
Προανακηορική Κρήηη 

(ΠΜΙ - ΠΜΙΙ – ΠΜΙΙΙ – ΜΜΙΑ 3650/3500 – 

2000 π.Χ. περίποσ) 



ΠΡΩΣΟΜΙΝΩΙΚΗ Ι 

• Ζ Πξσηνκηλσηθή Η 
πεξίνδνο ραξαθηεξίδεηαη 
από ηελ αύμεζε ησλ 
ζέζεσλ, αιιά ειάρηζηα 
αξρηηεθηνληθά ιείςαλα 
εληνπίζζεθαλ.  

• Από ζνισηό ηάθν ηεο 
Λεβήλαο πξνέξρεηαη 
πήιηλν νκνίσκα νηθίζθνπ- 
ιύρλνπ, πνπ δίλεη κία 
εηθόλα γηα ηε κνξθή ησλ 
νηθηώλ ηεο πεξηόδνπ.   





Κεθάλα Πεηρά, ΣΝ - ΠΜΙ 



Ο νηθηζκόο ζηελ Κεθάια Πεηξά δηαθξίλεηαη γηα ηα εμήο ηξία 

θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ: 

 

1) Σελ πξνζζεηηθή/θεξηζξσηή δηακόξθσζε ηεο 

αξρηηεθηνληθήο, ε νπνία ελ ηέιεη αξρίδεη ζηελ ΠΜΗ. 

 

2) Σελ έλαξμε ηεο κεηαιινπξγίαο ζηελ Κξήηε θαηά ην ηέινο 

ηεο Σειηθήο Νενιηζηθήο, δειαδή ζπγρξόλσο κε άιιεο ζέζεηο 

ηνπ λόηηνπ Αηγαίνπ (π.ρ. Κεθάια Κέαο, Γπαιί). 

 

3) Σελ έληνλε παξνπζία (10%) εηζεγκέλεο Κπθιαδηθήο 

θεξακεηθήο, πνπ ππνδεηθλύεη ζηελέο επαθέο θαη ζρέζεηο κε 

ηελ πεξηνρή απηή ηόζν ζε επίπεδν πξώησλ πιώλ (νςηαλόο, 

ραιθόο) όζν θαη ζε ηειηθά πξντόληα (θεξακεηθή). 



Φαιζηός 

• Από ηε Φαιζηό πξνέξρνληαη 
ιείςαλα δύν νηθηώλ θάησ από 
ηε δπηηθή απιή ηνπ παιαηνύ 
αλαθηόξνπ (εηθ.). Πξόθεηηαη γηα 
δύν εθαπηόκελα ζπίηηα κε 
δηπινηνηρία θαη θξεπίδα δύν 
κεηώπσλ από αθαηέξγαζηνπο 
ιίζνπο, κε ην ελδηάκεζν θελό 
λα γεκίδεη κε πέηξεο θαη ρώκα.    

• ηε Φαηζηό επίζεο, 
εληνπίζζεθε ηκήκα νηθίαο θάησ 
από ην «πεξηζηύιην 74» ηνπ 
λένπ αλαθηόξνπ κε ηξία 
δσκάηηα θαη ηνίρνπο από 
ιίζνπο θαη ιάζπε. 

• Σα δάπεδα είλαη από παηεκέλν 
ρώκα, ζπάληα από εξπζξό 
θνλίακα  θαη ζπαληόηεξα 
πιαθνζηξσκέλα. 



Γέμπλα 

• ηε Γέμπλα 
εληνπίζζεθαλ ΠΜ 
απηόλνκεο νηθηζηηθέο 
κνλάδεο επνρηθήο 
ρξήζεο. Μία από απηέο, ε 
«Σξηγσληθή νηθία», είρε 
ηνίρνπο από κεγάινπο 
αθαηέξγαζηνπο ιίζνπο 
θηηζκέλνπο απεπζείαο 
ζην θπζηθό βξάρν, 
δάπεδν από ρηππεηή γε 
θαη έλα απιό άλνηγκα ζην 
έλα άθξν γηα είζνδν. 



Άιιεο ΠΜ Η ζέζεηο 

• ηε ζέζε Κορθή Κοσκογιάννη ζηηο 

Διιέλεο Ακαξίνπ εληνπίζζεθε από ηνλ 

Μαξηλάην ΠΜΗ νηθηζκόο κε αξρηηεθηνληθά 

ραξαθηεξηζηηθά όκνηα κε απηά ηνπ 

νηθηζκνύ ηεο Γέκπιαο. 

• ην Μότλο εληνπίζζεθαλ ίρλε θηηζκάησλ 

νξζνγώληαο θάηνςεο  



ΠΡΩΣΟΜΙΝΩΙΚΗ ΙΙ 

• Παξαηεξείηαη αύμεζε ησλ ζέζεσλ. Οη 

ζπνπδαηόηεξεο είλαη ε Μύξηνο - Φνύξλνπ 

Κνξπθή, ε Βαζηιηθή, ε Αγία Σξηάδα, ε 

Κλσζόο, ε Γέκπια, ην Παιαίθαζηξν, ηα 

Μάιηα θαη ην Καζηέιιη Υαλίσλ. 



Μύρηος – Φούρνοσ Κορσθή 

• Ο νηθηζκόο ηεο 

Μύρηοσ – Φούρνοσ 

Κορσθή βξίζθεηαη 

ζην λόηην ηκήκα ηεο 

λήζνπ θαη είλαη 

θηηζκέλνο ζηελ 

θνξπθή θαη ζηηο 

πιαγηέο ηνπ ιόθνπ. 



• Καηνηθήζεθε θαηά ηηο 

ΠΜ ΗΗΑ & Β 

πεξηόδνπο, αιιά ε 

θύξηα αθκή ηνπ 

ηνπνζεηείηαη ζηε 

δεύηεξε θάζε.  

 



• Ζ πξόζβαζε ζηα 

ζπίηηα ηνπ νηθηζκνύ 

γηλόηαλ κέζσ 

ηξηώλ ζηελσπώλ, 

ελώ ιίζηλεο 

θιίκαθεο 

εμππεξεηνύζαλ ηελ 

νκαιή πξόζβαζε. 

 



• Οη ηνίρνη ησλ δσκαηίσλ 
παηνύλ ζε ιίζηλε θξεπίδα 
από αξγνύο ιίζνπο, ελώ 
ε αλσδνκή είλαη είηε 
ιίζηλε είηε από 
σκνπιίλζνπο είηε 
ζπλδπαζκόο ησλ δύν. 

•  Ξπινδεζηέο ελίζρπαλ 
ηνπο ηνίρνπο, νη νπνίνη 
θαιύπηνληαλ κε 
ιαζπνθνλίακα εξπζξνύ ή 
άιινπ ρξώκαηνο. 

 



• Χο δάπεδν ρξεζίκεπε ν 
θπζηθόο βξάρνο. Κάπνηεο 
θνξέο ηα δάπεδα ήηαλ 
πιαθνζηξσκέλα ή 
θαιύπηνληαλ κε θνλίακα ή 
πειό. 

• Οη νξνθέο εηθάδεηαη όηη ήηαλ 
επίπεδεο, κε μύιηλν ζθειεηό, 
θαιάκηα θαη θιαδηά θαη 
επίζηξσζε ιεπθνύ πεινύ. 

• ην εζσηεξηθό ησλ δσκαηίσλ 
εληνπίζζεθαλ ιηζόθηηζηεο 
θαηαζθεπέο, όπσο ζξαλία, 
πιαηθόξκεο, επηθάλεηεο 
εξγαζίαο, εξκάξηα, εζηίεο ή 
ππξέο θ.ά.  

 



• Οη ζύξεο θαη ηα 

παξάζπξα ήηαλ 

επηκειεκέλεο 

θαηαζθεπήο. 

  



• Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ρώξσλ 

έγηλε κε βάζε ηελ 

εζσηεξηθή ηνπο 

επίπισζε θαη ζθεπή. 

Γηαθξίζεθαλ απνζήθεο, 

εξγαζηήξηα, καγεηξεία, 

βηνηερληθέο 

εγθαηαζηάζεηο, δσκάηηα 

δηακνλήο θαη έλα ηεξό. 



• Σν ηεξό (ρώξνο 92) 

απνηειεί ην 

αξραηόηεξν γλσζηό 

νηθηαθό ηεξό. Μεηαμύ 

ησλ άιισλ 

αληηθεηκέλσλ, 

εληνπίζζεθε θαη ην 

αλζξσπόκνξθν 

αγγείν, γλσζηό σο ε 

«Θεά ηεο Μύξηνπ». 



• Ζ «ζεά ηεο Μύξηνπ»  

 

 

 

• Όκνην αγγείν κε απηό 

πνπ θξαηά ζηα ρέξηα 

ηεο ε «ζεά». 



• ην επνλνκαδόκελν 

«εξγαζηήξην 

θεξακηθήο» βξέζεθαλ 

πήιηλνη δίζθνη πνπ 

εξκελεύζεθαλ σο 

πξώηκε κνξθή 

θεξακηθνύ ηξνρνύ. 



Βαζιλική 

• Ζ Βαζιλική απνηειεί 

έλαλ εθηεηακέλν 

νηθηζκό θνληά ζηνλ 

ηζζκό ηεο Ηεξάπεηξαο 

κε θαηνίθεζε από ηελ 

ΠΜ ΗΗ κέρξη θαη ηε ΜΜ 

ΗΗ. Δπαλαθαηνηθείηαη 

θαηά ηελ ΤΜ ΗΑ θαη 

ηέινο ζηνπο 

ξσκατθνύο ρξόλνπο.   



• Οη νηθίεο θαη ησλ δύν θάζεσλ ηεο ΠΜ επνρήο 
απαξηίδνληαη από κηθξόηεξνπο νξζνγώληνπο ρώξνπο, 
ρσξίο λα είλαη πάληα ζαθήο ε ρξήζεο ηνπο. 

• Οη ηνίρνη έρνπλ ππνζεκειίσζε θαη ιίζηλε θξεπίδα, κε 
αλσδνκή από σκόπιηλζνπο θαη μπινδεζηά. Κάπνηεο 
θνξέο είλαη παρύηεξνη, έλδεημε ύπαξμεο θαη δεύηεξνπ 
νξόθνπ. Καιύπηνληαη κε ιαζπνθνλίακα εξπζξνύ 
ρξώκαηνο. 

• Σα δάπεδα ήηαλ είηε πιαθόζηξσηα είηε θαιύπηνληαλ κε 
θνλίακα. 

• Οη νξνθέο είραλ μύιηλν ζθειεηό θαη θαιύπηνληαλ κε 
θιαδηά, θαιάκηα θαη πειό. 



• ηελ ΠΜ ΗΗΑ αλήθνπλ ε «Νόηηα 
Οηθία», νη «Βόξεηεο νηθίεο» Θ, 
Π & Ξ θαη ηα θηίζκαηα Φ & Λ. 

• Οη νηθίεο ζώδνπλ κόλν ηε 
ζεκειίσζή ηνπο. Πξόθεηηαη γηα 
νξζνγώληα θηίζκαηα, ζηα 
νπνία δηαθξίλνληαη έμη 
επηκέξνπο νξζνγώληνη ρώξνη 
πνπ δελ επηθνηλσλνύλ κεηαμύ 
ηνπο. Ζ θαηαζηξνθή ηνπο 
επέξρεηαη θαηά ηελ ΠΜ ΗΗΑ. 



• ηελ ΠΜ ΗΗΒ αλήθεη ε «Οηθία 
ζηελ Κνξπθή ηνπ ιόθνπ», ε 
νπνία θαηά ηνλ Seager 
απνηειεί έλα πξσην-αλάθηνξν. 

• Αληίζεηα, ν Εώεο ζεσξεί όηη 
πξόθεηηαη γηα θαηάινηπα 
ζπηηηώλ δύν αξρηηεθηνληθώλ 
θάζεσλ ηεο ΠΜ ΗΗΒ. 

• ηελ παιαηόηεξε θάζε 
αλήθνπλ ην «Κόθθηλν πίηη», ν 
«ρώξνο 43» θαη ν 
πιαθόζηξσηνο αύιεηνο ρώξνο. 

• ηε λεώηεξε θάζε αλήθνπλ ην 
«Γπηηθό πίηη» θαη ηα νηθηζηηθά 
θαηάινηπα πάλσ από ηνλ 
πιαθόζηξσην αύιεην ρώξν.   



• Ο Εώεο ππνζηεξίδεη όηη ν 
πιαθόζηξσηνο ρώξνο 
απνηειεί ηελ πιαηεία ηνπ 
νηθηζκνύ, θαζώο όια ηα 
πεξάζκαηα νδεγνύλ ζε 
απηήλ. 



Κνωζός 

• Αξρηηεθηνληθά ιείςαλα ηεο ΠΜ 
ΗΗΑ εληνπίζζεθαλ θάησ από ηε 
δπηηθή απιή ηνπ αλαθηόξνπ ηεο 
Κνωζού. 

• Πξόθεηηαη γηα ηνπο ππόγεηνπο 
ρώξνπο κίαο απνζπαζκαηηθά 
ζσδόκελεο νηθίαο 
απνηεινύκελεο από 
ηνπιάρηζηνλ ηξία νξζνγώληα 
δσκάηηα κε ιίζηλνπο ηνίρνπο 
πάρνπο 0.40 κ. θαη ζσδόκελνπ 
ύςνπο 1κ. Σα δάπεδα είλαη είηε 
από ρώκα είηε από ραιίθηα θαη 
πειό.  

• Μεηαμύ άιισλ εληνπίζζεθε θαη 
κία απνρεηεπηηθή θαηαζθεπή κε 
αγσγό θαη ιίζηλε θαιππηήξηα 
πιάθα.   



Γέμπλα 

• ηε Γέμπλα ηα εληνπηζζέληα 
θηίζκαηα (θάζεηο ΗΗ & ΗΗΗ ηνπ 
νηθηζκνύ) ρξνλνινγνύληαη ζηε 
κεηάβαζε από ηελ ΠΜ Η ζηελ 
ΠΜ ΗΗ θαη ηελ ΠΜ ΗΗΑ. Πξόθεηηαη 
γηα ην «Κηίζκα 2» ,γλσζηό θαη 
σο «Οξζνγώληα Οηθία», ην 
«Κηίζκα 3» θαη άιια 
απνζπαζκαηηθά αξρηηεθηνληθά 
θαηάινηπα. 

• Σα «Κηίζκαηα 2 & 3» 
απνηεινύλ απηόλνκεο 
κνλόρσξεο νηθηζηηθέο κνλάδεο 
θηηζκέλεο ζην θπζηθό βξάρν, 
κε ηνίρνπο από αξγνιηζνδνκή, 
ρσκάηηλα δάπεδα θαη άλνηγκα 
εηζόδνπ.     



Μότλος 

• ηνλ Μότλο εληνπίζζεθαλ ηα πίηηα 1 & 
2, ηα νπνία ππόθεηληαη λεναλαθηνξηθώλ 
νηθηώλ θαη ρξνλνινγνύληαη ζηελ ΠΜ ΗΗΑ θαη 
ΠΜ ΗΗΒ. 

• Σν πίηη 2 ζώδεη ηξία δσκάηηα. Ζ θάηνςε 
ζπκίδεη ηνπο θηηζηνύο πξναλαθηνξηθνύο 
ηάθνπο ηεο ζέζεο. 

• Οη ηνίρνη θαηαζθεπάδνληαη κε ιίζηλε 
θξεπίδα θαη αλσδνκή κε πιίλζνπο. 



Παλαίκαζηρο 

• ην Παλαίκαζηρο 

εληνπίζζεθαλ ηα 

ιείςαλα ελόο 

νηθνδνκήκαηνο κε 

νξζνγώληα επηκήθε 

δσκάηηα κε παρείο 

ηνίρνπο πνπ 

ρξνλνινγνύληαη ζηε 

ΠΜ ΗΗΒ.   



• Απνζπαζκαηηθά ΠΜ 

ΗΗ ιείςαλα 

εληνπίζζεθαλ ζηα 

Μάλια, ζηελ Αγία 

Σριάδα θαη ζην 

Καζηέλλι Χανίων. 



• Σα ηέινο ηεο ΠΜ ΗΗΒ ζεκαδεύεηαη από 

θαηαζηξνθέο (Μύξηνο, Βαζηιηθή, Μάιηα 

θ.ά.) ή εγθαηάιεηςε (Παιαίθαζηξν) ησλ 

πεξηζζνηέξσλ ζέζεσλ ζην λεζί. 



ΠΡΩΣΟΜΙΝΩΙΚΗ ΙΙΙ 

• Ζ εκθάληζε θαη δηάξθεηα ηεο ΠΜ ΗΗΗ πεξηόδνπ δελ 

ηαπηίδνληαη ζε όιν ην λεζί. Πξόθεηηαη γηα κία 

πξνβιεκαηηθή θάζε, θαζώο εληνπίζζεθαλ 

ιηγνζηέο ζέζεηο πνπ απέδσζαλ νηθηζηηθά 

ιείςαλα θαη θεξακηθή («ιεπθόο ξπζκόο»). Οη 

ζέζεηο ζηελ θεληξηθή Κξήηε εληνπίδνληαη ζηελ 

Κλσζό, Σύιηζν, Σξππεηή θαη Μάιηα.  

• ηελ αλαηνιηθή Κξήηε νη ζεκαληηθόηεξεο ζέζεηο 

βξίζθνληαη ζηνλ Μόριν, ηα Γνπξληά, ηελ Φείξα, 

ηελ Βαζηιηθή θαη ην Παιαίθαζηξν.  



Σύλιζος 

• Σα απνζπαζκαηηθά ιείςαλα 
ηεο Σσλίζοσ δείρλνπλ όηη νη 
νηθίεο απνηεινύλ 
πξνζαξκνγέο θηηζκάησλ 
πξνγελεζηέξσλ θάζεσλ.  

• Αλαγλσξίζζεθαλ δύν θηήξηα, 
από ηα νπνία ην πξώην δηέζεηε 
δηάδξνκν κε επηκειώο 
θαηαζθεπαζκέλεο ζύξεο θαη ην 
δεύηεξν πεξηειάκβαλε 
ηνπιάρηζηνλ έλα επίκεθεο 
δσκάηην. 

• Οη ηνίρνη ηνπο ήηαλ 
θαηαζθεπαζκέλνη από ραιίθηα 
κε ιίζηλε επέλδπζε.    



• ην Παλαίκαζηρο εληνπίζζεθαλ 

απνζπαζκαηηθνί ηζρπξνί ηνίρνη θαη δάπεδν 

από θηίζκα πνπ θαηαζηξάθεθε από 

ζεηζκό. 

• ηελ Κνωζό ζηε λόηηα πιεπξά ηνπ 

αλαθηόξνπ αλαγλσξίζζεθαλ δάπεδα 

νηθηώλ. 

• ηε Βαζιλική εληνπίζζεθαλ ιίζηλνη ηνίρνη. 



• ηελ Σρσπηηή ν ΠΜ νηθηζκόο 
αλαπηύρζεθε ζηελ θνξπθή 
βξαρώδνπο εμάξκαηνο ζηα 
Αζηεξνύζηα όξε. 

• Ζ πξώηε θάζε αλάγεηαη ζηελ ΠΜ ΗΗ 
θαη ε δεύηεξε ζηελ κεηαβαηηθή ΠΜ ΗΗΗ – 
ΜΜ ΗΑ. 

• Κεληξηθόο δξόκνο πιάηνπο 1.5 κ. 
ρσξίδεη ηνλ νηθηζκό ζε δύν ζπλνηθίεο. 

• Σα ζπίηηα είλαη νξζνγώληαο, 
ηεηξάπιεπξεο θαη ηξαπεδηόζρεκεο 
θάηνςεο. Απνηεινύληαη από δύν έσο 
ηέζζεξα δσκάηηα ην θαζέλα. 
Ξερσξίδνπλ δύν νηθίεο, κία ζε θάζε 
ζπλνηθία, νη νπνίεο δηαζέηνπλ θεληξηθή 
αίζνπζα θαη πιεπξηθά βνεζεηηθά 
δσκάηηα. 

• Οη ηνίρνη είλαη ιηζόθηηζηνη, ελώ ζηα 
κεγάια δσκάηηα έλαο θεληξηθόο 
πεζζόο ζηήξηδε ηε ζηέγε. 

• ην εζσηεξηθό ησλ νηθηώλ 
εληνπίζζεθαλ θηηζηέο θαηαζθεπέο 
(ζξαλία, εζηίεο θ.ά.), ελώ ζηνπο 
ηνίρνπο αλνίγνληαλ εξκάξηα.  



ΠΜ Η – ΠΜΗΗ  

ρεκαηνιόγην θεξακηθήο 





ΠΜ ΗΗ  
ρεκαηνιόγην ιεπηόηερλεο θεξακηθήο 



ΠΜ Η – ΠΜ ΗΗΑ  

Κεξακηθή «Πύξγνπ», «Αγίνπ Ολνπθξίνπ», 

«Κνπκάζαο» θαη «Λεπηόηερλε Σεθξή» 





ΠΜ ΗΗΒ – ΠΜ ΗΗΗ  
Κεξακηθή «ξπζκνύ Βαζηιηθήο» & «Λεπθό επί 

ζθνηεηλνύ» 



ΠΜ ΗΗΒ – ΜΜΗ 
Κεξακηθή «Ρπζκνύ Βαζηιηθήο» «Λεπθό επί 

ζθνηεηλνύ» & «θνηεηλό επί αλνηθηνύ» 





 







ΜΔΟΜΙΝΩΙΚΗ ΙΑ 

• Λίγα θαη απνζπαζκαηηθά ηα αξρηηεθηνληθά 

ιείςαλα. 

• Ζ θάζε πξνζδηνξίδεηαη από ηελ εκθάληζε 

ηνπ «πξώηκνπ πνιύρξσκνπ ξπζκνύ». 

• Οηθηζηηθά θαηάινηπα έρνπλ εληνπηζζεί 

ζηελ Κλσζό, Φαηζηό, Μάιηα, Μόριν, 

Γνπξληά, Βαζηιηθή, Υακαίδη, Αγία Φσηηά 

θ.α. 



Κνωζός 

• ηελ Κνωζό θαηάινηπα ηεο 
θάζεο εληνπίζζεθαλ ζηε 
δπηηθή απιή ηνπ αλαθηόξνπ, 
θάησ από ηηο ιεγόκελεο 
θνπινύξεο. 

• Σν πίηη Α θάησ από ηελ 
θνπινύξα 2 απαξηίδεηαη από 
ηξία δσκάηηα πνπ βξίζθνληαη 
ζε δηαθνξεηηθό επίπεδν. Ζ 
κεηαμύ ηνπο ζύλδεζε 
επηηπγράλεηαη κε θιίκαθα. 

• Απνθαιύθζεθαλ ηνίρνη θαη 
δάπεδα κε εξπζξό θνλίακα θαη 
ζε έλαλ ππόγεην ρώξν κία 
θηηζηή νξζνγώληα θαηαζθεπή 
κε θνηιόηεηα ζην θέληξν ηεο, 
πνπ ζεσξήζεθε νηθηαθό ηεξό.  



• Σν πίηη Β εληνπίζζεθε 

θάησ από ηελ θνπινύξα 

3. Από ην πίηη Β 

ζώδνληαη πνιύ ιηγόηεξα 

αξρηηεθηνληθά ιείςαλα. 

Γηαθξίζεθαλ δύν 

νηθηζηηθέο θάζεηο κε 

αληίζηνηρα δάπεδα ην έλα 

από παηεκέλε γε, ελώ ην 

άιιν είλαη θαιπκκέλν κε 

έγρξσκν θνλίακα.    



Βαζιλική 

• ηε ΜΜΗΑ ρξνλνινγνύληαη ηα 
πίηηα Α, Β, Γ θαη Φ. 

• Σν πίηη Α βξίζθεηαη ςειά ζην 
ιόθν. Απνηειείηαη από δύν 
πηέξπγεο, νξζνγώληαο 
θάηνςεο, πνπ δηαηξνύληαη ζε 
κηθξόηεξνπο ρώξνπο. Ζ 
επηκειεκέλε ηνπ θαηαζθεπή ζε 
ζρέζε κε ηα ινηπά θηίζκαηα 
ππνδεηθλύεη ελδερόκελε 
θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε 
ζηνλ νηθηζκό. 

• Σα πίηηα Β, Γ θαη Φ είλαη πνιύ 
θαηεζηξακκέλα θαη καο 
παξέρνπλ ειάρηζηεο 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ 
αξρηηεθηνληθή ηνπο δνκή.     



Χαμαίζι 

• ην Υακαίδη εηείαο 
αλαζθάθεθε έλα ΜΜΗΑ 
θηίζκα ειιεηςνεηδνύο 
θάηνςεο. 

• Τζηεξόηεξεο έξεπλεο 
εληόπηζαλ ΠΜ θηήξηα 
θάησ από ην ΜΜΗΑ 
θηίζκα. 

• Σν θηίζκα ήηαλ αγξνηθία 
κίαο πνιπκεινύο 
νηθνγελείαο ή γέλνπο θαη 
εγθαηαιείθζεθε θαηά ηε 
ΜΜΗΒ – ΗΗ.  



• Σν θηίζκα πεξηβάιιεηαη από 
ηνίρν πάρνπο 1 κ. 

• ην εζσηεξηθό ηνπ 
δηαξζξώλνληαη αθηηλσηά δέθα 
δσκάηηα γύξσ από κηθξή 
πιαθόζηξσηε απιή. 

• Οη ηνίρνη είλαη από 
αξγνιηζνδνκή θαη ηα δάπεδα 
από παηεκέλε γε. 

• Δίλαη πηζαλή ε ύπαξμε 
νξόθνπ. 

• ηα ΒΓ εληνπίζζεθε θηηζηή 
θπθιηθή δεμακελή/πεγάδη γηα 
ηε ζπιινγή λεξνύ. 

• Ο ρώξνο 4 ζεσξείηαη ηεξό.    



Αγία Φωηιά 

• ηελ αλαηνιηθή Κξήηε 

θαη ηελ πεξηνρή ηεο 

Αγίαο Φσηηάο 

εληνπίζζεθε θηήξην 

πνπ πεξηβάιιεηαη 

από ηείρνο. 

• Σν θηήξην 

ρξνλνινγείηαη ζηε 

ΜΜΗΑ – ΜΜΗΒ. 



• Πξόθεηηαη γηα κεγάιν 
νξζνγώληαο θάηνςεο 
νηθνδόκεκα κε 37 δσκάηηα θαη 
άιινπο ρώξνπο. 

• Ήηαλ κνλώξνθν κε ηνίρνπο 
θαηαζθεπαζκέλνπο από 
αξγνιηζνδνκή θαη δάπεδα από 
ρηππεηή γε.   

• Οη είζνδνη ησλ δσκαηίσλ 
έρνπλ πξόζβαζε ζε εζσηεξηθή 
νξζνγώληα πιαθόζηξσηε 
απιή. 

• Ζ θύξηα είζνδνο είλαη ζηα 
δπηηθά θαη κία δεπηεξεύνπζα 
ζηα αλαηνιηθά.  

• ην βόξεην ηκήκα κία θηηζηή 
θπθιηθή θαηαζθεπή 
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 
απνζεθεπηηθνύο ιόγνπο.  

 



• Σν ηείρνο ζώδεηαη ζε όιε 
ηελ πεξίκεηξν εθηόο ηεο 
θαηεζηξακκέλεο 
αλαηνιηθήο πιεπξάο. 

• Δίλαη ιηζόθηηζην, πάρνπο 
1.30 – 1.50 κ. 

• ηελ εμσηεξηθή ηνπ όςε 
θέξεη ιίζηλα αςηδσηά 
αληεξείζκαηα ή πύξγνπο. 

• πγθξίλεηαη κε ηα 
αληίζηνηρα παξαδείγκαηα 
ηεο Υαιαλδξηαλήο ύξνπ 
θαη ηεο Λέξλαο 
Αξγνιίδαο.  



Ννπήγεηα (λ. Υαλίσλ) 

• ηε ζέζε Σξνπιηά 

εληνπίζζεθε νηθηζκόο 

πνπ ηδξύζεθε ζηελ 

ΠΜ ΗΗΑ. 

• Ζ θαηνίθεζε 

δηαθόπηεηαη ζηελ ΠΜ 

ΗΗΒ. 

• ηε ΜΜΗΑ ν νηθηζκόο 

αθκάδεη θαη πάιη. 



ΜΜ ΗΑ  
ρεκαηνιόγην ιεπηόηερλεο θεξακηθήο 



ΜΜΗ - ΜΜΗΗΑ 



Σξαρσηή θεξακηθή (Barbotine) 



Πήιηλα Οκνηώκαηα 
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