον ανατολικό τοίχο του B4300, φτάνοντας ακριβώς κάτω από το
άνδηρο του Μνημειώδους Δημόσιου Κτηρίου και από εκεί περιλάμβανε πλακόστρωτο τμήμα που
κατέβαινε δίνοντας πρόσβαση -μέσω κλίμακας- στα κτήρια του χαμηλότερου τμήματος της
δυτικής κλιτύος (Δυτικό Κτήριο) (εικ. 1, 3-4). Στη συμβολή με την κλίμακα, ένα παρακλάδι του
δρόμου έστριβε βόρεια, ανεβαίνοντας παράλληλα με τα άνδηρα του Μνημειώδους Δημόσιου
Κτηρίου. Στα βόρεια έφτανε στον προθάλαμο που οδηγούσε στη ράμπα και στον δρόμο (D1700
και D2100) του Μνημειώδους Δημόσιου Κτιρίου. Βορειότερα, συνέχιζε κατά μήκος της δυτικής
πρόσοψης του Βορειοδυτικού Κτηρίου στη D1600-1, όπου υπήρχε βαθμιδωτή πρόσβαση στην
είσοδο του κτηρίου αυτού.
Έτσι, ο Β-Ν δρόμος παρείχε πρόσβαση στην είσοδο -ένα είδος προπύλου- και στη ράμπα που
οδηγούσε στο Μνημειώδες Δημόσιο Κτήριο, αλλά και άμεση επικοινωνία μεταξύ των οικιστικών
συγκροτημάτων και στο Βοηθητικό Κτήριο. Δηλαδή, ο δρόμος οδηγούσε από το Βορειοδυτικό
Κτήριο, με κατεύθυνση προς τα νότια, περνώντας το άνδηρο του Μνημειώδους Δημόσιου
Κτηρίου κι έπειτα διέτρεχε μια σειρά αποθηκών στα δυτικά (B3900, B4600, B3600 και B3200)
και τους βασικούς χώρους επεξεργασίας φαγητού του Βοηθητικού Κτηρίου, πάνω προς τα
ανατολικά της κλιτύος.
Η ανασκαφή της B5800 (εικ. 5-6) αποκάλυψε δωμάτιο που προφανώς χρησίμευε σε μεγάλης
κλίμακας αποθήκευση και επεξεργασία φαγητού. Ωστόσο, η θέση του (εφάπτεται και
ενσωματώνεται αρχιτεκτονικά στα νοτιότερα δωμάτια των Νοτιοδυτικών Κτηρίων) ίσως

υποδηλώνει ότι αποτελεί τμήμα μεγαλύτερου συγκροτήματος χώρων αποθήκευσης και
παρασκευής φαγητού κατά μήκος αυτού του χαμηλότερου ανδήρου. Δηλαδή, με εξαίρεση το
B3400, τα δωμάτια των Νοτιοδυτικών Κτηρίων φαίνεται να χρησιμοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο
για επεξεργασία και αποθήκευση φαγητού, συγκεντρώνοντας και αναπαράγοντας έτσι τις
λειτουργίες του Βοηθητικού Κτηρίου. Επιπλέον, το τμήμα του δρόμου που βρίσκεται κάτω από
τα Νοτιοδυτικά Κτήρια (B6100) συνιστά ένδειξη ύπαρξης παράλληλου Β-Ν διαδρόμου, κατά
μήκος του ανδήρου στα δυτικά του Δυτικού Κτηρίου, που τους παρείχε πρόσβαση. Παρόλο που
δεν ξέρουμε ακόμη τη λειτουργία ή τον χαρακτήρα των κτηρίων αυτών, το οδικό σύστημα της
δυτικής πλαγιάς οδηγούσε από τις οικίες -με νότια κατεύθυνση- απευθείας σε περιοχή με
εγκαταστάσεις αποθήκευσης και επεξεργασίας φαγητού.
Το 2016 ολοκληρώσαμε την ανασκαφή του Νότιου Κτηρίου 2 (εικ. 1), όπου ανακαλύψαμε
ενδείξεις αποθήκευσης και επεξεργασίας φαγητού στην Ύστερη Αρχαϊκή φάση του. Το κτήριο
αυτό, πιθανόν συγκρότημα οικιών, εγκαταλείφθηκε τον 6ο αιώνα π.Χ., παρόλο που οι χώροι
επεξεργασίας φαγητού (G600 και G1700) και αποθήκευσής του (G1500) συνέχισαν να
χρησιμοποιούνται με τροποποιήσεις στην αρχιτεκτονική τους ώστε να καλύπτουν αυτές τις
ανάγκες. Και πάλι, ενώ αγνοούμε δεδομένα εξαιτίας τη επανάχρησης των δωματίων G900 και
G1400 κατά την Ελληνιστική Εποχή, τα κατάλοιπα της Ύστερης Αρχαϊκής περιόδου δεν
ακολουθούν τις συνήθεις κατόψεις οικιών και την οργάνωση χώρου. Ενδεχομένως, οι χώροι αυτοί
να επαναχρησιμοποιήθηκαν ως εγκαταστάσεις αποθήκευσης και παρασκευής φαγητού για τις
ανάγκες του δημόσιου κτηριακού συγκροτήματος.
Η φετινή στρωµατογραφική έρευνα διαλεύκανε την προ-αστική ή πρωτοαρχαϊκή φάση (7ος αι.
π.Χ.): την έκταση του οικισμού κατά την Ύστερη Μινωική ΙΙΙΓ και την παλαιότερη προϊστορία
της θέσης. Οι στρωματογραφικές τομές που διανοίχτηκαν κατά μήκος του τρίτου ανδήρου του
Κτηρίου Συμποσίων απέφεραν αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Κάτω από τη σειρά των Αρχαϊκών
δωματίων A2800, A3200 και A3300, υπάρχουν ενδείξεις για παλαιότερο κτήριο του 7ου αιώνα
π.Χ. (εικ. 1, 7). Είναι ίσως σημαντικό ότι ορισμένοι από τους τοίχους της παλαιότερης κατασκευής
επαναχρησιμοποιήθηκαν και τροποποιήθηκαν για την κατασκευή των Αρχαϊκών δωματίων που
χρησιμοποιήθηκαν για επεξεργασία και αποθήκευση φαγητού μέσα στο Κτήριο Συμποσίων.
Αποτελείται από μία αποθήκη τροφίμων (A3300) και ένα δωμάτιο με εστία όπου βρέθηκε
απόθεση με αναθήματα (A3200) και φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε για επίσημες δραστηριότητες
-και υποθέτουμε δημόσιες - όπως γεύματα και θυσίες.
Οι ενδείξεις Πρωτοαρχαϊκής κατοίκησης συνηγορούν στο ότι υπήρξε εκ νέου ενδιαφέρον για τη
θέση μετά από ένα κενό που ξεκινά τον 11ο αιώνα π.Χ. Τα υλικά κατάλοιπα του πρώιμου 7ου
αιώνα π.Χ. φαίνεται να δείχνουν εντατικοποίηση της μεταφοράς, επεξεργασίας και κατανάλωσης
φαγητού στην περιοχή, καθώς και των τελετουργικών πρακτικών. Τα Πρωτοαρχαϊκά κτήρια που
βρίσκονται κάτω από το τρίτο άνδηρο του Κτηρίου Συμποσίων (εικ. 7: A2800, A3200 και A3300)
και των Νοτιοδυτικών Κτηρίων (B4400, B4100, B4000, B3000 B4500, B4600 και B3700 και
B3800) αποτελούνται από δωμάτια με εστίες με παρακείμενους βοηθητικούς χώρους. Σήμερα,
τείνουμε να θεωρήσουμε τις πρώιμες αυτές κατασκευές ως προκατόχους ή ως ενδείξεις ανάπτυξης
των ήδη αυξημένων δημόσιων γευμάτων του 6ου αιώνα π.Χ. που χαρακτηρίζονται από την
αποθήκευση, την επεξεργασία φαγητού και τα εορταστικά γεύματα στο Κτήριο Συμποσίων και
στο Μνημειώδες Δημόσιο Κτήριο. Έτσι, η κατοίκηση του πρώιμου 7ου αιώνα π.Χ. στον Αζοριά
δεν φαίνεται να υπήρχε ως καθαυτού οικισμός -δηλαδή ένα σύνολο κατοικιών- αλλά περισσότερο
ως ένα σύνολο πρώιμων μορφών κτηρίων όπου λάμβαναν χώρα δημόσια γεύματα.
Φέτος, φέραμε στο φως τα κατάλοιπα κλιβάνου του 6ου αιώνα π.Χ. στο A3400 (εικ. 8) -ένα
δωμάτιο στο χαμηλότερο άνδηρο του Κτηρίου Συμποσίων-, ο οποίος φαίνεται να είχε
οριοθετημένη και περιορισμένη χρονικά χρήση. Η λειτουργία του διακόπηκε πριν την

εγκατάλειψη του Κτηρίου. Μια παλαιότερη επιφάνεια κατοίκησης του 6ου αιώνα π.Χ.
ανακαλύφθηκε κάτω από το επίπεδο του κλιβάνου (εικ. 8). Τα επίπεδα κατοίκησης διαχωρίζονταν
από μια επίχωση ισοπέδωσης που αποτελούνταν από απορρίμματα αγγείων πόσης και φαγητού
που προφανώς περισυλλέχθηκαν από γειτονικούς χώρους ή από παλαιότερη φάση χρήσης του
δωματίου και χρησιμοποιήθηκαν για την ανύψωση του δαπέδου και την κατασκευή του κλιβάνου.
Στο πλαίσιο αυτό, η παραγωγή κεραμικής (ή απλώς η όπτηση των αγγείων) ίσως να ήταν
προπαρασκευαστική των δημόσιων γευμάτων, δηλαδή η παραγωγή της ή το τελετουργικό πλαίσιό
της ίσως να συνδέεται με εκδηλώσεις επίσημης και ελεγχόμενης κατανάλωσης συγκεκριμένων
μερίδων φαγητού.
Ο οικισμός της Ύστερης Μινωικής IIIΓ στον Αζοριά ήταν σημαντικός και τα κατάλοιπά του
βρίσκονται σε ολόκληρη τη Νότια Ακρόπολη. Η στρωµατογραφική διερεύνηση που
πραγματοποιήσαμε καταδεικνύει πλέον την πανταχού παρουσία των καταλοίπων και την
εντυπωσιακή διατήρησή τους, ειδικά δεδομένης της έντονης οικοδόμησης που έλαβε χώρα τον 7ο
και τον 6ο αιώνα π.Χ., αλλά και της απουσίας ενδείξεων οικισμού στην Πρώιμη Εποχή του
Σιδήρου η στην Ύστερη Γεωμετρική εποχή. Προκαλεί εντύπωση η επαναλαμβανόμενη κατάχωση
όρθιων κτηρίων της Ύστερης Μινωικής IIIΓ, όπως στο D2000, όπου η βάση του τοίχου του
δωματίου της ΥΜ ΙΙΙΓ που ήταν λαξευμένη στον φυσικό βράχο χρησιμοποιήθηκε για να στηρίξει
τον δυτικό τοίχο της κύριας αίθουσας του Μνημειώδους Δημόσιου Κτηρίου (εικ. 1-2). Το δωμάτιο
της ΥΜ IIIΓ επιχώθηκε προκειμένου να σχηματιστεί το πλατύ άνδηρο στη δυτική πλευρά του
κτηρίου, όπως περίπου και στα B800 και B5000, όπου κατασκευές της ΥΜ IIIΓ βρίσκονται
θαμμένες μέσα στις επιχώσεις βότσαλων στα θεμέλια Αρχαϊκών κτηρίων.
Ενδείξεις κατοίκησης στην Τελική Νεολιθική-Πρώιμη Μινωική I ήρθαν στο φως στις τομές
A2800 και A2900 (εικ. 9). Τα είδη των αγγείων και το εύρος των σχημάτων τους, καθώς και η
παρουσία οψιδιανού, μας επιτρέπουν να τοποθετήσουμε χρονικά τη χρήση του δωματίου στην
Τελική Νεολιθική και στις αρχές της ΠΜ I. Το σωζόμενο δάπεδο στην τομή A2800 και οι
υπάρχοντες τοίχοι (βόρειος: A2851, νότιος: A2919 και ανατολικός: A2852) ορίζουν το μήκος του
δωματίου (6,30 μ.) με κατεύθυνση Β-Ν και το ελάχιστο πλάτος (2,30 μ.), από τα οποία προκύπτει
μια επιφάνεια τουλάχιστον 14,50 μ2. Οι τοίχοι αποτελούνται από αργούς λίθους δολομίτη και
κάθετους λίθους στα θεμέλια -ένα είδος πρόχειρης ορθοστατικής κατασκευής- με ανωδομή και
μικρότερες πέτρες δολομίτη.
Στη νοτιοανατολική γωνία του δωματίου βρίσκεται μικρό -επίσης πρόχειρο- θρανίο από δολομίτη,
με μήκος λίγο μικρότερο από 1 μ., ύψος 0,30 μ. και βάθος 0,36 μ. Στο νότιο μισό του ίδιου
δωματίου υπάρχει κυκλική εστία, με υπόστρωμα κιτρινωπού/καφέ πηλού από φυλλίτη που
συγκρατούνταν από 16 λίθους με μέγεθος βότσαλων. Ο ακανόνιστος κύκλος έχει διάμετρο
περίπου 80 εκ. και ένα άνοιγμα 40 εκ. στα νοτιοδυτικά. Ίχνη άνθρακα και κοκκινωπά
απολεπίσματα του φυλλίτη (που υποδηλώνει επαφή με θερμότητα) ανακαλύφθηκαν μέσα και
γύρω από την εστία. Παρόλο πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη δειγματοληψία χώματος από τη
σωζόμενη επιφάνεια, βρέθηκαν μόνο μικροσκοπικά θραύσματα κάρβουνου, προφανώς
υπολείμματα καύσιμης ύλης που χρησιμοποιήθηκε στο δωμάτιο, και όχι υπολείμματα σπόρων.
Donald C. Haggis, Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας (Chapel Hill)
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Εικ. 3 Άνδηρα Μνημειώδους Δημόσιου Κτίριου και Δυτικό Κτίριο

Εικ. 4 Δυτικό Κτίριο

Εικ. 5 Νοτιοδυτικά Κτίρια

Εικ. 6 Απόθεση B5800

Εικ. 7 Πρώτο-αρχαϊκό Κτίριο (A2800, A3200, A3300)

Εικ. 8 Κτίριο Συμποσίων A3400 (κλίβανος, επιφάνεια κατοίκησης 6ου π.Χ. αιώνα)

Εικ. 9 A2800 Κτίριο Τελικής Νεολιθικής – ΠΜ Ι

