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Εισαγωγή (εικ. 1)
Η φετινή ανασκαφή στον Αζοριά (Καβούσι, Ιεράπετρα), στη βορειοανατολική Κρήτη, διενεργήθηκε σε
τέσσερα σημεία του αρχαιολογικού χώρου (εικ. 1): (1) στο Δυτικό Κτήριο (D3500, D3300, D3200,
D2500, D3400, D3100, D2800), (2) στο Ελληνιστικό Κτήριο στην περιοχή των Κτηρίων της Νότιας
Κλιτύος (B6900, B6400, B7000), (3) στο άνω τμήμα της νοτιοδυτικής κλιτύος της κορυφής της Νότιας
Ακρόπολης (A3600, A2500) και (4) στη νότια περιοχή των Νοτιοδυτικών Κτηρίων (B6200, B6800,
B6300, B6500, B6600 και B6700).
(1) Το Δυτικό Κτήριο (εικ. 2-7)
Ολοκληρώσαμε την ανασκαφή του Δυτικού Κτηρίου, αποκαλύπτοντας μια σειρά δωματίων με
κατεύθυνση περίπου Β/Ν κατά μήκος ανδήρου με μεγάλο πλάτος, στην υψομετρική καμπύλη των 344346 μ., το οποίο εκτείνεται κάτω και νοτιοδυτικά του Νοτιοδυτικού Κτηρίου και κατά μήκος της δυτικής
πλευράς του Β/Ν δρόμου που είναι παράλληλος της ράμπας και του ανδήρου του Μνημειώδους
Δημόσιου Κτηρίου. Tο Δυτικό Κτήριο είναι ένα ανεξάρτητο αρχιτεκτονικό κτίσμα, με περίπου 36 μ.
μήκος και 7 μ. πλάτος, το οποίο διαθέτει κλιμακοστάσια στα βόρεια και στα νότια που επιτρέπουν το
πέρασμα από την πλαγιά του φυσικού βράχου προς τον από πάνω Β/Ν δρόμο, καθώς και άμεση
πρόσβαση στο Βορειοδυτικό Κτήριο, στη ράμπα του Μνημειώδους Δημόσιου Κτηρίου και στον δρόμο
που οδηγεί νότια του Βοηθητικού Κτηρίου. Αποτελείται από εννέα συνεχόμενα δωμάτια που
επικοινωνούν, κατά μήκος του ανδήρου και καταλαμβάνει πάνω από 250 μ2, με συνολική επιφάνεια
εσωτερικού χώρου τουλάχιστον 140 μ2. Σύμφωνα με μια πρώτη εξέταση της μορφής, των
στρωματογραφικών και των ανασκαφικών συνόλων, η λειτουργία του κτηρίου ταιριάζει σε αποθήκη ή
αποθηκευτικούς χώρους, γεγονός που υποδηλώνει την κεντρική οργάνωση και διαχείριση των γεωργικών
προϊόντων από την πόλη ή από άλλη αρχή, ανώτερη του νοικοκυριού. Η συνεχής μελέτη των φυτικών
καταλοίπων που βρέθηκαν στα δωμάτια αρχίζει πλέον να παρουσιάζει δείγματα οργάνωσης και
διαχωρισμού των τροφών.
Το βορειότερο δωμάτιο (D3300) του Δυτικού Κτηρίου έχει εμβαδό περίπου 10 μ2 (περ. 4 μ. Α-Δ x 2,80 μ.
Β-Ν). Ο βόρειος τοίχος του δωματίου αποτελείται από θεμελίωση μικρότερων αργών λίθων δολομίτη (23 σειρές στη βάση) και τρεις πολύ μεγάλους αργούς λίθους από το ίδιο υλικό στο δυτικό άκρο του τοίχου.
Η ανώτερη τοιχοποιία -πάνω από τη θεμελίωση δολομίτη- αποτελείται από εναλλασσόμενες σειρές
σχιστολίθων και αποστρογγυλεμένων λίθων δολομίτη. Ο τοίχος, ο οποίος είναι χτισμένος απευθείας
πάνω στον φυσικό βράχο, κάμπτεται προς τα βορειοανατολικά, στη γραμμή του ανατολικού τοίχου, και
συναντά χτιστή κλίμακα που σώζεται στα βόρεια και βορειοανατολικά. Τέσσερα ή πέντε σκαλοπάτια
σώζονται και ακολουθούν την καμπύλη του βόρειου τοίχου και τον λαξευμένο φυσικό βράχο. Η κλίμακα
ανέβαινε πάνω και πίσω από το επίπεδο της οροφής του δωματίου, στρίβοντας προς τα ανατολικά, και
έτεμνε τον Β/Ν δρόμο που περνά πάνω και πίσω από την ανατολική πλευρά του Δυτικού Κτηρίου. Οι
ενδείξεις πυράς μέσα στο δωμάτιο ήταν πολλές: στάχτη και άνθρακες βρέθηκαν κυρίως στα ανατολικά,
αλλά εκτείνονται ως το κέντρο του δωματίου και έξω προς το δυτικό άκρο. Παρόλο που λίγα αντικείμενα
ανακαλύφθηκαν στο δάπεδο του δωματίου (μεταξύ άλλων δύο κομμάτια ελαφρόπετρας και μια
τρυπημένη ωμοπλάτη λαγού), υπήρχε και σχετικά μεγάλη ποσότητα σιτηρών και οσπρίων -κυρίως
σιτηρών- που ίσως να ήταν αποθηκευμένα σε σάκους από άλλα οργανικά υλικά.
Το παρακείμενο δωμάτιο (D3200) είναι το μεγαλύτερο του κτηρίου, με εμβαδό που εντυπωσιάζει (35 μ2,
περ. 7 μ. x 5 μ.) και θεμελίωση από τεράστιους αργούς λίθους στη βάση του ανατολικού τοίχου. Ένα
τμήμα κοντά στο βόρειο άκρο του δωματίου που είχε καταρρεύσει αποκάλυψε τα θεμέλια, τα οποία ήταν
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λαξευμένα στον φυσικό βράχο, καθώς και μια εντυπωσιακά ψηλή (3-4μ.) όψη λαξευμένη κάθετα στον
φυσικό βράχο που αποτελούσε στήριγμα του τοίχου. Μια επιμελώς διαμορφωμένη βάση στύλου από
σιδηρόπετρα αποκαλύφθηκε στο νότιο μισό του δωματίου, ελαφρώς ανατολικότερα από τον κεντρικό
άξονα της νότιας θύρας. Όπως και στο δωμάτιο D3300, υπήρχαν ενδείξεις πυράς, με μεγαλύτερη
συγκέντρωση καταλοίπων στάχτης και ξυλάνθρακα στη βόρεια και στη βορειοανατολική γωνία, κατά
μήκος της βάσης του βόρειου τοίχου, βόρεια της θύρας του D3300, και κατά μήκος του νότιου τοίχου,
ανάμεσα στη βάση του στύλου και τον νότιο τοίχο. Έντεκα βάσεις πίθων (πλάκες σχιστόλιθου και λίθοι
σιδηρόπετρας) ήταν διάσπαρτες στη βόρεια πλευρά του δωματίου, ενώ άλλοι είχαν μετακινηθεί λόγω της
κατάρρευσης του τοίχου που διαπερνούσε και το δάπεδο. Μια πλατφόρμα με πλάκες από σχιστόλιθο και
σιδηρόπετρα (περ. 0,70 x 0,90 μ.) βρέθηκε κοντά στο βορειοδυτική γωνία, με μικρό δοχείο ή βάση
αγγείου από πλάκες στη βόρεια πλευρά της. Ένα μεγάλο δοχείο με λίθινη επένδυση (περ. 0,90 x 1,10 μ.)
βρίσκεται στη βορειοανατολική γωνία του δωματίου, ανάμεσα στο βόρειο και ανατολικό τοίχο και
ορίζεται στα νότια από 4 μικρούς αργούς λίθους δολομίτη και σιδηρόπετρας.
Διάσπαρτοι πίθοι περισυλλέχθηκαν από το δάπεδο της νοτιοδυτικής πλευράς του δωματίου (τουλάχιστον
ένα αγγείο), ενώ θραύσματα πίθων βρέθηκαν στο κεντρικό και νοτιοανατολικό τεταρτημόριο. Κατά
μήκος του ανατολικού τοίχου του δωματίου ανακαλύψαμε δύο ολόκληρα ζεύγη κεράτων αγριοκάτσικου
και στο δοχείο της βορειοανατολικής γωνίας υπήρχε πυκνή απόθεση απανθρακωμένου ζωικού
οστεολογικού υλικού που περιλάμβανε τα κατώτερα τμήματα από πόδια αιγών, γεγονός που υποδηλώνει
θυσία κατά τη φάση εγκατάλειψης. Τόσο τα ζεύγη κεράτων όσο και τα καμένα πόδια αιγών παραπέμπουν
σε δομημένη απόθεση. Εκτός από τους πίθους, τα ευρήματα στο δάπεδο περιλαμβάνουν μια κανάτα, έναν
ηθμό, ένα χάλκινο αγκίστρι, ένα σφονδύλι, αρκετά εργαλεία από λειασμένο λίθο και ένα θυμιατήρι.
Μια θύρα σε καλή κατάσταση διατήρησης συνδέει τα δωμάτια D3200 και D2500. Το τελευταίο έχει
εμβαδό 15 μ2 και περιείχε πυκνή απόθεση πίθων και άλλων αγγείων που βρέθηκαν σπασμένα σε όλο το
δάπεδο (συλλέχθηκαν σε 19 κουβάδες) και περιλάμβανε τουλάχιστον ένα μικρό αγγείο. Ενδείξεις πυράς
βρέθηκαν σε ολόκληρο το δωμάτιο, με ίχνη από στάχτη και άνθρακα στα θεμέλια του ανατολικού, του
βόρειου και του νότιου τοίχου. Τρεις βάσεις πίθων από σιδηρόπετρα βρέθηκαν in situ, αν και πιθανότατα
υπήρχαν κι άλλοι στον λαξευμένο φυσικό βράχο κατά μήκος του ανατολικού μισού του δωματίου. Στο
δυτικό άκρο του νότιου τοίχου υπάρχει παραστάτης θύρας και χτιστό κατώφλι που δείχνουν πρόσβαση
στο δωμάτιο D3400 από τα νότια. Τα μη-κεραμικά ευρήματα περιλαμβάνουν μια χάλκινη περόνη, μια
αποσπασματικά σωζόμενη σιδερένια λεπίδα και ένα μεγάλο καρφί, μια σιδερένια σούβλα και αρκετά
εργαλεία από λειασμένο λίθο. Παρόλο που έχουν βρεθεί υπολείμματα ελιών σε όλα τα δωμάτια του
κτηρίου, η προκαταρκτική ανάλυση των υπολειμμάτων σε τμήματα του D2500 παραπέμπει σε ιδιαίτερα
μεγάλη ποσότητα ελιών στο συγκεκριμένο δωμάτιο.
Το δωμάτιο D3400 είναι λίγο πιο στενό από το D2500 (μόνο 2,5 μ. πλάτος) και στην ανατολική πλευρά
του περιλαμβάνει θρανίο ύψους 1μ. (περ. 0,90 μ. βάθος). Στη βορειοανατολική γωνία του δωματίου είχε
κατασκευαστεί κάδος (εσωτερικές διαστάσεις: περ. 0,5 μ. πλάτος και 1,20 μ. μήκος) από κάθετες πλάκες
(περ. 0,40 μ. ύψος) σιδηρόπετρας, σχιστόλιθου και δολομίτη, που ακουμπούσε στο θρανίο. Το θρανίο
είναι ουσιαστικά μια ψηλή πλατφόρμα κατασκευασμένη από λίθους δολομίτη προορισμένους για
τοιχοποιία και στα βόρεια και νότια συνορεύει με τους τοίχους του δωματίου. Το νότιο άκρο του θρανίου
εφάπτεται στον νότιο τοίχο, σχηματίζοντας τον ανατολικό παραστάτη της θύρας του δωματίου D3100.
Στον χώρο ανακαλύφθηκαν αποσπασματικά σωζόμενοι πίθοι, αλλά και μεγάλη ποικιλία λεπτότεχνης
κεραμικής και άλλα αντικείμενα όπως αγνύθες, σφονδύλια και θραύσμα μεγάλου καρφιού, καθώς και
αρκετά εργαλεία από λειασμένο λίθο, μεταξύ άλλων ένα μεγάλο λίθινο βαρίδι και ένας χειρόμυλος.
Διάσπαρτοι αποσπασματικά σωζόμενοι πίθοι βρέθηκαν στη νοτιοανατολική γωνία, κοντά στη θύρα του
D3100, και στο δυτικό μισό του δωματίου, όπου βρίσκονταν και τουλάχιστον δύο αγγεία. Άλλα
ευρήματα περιλαμβάνουν μια χύτρα, υδρίες (ή επιτραπέζιοι αμφορείς), λεκάνες, έναν ηθμό και
πολυάριθμα κύπελλα, μεταξύ άλλων και μικρογραφικά αγγεία. Αρκετά κύπελλα και άλλα λεπτότεχνα
αγγεία ήρθαν στο φως το 2016 από το πάνω μέρος του θρανίου στον ανατολικό τοίχο, ενώ φέτος
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ανακαλύφθηκαν κατά μήκος της βάσης του θρανίου, στο επίπεδο του δαπέδου. Όπως και στο D3300, τα
όσπρια και τα σιτηρά υπερισχύουν σε αυτό το δωμάτιο, με μεγαλύτερη την ποσότητα των οσπρίων.
Το επίμηκες δωμάτιο στη νότια πλευρά του D3400 είναι το D3100. Έχει πλάτος μόλις 2,20 μ. και μήκος
περίπου 6 μ. Διάσπαρτη κεραμική ανακαλύφθηκε σε όλο σχεδόν το δάπεδο, με πίθους να υπερτερούν
αριθμητικά. Μια βάση πίθου υπήρχε κοντά στο δυτικό άκρο του νότιου τοίχου, και μια σειρά πλακών
(σχιστόλιθων και σιδηρόπετρας) κάλυπταν επιφάνεια περίπου 0,60 μ. x 2 μ. στη νοτιοανατολική πλευρά
του δωματίου. Θραύσματα πίθων κάλυπταν σχεδόν ολόκληρο το δάπεδο, σε μια πυκνότητα in situ
κεραμικών καταλοίπων ανάλογη με αυτή του δωματίου D2500. Η απόθεση συνάδει με τα αποθηκευτικά
σύνολα που υπάρχουν στον αρχαιολογικό χώρο. Σε μια πρώτη εξέταση κατά την ανασκαφή, ταυτίστηκαν
7 πίθοι, 4 αμφορείς (συμπεριλαμβανομένων και αμφορέων για μεταφορά προϊόντων), κύπελλα, χύτρες
και μικρότερα αγγεία, θραύσματα μολύβδου και σιδήρου, μια λαβή χάλκινου αγγείου, 3 αγνύθες και
αρκετά λίθινα εργαλεία (συμπεριλαμβανομένου ενός χειρόμυλου), καθώς και 2 κελύφη των κοχυλιών
Charonia tritonis. Παρόλο που υπήρχαν ορισμένα σιτηρά και όσπρια στο δωμάτιο, βρέθηκαν πολύ
περισσότερα υπολείμματα ελιών και σταφυλιών.
Το D2800 είναι ένα σχετικά μεγάλο δωμάτιο, περίπου 21 μ2 (εσωτερικές διαστάσεις: 3,5 μ. x 6 μ.).
Παρόλο που ταυτίστηκαν μόνο 3 θραύσματα πίθων in situ κατά την ανασκαφή, το δωμάτιο διέθετε
τουλάχιστον 7 βάσεις πίθων. Μια χτιστή κόγχη ή ράφι στον ανατολικό τοίχο, η οποία αποκαλύφθηκε
κατά την περσινή ανασκαφή, βρίσκεται σε περίπου 1,16 μ. πάνω από το δάπεδο και έχει διαστάσεις 0,34
x 0,34 x 0,34 μ. Τα υπολείμματα σταφυλιών και ελιών -κυρίως σταφυλιών- κυριαρχούν, ενώ
συγκρίνοντάς τα με την ποσότητα βοτανικών καταλοίπων άλλων δωματίων του κτηρίου, τείνουμε προς
το συμπέρασμα ότι το εν λόγω δωμάτιο χρησίμευε -τουλάχιστον την περίοδο εγκατάλειψης- στην
αποθήκευση κρασιού. Τα ευρήματα από το δάπεδο περιλαμβάνουν τουλάχιστον 3 πίθους και αρκετά
μικρότερα αγγεία, ανάμεσα στα οποία και τουλάχιστον ένας αμφορέας, ένα κομμάτι φύλλου χαλκού, μια
χάλκινη περόνη, ένα χάλκινο αγκίστρι και ένα χάλκινο βραχιόλι, δύο τμήματα λαξευμένου οστού και 12
λίθινα εργαλεία, όπως ένας μεγάλος χειρόμυλος που βρέθηκε κοντά στην είσοδο από τα νοτιοδυτικά.
(2) Ελληνιστικό Κτήριο (Κτήρια της Νότιας Κλιτύος): B6400, B6900, B7000 (εικ. 8-9)
Η ανασκαφή αποκάλυψε τρία συνεχόμενα δωμάτια που επικοινωνούσαν (B6900, B6400 και B7000) και
ανάγονται στην Ελληνιστική εποχή, παρακείμενα -στα νοτιοδυτικά- των δωματίων B1900, B5100 και
B100. Η αποκάλυψη των δωματίων αυτών μας επιτρέπει τώρα να ανακατασκευάσουμε ένα Ελληνιστικό
κτήριο στη νότια κλιτύ της Νότιας Ακρόπολης που προφανώς συνδέεται με τους πύργους της κορυφής
(τέλη 3ου-αρχές 2ου αι. π.Χ.). Τα αρχικά Αρχαϊκά κτήρια που βρίσκονταν στην υψομετρική καμπύλη των
360-365 μ. (B1900, B100 και B300) είχαν εν μέρει καταστραφεί ή καθαιρεθεί και στη συνέχεια
ξαναχτιστεί με Ελληνιστικές τοιχοποιίες μέσα στον αρχιτεκτονικό σκελετό των Αρχαϊκών κτηρίων.
Το καλύτερα διατηρημένο Ελληνιστικό δωμάτιο είναι το B6400, το οποίο είναι τετράγωνο (εσωτερικές
διαστάσεις περ. 4,5 μ.) και καταλαμβάνει μια επιφάνεια περίπου 20 μ2 στο εσωτερικό του. Περιλαμβάνει
αρκετά χτιστά στοιχεία: ένα ψηλό λίθινο θρανίο στο κέντρο του δωματίου, μια τετράγωνη
πλατφόρμα/κάδο στην ανατολική γωνία, καμπυλόγραμμες πλατφόρμες/κάδους στη βόρεια και στη νότια
γωνία κι έναν καμπυλόγραμμο κάδο στη δυτική γωνία. Ανάμεσα στα μη κεραμικά ευρήματα
συγκαταλέγονται γύρω στα 20 λίθινα εργαλεία, μεταξύ άλλων 2 γουδιά, 3 χειρόμυλοι κι ένα θραύσμα
χοανοειδούς τριβείου, 4 αγνύθες, 5 σιδερένια και χάλκινα καρφιά κι ένα κομμάτι φύλλου χαλκού. Ένα
μεγάλο γουδί κι ένας μικρός χειρόμυλος βρέθηκαν αναποδογυρισμένα -ο χειρόμυλος ήταν προσεκτικά
τοποθετημένος στον δυτικό κάδο-, δηλαδή στη θέση όπου βρίσκονταν τα εργαλεία στις περιόδους κατά
τις οποίες χρησιμοποιούνταν.
Το γειτονικό δωμάτιο προς τα δυτικά/βορειοδυτικά είναι το B6900, το οποίο συνδέεται με το B6400
μέσω θύρας με σκαλοπάτια που ανεβαίνουν από το βόρειο άκρο του βορειοδυτικού τοίχου. Το
νοτιοδυτικό τεταρτημόριο του δωματίου είναι πλακόστρωτο, ενώ ένα ενδιαφέρον εύρημα που
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ανακαλύφθηκε στο μέσο του δωματίου (κέντρο της βορειοανατολικής πλευράς) ήταν ένα θραύσμα
κανάτας κι ένα οστό μέσα σε συγκέντρωση ξυλάθρακα. Τα μη κεραμικά ευρήματα περιλαμβάνουν ένα
σιδερένιο κι ένα χάλκινο καρφί, ένα τμήμα φύλλου χαλκού, 2 λίθινα βαρίδια, 5 εργαλεία από λειασμένο
λίθο, 3 αγνύθες, μια σιδερένια λεπίδα, έναν πέλεκυ, ένα μεγάλο καρφί ή σούβλα κι ένα χάλκινο
ιεραπυτνιακό τρίχαλκο (δαφνοστεφανωμένη κεφαλή Δία/Φοίνικας, ακροστόλιο και μονόγραμμα), το
οποίο χρονολογήθηκε από τη Β. Στεφανάκη ανάμεσα στο 230/20 και στο α’ τέταρτο του 2ου αιώνα π.Χ.
Το εφαπτόμενο δωμάτιο ή χώρος στα ανατολικά/νοτιοανατολικά του B6400 (B7000) έχει είσοδο από τα
νοτιοδυτικά και πιθανότατα λειτουργούσε ως χώρος εργασίας ή προθάλαμος του Ελληνιστικού
συγκροτήματος. Επειδή δεν βρέθηκε συμπαγές δάπεδο ή διακριτό υλικό οροφής, δεν είμαστε βέβαιοι εάν
ο χώρος αυτός ήταν εσωτερικός. Ενώ μεγάλο μέρος του χώρου (περ. 15 μ2) ενδεχομένως να ήταν
πλακόστρωτο, μόνο 30 πλάκες από σιδηρόπετρα και σχιστόλιθο σώζονται κατά διαστήματα στη
δυτική/βορειοδυτική πλευρά του.
(3) Αρχαϊκά δωμάτια του άνω τμήματος της νοτιοδυτικής κλιτύος της κορυφής της Νότιας
Ακρόπολης (A3600, A2500) (εικ. 10)
Στο νότιο άκρο των δυτικών ανδήρων του Αρχαϊκού Κτηρίου Συμποσίων, διανοίξαμε δύο τομές (A3600
και A2500), νότια της A2600 και χαμηλότερα και νοτιοδυτικά της A3000, ακολουθώντας τη γραμμή του
φέροντος τοίχου που εκτείνεται στην ανατολική πλευρά του ανδήρου των δωματίων A3300, A3200,
A2800 και A2900. Στο δωμάτιο A3600, το πήλινο δάπεδο είναι καλοδιατηρημένο μόνο κατά μήκος της
ανατολικής πλευράς, κοντά στον φέροντα τοίχο και στον νότιο τοίχο· ο βόρειος και ο δυτικός τοίχος δεν
σώζονται. Το παρακείμενο δωμάτιο A2500 είναι σε καλή κατάσταση διατήρησης. Σχηματίζει ένα μικρό
ορθογώνιο -εσωτερικές διαστάσεις: μήκος 4,5 μ. (Β/Ν) και πλάτος 2,5 μ. (Α/Δ)- και οριοθετείται από τον
φέροντα τοίχο στα ανατολικά και από τοίχους με εντυπωσιακών διαστάσεων αργούς λίθους στη βόρεια,
νότια και δυτική πλευρά του. Η κατασκευή είναι ασυνήθης και διακρίνεται για τη χρήση των αργών
λίθων δολομίτη στη θεμελίωση και των τεσσάρων τοίχων –κάθε λίθος έχει μήκος από 0,50 μ. έως 1,50 μ.
και πλάτος από 0,80 έως 1 μ. Αυτοί οι μεγάλοι λίθοι εδράζονται σε μικρότερους λίθους δολομίτη και
βότσαλα που σχηματίζουν μια σειρά ευθυγράμμισης στη βάση των τοίχων. Υπάρχει θύρα στη
βορειοδυτική γωνία, στο δυτικό άκρο του βόρειου τοίχου (περ. 1,0-1,10 μ. πλάτος), που δίνει πρόσβαση
στο παρακείμενο δωμάτιο A3600. Η λειτουργία του εν λόγω δωματίου δεν είναι γνωστή λόγω της
έλλειψης διακριτικών στοιχείων ή σαφών συνόλων, παρόλο που σίγουρα αποτελεί τμήμα του Κτηρίου
Συμποσίων ή μιας πρώιμης φάσης του κτηρίου αυτού. Τα μη κεραμικά ευρήματα που ήρθαν στο φως στο
A2500 περιλαμβάνουν μια χάλκινη λωρίδα, μια χάλκινη περόνη, ένα θραύσμα σιδερένιου ραβδιού ή
μεγάλου καρφιού, μια αγνύθα και αρκετά λίθινα εργαλεία. Η κεραμική αποτελείται κυρίως από αγγεία
πόσης και φαγητού του 7ου– 6ου αιώνα π.Χ.
Στην ανατολική πλευρά του φέροντος τοίχου, ακριβώς απέναντι από το ορθογώνιο δωμάτιο, αλλά χωρίς
πρόσβαση σε αυτό, βρίσκεται άλλο δωμάτιο (A2500 ανατολικά), πιο στενό από το δυτικό δωμάτιο -με
πλάτος περίπου 1,0-1,5 μ. (2 μ. πλάτος στο φαρδύτερο σημείο προς τον βορρά και 4,5 μ. μήκος όπως
αποκαλύφθηκε)-, ανάμεσα στον φέροντα τοίχο στα δυτικά και σε μια ψηλή προεξοχή του φυσικού
βράχου, στα δυτικά. Η παράδοξη έλλειψη πρόσβασης και ο στενός χώρος του δωματίου, καθώς και η
υπερτέρηση των λεπτότεχνων αγγείων στο ανασκαφικό σύνολο -κύπελλα, σκύφοι, αρύβαλλοι και
ανοικτού τύπου αγγεία- υποδηλώνει ότι λειτουργούσε ως οψοθήκη ή ντουλάπα που ίσως εξυπηρετούσε
δωμάτια στα νότια και στα νοτιοανατολικά, σήμερα κρυμμένα ή κατεστραμμένα από την κατασκευή του
Ελληνιστικού Κτηρίου στα δωμάτια B6900, B6400 και B7000. Ανακαλύφθηκαν επίσης 7 σφονδύλια, 2
εργαλεία από λειασμένο λίθο και μια λίθινη χάνδρα. Η υστερότερη κεραμική και από τα δύο δωμάτια
ανάγεται στον 6ο αιώνα π.Χ., γεγονός που σημαίνει ότι τα δωμάτια πιθανότατα χτίστηκαν κατά την
ανακατασκευή του χώρου, τον ύστερο 7ο αιώνα π.Χ., άλλα περιήλθαν σε αχρηστία πριν την εγκατάλειψη
του χώρου τον 5ο αιώνα π.Χ.
(4) Η νότια πλευρά των Νοτιοδυτικών Κτηρίων (εικ. 11-12)
Η νότια πλευρά των Νοτιοδυτικών Κτηρίων αποτελείται από το δωμάτιο B5800, μια Αρχαϊκή αποθήκη
που ανασκάφηκε το 2016, και τα παρακείμενα δωμάτια προς τα νότια B6300, B6500, B6600 και B6700,
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τα οποία ανασκάφηκαν φέτος. Στο διπλανό άνδηρο προς τα δυτικά βρίσκονται τα δωμάτια B6200 και
B6800, τα οποία επίσης ανασκάφηκαν φέτος.
Το B6800 είναι ένας εντυπωσιακός χώρος με εμβαδό περίπου 30 μ2 (περ. 7,6 μ. μήκος x 4 μ. πλάτος, ΑΔ). Ολόκληρο το δάπεδο είναι καλοδιατηρημένο, χωρίς ενδείξεις της Υστεροαρχαϊκής καταστροφής από
πυρά που βρέθηκαν στο παρακείμενο δωμάτιο B5800. Μια βάση στύλου -μικρή πλάκα σιδηρόπετραςσώζεται στο βόρειο/κεντρικό τμήμα του δωματίου. Η απόθεση που βρισκόταν πάνω από το δάπεδο ήταν
ασυνήθιστη. Μια παχιά απόθεση φυλλίτη περιείχε εξαιρετικά πυκνές συγκεντρώσεις κεραμικής και
ζωικών οστών που παραπέμπουν σε χώρο ή σωρό απορριμμάτων. Τα ευρήματα από τις αποθέσεις
απορριμμάτων και τα πήλινα επίπεδα οροφής αποτελούνται από μεγάλες ποσότητες αγγείων πόσης,
φαγητού, σερβιρίσματος και μαγειρικής, καθώς και αγνύθες, σφονδύλια, ένα μολύβδινο βαρίδι
ψαρέματος, ένα κομμάτι φύλου χαλκού, ένα αναθηματικό πλακίδιο από ψημένο πηλό, ένα θραύσμα
ειδωλίου που παριστάνει ζώο, μια χάλκινη λεπίδα, 3 πυθμένες μεταλλουργικών εστιών και 12 κομμάτια
ελαφρόπετρας -αρκετά με σημάδια από την τριβή με μεταλλικά σκεύη- και αρκετά λίθινα εργαλεία. Η
λειτουργία του χώρου παραμένει άγνωστη, καθώς στο δωμάτιο δεν βρέθηκαν διαγνωστικά στοιχεία ή
συναφή σύνολα. Η τεράστια ποσότητα κεραμικής και οστεολογικού υλικού φαίνεται να αποτελείται από
απορρίμματα αγγείων πόσης και φαγητού, με το ίδιο εύρος σχημάτων και τύπων αγγείων που
καταγράψαμε σε Αρχαϊκούς χώρους απορριμμάτων στο Κτήριο Συμποσίων. Με δεδομένο αυτό, τα
απορρίμματα μεταλλοτεχνίας (ελαφρόπετρα, πυθμένες μεταλλουργικών εστιών και θραύσματα πιζέ)
αποτελούν ένα σωρευτικό παλίμψηστο, υλικά κατάλοιπα μιας πρωιμότερης χρήσης του χώρου που
ενδεχομένως να συνδέεται με την Πρωτοαρχαϊκή χρήση των παρακείμενων δωματίων, προς τα
ανατολικά. Η κεραμική από το επίπεδο του δαπέδου του δωματίου ανάγεται στον 6ο αιώνα π.Χ.,
αναμεμειγμένη με πρωιμότερο υλικό.
Το B6200 είναι ένα μικρό δωμάτιο, παρακείμενο του B6800, προς τα βόρεια. Στην πρωιμότερη φάση του
6ου αιώνα π.Χ., η πρόσβαση γινόταν από το B6800, μέσω της θύρας με τα σκαλοπάτια από τον βόρειο
τοίχο του δωματίου αυτού. Φέτος αποκαλύψαμε τρεις φάσεις κατοίκησης (δάπεδα), οι δύο πρωιμότερες
των οποίων χρονολογούνται στον 6ο αιώνα π.Χ. και πιθανότατα είχαν ανάλογη χρήση με αυτή του
μεγαλύτερου δωματίου B6800, προς τα νότια. Κατά την τελευταία φάση του δωματίου, η πρόσβαση προς
το B6800 έκλεισε και κατασκευάστηκε ένας νέος νότιος τοίχος που ουσιαστικά το απέκλεισε από το
εγκαταλελειμμένο δωμάτιο, στα νότια. Στη φάση αυτή χρησιμοποιήθηκε η θύρα από τον βόρειο τοίχο, αν
και δεν είμαστε βέβαιοι για την αρχική χρονολόγηση κατασκευής του. Ένα θρανίο ή πλατφόρμα μιας
σειράς βοτσάλων δολομίτη (0,90 x 0,40 μ.) κατασκευάστηκε στον ανατολικό τοίχο, κοντά στη
βορειοανατολική γωνία του δωματίου, ενώ ένας μικρός κάδος με πλάκες σιδηρόπετρας και αργούς λίθους
δολομίτη τοποθετήθηκε στη νοτιοανατολική γωνία. Ένα ιδιάζον στοιχείο είναι ένας στενός
διαχωριστικός τοίχος από μια σειρά λίθων, ο οποίος εκτείνεται από το ανατολικό άκρο του
υποστηρικτικού τοίχου και διατρέχει περίπου 3 μ. νότια και προς το κέντρο του δωματίου. Ένα μεγάλο
λίθινο γουδί ανακαλύφθηκε αναποδογυρισμένο στη νοτιοανατολική γωνία, κοντά στον κάδο. Η κεραμική
από το δωμάτιο χρονολογείται στον 6ο αιώνα και -όπως και στο B6800- δεν υπήρχαν ίχνη πυράς κατά τη
φάση εγκατάλειψης, γεγονός που υποδηλώνει ότι το δωμάτιο είχε περιέλθει σε αχρηστία μέχρι τις αρχές
του 5ου αιώνα π.Χ.
B6300, B6500, B6600 και B6700 (Πρωτοαρχαϊκό κτήριο)
Φέτος αποκαλύψαμε μια σειρά τεσσάρων μικρών δωματίων, ακριβώς δίπλα στα B5800 και B6800, προς
τα νότια. Μια θύρα από το B5800 οδηγεί σε στενό ορθογώνιο δωμάτιο, το B6300 (περ. 2 μ. πλάτος x 3 μ.
μήκος). Στην οικοδομική φάση του 7ου αιώνα π.Χ., διέθετε πήλινο δάπεδο, που εδραζόταν απευθείας
στον φυσικό βράχο, και μια μεγάλη ημικυκλική κατασκευή που ήταν βυθισμένη στο δάπεδο ακριβώς
μπροστά από τη θύρα του δωματίου B5800. Οι εσωτερικές πλευρές και το άνω τμήμα της κατασκευής
είναι επενδεδυμένα με πλάκες σχιστόλιθου που σχηματίζουν μια κοιλότητα στην επιφάνεια του δαπέδου
με πλάτος 1,40 μ. και βάθος 0,20 μ. Το κάτω μέρος της δεξαμενής αυτής είναι από αργιλικό φυλλίτη και
βρίσκεται πάνω στον φυσικό βράχο, ο οποίος υψώνεται στην ανατολική πλευρά. Η υστερότερη
κεραμική, η οποία βρισκόταν στο υλικό του δαπέδου που τελικά γέμισε τη δεξαμενή χρονολογείται στον
ύστερο 7ο αιώνα π.Χ., γεγονός που υποδηλώνει ότι η τελευταία δεν χρησιμοποιούνταν πια κατά την
Αρχαϊκή περίοδο, ίσως συμπίπτοντας με την κατασκευή της αποθήκης B5800, στα βόρεια. Κατά την
Αρχαϊκή φάση, το δάπεδο ανυψώθηκε, θάβοντας τη δεξαμενή κι επιτρέποντας στο δωμάτιο να
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λειτουργήσει ως οψοθήκη, μια βολική επέκταση του αποθηκευτικού χώρου στο B5800 (στην Ύστερη
Αρχαϊκή φάση το δωμάτιο περιείχε ποσότητα αποσπασματικά σωζόμενων αγγείων, όπως αμφορείς ή
υδρίες).
Μια έκκεντρη θύρα στον νότιο τοίχο του B6300 έδινε πρόσβαση μέσω σκαλοπατιών σε παρακείμενο
δωμάτιο, το B6600, σε ψηλότερο επίπεδο (περ. 0,20 μ.) και στενότερο από το B6300 (περ. 1,50 μ. πλάτος
x 3 μ. μήκος). Το δωμάτιο περιλαμβάνει πήλινο δάπεδο, αλλά καμία κατασκευή. Η υστερότερη κεραμική
που βρέθηκε στο δάπεδο χρονολογείται στον 7ο αιώνα π.Χ., ενώ η θύρα ανάμεσα στα δωμάτια τελικά
καταργήθηκε, υποδηλώνοντας ότι το δωμάτιο περιήλθε σε αχρηστία πριν την Αρχαϊκή περίοδο. Το
νοτιότερο δωμάτιο, το B6700, είναι χτισμένο πάνω στον φυσικό βράχο, στα νότια και στα ανατολικά, και
έχει περίπου τις ίδιες διαστάσεις με το B6600 (περ. 1,10 μ πλάτος στα ανατολικά και περ. 1,60 μ. πλάτος
στα δυτικά).
Στην ανατολική πλευρά του κτηρίου, ανάμεσα στον ανατολικό τοίχο του B6300 και στο προεξέχον
τμήμα του φυσικού βράχου αποκαλύφθηκε ιδιόμορφο δωμάτιο (B6500), με πλάτος περίπου 1,80-2 μ. (ΑΔ) x περίπου 2,50 μήκος (Β-Ν). Το δωμάτιο διαθέτει εντυπωσιακό ανατολικό τοίχο και βορειοανατολική
γωνία που διατηρείται σε ύψος περίπου 1,75 μ. και αποτελείται από 8 ακανόνιστες σειρές αργών λίθων
δολομίτη και πετρών εδρασμένων και χτισμένων πάνω στον φυσικό βράχο. Το πρωιμότερο δάπεδο που
αποκαλύφθηκε χρονολογείται στον 7ο αιώνα και ήταν κατασκευασμένο από αργιλικό φυλλίτη. Στα
νοτιοανατολικά της ανατολικής πλευράς του δωματίου βρίσκεται άλλος τοίχος, πιθανόν πρωιμότερος,
που σχηματίζει ελαφριά καμπύλη και ακολουθεί τον φυσικό βράχο στη νοτιοανατολική γωνία. Ο τοίχος
δολομίτη αντιπροσωπεύει υστερότερη οικοδομική φάση, την οποία συνδέουμε με την εγκατάσταση και
τη χρήση μεταλλουργικού κλιβάνου. Ένα μεγάλο τμήμα πιζέ από την επένδυση του κλιβάνου
αποκαλύφθηκε στη δυτική όψη του φυσικού βράχου και του τοίχου από δολομίτη. Τμήματα πιζέ
βρέθηκαν επίσης in situ κατά μήκος του νότιου άκρου του δωματίου και εφάπτονται στο προεξέχον
κομμάτι του φυσικού βράχου και στις όψεις των τοίχων. Ο φυσικός βράχος που αποκαλύφθηκε στη νότια
πλευρά του δωματίου έχει επίσης ασβεστοποιηθεί, προφανώς γιατί είχε καεί, ενώ θραύσματα πιζέ και
υαλοποιημένος βράχος με ίχνη από σκωρίες σιδήρου παραπέμπουν σε μεταλλουργικές εργασίες. Ωστόσο,
ο χώρος φαίνεται να είχε καθαριστεί εξονυχιστικά πριν την εγκατάλειψή του. Ποσότητα λίθινων
εργαλείων και θραυσμάτων ελαφρόπετρας ήρθαν στο φως από τα παρακείμενα δωμάτια B6300, B6600
και B6700, ενώ βρέθηκε λίθινο χωνευτήρι στο δυτικό άκρο του B6300 που πιθανότατα ανήκε στο αρχικό
δάπεδο του δωματίου με την ημικυκλική δεξαμενή. Ωστόσο, ένας πυθμένας μεταλλουργικής εστίας
αποκαλύφθηκε στο γειτονικό δωμάτιο B6800. Το κτήριο εγκαταλείφθηκε πριν το τέλος του 7ου αιώνα
π.Χ. και ενώ το B6300 ήρθε στην επιφάνεια και επαναχρησιμοποιήθηκε ως οψοθήκη δίπλα στην
αποθήκη του B5800, τα υπόλοιπα δωμάτια προφανώς εγκαταλείφθηκαν κατά τη μετάβαση στην Αρχαϊκή
περίοδο. Μόνο το B6500 φαίνεται ότι επιχώθηκε προκειμένου να ενισχύσει τη νοτιοανατολική γωνία του
B5800.

A z o r i a P r o j e ct F i n a l S u m m ar y R e p o r t 2 0 1 7 |7

Εικ. 1: Κάτοψη αρχαιολογικού χώρου.
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Εικ. 2: Αεροφωτογραφία Δυτικού Κτιρίου.

Εικ.3: Δυτικό Κτίριο από βορειοδυτικά.
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Εικ. 4: D3200-D2500.

Εικ. 5: D3400.

A z o r i a P r o j e c t F i n a l S u m m a r y R e p o r t 2 0 1 7 | 10

Εικ. 6: D3100.

Εικ. 7: D2800.
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Εικ. 8: B6400, B6900, B7000 (Ελληνιστικό Κτίριο).

Εικ. 9: Β6400.
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Εικ. 10: Α3600-Α2500.

Εικ. 11: Νοτιοδυτικά Κτίρια.
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Εικ. 12: Νοτιοδυτικά Κτίρια.

