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Μινωικι Νεοανακτορικι 
αρχιτεκτονικι 



Νεοανακτορικι Κριτθ 
(ΜΜΙΙΙΒ – ΤΜΙΒ – ΤΜΙΙ) 



Αρχιτεκτονικι Νεοανακτορικισ εποχισ 
• Σα κφρια χαρακτθριςτικά τθσ μινωικισ 

αρχιτεκτονικισ κατά τθ νεοανακτορικι περίοδο 
είναι: 

• Όλα τα κτιρια ζχουν περιςςότερουσ από ζναν 
ορόφουσ. 

• Θ εξωτερικι εμφάνιςθ των οροφϊν είναι 
βακμιδωτι. 

• Μόνο ζνα μζροσ του ιςογείου είναι προςβάςιμο 
από το ίδιο το ιςόγειο, ενϊ ςτο υπόλοιπο θ 
πρόςβαςθ γίνεται μζςω κλιμάκων από τον επάνω 
όροφο. 

• Οι εςωτερικοί χϊροι είναι τετράγωνθσ κάτοψθσ, 
εκτόσ από τουσ διαδρόμουσ και κάποιεσ εςωτερικζσ 
αυλζσ. 



• Θ πρόςβαςθ ςε ζναν χϊρο είναι δυνατι από 
διαφορετικζσ ειςόδουσ. 

• Σα δωμάτια ομαδοποιοφνται ςε ηϊνεσ κοινισ 
λειτουργίασ. 

• Σο εςωτερικό των μινωικϊν κτθρίων είναι φωτεινό 
και διακοςμείται με χρϊματα και παραςτάςεισ. 

• Σο εξωτερικό περίγραμμα των τοίχων των οικιϊν 
είναι οδοντωτό. 

• Κανζνα μινωικό ςπίτι δεν είναι πανομοιότυπο ςτο 
ςχζδιο με κάποιο άλλο.    



Βαςικά ςυςτατικά ςτοιχεία  
των νεοανακτορικών οικιών 

• Σο ςφςτθμα αικουςϊν. 

• Τπαίκριοι χϊροι ςτο εξωτερικό των οικιϊν με ποικίλεσ λειτουργίεσ. 

• το εςωτερικό του κτθρίου οδθγοφν είςοδοι που ανοίγονται ςτθν άκρθ 
των προςόψεων. 

• Οι κλίμακεσ διαμορφϊνονται με κεφαλόςκαλο και δφο πτζρυγεσ. 

• Οι εξϊςτεσ ςτουσ άνω ορόφουσ φζρουν ςυχνά κιονοςτοιχία. 

• Οι φωταγωγοί αποτελοφν οργανικό ςτοιχείο του ςυςτιματοσ αικουςϊν 
και ιταν αςτζγαςτοι. 

• Σα παράκυρα είναι μονά, διπλά και πολυπαράκυρα. 

• το εςωτερικό των οικιϊν αναγνωρίηονται εργαςτθριακοί και 
αποκθκευτικοί χϊροι, χϊροι διαμονισ και υποδοχισ και χϊροι που 
ςχετίηονται με τθν οικιακι λατρεία.  

 



Μινωικζσ επαφλεισ 

Οι μινωικζσ επαφλεισ μποροφν να 
κατθγοριοποιθκοφν (κατά van Effenterre) ςε: 

• Ανακτορικά κτιρια, όπωσ τα κτιρια ςτθν 
Αγία Σριάδα και το Μοναςτθράκι. 

• Μζλακρα, όπωσ θ Οικία Ε ςτα Μάλια και οι 
οικίεσ τθσ Συλίςςου. 

• Αγροικίεσ ι επαφλεισ, όπωσ οι οικία ςτο 
Βακφπετρο και το κλαβόκαμπο.  



Μία διαφορετικι κατθγοριοποίθςθ (κατά 
Betancourt & Marinatos) είναι: 

• Εξοχικζσ επαφλεισ, που βρίςκονται 
απομονωμζνεσ ςτθν εξοχι. 

• Επαφλεισ – μζγαρα κάποιου φζουδου, θ 
οποίεσ δεςπόηουν μιασ κϊμθσ ι πόλθσ. 

• Αςτικζσ επαφλεισ, θ οποίεσ κτίηονται ςτα όρια 
μιασ μεγάλθσ πόλθσ. 

 



• Σα κτιρια τθσ νεοανακτορικισ Κριτθσ μποροφν να 
ομαδοποιθκοφν κατά περιοχζσ. Θ πρϊτθ ομάδα 
περιλαμβάνει τα κτιρια ςτθ βόρεια και κεντρικι 
Κριτθ (κτιρια περιοχισ Κνωςοφ, Αμνιςοφ, Γόρτυνασ, 
Νίρου Χάνι, Βακφπετρου, Συλίςςου, Αρχανϊν και 
Γαλατά).  

• Θ δεφτερθ, κτιρια που εντοπίςκθκαν ςτθν 
ανατολικι Κριτθ (οικίεσ Μαλίων, Αγίασ Βαρβάρασ, 
Γουρνιϊν, Μόχλου, Κλθματαριάσ, Ηου, Αχλαδιϊν, 
Προφιτθ Θλία Πραιςοφ, Μακρφγιαλου, Ρουςςϊν & 
Πετρά). 

• Θ τρίτθ, κτιρια ςτο χϊρο τθσ δυτικισ Κριτθσ (κτιρια 
Καςτελλίου Χανίων, Νεροκοφρου & Ηωμίνκου)  



Βαςιλικι Ζπαυλθ 

• Βρίςκεται ΒΑ του ανακτόρου τθσ 
Κνωςοφ ςτθν κατωφζρεια 
πλαγιάσ. 

• Σο κτιριο διζκετε δφο ι τρεισ 
ορόφουσ. 

• τθν ζπαυλθ εντοπίςκθκαν χϊροι 
διαμονισ και άςκθςθσ λατρείασ 
(κρφπτθ πεςςϊν και κόγχθ για τθν 
τοποκζτθςθ κάποιου λατρευτικοφ 
αγάλματοσ), δεν εντοπίςκθκαν 
όμωσ αποκθκευτικοί και 
εργαςτθριακοί χϊροι. 

• Πικανϊσ, αποτελοφςε ενδιαίτθμα 
οικογζνειασ ι ομάδασ ατόμων 
που αςκοφςαν κρθςκευτικά 
κακικοντα. 



Οικία του Ιεροφ Βιματοσ 

• Πρόκειται για διϊροφο 
κτιριο εφαπτόμενο ςτθν 
ανατολικι πλευρά του 
ανακτόρου τθσ Κνωςοφ. 

• Πιρε το όνομά του από τθ 
βακμιδωτι πλατφόρμα που 
εντοπίςκθκε ςε ζνα από τα 
δωμάτια. 

• το κτιριο εντοπίςκθκαν 
χϊροι που ςχετίηονται ςε τθ 
λατρεία (δεξαμενι 
κακαρμϊν, κρφπτθ 
πεςςϊν), κακϊσ και χϊροι 
διαμονισ των ενοίκων.  



Νότια Οικία 

• Βρίςκεται ςτθ ΝΔ γωνία του 
ανακτόρου,κτιςμζνο ςε 
τρία επίπεδα. 

• Oικοδομικθκε κατά τθ 
ΜΜΙΙΙΒ. 

• Εντοπίςκθκαν όλοι οι χϊροι 
μίασ τυπικισ μινωικισ 
οικίασ (χϊροι ενδιαίτθςθσ, 
άςκθςθσ λατρείασ και 
αποκθκευτικοί).  



Νοτιοανατολικι οικία 

• Θ οικία οικοδομικθκε κατά 
τθ ΜΜΙΙΙΑ. 

• το κτιριο εντοπίςκθκαν οι 
χϊροι που χαρακτθρίηουν 
μία τυπικι μινωικι οικία 
(χϊροι ενδιαίτθςθσ, 
ςφςτθμα αικουςϊν, 
αποκικεσ, κρφπτθ πεςςϊν).  



Οικία των Σοιχογραφιών 

• Βρίςκεται ςτο ΒΔ τμιμα τθσ 
πόλθσ τθσ Κνωςοφ και 
χρονολογείται ςτθ ΜΜΙΙΙΒ –ΤΜΙ. 

• Σο όνομά τθσ το πιρε από μια 
ςειρά τοιχογραφιϊν που 
εντοπίςκθκαν ςτο εςωτερικό τθσ. 

• Πρζπει να ιταν χϊροσ διαμονισ 
κάποιων ςθμαντικϊν ενοίκων. 

• Εντοπίςτθκαν το ςφςτθμα 
αικουςϊν, εργαςτιρια και 
αποκθκευτικοί χϊροι, ενϊ δεν 
βρζκθκε κλίμακα.   



• Οικία των 
Σοιχογραφιϊν (ΤΜ ΙΑ) 

 



Καραβάν εράϊ 

• Βρίςκεται νότια του ανακτόρου 
και χρονολογείται ςτθ ΜΜΜΙΙΙ – 
ΤΜΙ. 

• Αποτελείται από δφο κφρια 
δωμάτια με βακμιδωτζσ 
ειςόδουσ. 

• τα δυτικότερα εντοπίςκθκαν 
ζνα δωμάτιο με κατάλοιπα 
λίκινου λουτιρα και ακόμθ 
δυτικότερα ζνασ υπόγειοσ χϊροσ 
με μικρι δεξαμενι ςτο δάπεδο 
(Fountain Chamber).    

 

 





Δωμάτιο με κατάλοιπα λίκινου λουτιρα και υπόγειοσ χϊροσ με 

μικρι δεξαμενι ςτο δάπεδο (Fountain Chamber). 
 



Θ ηωφόροσ με τισ πζρδικεσ 
 





Μικρό ανάκτορο 

• Πρόκειται για πλοφςια ιδιωτικι 
οικία και ςυνδζεται μζςω του  
δευτζρου ορόφου με το 
«Ανεξερεφνθτο Μζγαρο». 

• Κατά μικοσ τθσ ανατολικισ 
πλευράσ εντοπίςκθκαν μακρζσ 
ςειρζσ αικουςϊν, ςτθν πρόςκια 
όψθ τθσ οποίασ ανοίγεται μικρι 
περίςτυλθ αυλι. 

• Ζχει όλα τα χαρακτθριςτικά μίασ 
ιδιωτικισ οικίασ (ςφςτθμα 
αικουςϊν, κρφπτεσ πεςςϊν, 
δεξαμενι κακαρμϊν, τουαλζττα, 
αποκικεσ και κυρωρείο).   





Ζπαυλθ Αμνιςοφ 

• Βρίςκεται κοντά ςτο Θράκλειο. 

• Σο όνομά τθσ ςυναντάται ςε 
πινακίδεσ τθσ Γραμμικισ Β και 
ςτα ομθρικά ζπθ. 

• Θ ζπαυλθ ιταν ενταγμζνθ ςε 
οικιςμό, ο οποίοσ υπιρξε το 
επίνειο τθσ Κνωςοφ. 

• Θ ζπαυλθ χρονολογείται από τθν 
ΤΜ Ι, ενϊ δυτικότερα 
αποκαλφφκθκε ιερό και άλλα 
κτίςματα που χρονολογοφνται 
ςτθν ΜΜ ΙΙΙ/ΤΜ ΙΑ και ΤΜΙΙΙ. 

  









Αγροτικι Ζπαυλθ ςτθ Γόρτυνα 

• Βρίςκεται ΝΔ του χωριοφ 
Μθτρόπολθ, κοντά ςτθν 
ελλθνορωμαϊκι πόλθ τθσ 
Γόρτυνασ. 

• Χρονολογείται ςτθν ΤΜ Ι 
περίοδο. 

• Πρόκειται για αγροικία που 
αποτελοφςε τμιμα ενόσ 
ευρφτερου κτθριακοφ αγροτικοφ 
ςυγκροτιματοσ. 

• Θ κάτοψθ είναι ορκογϊνια και θ 
καταςκευι των τοίχων είναι 
ιδιαίτερα επιμελθμζνθ με τθ 
χριςθ πελεκθτϊν λίκων.  



• Οι χϊροι ςτο ιςόγειο πρζπει να 
χρθςιμοποιοφνταν ωσ αποκικεσ 
και εργαςτιρια. 

• Κλίμακεσ οδθγοφν ςε κάποια από 
τα δωμάτια του άνω ορόφου, 
ενϊ κάποια άλλα ζχουν 
πρόςβαςθ μόνον από τον όροφο. 

• Οι χϊροι 16 και 17 πρζπει να 
αποτελοφςαν κάποιο οικιακό 
ιερό (εικ). 

• Πλθςιζςτερο παράλλθλο θ «οικία 
ΔΑ» των Μαλίων.  



• Είςοδοσ 



• Νότιοσ εξωτερικόσ 
τοίχοσ 

 

 

 

• Θζςθ πεςςοφ 



Οικίεσ τθσ Συλίςου 





Οικία Α 

• Θ «Οικία Α» τθσ Συλίςου 
χρονολογείται ςτθ ΜΜΙΙΙ – ΤΜΙΒ 
και ανοικοδομικθκε εκ νζου 
κατά τθν ΤΜΙΙΙ.  

• Θ οικία ιταν χωριςμζνθ ςε δφο 
ευρφτερεσ ηϊνεσ λειτουργίασ, τθ 
βόρεια που τθν αποτελοφςαν 
αποκικεσ και τθ νότια όπου 
βρίςκονταν οι χϊροι ππνδνρήο 

θαη διαμονισ. 

• Θ είςοδοσ ςτο κτιριο γινόταν 
από τα ανατολικά. 

• Κλίμακεσ οδθγοφςαν ςτον άνω 
όροφο του κτθρίου. 



Οικία Β 

• Θ «Οικία Β» είναι πικανό 
να αποτελοφςε προςκικθ 
αποκθκϊν τθσ «Οικίασ Α», 
παράλλθλο τθσ 
διαρρφκμιςθσ των «μικρϊν 
ανακτόρων» τθσ Κνωςοφ, 
Φαιςτοφ και Μαλίων. 

• Είχε είςοδο ςτο ιςόγειο και 
ενωνόταν με τθν «Οικία Α» 
ςτο επίπεδο του δευτζρου 
ορόφου.   



Οικία Γ 

• Θ «Οικία Γ» αποτελεί το 
καλφτερο οικοδόμθμα ςτθν 
Σφλιςο. 

• Καταςτράφθκε κατά τθν 
ΤΜΙΒ και ανοικοδομικθκε 
εκ νζου κατά τθν ΤΜΙΙΙ. 

• Θ είςοδοσ βρίςκεται ςτα 
ανατολικά (Ε). 

• Σρεισ κλίμακεσ οδθγοφν 
ςτον άνω όροφο ςε ομάδεσ 
δωματίων διαφορετικισ 
λειτουργίασ.  



Ανακτορικό κτιριο ςτισ Αρχάνεσ 

• Πρόκειται για τουλάχιςτον 
διϊροφο κτιριο. Οι παχείσ 
τοίχοι του ιςογείου 
ςτιριηαν τον άνω όροφο 
που ιταν καταςκευαςμζνοσ 
από πλίνκουσ και με 
πλακοςτρωμζνο δάπεδο.   

• Θ πρόςβαςθ ςτο κτιριο 
γίνεται μζςω εντυπωςιακισ 
ειςόδου και ςτθ ςυνζχεια 
μζςω πολυκφρου 
ειςζρχεται κανείσ ςτα 
δωμάτιά του. 

 

 



• το ιςόγειο μεταξφ των άλλων 
εντοπίςκθκε και ζνασ 
λατρευτικόσ χϊροσ, ενϊ ςτον 
άνω όροφο φιλοξενοφνταν 
βιοτεχνικζσ εγκαταςτάςεισ. 

• τθν αυλι όπου εντοπίςκθκε 
οργανωμζνο λίκινο αποχετευτικό 
ςφςτθμα, είχε καταςκευαςκεί 
μία εξζδρα-βωμόσ από 
πελεκθτοφσ πωρόλικουσ, ενϊ 
λίγο δυτικότερα εντοπίςκθκε 
ακόμθ ζνασ μικρότεροσ 
βακμιδωτόσ βωμόσ. 

 



• Θ εξζδρα – βωμόσ ςτθν 
αυλι του κτθρίου. 

 



Σο ανάκτορο ςτο Γαλατά 
• Ο λόφοσ του Γαλατά κατοικικθκε από τθν 

ΠΜΙ – ΙΙΑ και κακόλθ τθ διάρκεια τθσ 
παλαιοανακτορικισ. Θ καταςκευι του 
ανακτόρου ανάγεται ςτθ ΜΜΙΙΙΒ και 
διαρκεί μζχρι τθν ΤΜΙΑ, οπότε και 
καταςτρζφεται. 

• Ο προςανατολιςμόσ του είναι Β – Ν και οι 
διαςτάςεισ του είναι 70 μ. μικοσ και 60 μ. 
πλάτοσ. 

• Διακζτει πλακοςτρωμζνθ με πωρόλικο 
κεντρικι αυλι, ενϊ ζχει αποκαλυφκεί και 
τμιμα τθσ νότιασ αυλισ. 

• τθν ανατολικι πτζρυγα, θ οποία διζκετε 
και άνω όροφο, ιλκαν ςτο φωσ 
αποκθκευτικοί χϊροι, θ «Αίκουςα των 
πεςςϊν» και θ «Αίκουςα του κίονα».  

• το κζντρο τθσ «Αίκουςασ των πεςςϊν» 
εντοπίςκθκε εςτία που περιβάλλεται από 
τζςςερισ πεςςοφσ. 

• Θ «Αίκουςα του κίονα» φζρει ςτο κζντρο 
ζναν κίονα, που ςτιριηε άνω όροφο, και 
ςχετίηεται με τροφοπαρακευαςτικζσ 
δραςτθριότθτεσ.  

     



Ανατολικι Κριτθ 
Αναςκαμμζνεσ κζςεισ 

 



Οικίεσ ςτα Μάλια 

• Θ «Οικία ΗΑ»διακζτει όλα τα 
ςτοιχεία που χαρακτθρίηουν τθν 
αρχιτεκτονικι των μινωικϊν 
ιδιωτικϊν κατοικιϊν. 

• Εξωτερικά διακρίνονται οι εςοχζσ 
– προεξοχζσ. 

• Διακζτει κφρια είςοδο με 
προκάλαμο και κλιμακοςτάςιο 
για τον άνω όροφο. 

• Διακζτει ςφςτθμα αικουςϊν, 
δεξαμενι κακαρμϊν και ςειρζσ 
καλάμων που διαχωρίηονται με 
κφρεσ – ςτυλοβάτεσ.  



• Θ «Οικία ΔΑ» φζρει 
εξωτερικά τισ γνωςτζσ 
εςοχζσ – προεξοχζσ. 

• Τπάρχει κφρια είςοδοσ με 
προκάλαμο και κλίμακα για 
τον άνω όροφο. 

• το ιςόγειο εντοπίηεται το 
ςφςτθμα πολυκφρων. 

• Επίςθσ, φωταγωγόσ, 
δεξαμενι κακαρμϊν, 
αποκθκευτικοί χϊροι και 
εργαςτιρια.  



• Θ «Οικία ΗΒ» ζχει είςοδο 
ςτθ ΒΑ γωνία και κλίμακα 
για τον άνω όροφο. 

• Και εδϊ εξωτερικά 
παρατθροφνται οι εςοχζσ – 
προεξοχζσ. 

• Εντοπίςκθκε το ςφςτθμα 
αικουςϊν, μαγειρείο, 
αποκθκευτικοί χϊροι, 
δωμάτια υπθρεςίασ και 
τουαλζτα που γειτνιάηει με 
τουσ χϊρουσ υποδοχισ.   



Οικία ςτθν Αγία Βαρβάρα 

• ΒΑ των Μαλίων ςτθ 
κζςθ Αγία Βαρβάρα 
εντοπίςκθκε οικία 
ορκογϊνιασ κάτοψθσ 
αποτελοφμενθ από 
δζκα επιμζρουσ 
χϊρουσ. 

• Κτίςτθκε ςτθ ΜΜ και 
καταςτράφθκε τθν 
ΤΜΙΒ.  



Γουρνιά 

• Βρίςκεται ςτισ πλαγιζσ 
μικροφ λόφου που βλζπει 
ςτον κόλπο του 
Μεραμπζλλου. 

• Μικρζσ χαλικόςτρωτεσ 
βακμιδωτζσ οδοί οδθγοφν 
ςτθν κορυφι του λόφου, 
ενϊ μία μεγάλθ 
περιφερειακι οδόσ 
περιβάλλει όλο τον οικιςμό. 



• Θ πρωιμότερθ κατοίκθςθ 
του χϊρου τοποκετείται 
ςτθν ΠΜΙΙΙ και 
καταςτράφθκε κατά τθν 
ΤΜΙΒ. Κατά τθν ΤΜΙΙΙ θ 
πόλθ επανακατοικικθκε. 

• Σα ςπίτια βλζπουν προσ το 
δρόμο και οι κατόψεισ τουσ 
είναι τετράγωνεσ ι 
ορκογϊνιεσ. 



• Για τθν καταςκευι των 
κτθρίων 
χρθςιμοποιικθκαν αργοί 
λίκοι, πλίνκοι, 
πθλοκονίαμα, 
αςβεςτοκονίαμα, αλλά και 
μεγάλοι πελεκθτοί λίκοι.  

• Σα υπόγεια των οικιϊν και 
οι αποκικεσ ζχουν 
πρόςβαςθ μόνο από τον 
άνω όροφο με φορθτζσ 
ςκάλεσ. 



• Μεταξφ των οικιϊν και ςτα 
βόρεια του λεγόμενου 
«ανακτόρου» διακρίκθκε ζνασ 
χϊροσ που χαρακτθρίςκθκε ωσ 
ιερό. Σο κτιριο ανεγζρκθκε κατά 
τθν ΤΜ Ι, αλλά τα ςθμαντικότερα 
ευριματα ανάγονται ςτθν ΤΜ 
ΙΙΙΒ. Μεταξφ των ευρθμάτων 
ςυγκαταλζγονται τράπεηα 
προςφορϊν, πιλινα ειδϊλια τθσ 
«κεάσ με τα υψωμζνα χζρια», 
ειδϊλια πτθνϊν, πιλινα 
ςωλθνοειδι αγγεία με 
ανάγλυφεσ παραςτάςεισ φιδιϊν 
και κζρατα κακοςιϊςεωσ. 



• Σο «ανάκτορο» βρίςκεται ςτο βόρειο 
τμιμα του πλατϊματοσ τθσ κορυφισ 
του λόφου.  

• Είναι κτιςμζνο από αργολικοδομι 
και με μερικι χριςθ πελεκθτϊν 
λίκων.  

• Σζςςερισ είςοδοι ςε διαφορετικά 
ςθμεία οδθγοφν ςτο ανάκτορο. 

• Σο ςυγκρότθμα διζκετε υπόγειο, 
κυρίωσ όροφο και άνω όροφο. 

• Σα περιςςότερα δωμάτια του 
υπογείου χρθςιμοποιοφνται ωσ 
αποκικεσ.  

• τον κυρίωσ όροφο τα περιςςότερα 
δωμάτια είναι ευρφχωρα και 
ςυνδζονται μεταξφ τουσ με 
πολφκυρα. Εδϊ βρίςκονται οι κφριοι 
χϊροι διαμονισ, ενϊ κλίμακεσ 
οδθγοφν ςτον άνω όροφο. 



Μόρινο 

• Πξόθεηηαη γηα έλα κηθξό 
λεζάθη ζηε βόξεηα αθηή 
ηεο Κξήηεο ζηνλ θόιπν 
ηνπ Μεξακπέιινπ. 

• Η ζέζε έγηλε γλσζηή 
θπξίσο γηα ην ΠΜ 
λεθξνηαθείν ηεο θαη 
δεπηεξεπόλησο γηα ηνλ 
νηθηζκό. Τόζν ζην λεζάθη 
όζν θαη ηελ απέλαληη 
αθηή εληνπίζζεθαλ 
νηθηζηηθά θαη ηαθηθά 
ιείςαλα ηεο ΥΜ Ι θαη ΥΜ 
ΙΙΙ πεξηόδνπ. 

 



• Καηά ηνπο 
παιαηναλαθηνξηθνύο 
ρξόλνπο θαίλεηαη όηη ε 
ζέζε εγθαηαιείπεηαη, 
αιιά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
λεναλαθηνξηθήο θάζεο 
επαλαρξεζηκνπνηείηαη 
κέρξη θαη ηελ ΥΜ ΙΒ, 
νπόηε θαη θαηαζηξέθεηαη. 
Καηά ηηο αλαζθαθέο 
ήιζαλ ζην θσο ηέζζεξα 
νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα 
όπνπ εληνπίζζεθαλ 
ηέζζεξηο νηθίεο. 



• Τα «Κηήξηα Α & Β» ραξαθηεξίζηεθαλ σο 
«ζπλνηθία ησλ θαιιηηερλώλ» από ηελ 
πιεζώξα ησλ πξώησλ πιώλ θαη ησλ 
εξγαιείσλ πνπ εληνπίζζεθαλ ζηνπο ρώξνπο 
ηνπο. 

• Τν «Κτήριο Α» ήηαλ κνλώξνθν θαη ε 
είζνδόο ηνπ βξηζθόηαλ ζηα δπηηθά θαη σο 
θαηώθιη ρξεζηκνπνηήζεθε κία κεγάιε ιίζηλε 
πιάθα. Τν θεληξηθό δσκάηην θαη δύν 
γεηηνληθά ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο 
εξγαζηεξηαθνί ρώξνη γηα ηελ θαηαζθεπή 
θπξίσο ιίζηλσλ θαη κεηάιιηλσλ αληηθεηκέλσλ. 
Τα ππόινηπα δσκάηηα ηαπηίζηεθαλ κε 
ρώξνπο απνζήθεπζεο, πξνεηνηκαζίαο θαη 
θαηαλάισζεο θαγεηνύ.   

• Έλαο δξόκνο πνπ εξρόηαλ από ηελ αθηή 
ρσξίδεη ην «Κηήξην Α» από ην ζεκαληηθόηεξν 
νηθνδόκεκα ηνπ νηθηζκνύ, ην «Κτήριο Β», 
ηκήκαηα ηνπ νπνίνπ αληηπξνζσπεύνπλ ηξεηο 
θάζεηο θαηνίθεζεο. Κηηζκέλν ζε ηξία 
επίπεδα είρε πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο 
νξόθνπο θαη απνηεινύζε ην δηνηθεηηθό θαη 
ιαηξεπηηθό θέληξν ηνπ νηθηζκνύ. Η θύξηα 
είζνδνο βξίζθεηαη ζηε ΒΑ γσλία ηνπ θηεξίνπ, 
ην θαηώθιη ηεο νπνίαο είλαη 
θαηαζθεπαζκέλν από κία κεγάιε 
αζβεζηνιηζηθή πιάθα. Εληόο ηεο νηθίαο 
εληνπίζζεθαλ εξγαζηεξηαθνί ρώξνη 
θεξακέα, ιηζνμόνπ θαη πθαληνπξγνύ, ρώξνη 
απνζήθεπζεο, πξνεηνηκαζίαο θαη 
θαηαλάισζεο ηξνθώλ, θαζώο θαη ρώξνη 
αλάπαπζεο θαη άζθεζεο ιαηξεπηηθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ.  



Η αγξνηθία ζην Φαιηλνκνύξη 

• Η αγξνηθία ζην 
Φαιηλνκνύξη βξίζθεηαη 
αλαηνιηθόηεξα ηνπ 
Μόρινπ, ζηε βόξεηα αθηή 
ηεο Κξήηεο. Η ζέζε είρε 
θαηνηθεζεί από ηελ 
παιαηναλαθηνξηθή επνρή, 
όπσο επηβεβαηώλεηαη 
από ηελ παξνπζία ΜΜ 
θεξακηθήο, αιιά ηα 
ζεκαληηθόηεξα 
νηθνδνκηθά ιείςαλα (ηα 
θηήξηα Α θαη Β) 
ρξνλνινγνύληαη ζηελ ΥΜ 
πεξίνδν.  



• Τν κεγαιύηεξν από ηα δύν θηήξηα, ην 
«Κτήριο Α», θαηαζθεπάζζεθε ζηελ ΥΜ ΙΒ, 
θαηαζηξάθεθε ζηα ηέιε απηήο ηεο θάζεο θαη 
επαλαρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ ΥΜ ΙΙΙΒ. Τν 
θηήξην ηεο ΥΜΙΒ ήηαλ νξζνγώληνπ ζρήκαηνο 
θαη απνηεινύληαλ από έμη δσκάηηα κε ηελ 
θύξηα είζνδό ηνπ λα βξίζθεηαη ζηελ εζνρή 
ηεο ΝΑ γσλίαο. Σηνπο ρώξνπο ησλ 
δσκαηίσλ εληνπίζζεθαλ ζηνηρεία πνπ 
ζπλεγνξνύλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο νηθίαο σο 
εξγαζηεξίνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ιίζηλσλ 
αγγείσλ. Οη ππόινηπνη ρώξνη 
ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα ηελ απνζήθεπζε, 
πξνεηνηκαζία θαη θαηαλάισζε ηξνθήο, 
όπσο θαη αλάπαπζεο. Η επαλαθαηνίθεζε 
ηεο νηθίαο ζηελ ΥΜΙΙΙΒ θάζε πηζηνπνηήζεθε 
από ηελ παξνπζία ηεο θεξακηθήο θαη 
ιηγνζηώλ αξρηηεθηνληθώλ θαηαινίπσλ πνπ 
ζώδνληαη ζε πνιύ θαθή θαηάζηαζε. Με ηα 
ππάξρνληα ζηνηρεία θαίλεηαη όηη ε έθηαζε 
ηεο νηθίαο πεξηνξίδεηαη. 

• Βνξεηόηεξα ηνπ «Κηεξίνπ Α» εληνπίζζεθε 
κία καθξόζηελε απιή, ζην άθξν ηεο νπνίαο 
αλαζθάθεθε έλαο θνύξλνο ή θεξακηθόο 
θιίβαλνο. Αθόκε βνξεηόηεξα θαη ζηελ 
θνξπθή ηνπ ιόθνπ εληνπίζζεθαλ ηα ιηγνζηά 
θαη ζε θαθή δηαηήξεζε ιείςαλα ελόο κηθξνύ 
νξζνγώληνπ θηεξίνπ, ην «Κηήξην Β», ην 
νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ηαπηόρξνλα κε ηελ 
θύξηα νηθία ηεο αγξνηθίαο. Πηζαλόηαηα 
απνηεινύζε έλα θπιάθην πνπ επόπηεπε ηνλ 
όξκν.  

 



Αγροικία ςτθ Κλθματαριά θτείασ 

• Βρίςκεται ςε πλαγιά λόφου. 

• Θ οικία ιταν κτιςμζνθ ςε 
τρία επίπεδα και 
επικοινωνοφςαν μεταξφ 
τουσ με κλίμακεσ. 

• Εντοπίςκθκαν ζνδεκα 
δωμάτια ορκογϊνιασ 
κάτοψθσ ςε κακι 
κατάςταςθ διατιρθςθσ.   



• Κάτοψθ 



Αναπαράςταςθ οικίασ Κλθματαριάσ 



• Δυτικό τμιμα  

 

 

 

 

• Ανατολικό τμιμα 



• Δωμάτια Ι & Κ και ςε 
λεπτομζρεια λίκινθ 
βάςθ κίονα. 



• Δωμάτια Η & Θ 



• Σο νότιο κλιμακοςτάςιο 
του κτθρίου. 



Αγροικία ςτθ Ηου 

• Πρόκειται για τμιμα ενόσ μικροφ 
οικιςμοφ που απλωνόταν ςτθν 
περιοχι. 

• Σο κτιριο είναι κτιςμζνο από 
μεγάλουσ πελεκθτοφσ λίκουσ και 
αργολικοδομι ανάμεςά τουσ. 

• Διακρίκθκαν δφο αρχιτεκτονικζσ 
φάςεισ, με είκοςι χϊρουσ 
διαμορφωμζνουσ ςτα άνδθρα. 

• Σο ςπίτι εκτόσ των χϊρων 
διαμονισ διζκετε μαγειρείο, 
αποκθκευτικοφσ χϊρουσ, ιερό και 
εργαςτιριο κεραμεικισ.   



• Κάτοψθ 

 

 

 

 

• Βόρεια είςοδοσ 



Οι οικίεσ ςτα Αχλάδια 

• Πρόκειται για δφο 
οικίεσ (Α & Β) που 
βρίςκονται μεταξφ 
θτείασ και 
Χαμαιηίου. 

• Χρονολογοφνται με 
βάςθ τθν κεραμικι 
ςτθν ΤΜΙΑ. 



• Θ «Οικία Α» ζχει δφο 
οικοδομικζσ φάςεισ. 

• Ζχει ορκογϊνια κάτοψθ και οι 
εξωτερικοί τοίχοι είναι κτιςμζνοι 
με αδρά πελεκθτοφσ λίκουσ. 
Κάποια από τα δάπεδα είναι 
βοτςαλόςτρωτα. 

• Θ κφρια είςοδοσ βρίςκεται ςτθν 
ανατολικι πλευρά, ενϊ μία 
δευτερεφουςα βρίςκεται ςτθ ΒΔ 
γωνία. Σο ςπίτι ζχει ςυνολικά 
δϊδεκα δωμάτια και 
πικανολογείται θ φπαρξθ και 
δευτζρου ορόφου. 

• Θ «Οικία Β» ζχει αναςκαφεί 
μερικϊσ.  
 



• Κάτοψθ και ιςομετρικό. 



• Ιςομετρικό 1 

 

 

 

 

• Ιςομετρικό 2  



• Αποκατάςταςθ 1 

 

 

 

 

• Αποκατάςταςθ 2 



Αγροικία ςτον Προφιτθ Θλία 
Πραιςοφ 

• Θ αγροικία βρίςκεται ςτθν 
κορυφι και ςτισ πλαγιζσ 
του λόφου επάνω ςε 
άνδθρα. 

• Χρονολογείται ςτθν ΤΜΙΒ  
με δφο φάςεισ χριςθσ, ενϊ 
θ κατάςταςθ διατιρθςθσ 
δεν είναι καλι. 

• Σο κτίςμα απαρτίηεται από 
δωμάτια ορκογϊνιασ 
κάτοψθσ. 



• Οριςμζνοι τοίχοι είναι 
καταςκευαςμζνοι με 
πελεκθτοφσ 
αςβεςτόλικουσ. 



• Θ αρχικι κφρια είςοδοσ 
βρίςκεται ςτα δυτικά, ενϊ 
αργότερα θ πρόςβαςθ 
γίνεται από το δεφτερο 
άνδθρο. 

• Θ οργάνωςθ των χϊρων 
γίνεται βάςει των 
δραςτθριοτιτων που 
αςκοφνται ςε αυτοφσ.  

• το υψθλότερο άνδθρο 
αναπτφςςονταν οικιακζσ 
και βιοτεχνικζσ 
δραςτθριότθτεσ, ενϊ ςτο 
μεςαίο διακρίκθκαν 
υφαντικζσ δραςτθριότθτεσ. 



Ζπαυλθ ςτο Μακρυγιαλό 

• Πρόκειται για ζπαυλθ 
δίπλα ςτο χωριό 
Μακρυγιαλόσ που 
χρονολογείται ςτθν 
ΤΜΙΒ. 



• Ζχει χαρακτθριςτικά 
ανάλογα των 
ανακτόρων, δθλ. 
κεντρικι αυλι με βωμό, 
ςειρζσ κιονοςτοιχιϊν 
ςτθ βόρεια και ςε 
τμιμα τθσ ανατολικισ 
πλευράσ, δυτικι αυλι 
και αποκικεσ.   

 



• Αναπαράςταςθ  



• Θ καλισ ποιότθτασ 
κεραμεικι από το 
κτιριο διακοςμείται με 
κζματα του 
«καλάςςιου ρυκμοφ». 



• Μεταξφ των ευρθμάτων 
ςυγκαταλζγονται 
πιλινα πφραυνα και 
λίκινα αγγεία, με 
χαρακτθριςτικότερο τον 
γνωςτό τφπο του 
κυπζλλου ιερισ 
κοινωνίασ. 

 

 

 

 



«Οικίςκοσ – ιερό» ςτισ Ρουςςζσ 

• Πρόκειται για μικρϊν 
διαςτάςεων μονϊροφο  
οικοδόμθμα που 
χρονολογείται ςτθ ΜΜΙΙΙΒ. 

• Αποτελείται από πζντε 
δωμάτια τετράγωνθσ ι 
ορκογϊνιασ κάτοψθσ. 

• Από τθν ανεφρεςθ κεράτων 
κακοςιϊςεωσ και το πλικοσ 
τθσ κεραμεικισ κεωρικθκε 
αγροτικό ιερό.  



Ανακτορικό κτιριο ςτον Πετρά 
• Σο ανακτορικό κτιριο 

βρίςκεται ςτθν κορυφι του 
λόφου ςτο κζντρο ενόσ 
οικιςμοφ. 

• Θ κζςθ είχε χρθςιμοποιθκεί 
από τθν Σελικι Νεολικικι 
μζχρι και τθ μινωικι εποχι.  

• τα βυηαντινά χρόνια 
χρθςιμοποιικθκε ωσ 
νεκροταφείο. 



 

 

 

 

• ΠΜ ΙΙΒ 

 



• ΠΜ ΙΙΙ – ΜΜΙΑ 

 

 

 

• ΜΜΙΒ - ΜΜΙΑ 



• Κατά τθν ΜΜΙΙΑ-ΜΜΙΙΒ 
παρατθρείται θ πρϊτθ 
περίοδοσ ακμισ του, 
ςτο τζλοσ τθσ οποίασ, 
το κτιριο 
καταςτρζφεται από 
πυρκαγιά. 

• Ανοικοδομείται κατά 
τθν ΜΜΙΙΙΒ-ΤΜΙΑ και 
καταςτρζφεται εκ νζου 
από ςειςμό. 

 



• Κατά τθν ΤΜΙΒ 
ανοικοδομείται με 
ςθμαντικζσ αρχιτεκτονικζσ 
αλλαγζσ και καταςτρζφεται 
ςτο τζλοσ τθσ φάςθσ. 

• Ο χϊροσ 
επαναχρθςιμοποιείται κατά 
τθν ΤΜΙΙΙΑ και ςτθν ΤΜΙΙΙΒ. 

 



• Κατά τθ νεοανακτορικι 
φάςθ θ κεντρικι αυλι 
είναι επιςτρωμζνθ με 
γφψο και διακζτει 
αποχετευτικό ςφςτθμα. 



• Εντοπίςκθκαν 
μακρόςτενοι χϊροι που 
ταυτίηονται με 
αποκικεσ. 



• Κατά τθν ΤΜ ΙΒ 
αυξικθκαν οι 
αποκθκευτικοί χϊροι 
και περιορίςκθκε θ 
ζκταςθ τθσ αυλισ. 



• το κτιριο εντοπίηονται αρκετά ανακτορικά 
ςτοιχεία. Πρόκειται για τθν παρουςία κεντρικισ 
αυλισ, μεγάλων αποκθκευτικϊν χϊρων και 
επιμζρουσ αρχιτεκτονικϊν ςτοιχείων, όπωσ μεγάλα 
κατϊφλια, βάςεισ παραςτάδων, κιονοςτοιχίεσ, 
πλακοςτρωμζνοι διάδρομοι και τοιχογραφικόσ 
διάκοςμοσ. 



Δυτικι Κριτθ 

 

Ευριματα νεοανακτορικϊν οικιϊν ςτθν 
περιοχι του Ρεκφμνου και των Χανίων 

είναι περιοριςμζνα 



Καςτζλλι Χανίων 

• το Καςτζλλι Χανίων εντοπίςκθκε 
τμιμα τθσ νεοανακτορικισ πόλθσ. 

• Πρόκειται για τζςςερισ οικίεσ 
διευκετθμζνεσ γφρω από μία 
πλατεία μεγάλων διαςτάςεων. 

• Θ «Οικία Ι» αποτελεί το πιο 
καλοδιατθρθμζνο κτίςμα. 
Χρθςιμοποιικθκε κατά τθν ΤΜΙΑ 
και ΤΜΙΒ, ςτο τζλοσ τθσ οποίασ 
καταςτράφθκε. 

• Διαιρείται ςε δφο πτζρυγεσ, όπου 
διαρκρϊνονται 14 δωμάτια. 

• Εντοπίςκθκε το μινωικό ςφςτθμα 
αικουςϊν, εργαςτιρια, 
αποκθκευτικοί χϊροι και 
μαγειρείο.  



Κτιριο Ι ςτο Νεροκοφρου 

• Κοντά ςτα Χανιά 
εντοπίςκθκε 
αποςπαςματικά 
ςωηόμενθ θ 
νεοανακτορικι 
αγροικία του 
Νεροκοφρου. 



• Διακρίκθκαν τρεισ 
οικοδομικζσ φάςεισ 
που ανικουν ςτθν 
ΜΜΙΙΙΒ, ΤΜΙΑ και ΤΜΙΒ. 

 



• Σο κτιριο ιταν ορκογϊνιασ 
κάτοψθσ. 

• Είναι κτιςμζνο από πελεκθτοφσ 
αςβεςτόλικουσ, ενϊ τα δάπεδα 
είναι είτε πλακοςτρωμζνα με 
ζγχρωμο αςβεςτόλικο είτε από 
κονίαμα αναμεμειγμζνο με 
βότςαλα και όςτρακα. 

• το κζντρο του κτθρίου 
εντοπίςκθκε το ςφςτθμα 
αικουςϊν, αλλά δεν διακρίκθκαν 
χϊροι ςυνδεδεμζνοι με τθ 
λατρεία, αλλά οφτε 
αποκθκευτικοί χϊροι.   



• Ευριματα από το 
«κτιριο 1».  



 



• Ευριματα από το 
«κτιριο 2». 



Βρφςεσ Κυδωνίασ 

• θμαντικό ΤΜ Ι κτιριο 
με ζξι τουλάχιςτον 
διαφορετικοφσ χϊρουσ, 
μεταξφ των οποίων 
αποκικεσ με πίκουσ και 
μαγειρεία με άωτα 
κφπελλα, αμφορείσ και 
άλλα χρθςτικά ςκεφθ. 



Οικία ςτο κλαβόκαμπο 

• Βρίςκεται ςτουσ πρόποδεσ λόφου 
μεταξφ Συλίςου και Ανωγείων. 

• Χρονολογείται ςτθ ΜΜΙΙΙ – ΤΜΙ. 

• Θ οικία αποτελείται από δφο 
ηϊνεσ που δεν επικοινωνοφν 
μεταξφ τουσ ςτο ιςόγειο. 

• Θ βόρεια πλευρά βρίςκονταν οι 
χϊροι διαμονισ, ενϊ ςτθ νότια 
μαγειρείο και αποκικθ. 

• το κζντρο τθσ νότιασ πλευράσ 
εντοπίςκθκε ανοικτι αυλι.   



Κεντρικό Κτιριο ςτθ Ηώμινκο 

• τθ κζςθ Ηϊμινκοσ, μεταξφ Ανωγείων και 
Ιδαίου Άντρου, και ςε φψοσ 1200 μ. 
περίπου, εντοπίςκθκε ζνα διϊροφο 
οικοδόμθμα 1600 τ.μ. με παχείσ τοίχουσ 
που ςϊηονται ςε φψοσ μζχρι 2,5 μ.  

• Σο κτιριο κτίςκθκε γφρω ςτα 2000 π.Χ., 
αλλά μετά από μία πρϊτθ καταςτροφι, 
επιδιορκϊνεται και επεκτείνεται με τθν 
ακμι του να τοποκετείται ςτθν ΤΜΙΑ, ςτο 
τζλοσ τθσ οποίασ καταςτρζφεται εκ νζου 
από ςειςμό. 

• Κατά τον αναςκαφζα το κτιριο αποτελεί 
ζνα ςθμαντικό διοικθτικό κζντρο, 
κτθνοτροφικοφ και βιοτεχνικοφ 
χαρακτιρα, θ λειτουργία του οποίου 
ςυνδζεται με το λατρευτικό κζντρο του 
Ιδαίου Άντρου. 
 

  



• Σο λεγόμενο Κεντρικό 
Κτιριο αποτελείται από ζνα 
μεγάλο αρικμό δωματίων, 
ςε μερικά από τα οποία 
ςϊηονται ζγχρωμα 
κονιάματα, διαδρόμουσ, 
αυλζσ, φωταγωγοφσ και 
κυρωρείο. 

• Λείψανα ενόσ μεγάλου 
κλιμακοςταςίου και 
μικρότερεσ λίκινεσ 
εςωτερικζσ κλίμακεσ 
πιςτοποιοφν τθν φπαρξθ 
ορόφων. 
 



 

• τθ ΒΑ γωνία του κτθρίου 
εντοπίςκθκε μία δεξαμενι 
κακαρμοφ, ενϊ ςτθ δυτικι 
πτζρυγα εντοπίςκθκαν 
βιοτεχνικζσ 
δραςτθριότθτεσ. Ο 
εντοπιςμόσ κτιςτισ 
καταςκευισ, κεραμικοφ 
τροχοφ και εργαλείων 
κεραμζα πιςτοποιοφν τθ 
λειτουργία ενόσ κεραμικοφ 
εργαςτθρίου.  



Επξήκαηα από ην εξγαζηήξην ηνπ 

θεξακέα 



• Επίςθσ, εντοπίςκθκε 
εργαςτιριο 
επεξεργαςίασ ορείασ 
κρυςτάλλου και 
πικανότατα εργαςτιριο 
μετάλλου.  

 



• Μεταξφ των κινθτϊν 
ευρθμάτων 
μνθμονεφονται πιλινα 
κωνικά και ηωόμορφα 
ρυτά, μεγάλα πικάρια 
με ανάγλυφθ 
διακόςμθςθ, ειδϊλια, 
ςφραγίδεσ, κοςμιματα, 
πφραυνα και όπλα. 





Ιερό κορυφισ ςτον 

Εςταυρωμζνο 
ΤΜ Ι κτιριο ςτον 

Γαϊδουροφά 









Επξείεο δίνδνη κεηαμύ ησλ δσκαηίσλ 





Η θέςη και ο ρόλοσ του κτηρίου ςτην οικονομία τησ περιοχήσ 
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