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ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
REGIONAL UNIT OF HERAKLION
Δήμος Ηρακλείου
Municipality of Heraklion
σελ. 15 Κνωσός / Knossos
Δήμος Μαλεβιζίου
Municipality of Malevizi
σελ. 35 Τύλισος / Tylissos
Δήμος Φαιστού
Municipality of Phaistos
σελ. 45 Φαιστός / Phaistos
σελ. 59 Μάταλα / Matala
σελ. 65 Αγία Τριάδα / Aghia Triada
σελ. 73 Κομμός / Kommos
Δήμος Αρχανών–Αστερουσίων
Municipality of Archanes-Asterousia
σελ. 79 Ανεμόσπηλια / Anemospilia
σελ. 83 Βαθύπετρο / Vathypetro
σελ. 87 Φουρνί / Phourni
Δήμος Χερσονήσου
Municipality of Hersonissos
σελ. 91 Μάλια / Malia
σελ. 99 Αμνισός / Amnisos
Δήμος Μινώα Πεδιάδας
Municipality of Minoa Pediada
σελ. 103 Σμαρί / Smari
σελ. 105 Λύκτος / Lyctos
σελ. 107 Γαλατάς / Galatas
Δήμος Βιάννου
Municipality of Viannos
σελ. 111 Κάτω Σύμη / Kato Symi
σελ. 115 Αρκαδία / Arcadia
σελ. 117 Χόνδρος / Chondros
Δήμος Γόρτυνας
Municipality of Gortyna
σελ. 119 Γόρτυνα / Gortyna

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
REGIONAL UNIT OF CHANIA
Δήμος Χανίων
Municipality of Chania
σελ. 133 Κυδωνία / Kydonia
σελ. 141 Άπτερα / Aptera
Δήμος Πλατανιά
Municipality of Platanias
σελ. 153 Δίκτυννα / Diktynna
σελ. 159 Μάλεμε / Maleme
σελ. 161 Νέα Ρούματα / Nea Roumata
Δήμος Κισσάμου
Municipality of Kissamos
σελ. 163 Κίσαμος / Kissamos
σελ. 171 Φαλάσαρνα / Phalasarna
σελ. 177 Πολυρρήνια / Polyrrhenia
Δήμος Αποκορώνου
Municipality of Apokoronas
σελ. 181 Φυλακή / Fylaki
σελ. 183 Στύλος / Stylos
Δήμος Καντάνου–Σελίνου
Municipality of Kantanos-Selino
σελ. 185 Έλυρος / Elyros
σελ. 189 Λισσός / Lissos
Δήμος Σφακίων
Municipality of Sfakia
σελ. 193 Ανώπολη / Anopolis
Δήμος Γαύδου
Municipality of Gavdos
σελ. 199 Γαύδος / Gavdos
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
REGIONAL UNIT OF RETHYMNO
Δήμος Ρεθύμνης
Municipality of Rethymno
σελ. 205 Ελεύθερνα / Eleftherna
σελ. 215 Λάππα / Lappa
σελ. 219 Αρμένοι / Armeni
Δήμος Ανωγείων
Municipality of Anogia

σελ. 223 Ζώμινθος / Zominthos
σελ. 229 Ιδαίο Άντρο / Ideon Andron
Δήμος Μυλοποτάμου
Municipality of Mylopotamos
σελ. 235 Αξός / Axos
Δήμος Αγίου Βασιλείου
Municipality of Aghios Vasileios
σελ. 237 Ορνέ / Orne
Δήμος Αμαρίου
Municipality of Amari
σελ. 239 Αποδούλου / Apodoulou
σελ. 241 Σύβριτος / Syvritos
σελ. 243 Μοναστηράκι / Monastiraki
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
REGIONAL UNIT OF LASITHI
Δήμος Αγίου Νικολάου
Municipality of Ahgios Nikolaos
σελ. 247 Λατώ / Lato
Δήμος Σητείας
Municipality of Sitia
σελ. 253 Πραισός / Praisos
σελ. 261 Ζάκρος / Zakros
σελ. 267 Μόχλος / Mochlos
σελ. 271 Ρουσόλακκος / Rousolakkos
σελ. 275 Κουφονήσι / Koufonisi
σελ. 279 Ίτανος / Itanos
σελ. 283 Πετρά / Petras
Δήμος Ιεράπετρας
Municipality of Ierapetra
σελ. 287 Γουρνιά / Gournia
σελ. 291 Μακρύ Γιαλός / Makry Gialos
σελ. 293 Βασιλική / Vasiliki
Δήμος Οροπεδίου
Municipality of Oropedio
σελ. 297 Δικταίον Άντρον / Diktaion
Andron
σελ. 305 Καρφί / Karfi
7

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
P R E F A C E

Τ

ο λεύκωμα αυτό φιλοδοξεί να εμπνεύσει
τον αναγνώστη ώστε να γνωρίσει και να
εξερευνήσει τη μινωική και την αρχαία Κρήτη.
Το αδιάκοπο νήμα της ιστορίας της Κρήτης
χάνεται στα βάθη των αιώνων.
Τότε που οι ανεξάντλητες φυσικές ομορφιές
του νησιού και η στρατηγική του θέση ενέπνευσαν τους πρώτους κατοίκους στο νησί.
Ο Όμηρος περιγράφει με σαφήνεια την Κρήτη, το νοτιότερο από τα ελληνικά νησιά, γη στην οποία άνθισε ένας από τους αρχαιότερους και λαμπρότερους πολιτισμούς της Ευρώπης, ο μινωικός πολιτισμός.
Ο πρώτος προηγμένος πολιτισμός της Ευρώπης και ο
«πρώτος κρίκος στην ευρωπαϊκή αλυσίδα» σύμφωνα με
τους ιστορικούς.
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T

his coffee-table book aspires to inspire the
reader to get acquainted with and explore
Minoan and Ancient Crete.
The unbroken thread of the history of Crete
is lost in the mists of time.
When the infinite natural beauty of the island and its strategic location inspired the first
inhabitants of the island.
Homer clearly describes Crete as the southernmost of the Greek islands, the land where one of the
most ancient and most glorious cultures of Europe, the
Minoan civilisation, flourished.
The earliest advanced civilisation of Europe and the “first
link in the European chain” according to historians.
A civilisation that led to the glorious Greek culture
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Ένας πολιτισμός που οδήγησε στον λαμπρό ελληνικό πολιτισμό και, κατ’ επέκταση, καθόρισε την πορεία του Δυτικού ανθρώπου.
Η μακραίωνη ιστορία του νησιού έχει αφήσει παντού τα
σημάδια της.
Σε κάθε γωνιά της κρητικής γης δεσπόζει ένα μνημείο
πνευματικού πλούτου. Η αρχαιολογική σκαπάνη έχει φέρει
στο φως ανεκτίμητους θησαυρούς και σπάνια ευρήματα, όχι
μόνο τα μινωικά ανάκτορα, αλλά εκατοντάδες χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.
Ο αρχαιολογικός αυτός πλούτος, που κοσμεί την Κρήτη,
γοητεύει όλον τον κόσμο και γι’ αυτό ο κρητικός λαός και
οι δήμοι οφείλουν να εργάζονται για την προστασία και την
ανάδειξή του. Η συνεργασία όλων των φορέων και η συμβολή του Υπουργείου Πολιτισμού συνιστούν απαραίτητη
προϋπόθεση για να συνεχίσει η πολύτιμη αυτή κληρονομιά
την πορεία της στον χρόνο.
Η ανάδειξη της μινωικής Κρήτης πρέπει να είναι μια συνεχής
και ακούραστη διαδρομή για τους Κρητικούς και τους δήμους
καθώς αυτή η διαδρομή προβάλλει τις αξίες και τα ιδεώδη της
ελληνικής κληρονομιάς, μιας παγκόσμιας κληρονομιάς.
Γιάννης Κουράκης,
Πρόεδρος,
Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ) Κρήτης
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and, consequently, defined the course of Western man.
The agelong history of the island has left its mark everywhere.
Every corner of the Cretan land is dominated by a monument of spiritual wealth. The archaeological survey has
brought to light priceless treasures and rare finds, not just
the Minoan palaces, but hundreds of sites of archaeological
interest.
This archaeological wealth, which graces Crete, captivates
the whole world and this is why the Cretan people and the
municipalities should work to protect it and promote it.
The cooperation of all actors concerned and the support of
the Ministry of Culture are an essential condition for this
invaluable heritage to continue its journey throughout time.
The promotion of Minoan Crete must be an ongoing and
unwearied course for the Cretans and the municipalities, as
this course projects the values and the ideals of the Greek
heritage, of a world heritage.

Giannis Kourakis,
President,
Regional Union of Municipalities (R.U.M) of Crete
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Κνωσός
K N O S S O S
Το ανάκτορο της Kνωσού αποτελεί λαμπρό δείγμα του μινωικού πολιτισμού. Πρόκειται για ένα συγκρότημα κτηρίων
που αναπτύσσεται σε χώρο 22.000 τ.μ. Κτισμένο πάνω στον
λόφο Κεφαλά, ήταν το εντυπωσιακότερο από τα μινωικά
ανάκτορα. Αποτελούσε το κέντρο διοίκησης της μινωικής
Κρήτης. Εντύπωση προκαλούν η ποικιλία των δομικών υλικών, τα χρωματιστά κονιάματα, οι ορθομαρμαρώσεις και οι
τοιχογραφίες που κοσμούν δωμάτια και διαδρόμους.
Το πρώτο ανάκτορο κτίστηκε περίπου το 2000 π.Χ. Σύμφωνα με την παράδοση, το ανάκτορο της Κνωσού αποτέλεσε
την έδρα του βασιλιά Μίνωα. Η πόλη της Kνωσού κατοικήθηκε συνεχώς από τα τέλη της 7ης χιλιετίας έως και τα
ρωμαϊκά χρόνια. Με τον χώρο του ανακτόρου συνδέονται
οι συναρπαστικοί μύθοι του Λαβύρινθου με τον Μινώταυρο και του Δαίδαλου με τον Ίκαρο. Οι πρώτες ανασκαφές
στον χώρο της διενεργήθηκαν το 1878 από τον Ηρακλιώτη
έμπορο Mίνωα Kαλοκαιρινό. Ακολούθησαν οι ανασκαφές
που διεξήγαγε ο Άγγλος Sir Arthur Evans (1900-1913 και
1922-1930) οι οποίες αποκάλυψαν ολόκληρο το ανάκτορο.
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The palace of Knossos is a fine example of Minoan civilisation.
It is a building complex developing in an area of 22,000 sq. m.
Constructed on the Kefalas hill, it was the most impressive of
the Minoan palaces. It served as the administrative centre of
Minoan Crete. The variety of building materials, the coloured
mortars, the marble revetment and the frescoes that adorn
rooms and passageways are stunning.
The first palace was built circa 2000 BC. Tradition has it that
the palace of Knossos was the seat of king Minos. The city of
Knossos was continuously inhabited from the end of the 7th
millennium up to the Roman times. The palace area is associated with the fascinating myths of the Labyrinth with the
Minotaur, and Daedalus with Icarus. The first excavations in
the area were conducted by the merchant Minos Kalokairinos
from Heraklion, in 1878. The excavations carried out by the
British Sir Arthur Evans followed (1900-1913 and 1922-1930),
revealing the whole palace.
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Ο Μινώταυρος,
σύμβολο του
μινωικού πολιτισμού.
The Minotaur, symbol
of Minoan Civilisation.
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Ρυτοφόρος. / Rhyton carrier.
 Νότιο προπύλαιο. / South propylaeon.
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Ο βασιλιάς ή πρίγκιπας.
The king or prince.
Το χρυσό δαχτυλίδι του Μίνωα.
The gold ring of Minos.
19

20

21

 Η αίθουσα του θρόνου. / The throne room.
22

23

24

25

Παριζιάνα.
La Parisienne.
 Το δωμάτιο της βασίλισσας με τα δελφίνια.

The queen’s room with the dolphins.
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27

Θεά των όφεων, Αρχαιολογικό
Μουσείο Ηρακλείου. / Snake Goddess,
Archaeological Museum of Heraklion.
28

Ταυροκαθάψια. / Taurokathapsia (bull-leaping).

29

Θεατρικός χώρος Κνωσού.
The theatre area of Knossos.

Ο βασιλικός Τάφος και το Ιερό. / The Royal Tomb and the Sanctuary.
30

31

32

33

Τύλισος
T Y L I S S O S
Η Τύλισος ήταν μια μινωική πόλη που αναπτύχθηκε το 16501450 κυρίως λόγω του ότι βρισκόταν στον δρόμο που οδηγούσε από την Κνωσό στα δυτικότερα μινωικά κέντρα και
στο Ιερό Κορυφής του Πύργου. Το 1450 π.Χ. καταστράφηκε,
αλλά ξανακτίστηκε και ευημέρησε μέχρι και το 1200 π.Χ.
Τρεις μεγάλες μινωικές πολυτελείς οικίες διακοσμημένες με
τοιχογραφίες, πινακίδες με Γραμμική Α γραφή, εργαστήρια
χαλκού και ανεπτυγμένο σύστημα υδροδότησης μαρτυρούν
τη σημασία της πόλης. Η αρχιτεκτονική τους θεωρείται από
τις πλέον εντυπωσιακές στη μινωική Κρήτη, ισάξια των υπολοίπων μεγάλων ανακτόρων.
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Tylissos was a Minoan city that flourished in 1650 – 1450
mainly because it stood on the road leading from Knossos
to the southern Minoan centres and the peak sanctuary of
Pyrgos. It was destroyed in 1450 BC but was rebuilt and
prospered until 1200 BC. Three luxurious, large, Minoan
mansions decorated with frescoes, Linear A tablets, bronze
workshops and an advanced water supply system attest the
significance of the city. Their architecture is considered of
the most impressive in Minoan Crete, comparable to that
of the rest of the great palaces.
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Αποθήκες στο Μέγαρο Γ. / Storerooms in Megaron C.
38

39

40

41

42

43

Φαιστός
P H A I S TO S
Η Φαιστός έχει αναδειχτεί ως ένα από τα σημαντικότερα
κέντρα του μινωικού πολιτισμού. Αναπτύχθηκε στην εύφορη
πεδιάδα της Μεσαράς και αποτέλεσε τη σπουδαιότερη σε
πλούτο και δύναμη πόλη της νότιας Κρήτης. Η κατοίκηση
αρχίζει από τη νεολιθική περίοδο και η ανάπτυξη συνεχίζεται
μέχρι την εδραίωση του μινωικού ανακτόρου. Μετά την καταστροφή των ανακτόρων, η πόλη της Φαιστού συνέχισε να
κατοικείται στα μυκηναϊκά χρόνια και στη γεωμετρική εποχή.
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Phaistos is considered one of the most important centres
of the Minoan civilisation. It was developed in the fertile
Messara plain and was the wealthiest and most powerful
town in southern Crete. Habitation is traced back to the
Neolithic period and development continues until the establishment of the Minoan palace. After the destruction of
the palaces, the city of Phaistos remained populated during
the Mycenaean era and the Geometric period.

45

Μεγάλη σκάλα ανόδου.
Grand ascending stairway.

Ανατολική πύλη.
East entrance.
46
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 Βόρεια αυλή.

North courtyard.
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Δεξαμενές.
Cisterns.
49

Ο δίσκος της Φαιστού, ένα από
τα γνωστότερα μυστήρια της
αρχαιολογίας.
The Phaistos disc, one of the best
known archaeological mysteries.
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Προς κεντρική αυλή.
To the central courtyard. 
51

Προθάλαμος αποθηκών.
Anteroom of the storage area.
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Δεξαμενή.
Cistern.

 Δυτική αυλή.

West courtyard.
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Μάταλα
M ATA L A
Το αρχαίο Μάτελον, τα σημερινά Μάταλα, στενά συνδεδεμένο
με τις αρχαίες πόλεις της Φαιστού και της Γόρτυνας, καθώς
αποτέλεσε επίνειο της πρώτης κατά τη μινωική περίοδο, και
επίνειο της δεύτερης κατά τη ρωμαϊκή. Είναι γνωστά για τις
λαξευμένες σπηλιές τους, οι οποίες ήταν τάφοι της ελληνορωμαϊκής περιόδου. Ο αρχαιολογικός χώρος δίπλα στο χωριό,
ως πυρήνας της πόλης, άρχισε να ανασκάπτεται στη δεκαετία
του 1980 φέρνοντας στο φως μεγάλα κτήρια και εργαστήρια
μετάλλων, αγγειοπλαστικής, ξυλουργικής κ.λπ.
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Ancient Matelon, present-day Matala, is closely related
to the ancient cities of Phaistos and Gortyn, as it was the
seaport for the former in the Minoan era and the seaport
for the latter in Roman times. The city is well-known for
its carved caves, which were tombs in the Greco-Roman
period. The archaeological site next to the village, the city
nucleus, was first excavated in the 1980s, bringing to light
large buildings and metal, pottery, wood-carving and other
workshops.
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ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
A G H I A
Η Αγία Τριάδα Ηρακλείου Κρήτης ως αρχαιολογικός τόπος είναι απλωμένος κατά μήκος της βόρειας πλαγιάς του
λόφου του Αγίου Γεωργίου Γαλατά, περίπου 3 χλμ. δυτικά
του ανακτόρου της Φαιστού. Η βασιλική έπαυλη ή μικρό
μινωικό ανάκτορο της Αγίας Τριάδας, όπως το ονόμασαν οι
Ιταλοί αρχαιολόγοι που το έφεραν στο φως στις αρχές του
προηγούμενου αιώνα, κτίστηκε γύρω στο 1600 π.Χ. πάνω σε
λόφο και αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα μνημεία μινωικής
αρχιτεκτονικής με πλούσια ευρήματα.
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T R I A DA
Aghia Triada in Heraklion, Crete, the archaeological site,
stretches on the northern hillside of Aghios Georgios
Galatas, approximately 3 klm west of the palace of Phaistos.
The royal villa or small Minoan palace of Aghia Triada, as
it was named by the Italian archaeologists who brought
it to light at the beginning of the previous century, was
erected upon a hill circa 1600 BC and is one of the most
significant monuments of Minoan architecture offering an
abundance of finds.
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Η Σαρκοφάγος της Αγίας Τριάδας, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
The Aghia Triada Sarcophagus, Archaeological Museum of Heraklion.
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Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου του 14ου αι. μ.Χ., που βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο.
Holy Church of Aghios Georgios (St George), 14th c. AD, standing in the archaeological site.
68
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Κομμός
K O M M O S
Η μινωική πόλη Κομμός είναι ένας από τους πιο σημαντικούς
αρχαιολογικούς χώρους στον νομό Ηρακλείου, 64 περίπου χιλιόμετρα νότια από το Ηράκλειο. Ήταν το λιμάνι της Φαιστού
από το 1650 έως το 1250 π.Χ. περίπου. Η μεγαλύτερη ανάπτυξη της πόλης παρατηρείται στη μέση και ύστερη μινωική
περίοδο, ωστόσο ο αρχαίος Κομμός συνέχισε να κατοικείται
μέχρι τα ρωμαϊκά χρόνια. Οι ανακαλύψεις στην περιοχή του
Κομμού περιλαμβάνουν τον μινωικό λιμενικό οικισμό και πολλά διαδοχικά κτήρια δημοσίου χαρακτήρα, που πιθανότατα
να ήταν αποθήκες ή νεώρια, και χρησίμευαν για τη φύλαξη
και την προστασία των πλοίων της Φαιστού.
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The Minoan town of Kommos is one of the most significant
archaeological sites in the prefecture of Heraklion, located
approximately 65 kilometres south of the city of Heraklion.
It was the harbour for Phaistos from 1650 until circa 1250
B.C. The town reached the peak of its prosperity during the
Middle and Late Minoan periods, however, ancient Kommos
remained populated until the Roman times. Finds at the site
of Kommos include the Minoan harbour settlement and a
row of numerous public buildings, warehouses or shipyards
most likely, which were used for the storage and protection
of the fleet of Phaistos.
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Ανεμόσπηλια
A N E M O S P I L I A
ΙΕΡΟ ΣΤΑ ΑΝΕΜΟΣΠΗΛΙΑ
Στη θέση Ανεμόσπηλια, το 1979, ανασκάφηκε από τους
Γ. και Ε. Σακελλαράκη ένα ιερό της μινωικής Κρήτης, το
οποίο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους των Αρχανών. Το κτήριο είναι ορθογώνιο και
μέσα σε αυτό έχουν βρεθεί τρία δωμάτια. Στον ναό βρέθηκαν
σκεύη, αγγεία, πιθάρια, βάσεις αγαλματιδίων. H ζωή του
κτηρίου στα Aνεμόσπηλια διήρκησε μόνο μισό αιώνα. Kαταστράφηκε ξαφνικά από σεισμό στα μέσα του 17ου αιώνα π.X.

Χάλκινο όπλο, που διακοσμείται και
από τις δύο πλευρές με το κεφάλι ζώου.
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SANCTUARY AT ANEMOSPILIA
In 1979, at the site of Anemospilia, Y. and E. Sakellarakis
unearthed a sanctuary of Minoan Crete, which is one of
the major archaeological sites of Archanes. The structure
is rectangular and three rooms have been found inside.
Utensils, vessels, pithoi (jars), statuette bases have been
discovered in the temple. Life in the building at Anemospilia lasted just half a century. It was destroyed suddenly
by an earthquake in mid-17th century BC.

Bronze weapon, decorated
with an animal head on both sides.
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Άποψη του ναού. Στο κεντρικό
δωμάτιο βρέθηκε πλήθος από σκεύη,
αγγεία και πιθάρια.
View of the temple. Numerous utensils,
vessels and jars have been found
in the main room.
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ΒΑΘΥΠΕΤΡΟ
VAT H Y P E T RO
ΜΙΝΩΙΚΗ ΕΠΑΥΛΗ ΣΤΟ ΒΑΘΥΠΕΤΡΟ
Στη μινωική Κρήτη, εκτός από τα ανάκτορα είχαν κατασκευαστεί και επαύλεις. Μια από τις πιο σημαντικές ήταν η έπαυλη
που βρίσκεται στο Βαθύπετρο, 4 χλμ. από τις σημερινές Αρχάνες. Η έπαυλη ήταν πιθανόν η οικία κάποιου τοπάρχη και έχει
τα χαρακτηριστικά ενός «μικρού ανακτόρου» με κεντρική και
δυτική αυλή, μικρό τριμερές ιερό, τρικιόνια στοά, υπόστυλη
αίθουσα με τέσσερις τετράγωνους πεσσούς, αποθήκη με 16
πιθάρια και εργαστήρια. Η έπαυλη άρχισε να κτίζεται περίπου
το 1580 π.X. Έχουν επίσης βρεθεί πατητήρι κρασιού, ελαιοπιε
στήριο και εργαστήριο πηλοπλαστικής με κεραμικό κλίβανο.
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MINOAN VILLA AT VATHYPETRO
Besides the palaces, villas were also built in Minoan Crete.
One of the most important was the villa standing at Vathypetro, 4 klm away from present-day Archanes. The villa was
possibly the residence of a local ruler and bears the features
of a “little palace” including a central and a west courtyard, a
small tripartite shrine, a three-columned portico, a hypostyle
hall with four pilasters, a storeroom containing 16 pithoi, and
workrooms. The villa began to be built around 1580 BC. A
winepress, an oil mill and a pottery workshop with a potter’s
kiln have also been found.
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ΦΟΥΡΝΙ
PHOURNI
ΜΙΝΩΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΙ
Στον λόφο Φουρνί, ανάμεσα στις Άνω και Κάτω Αρχάνες,
βρέθηκε μινωικό νεκροταφείο το οποίο θεωρείται ένα από τα
σημαντικότερα νεκροταφεία στον αιγαιακό χώρο. H χρήση
των τάφων χρονολογείται περίπου στα 2400-1200 π.X. Οι
παλαιότερες ταφές ξεκινούν την 3η χιλιετία π.X., ενώ κάποιοι
τάφοι χρησιμοποιήθηκαν για μακρότατο χρονικό διάστημα
(2000 π.X.-1350 π.X.). Η νεκρόπολη προσφέρει σημαντικές
πληροφορίες και στοιχεία για τα έθιμα ταφής των Μινωιτών
και για την ταφική λατρεία.
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MINOAN CEMETERY AT PHOURNI
On the hill of Phourni between Ano and Kato Archanes, a
small Minoan burial ground was found, which is considered
one of the most important cemeteries in the Aegean area. The
use of the tombs dates back to approximately 2400-1200 BC.
The earliest burials start in the 3rd millennium BC, while certain tombs were used for a very long time (2000 BC-1350 BC).
The necropolis provides important information and evidence on the Minoans’ burial rituals and funerary cult.
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Λεπτομέρειες από το ταφικό μνημείο.
Details from the funerary monument.
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Μάλια
M A L I A

Ενετική αναπαράσταση των Μάλιων και της ευρύτερης περιοχής, Φραντσέσκο Μπαζιλικάτα, 1618.
Venetian representation of Malia and its surrounding area, Francesco Basilicata, 1618.
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Ο αρχαιολογικός χώρος των Μαλίων βρίσκεται ανατολικά
των σημερινών Μαλίων, σε προνομιακή θέση και κοντά στη
θάλασσα. Το μινωικό ανάκτορο των Μαλίων, με έκταση 7.500
τ.μ., είναι το τρίτο μεγαλύτερο σε μέγεθος, μετά τα παλάτια
της Κνωσού και της Φαιστού. Στον θρόνο του ανακτόρου καθόταν ο βασιλιάς Σαρπηδόνας, αδερφός του Μίνωα και γιος
του Δία και της Ευρώπης. Το ανάκτορο ανήκει στη μεσομινωι
κή περίοδο, δηλαδή κτίστηκε γύρω στο 1900 π.Χ. για πρώτη
φορά· καταστράφηκε όπως όλα τα ανάκτορα το 1700 π.Χ. και
στη συνέχεια κτίστηκε ξανά γύρω στο 1650 π.Χ. μέχρι την
οριστική καταστροφή του το 1450 π.Χ. Σήμερα ο επισκέπτης
μπορεί να περπατήσει στο πραγματικό ανάκτορο, το οποίο
ανήκει στο νεοανακτορικό συγκρότημα. Το σπουδαιότερο
τμήμα του ήταν η δυτική του πλευρά, η οποία στέγαζε τα ιερά,
τα βασιλικά και τα επίσημα διαμερίσματα, αποθηκευτικούς
χώρους και σιτοβολώνες.

The archaeological site of Malia is situated east of modern
Malia, in a prime location and close to the sea. The Minoan
palace of Malia is the third largest right after the palaces of
Knossos and Phaistos, covering an area of 7,500 sq. m. On
the throne of the palace sat king Sarpedon, brother of Minos and son of Zeus and Europa. The palace belongs to the
Middle Minoan period, that is it was initially erected circa
1900 BC, destroyed like all palaces in 1700 BC, and then reconstructed circa 1650 BC until its final destruction in 1450
BC. Today, the visitor can walk through the actual palace
which forms part of the Neopalatial complex. Its most significant part was the western side, which housed the shrines,
the royal and official quarters, storerooms and granaries.
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Το Χρυσό Κόσμημα των Μαλίων,
γνωστό και ως των μελισσών ή σφηκών,
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
The Golden Jewel of Malia, also known
as the bee or wasp pendant, Archaeological
Museum of Heraklion.
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ΑΜΝΙΣΟΣ
A M N I S O S
Στα βόρεια παράλια της Κρήτης, κοντά στο Ηράκλειο, πάνω
στον πετρώδη λόφο Παλιόχωρα, ανακαλύφθηκε ο μινωικός
οικισμός της Αμνισού. Το 1932 ο Σπύρος Μαρινάτος ανέσκαψε μια μινωική έπαυλη γνωστή ως η «έπαυλη των κρίνων». Η
έπαυλη πήρε αυτό το όνομα καθώς βρέθηκαν μέσα σε αυτή
τοιχογραφίες οι οποίες αναπαριστούν ανθισμένους κρίνους.
Το όνομα Αμνισός βρέθηκε γραμμένο στις πινακίδες Γραμμικής
Γραφής Β΄ ως a-mi-mi-so. Η κατοίκηση στον χώρο της Αμνισού
αρχίζει από τη μεσομινωική περίοδο (19ος αιώνας π.X.). Στην
Αμνισό βρέθηκε μινωικό λιμάνι, κτίσματα και ένα ιερό του Διός
Θενάτα, το οποίο παρέμεινε σε χρήση μέχρι τον 2ο αιώνα μ.X.
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On the northern coast of Crete, close to Heraklion, upon
the rocky hill of Paliochora, the Minoan settlement of Amnisos was discovered. In 1932, Spyros Marinatos unearthed
a Minoan villa known as the villa of the lilies. The villa
took its name from the frescoes revealed inside that depict
blossoming lilies. The name Amnisos was found written on
Linear B tablets as a-mi-mi-so. Habitation in the region of
Amnisos begins from the Middle Minoan era (19th century
BC). A Minoan seaport, buildings and a sanctuary of Zeus
Thenatas, which remained in use until the 2nd century AD,
were found at Amnisos.

99

 Τμήμα της τοιχογραφίας από την έπαυλη των κρίνων, όπως εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

Part of the fresco from the Villa of the Lilies, as displayed in the Archaeological Museum of Heraklion.
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Σμαρί
S M A R I
ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΣΜΑΡΙΟΥ
Στην κορυφή του λόφου Προφήτη Ηλία, στο Σμαρί, οι ανασκαφές έφεραν στο φως έναν σημαντικό αρχαιολογικό χώρο.
Η αρχαιολόγος Χατζή Βαλλιάνου ανακάλυψε τον αρχαίο αυτό
οικισμό, ο οποίος αναπτύσσεται γύρω από μια ακρόπολη. Τα
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα του χώρου αυτού, επιβεβαιώνουν
τη συνεχή και μακραίωνη χρήση του, από τη Μεσομινωική
μέχρι και την Ανατολίζουσα εποχή (1800 π.Χ. – 630 π.Χ.).
Στην κορυφή του λόφου, και εντός των τειχών της πόλης
διακρίνονται τρία επιμήκη οικοδομήματα και στα βόρεια έχει
εντοπιστεί Ιερό της Αθηνάς Εργάνης, όπως πιστοποιούν κεραμικές πινακίδες με τη θεά. Μάλιστα, αυτές θεωρούνται και
οι αρχαιότερες αναπαραστάσεις της θεάς Αθηνάς στην Κρήτη.
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THE ACROPOLIS OF SMARI
At the top of the hill of Prophet Elias at Smari, the excavations brought to light an important archaeological site.
Archaeologist Hatzi Vallianou discovered this ancient
settlement which develops around an acropolis. The architectural remains of this site attest to its constant and
long use, from the Middle Minoan to the Orientalising era
(1800 BC-630 BC). At the top of the hill and within the
city walls, three oblong structures can be seen and, to the
north, the Sanctuary of Athena Ergane has been located as
attested by the terracotta tablets depicting the goddess. In
fact, these are thought to be the earliest depictions of the
goddess Athena on Crete.
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Λύκτος
LY C TO S

Μαρμάρινο άγαλμα του Ρωμαίου αυτοκράτορα
Τραϊανού, που βρέθηκε στη Λύκτο.
Marble statue of the Roman emperor Trajan,
found at Lyctos.
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Η Λύκτος ή Λύττος τοποθετείται στις βόρειες υπώρειες του
όρους Δίκτη, στο Λασίθι, κοντά στο σημερινό χωριό Λύττος.
Ο Ησίοδος την αναφέρει στη Θεογονία του ως πλούσια χώρα
της Κρήτης, καθώς επίσης και ο Όμηρος την περιλαμβάνει
στις κρητικές πόλεις που μετείχαν στον Τρωικό Πόλεμο. Η
Λύκτος ήταν η αρχαιότερη αποικία των Λακεδαιμονίων στην
Κρήτη. Η πόλη, ύστερα από πόλεμο, κυριεύτηκε από τους
Κνώσιους το 346 π.Χ. Κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, η πόλη γνώρισε νέα ακμή, όπως μαρτυρούν τα αρχιτεκτονικά λείψανα, οι
πολυάριθμες επιγραφές και τα αγάλματα. Για την υδροδότηση
της πόλης είχε κατασκευαστεί, υδραγωγείο που μετέφερε
νερό από την πηγή Κουρνιά κοντά στο Κράσι. Τα ίχνη του
ρωμαϊκού υδραγωγείου είναι και σήμερα ορατά στον αγροτικό δρόμο προς την Κασταμονίτσα. Η Λύκτος διέθετε επίσης
θέατρο, λαξευμένο στον βράχο. Η Λύκτος φαίνεται ότι συνέχισε να αποτελεί οικιστικό κέντρο μέχρι και τον 7ο αι. μ.Χ.

Lyctos or Lyttos is situated in the northern foothills of
Mount Dikte, in Lasithi, close to the present-day village of
Lyttos. Hesiod refers to it in his Theogony as a rich land of
Crete, and also Homer includes it in the Cretan towns that
engaged in the Trojan war. Lyctos was the earliest colony of
the Lacedaemonians on Crete. Following a war, the town
was occupied by the Knossians in 346 BC. During the Roman rule, the town flourished again as evidenced by architectural remains, numerous inscriptions and statues. For
the water supply of the town, an aqueduct was constructed
channelling water from the Kournia spring near Krassi.
The traces of the Roman aqueduct can still be seen along
the country road to Kastamonitsa. Lyctos also had a theatre
hewn into the rock. Lyctos appears to remain a residential
centre until the 7th c. AD.
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Γαλατάς
G A L ATA S
ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΑ
Στον βραχώδη λόφο της Γαλατιανής κεφαλής, νότια του Ηρακλείου, βρίσκεται το μινωικό ανάκτορο του Γαλατά. Πρόκειται
για ένα σπουδαίο ανάκτορο, το οποίο αναπτύσσεται σε έκταση
τεσσάρων στρεμμάτων, γεγονός το οποίο το κατατάσσει στα
μεγαλύτερα ανάκτορα της Κρήτης, το τέταρτο κατά σειρά μαζί
με της Ζάκρου. Η ανασκαφή του μινωικού οικισμού ξεκίνησε
το 1992 από τον αρχαιολόγο Γιώργο Ρεθυμιωτάκη. Τα πρώτα
τμήματα υπολογίζεται ότι κτίστηκαν κατά τη Μεσομινωική
περίοδο (1700-1650 π.Χ.), ενώ το ολοκληρωμένο ανακτορικό
συγκρότημα κατασκευάστηκε λίγο αργότερα, την εποχή της
ακμής των νέων ανακτόρων (1650-1600 π.Χ.). Ιδιαίτερη σημασία
έχει η κεντρική επίσημη Αίθουσα των πεσσών, που βρίσκεται
στην ανατολική πτέρυγα, στο κέντρο της οποίας εντοπίστηκε
μεγάλη ορθογώνια κτιστή εστία που περιβάλλεται από τέσσερις πεσσούς. Η τελευταία αποτελεί μοναδικό δείγμα μινωικής
εστίας και μάλιστα έχει οδηγήσει σε συσχετισμό της αίθουσας
αυτής με την κεντρική αίθουσα των μυκηναϊκών ανακτόρων.
Κατά το 1600 με 1500 π.Χ. άρχισε η παρακμή του ανακτόρου.
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PALACE AT GALATAS
Upon the rocky hill of Galatiani Kefali (headland), south
of Heraklion, lies the Minoan palace at Galatas. It is a
great palace covering an area of about one acre, which includes it in the largest palaces of Crete, the fourth largest
together with the palace of Zakros. The excavation in the
Minoan settlement began in 1992 by archaeologist Giorgos
Rethemniotakis. The first sections are considered to have
been erected during the Middle Minoan period (1700-1650
BC), while the complete palatial complex was constructed
slightly later, during the peak of the new palaces (1650-1600
BC). Of particular importance is the main ceremonial Hall
of the pilasters in the east wing, at the centre of which a big
rectangular built hearth surrounded by four pilasters was
located. The latter is a unique example of a Minoan hearth
and it has actually led to the association of this hall with
the main hall of the Mycenaean palaces. Between 1600 and
1500 BC the palace began to decline.
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Κάτω Σύμη
K ATO
ΙΕΡΟ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗ ΚΑΤΩ ΣΥΜΗ
Το Ιερό του Ερμή και της Αφροδίτης βρίσκεται σε υψόμετρο
1150 μ., κοντά στην Κάτω Σύμη. Ιδρύθηκε περί το 2000 π.Χ.
και η λατρεία σε αυτό συνεχίστηκε μέχρι και τα ρωμαϊκά
χρόνια, καθιστώντας το από τα πλέον διαχρονικά ιερά της
ελληνικής Αρχαιότητας. Η θέση του Ιερού ταυτίζεται με το
Ιερόν Όρος, κατά τον Πτολεμαίο. Από τον 7ο αιώνα
π.Χ. λατρευόταν εδώ ο Ερμής, ενώ στα ελληνιστικά χρόνια ξεκίνησε και η λατρεία
της Αφροδίτης.

Το «δαχτυλίδι του δρομέα» από το Ιερό της Σύμης.
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S Y M I
SANCTUARY OF APHRODITE AND HERMES AT KATO SYMI
The Sanctuary of Hermes and Aphrodite lies at an altitude
of 1150 m, near Kato Symi. It was founded circa 2000 BC
and worship at the site continued through the Roman times,
making it one of the most intertemporal sanctuaries of the
Greek Antiquity. The site of the sanctuary is connected with
the Hieron Oros (Sacred Mountain) mentioned by Ptolemy.
Hermes was worshipped here from the 7th century
BC, while the cult of Aphrodite began as well
during the Hellenistic times.

The “Runner’s Ring” from the Symi Sanctuary.
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Ευρήματα από το Ιερό
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
Finds from the Sanctuary, in the
Archaeological Museum of Heraklion.

112

113

ΑΡΚΑΔΙΑ
A R C A D I A
Κοντά στο χωριό Αφράτι, υπήρχε αρχαία πόλη, με το όνομα
Αρκαδία ή Αρκάδες. Ανασκαφή που έγινε στη θέση αυτή το
1924 έδωσε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία και έριξε αρκετό
φως και στην πρωιμότερη ιστορία της πόλης. Αποκαλύφθηκαν
πολλές κατοικίες καθώς και το νεκροταφείο της
με μεγάλους θολωτούς τάφους που συνεχίζουν
τη μινωική κληρονομιά. Η Αρκαδία ήταν μια
ανεξάρτητη πόλη που έκοβε δικά της νομίσματα. Στο σημείο αυτό βρέθηκε ένα κιονόκρανο
του 7ου π.Χ. αιώνα, με μορφή φοίνικα, το οποίο
μιμείται αιγυπτιακά πρότυπα και είναι το μοναδικό που έχει βρεθεί στην Κρήτη.

Λεπτομέρεια από την πήλινη οινοχόη
με ερωτική σκηνή ζευγαριού, που εκτίθεται στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
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Near the village of Afrati, there existed an ancient city by
the name Arcadia or Arcades. The excavation carried out at
this site in 1924 provided plenty of intriguing evidence, and
shed adequate light also on the earlier history of the city.
Numerous dwellings were revealed as well as
its cemetery containing large tholos tombs
that continue the Minoan legacy. Arcadia was
an independent town minting its own coins.
A 7th-century capital in the form of a palm
tree, which imitates the Egyptian patterns
and is the only one ever found on Crete, was
discovered at this site.

Detail from the earthen oenochoe depicting
a love scene between a couple, exhibited in the
Archaeological Museum of Heraklion.
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Χονδρός
CHONDROS
ΚΕΦΑΛΙ ΧΟΝΔΡΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ
Στην περιοχή Χόνδρου της Βιάννου, οι ανασκαφές έχουν αποκαλύψει μινωικές αρχαιότητες από την Πρωτομινωική (26002400 π. Χ) έως και την Υπομινωική (1150-1000) περίοδο. Στο
φως ήρθε ένα ενιαίο οικιστικό συγκρότημα με κατοικίες ενός
ορόφου και δωμάτια διαφόρων μεγεθών. Κάποια εξ αυτών
ήταν πλακόστρωτα, όπως πλακόστρωτες ήταν και οι εσωτερικές αυλές τους, με εστίες για μαγείρεμα σε αυτούς τους
εξωτερικούς χώρους. Στο συγκρότημα αυτό υπήρχε και ιερό. Ο
εν λόγω οικισμός φαίνεται να καταστράφηκε βίαια από φωτιά.
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KEFALI AT CHONDROS, VIANNOS
In the area of Chondros, in Viannos, excavations have unearthed Minoan antiquities from the Early Minoan (26002400 BC) through the Sub-Minoan (1150-1000BC) periods.
A residential complex containing one-storey houses and
rooms of various sizes came to light. Some of the rooms
were paved, and so were their interior courts, having hearths
for cooking in these open-air areas. This complex included
a sanctuary as well. This settlement appears to have been
destroyed suddenly by fire.
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Ρωμαϊκό ωδείο.
Roman Odeon.

Γορτυνα
G O R T Y N A
Η Γόρτυνα κατοικήθηκε από τη νεολιθική κρητική εποχή.
Κατά τη μινωική εποχή υπήρξε υποδεέστερη της Φαιστού.
Περίοδοι μεγάλης ακμής και ισχύος της Γόρτυνας υπήρξαν
η αρχαία ελληνική, η ελληνιστική και η εποχή της ρωμαϊκής
κατάκτησης της Κρήτης. Λαμπρή πρωτεύουσα της ρωμαϊκής
επαρχίας Κρήτης και Κυρηναϊκής. Έχουν ανασκαφεί το Ρωμαϊκό Πραιτόριο, οι ναοί του Απόλλωνα, του Σεράπιδος και
της Ίσιδος, ο ναός του Αγίου Τίτου, ένα από τα θέατρα και το
ρωμαϊκό Ωδείο όπου φυλάσσεται η Δωδεκάδελτος επιγραφή
των νόμων της Γόρτυνας. Οι αρχαιότεροι νόμοι της Ευρώπης,
αντιμετωπίζουν θέματα όπως υιοθεσίες παιδιών, διαζύγια,
προίκα, ύβρεις, διανομή πατρικής περιουσίας κ.ά. Από τη Γόρτυνα ξεκίνησε τον συστηματικό εκχριστιανισμό της Κρήτης
ο Απόστολος Παύλος και ο Τίτος το 61 μ.Χ. Καταστράφηκε
από τους Άραβες το 824 μ.Χ. Τμήμα της πόλης καταλαμβάνει
το χωριό Άγιοι Δέκα.
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Gortyna was inhabited as far back as the Neolithic age. During the Minoan times it was less prominent than Phaistos.
The periods of its great prosperity and power coincided
with Ancient Greece, the Hellenistic era and the Roman
occupation of Crete. It was the renowned capital city of the
Roman province of Crete and Cyrenaica. Excavations have
unearthed the Roman Praetorium, the temples of Apollo,
Serapis and Isis, the church of Aghios Titos (St Titus), one of
the theatres, and the Roman Odeon where the Dodecadeltos
(Twelve Tables Law) inscription of the Law Code of Gortys
is housed. The most ancient laws of Europe address issues
such as the adoption of children, divorce, dowry, insults, division of patrimony, etc. Paul the Apostle and Titus initiated
systematic Christianisation from Gortys in 61 AD. The town
was destroyed by the Arabs in 824 AD. The village of Aghioi
Deka lies on part of the ancient town.

119

Η Επιγραφή της Γόρτυνας, ο αρχαιότερος νομοθετικός Κώδικας στον ευρωπαϊκό χώρο.
The Inscription of Gortyn, the oldest Law Code in Europe.
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Πραιτώριο. / Praetorium.
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Ιερό Πυθίου Απόλλωνα.
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Sanctuary of Apollo Pythios.
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Η βασιλική
του Αγίου Τίτου.
The basilica
of Aghios Titos.
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Ιερό Αιγυπτιακών Θεοτήτων. / The Sanctuary of Egyptian Deities.
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Άγαλμα Αντωνίνου του Ευσεβή. / Statue of Antoninus Pius.
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Κυδωνία
K Y D O N I A
Η αρχαία Κυδωνία βρισκόταν στη θέση της σημερινής σύγχρονης πόλης των Χανίων, στον λόφο Καστέλι. Σύμφωνα με μια
εκδοχή, το όνομά της προέρχεται από τον Κύδωνα, τον μυθικό
γιο του Μίνωα και της νύμφης Ακακκαλίδας. Τα αρχαιολογικά
ευρήματα που ήρθαν στο φως κατά τις ανασκαφές στον παραλιακό λόφο Καστέλι και στη γειτονική συνοικία Σπλάντζια,
στην Παλιά Πόλη Χανίων, αντιπροσωπεύουν όλες τις χρονολογικές φάσεις του μινωικού πολιτισμού, ξεκινώντας από την
Πρωτομινωική Ι (περίπου 3650-3000 π.Χ.) και καταλήγοντας
στην Υστερομινωική ΙΙΙ Γ (περίπου 1190-1070 π.Χ.) περίοδο.
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Ancient Kydonia was situated at the site of the modern
city of Chania, on Kasteli hill. A version has it that its
name comes from Kydon, the legendary son of Minos
and nymph Akakkalis. Archaeological finds unearthed
during the excavations on the coastal Kasteli hill and the
neighbouring settlement of Splantzia, in the Old Town of
Chania, represent every chronological phase of the Minoan Civilisation, starting from Early Minoan I (circa 3650
– 3000 B.C.) and reaching the Late Minoan III C period
(circa 1190 – 1070 B.C.).
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Στη συλλογή του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων
εκτίθενται πλούσια ευρήματα της Αρχαίας Κυδωνίας,
καθώς και εκθέματα από τη νεολιθική εποχή
έως και τα χρόνια της ρωμαιοκρατίας από όλη την Κρήτη.
The collection of the Archaeological Museum of Chania includes
a rich collection of finds from Ancient Kydonia as well as exhibits
from all over Crete from the Neolithic era up to the Roman rule.
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Άπτερα
A P T E R A
Η αρχαία Άπτερα, η πιο εμπορική πόλη της Κρήτης και μια
από τις πιο ισχυρές, βρίσκεται στο χαμηλό ύψωμα Παλιόκαστρο, με τον κόλπο της Σούδας στα βόρεια και την οροσειρά
των Λευκών Ορέων στα νότια. Η πόλη είχε ως επίνειά της το
Μαράθι και τις σημερινές Καλύβες, λιμάνια που την έκαναν
ένα από τα σπουδαιότερα εμπορικά κέντρα της Κρήτης.
H περίοδος ακμής της πόλης ξεκινά από τους κλασικούς
ελληνιστικούς χρόνους. Κατά τον 4ο αι. π.Χ. κόβει το δικό
της νόμισμα και αναπτύσσει σχέσεις με μεγάλα κέντρα της
ελληνιστικής επικράτειας. Κατά τη ρωμαϊκή εποχή, η πόλη
γνωρίζει νέα ακμή, με μεγάλα δημόσια κτήρια να σώζονται
μέχρι σήμερα όπως τα συγκροτήματα των ρωμαϊκών δεξαμενών. Η κατοίκησή της συνεχίζεται έως τα βυζαντινά χρόνια,
οπότε καταστρέφεται από ισχυρό σεισμό.
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Ancient Aptera, a major trading post and one of the most
powerful cities of Crete, lies on the low hill of Paliokastro,
the bay of Souda being to the north and the mountain range
of Lefka Ori (White Mountains) to the south. The city’s
harbours were Marathi and present-day Kalyves, which
made it one of the major commercial centres of Crete.
The heyday of the city starts in the Classical-Hellenistic
times. During the 4th c. BC, it strikes its own coins and
establishes relations with the big centres of the Hellenistic
world. During the Roman era, the city flourishes again,
with big public buildings, such as the complexes of the
Roman cisterns, surviving to the present day. Its habitation
continues until the Byzantine times, when it is destroyed
by a strong earthquake.
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Αρχαίο θέατρο Απτέρας.
Ancient theatre of Aptera.
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Οικία με περίστυλη αυλή. / House with a peristyle.
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Τρίκλητη ρωμαϊκή δεξαμενή.
Tripartite Roman cistern.
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Δίκτυννα
D I K T Y N N A
Η αρχαία Δίκτυννα βρίσκεται 45 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από
την πόλη των Χανίων. Στο σημείο υπήρχε ναός αφιερωμένος
στην Αρτέμιδα Βριτόμαρτι, τη θεά και προστάτιδα του κυνηγιού και αποτελεί το σπουδαιότερο κέντρο λατρείας στη
δυτική Κρήτη. Τα ερείπια του ναού που αντικρίζει σήμερα
ο επισκέπτης στην αρχαία Δίκτυννα είναι ρωμαϊκού οικοδομήματος, πάνω στο οποίο τον 9ο αιώνα είχε κτιστεί και
χριστιανικό μοναστήρι, αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο. Στο
παραθαλάσσιο αυτό σημείο οι συνεχείς επιδρομές των πειρατών κατέστρεψαν και τα δύο κτήρια.
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Ancient Diktynna lies 45 kilometres southwest of the city of
Chania. There used to be a temple at this location dedicated
to Artemis Britomartis (Sweet Maiden), the goddess and
patroness of hunting, and constitutes the most significant
worship centre in southern Crete. The ruins of the temple
that visitors see at ancient Diktynna nowadays are those of
the Roman edifice, on the site of which a Christian monastery dedicated to Aghios Georgios was also built in the 9th
century. Frequent pirate raids in this coastal area destroyed
both structures.
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ΜΑΛΕΜΕ
M A L E M E
Στο Μάλεμε αποκαλύφθηκε τυχαία το 1907 ένας πολύ καλά
διατηρημένος μινωικός τάφος. Η αρχιτεκτονική του κτίσματος και οι διαστάσεις του είναι εντυπωσιακές, και ανήκει στην
δεύτερη υστερομινωική περίοδο. Ο ταφικός του θάλαμος,
είναι κτισμένος από ογκόλιθους πωρόλιθου και με συνολικό
ύψος γύρω στα 4 μ., έχει τετράγωνη κάτοψη και κατέληγε σε
πυραμιδοειδή στέγη. H πρόσβαση γινόταν μέσα από έναν
μεγάλο δρόμο, με πετρόκτιστα τείχη ενώ το πάτωμα στον
χώρο καλυπτόταν από κοκκινωπό επίχρυσμα. Το 1943-44,
έπεσε βόμβα που προκάλεσε μερική κατάρρευση της στέγης
και επιχωμάτωση του θαλάμου. Από την ανασκαφή βρέθηκαν
μόνο δύο σφραγιδόλιθοι, ο ένας από χαλκό και ο άλλος από
αχάτη, καθώς και ορισμένα θραύσματα αγγείων.
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A very well preserved Minoan tomb was revealed accidentally at Maleme, in 1907. The architecture of the structure
and its dimensions are impressive, and it belongs to the
second Late Minoan period. Its burial chamber is built of
limestone boulders at a total height of about 4 m, it has a
square ground plan and ended in a pyramidal roof. Access
was achieved by a long dromos with stone-built walls,
while the chamber floor was covered with reddish mortar. A bomb fell in 1943/44, causing the partial collapse of
the roof and the backfill of the chamber. The excavation
unearthed only two seal stones, one made of copper and
the other of agate, together with some vessel fragments.
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ΝΕΑ ΡΟΥΜΑΤΑ
N E A

R O U M ATA

Στον Πλατανιά, στην ορεινή κοιλάδα των Νέων Ρουμάτων, το
1980 ανακαλύφθηκε τυχαία ένας σημαντικός θολωτός τάφος,
ο οποίος χρονολογείται στην Πρωτομινωική Ι περίοδο (περίπου 3500-2900 π.Χ.). Ο τάφος είναι μικρών διαστάσεων σε
σύγκριση με τους άλλους τάφους που έχουν βρεθεί στην Κρήτη, γεγονός που προσδίδει νέα στοιχεία για την αρχιτεκτονική
εκείνης της περιόδου. Μέσα στον τάφο βρέθηκε ένας νεκρός
σε συνεσταλμένη στάση και δύο κτερίσματα, μια σφαιρική χύτρα και ένα κυλινδρικό κύπελλο. Στην ίδια περιοχή έχει έρθει
στο φως και δεύτερος θολωτός τάφος. Ίχνη πρωτομινωικών
εγκαταστάσεων έχουν εντοπιστεί σε διάφορα υψώματα γύρω
από την κοιλάδα των Νέων Ρουμάτων.
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At Platanias, in the mountainous valley of Nea Roumata, a
significant tholos (beehive) tomb dating back to the Early
Minoan I period (circa 3500-2900 BC) was discovered
accidentally in 1980. The tomb is small compared to other
tombs found on Crete, which provides new information
on the architecture of the time. Inside the tomb a body in a
contracted position was found, as well as two grave goods,
a spherical pot and a cylindrical cup. A second tholos tomb
has also been brought to light in the same area. Traces
of Early Minoan facilities have been located on various
mounds around the valley of Nea Roumata.
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Κίσαμος
K I S S A M O S
Η αρχαία Κίσαμος είναι παράλια πόλη στη βόρεια ακτή της
δυτικής Κρήτης, πλαισιώνει τον ομώνυμο κόλπο, ήδη από τον
15ο αι. Μαρτυρίες νεολιθικής κατοίκησης έχουμε στο σπήλαιο
της Αγίας Σοφίας στα Τοπόλια. Οι απαρχές της κατοίκησης
ανάγονται στους μινωικούς χρόνους. Αυτή η πόλη ήταν το
λιμάνι της αρχαίας Πολυρρήνιας, της παλαιότερης δωρικής
πόλης της Κρήτης, 7 χλμ. νότια της Κισάμου, ναυτικό και
εμπορικό κέντρο της περιοχής. Μετά τη ρωμαϊκή κατάκτηση
της Κρήτης (69 π.Χ.), η Κίσαμος γνώρισε μεγάλη οικονομική
και οικιστική ανάπτυξη.
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Ancient Kissamos is a coastal city-state on the north shore
of western Crete, surrounding the homonymous bay since
as early as the 15th c. Neolithic era habitation evidence
is found in Aghia Sophia cave, at Topolia. The earliest
habitation dates back to the Minoan era. This ancient city
was the harbour of ancient Polyrrhenia, the oldest Doric
town in Crete, 7 klm south of Kissamos, a maritime and
commercial centre of the region. After the Roman conquer
of Crete (96 B.C.) Kissamos enjoyed remarkable economic
and urban growth.
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Αρχαιολογικό
Μουσείο Κισσάμου.
Archaeological
Museum of Kissamos.
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Φαλάσαρνα
PHALASARNA
Η θέση της αρχαίας Φαλάσαρνας εντοπίζεται στο δυτικό άκρο
του ακρωτηρίου της Γραμβούσας, στη δυτική ακτή της Κρήτης.
Ενδείξεις κατοίκησης στον χώρο εντοπίζονται από τη μινωική
εποχή. Ωστόσο, τα ευρήματα του νεκροταφείου πιστοποιούν
την οργάνωση της πόλης στην αρχαϊκή περίοδο (αρχές 6ου π.Χ.
αι.). Ο 4ος και ο 3ος π.Χ. αι. ήταν εποχή ακμής για τη Φαλάσαρνα, που έγινε μια ισχυρή ναυτική δύναμη στους εμπορικούς
δρόμους της δυτικής Μεσογείου, οχυρώθηκε, κοσμήθηκε με
ναούς και δημόσια κτήρια και έκοψε δικά της νομίσματα. Οι
ανασκαφές έχουν φέρει στο φως το αρχαίο λιμάνι, την πόλη,
το νεκροταφείο, όπως επίσης και έναν λαξευτό πέτρινο θρόνο.
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The site of ancient Phalasarna is located at the western end
of the headland of Gramvoussa, on the western coast of
Crete. Habitation evidence dates back to the Minoan era.
However, findings at the burial site attest to the organisation
of the city in the archaic period (early 6th c. B.C.). The 4th
and 3rd c. BC were times of great prosperity for Phalasarna, which grew into a powerful naval power on the trade
routes of the west Mediterranean. It was fortified, decorated
with temples and public structures, and minted its own
coins. Excavations have unearthed the ancient harbour,
the town, the burial site as well as a carved stone throne.

171

172

173

Ο Θρόνος της Φαλάσαρνας.
The Throne of Phalasarna.
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ΠΟΛΥΡΡΗΝΙΑ
POLYRRHENIA
Η Πολυρρήνια υπήρξε μια αρχαία πόλη-κράτος γνωστή σε
ολόκληρη την Κρήτη στην εποχή της, που κυριαρχούσε για
αιώνες στη δυτική ακτή της Κρήτης. Η αρχαία Πολυρρήνια
βρίσκεται πολύ κοντά στο ομώνυμο, σύγχρονο χωριό του
Κισσάμου. Η ιστορία της ξεκινά από την τελευταία μινωική
περίοδο και φτάνει μέχρι τη ρωμαϊκή εποχή, από όπου σώζονται και τα περισσότερα ευρήματα μέχρι σήμερα. Η ακρόπολή της σώζεται σε έναν απόκρημνο βράχο λίγο έξω από
το χωριό, σε υψόμετρο 418 μέτρων. Από αυτό το στρατηγικό
σημείο, ο παρατηρητής έχει θέα προς το Λυβικό, αλλά και το
Κρητικό πέλαγος. Μέσα στο χωριό σώζονται αρκετά ερείπια
της ελληνιστικής, ρωμαϊκής και βυζαντινής περιόδου, όπως
το ρωμαϊκό υδραγωγείο, παλιά σπίτια και ενετικές καμάρες.
Στην Ακρόπολη της Πολυρρήνιας υπήρχε ο ναός της Δικτύννης Αρτέμιδος, του σημαντικότερου ιερού της. Σε εκείνο το
σημείο σήμερα βρίσκεται το εκκλησάκι των Αγίων Πατέρων,
που κτίστηκε το 1894 με υλικά του πρωτότυπου αρχαίου ναού.
Η Πολυρρήνια έγινε ισχυρή πόλη και διατηρούσε 2 λιμάνια
στα Φαλάσσαρνα και στην Κίσαμο. Το όνομα «Πολυρρήνια»
προέρχεται από το «πολύ» και το «ρήνια», που στα αρχαία
ελληνικά σήμαινε πρόβατα. Το όνομα υποδηλώνει ότι η κύρια
ασχολία των κατοίκων της Πολυρρήνιας ήταν η κτηνοτροφία.
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Polyrrhenia was an ancient city-state known throughout
Crete in its time, which dominated the west coast of Crete
for centuries. Ancient Polyrrhenia lies very close to the
present-day village by the same name in Kissamos. Its
history starts in the last Minoan period and reaches the
Roman era to which most of the finds date back so far. Its
acropolis survives upon a crag just outside the village, at an
altitude of 418 metres. This strategic location provides the
observer with a view of both the Libyan and the Cretan seas.
The village preserves several remains of the Hellenistic,
the Roman and the Byzantine periods, such as the Roman
aqueduct, old houses and Venetian arches. The Acropolis
of Polyrrhenia included the temple of Diktynna (Lady of
the Nets) Artemis, its major sanctuary. On the very site
stands the chapel of Aghioi Pateres (Holy Fathers) nowadays, built of materials from the original ancient temple in
1894. Polyrrhenia developed into a powerful city and used
two harbours at Phalassarna and at Kissamos. The name
“Polyrrhenia” derives from the word “poly” (many, much)
and the word “rhenia” which meant “sheep” in ancient
Greek. The name indicates that the main occupation of the
Polyrrhenia inhabitants was livestock farming.
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Χάλκινο κάλυμμα καθρέφτη
με κεφάλι γυναίκας.
Bronze mirror cover
with head of a woman.
Η εκκλησία των 99 Αγίων Πατέρων,
που κτίστηκε το 1894 με υλικά του πρωτότυπου
αρχαίου ναού της Δίκτυννας Άρτεμις.
The church of 99 Aghioi Pateres (St Fathers),
built in 1894 with materials from the original
ancient temple of Artemis Diktynna. 
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ΑποκόρωναΣ
APOKORONAS
ΘΟΛΩΤΟΣ ΤΑΦΟΣ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
Στον Αποκόρωνα Χανίων, 1 χλμ από το χωριό Φυλακή ανακαλύφθηκε θολωτός μινωικός τάφος. Χρονολογείται στην
Υστερομινωική περίοδο (14ος - 13ος αι. π.Χ). Μακρύς
κτιστός δρόμος οδηγεί στην είσοδό του. Ο τάφος
είναι λαξευμένος στο μαργαϊκό ασβεστόλιθο και ο
θάλαμος έχει τετράγωνο σχήμα και είναι κατασκευασμένος από ορθογώνιους ασβεστόλιθους. Η στέγη
του έχει πυραμιδοειδή μορφή. Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε το 1981 και ο τάφος βρέθηκε συλημένος,
ωστόσο έχουν σωθεί κάποια κτερίσματα. Ο αριθμός
των νεκρών δεν είναι γνωστός, βρέθηκαν όμως τα
οστά ενός ενήλικα και ενός παιδιού.
Διακοσμητική πλάκα από τάφο στη Φυλακή
Αποκορώνου, Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων.
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THOLOS TOMB AT FYLAKI, APOKORONAS
In Apokoronas, Chania, 1 klm from the village of Fylaki, a
tholos (beehive) Minoan tomb was discovered. It dates back
to the Late Minoan period (14th-13th c. BC). A
long built dromos (way) leads to its entrance.
The tomb is carved into marly limestone and the
chamber is square in shape, made of rectangular
limestones. Its roof has a pyramidal form. The
excavation was carried out in 1981 and the tomb
was found plundered, however, certain grave offerings have survived. The number of those buried
is not known, but the bones of one adult and one
child have been found.
Decorative plate from Fylaki in Apokoronas,
Archaeological Museum of Chania.
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ΘΟΛΩΤΟΣ ΤΑΦΟΣ ΣΤΟ ΣΤΥΛΟ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
Νότια του αρχαιολογικού χώρου της Απτέρας και ανατολικά
του επαρχιακού δρόμου που οδηγεί στο χωριό Στύλος Αποκορώνου, βρέθηκε θολωτός τάφος, ο οποίος ανήκει στην Υστερομινωική ΙΙΙ Β περίοδο. Ο τάφος είναι κτισμένος πάνω στον
λόφο Αζοϊρές και είναι μνημειακός. Ένα κατηφορικό μονοπάτι
κτισμένο με πέτρες οδηγεί στην είσοδο του υπόγειου τάφου.
Πρόκειται για θολωτό τάφο που κτίστηκε από πέτρες τοποθετημένες η μια πάνω στην άλλη έτσι ώστε τα διαδοχικά στρώματα να πλησιάζουν βαθμιαία το κέντρο του τάφου, ώσπου τελικά
συναντιούνται. Ανασκάφηκε το 1961 από τον Κ. Δαβάρα και
τον Νικ. Πλάτωνα και βρέθηκε συλημένος. Στο σημείο βρέθηκαν 12 κύπελλα της όψιμης ελληνιστικής περιόδου.
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THOLOS TOMB AT STYLOS, APOKORONAS
South of the archaeological site of Aptera and east of the
country road leading to the village of Stylos in Apokoronas, was discovered a tholos tomb which belongs to the
Late Minoan III B period. The tomb is built on the hill of
Azogyres and is monumental. A downhill path lined with
stones leads to the entrance of the subterranean tomb. It is
a tholos tomb built of stones placed one on top of the other
in a way that the successive courses gradually taper toward
the top of the tomb until they eventually meet. It was excavated by K. Davaras and Nik. Platon in 1961 and was found
plundered. Twelve cups of the Late Hellenistic period were
discovered in the site.
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ΕΛΥΡΟΣ
E LY R O S
Η Αρχαία Έλυρος βρίσκεται βορειοδυτικά της Σούγιας,
κτισμένη στον λόφο Κεφαλά, λίγα χιλιόμετρα από το χωριό
Ροδοβάνι. Οι μελετητές θεωρούν την Έλυρο ως μια από τις
σημαντικότερες αρχαίες πόλεις της νοτιοδυτικής Κρήτης
κατά τους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους. Η Έλυρος
είχε δύο λιμάνια, το ένα βρισκόταν στην αρχαία Λισσό και το
δεύτερο στην πόλη Συίας, που είναι η σημερινή γειτονική Σούγια. Έκοβε δικό της νόμισμα, γεγονός που πιστοποιεί την ισχύ
της, το οποίο χρησιμοποιούσαν και άλλες γειτονικές πόλεις,
όπως η Λυσσός, η Τάρρα και η Υρτακίνα. Καταστράφηκε στα
βυζαντινά χρόνια από τους Άραβες Σαρακηνούς, που έφτασαν
σε μεγάλους αριθμούς στην Κρήτη από την Ισπανία. Ακόμα,
η πόλη θεωρείται ως η γενέτειρα πόλη του λυρικού ποιητή
Θαλήτα. Η Έλυρος έστειλε κατά τον 3ο αι., στο Μαντείο των
Δελφών, ένα χάλκινο σύμπλεγμα, που αναπαριστά μια γίδα
που θήλαζε τους ήρωες Φυλακίδη και Φίλανδρο, γιους του
Απόλλωνα και της νύμφης Ακακαλλίδας.
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Ancient Elyros lies northwest of Soughia, and is built on
the Kefalas hill, a few kilometres off Rodovani village. Historians consider Elyros one of the major ancient cities of
southwestern Crete during the Hellenistic and the Roman
times. Elyros had two harbours, one in ancient Lissos and
the other in the town of Soughia, which is the neighbouring
present-day Soughia. It minted its own coins, which attests
to its power, used also by other neighbouring cities such as
Lyssos, Tarra, and Hyrtakina. It was destroyed in the Byzantine times by Saracen Arabs, who arrived in Crete from
Spain in large numbers. Moreover, the city is regarded as
the birthplace of the lyric poet Thaletas. In the 3rd century,
Elyros sent the Oracle of Delphi a bronze group representing a goat lactating the heroes Phylakides and Philandros,
sons of Apollo and the nymph Akakkalis.
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Ασημένια δραχμή από την Έλυρο. Διακρίνεται η επιγραφή ΕΛ-Υ ΡΙΟ-Ν,
κεφαλή κρητικής κατσίκας, αιχμή του δόρατος, καθώς και μέλισσα στη Β' όψη.
Silver drachma from Elyros. There can be seen the inscription ΕΛ-Υ ΡΙΟ-Ν
(EL-Y RIO-N), the head of a Cretan goat, a spearhead, and a bee on the reverse.
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ΛΙΣΣΟΣ
L I S S O S
Η αρχαία Λισσός, βρίσκεται στην νότια Κρήτη, πολύ κοντά στη
σημερινή Σούγια. Η ίδρυσή της εντοπίζεται από την κλασική
εποχή. Ήταν πολύ σημαντική αυτόνομη πόλη της Κρήτης.
Υπήρξε ένα από τα δύο λιμάνια της αρχαίας Ελύρου. Η πόλη
ήταν θρησκευτικό κέντρο κατά την Αρχαιότητα και γι’ αυτό δεν
διέθετε οχύρωση για προστασία της. Ήταν ιδιαίτερα φημισμένη
για το περίφημο ασκληπιείο της, το οποίο επισκεπτόταν κατά
την Αρχαιότητα ασθενείς από κάθε μεριά της Κρήτης, καθώς
διέθετε ιαματικά νερά. Ο ναός του Ασκληπιού, χρονολογείται
στον 3ο αιώνα π.Χ και ήρθε στο φως με τις ανασκαφές που
έγιναν από το 1957 έως το 1960. Η κατασκευή του ήταν από
μεγάλους πελεκητούς λίθους. Εκτός από το ασκληπιείο, ερείπια
κτηρίων είναι διάσπαρτα σε ολόκληρη την κοιλάδα. Με τις ανασκαφές βρέθηκε και το άγαλμα του ίδιου του Ασκληπιού. Στην
ίδια περιοχή δεσπόζει ο ναός του Αγίου Κήρυκου με εντυπωσιακές αγιογραφίες· είναι κτισμένος στη θέση παλαιοχριστιανικής
εκκλησίας του 4ου-5ου αιώνα.
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Ancient Lissos is situated in south Crete, very close to
present-day Soughia. Its establishment is identified in the
Classical era. It was a major autonomous city of Crete. It
was one of the two harbours of ancient Elyros. The city was
a religious centre during antiquity and therefore it was not
fortified for protection. It was especially famous for its renowned asclepeion (healing temple), which was visited by
patients from across Crete during antiquity as it had thermal
waters. The temple of Asclepios dates back to the 3rd century BC and came to light during the excavations carried out
from 1957 to 1960. It was built of large hewn stones. Apart
from the asclepeion, the remains of buildings are scattered
throughout the valley. The excavations also unearthed the
statue of Asclepios himself. The same site is dominated by
the church of Aghios Kirykos (Saint Cyricus), featuring
impressive iconographies, which was built on the site of an
early-Christian church of the 4th-5th century.
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Το Ασκληπιείο της Λισσού.
The Asclepieium of Lissos.
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Ανώπολη
A N O P O L I S
Στον επάνω λόφο της Αγ. Αικατερίνης, δυτικά και νοτιοδυτικά του σημερινού ομώνυμου χωριού, έχουν εντοπιστεί τα
ερείπια της αρχαίας Ανωπόλεως. Η Ανώπολη ήταν ανεξάρτητη πόλη και είχε δικό της νόμισμα. Το λιμάνι της περιοχής
ήταν ο Φοίνιξ, το σημερινό Λουτρό. Η πόλη ήκμασε κατά
τους ελληνιστικούς, ρωμαϊκούς και βυζαντινούς χρόνους.
Οι πηγές παραδίδουν ότι τον 3ο αι. π.Χ. καταλήφθηκε από
τη γειτονική Αραδήνα και απελευθερώθηκε από τον Χαρμάδα, πολίτη της Ανωπόλεως. Σώζονται υπολείμματα των
δεξαμενών ύδρευσης της πόλης.
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On the upper hill of Aghia Aikaterini, west and southwest
of the present-day village by the same name, the remains
of ancient Anopolis have been identified. Anopolis was an
independent city and had its own coinage. The harbour of
the region was Phoenix, modern Loutro. The city flourished
during the Hellenistic, the Roman and the Byzantine times.
According to the sources, it was captured by neighbouring
Aradena in the 3rd c. BC, and was liberated by Harmantas,
a citizen of Anopolis. The remains of the city water supply
reservoirs are preserved.
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ΓΑΥΔΟΣ
G AV D O S
Λακκοειδής τάφος και αγγεία από την ταφή.
Βρυσάλια Κόρφου. / Pit grave and vessels of the
burial. Vrysalia at Korfos .

Πιθοταφή. / Pithos burial.
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Ο αρχαιολογικός πλούτος της Γαύδου είναι πάρα πολύ μεγάλος με διάσπαρτες αρχαιότητες σε όλο το νησί. Στην ευρύτερη
περιοχή του Κόρφου σωστική ανασκαφή αποκάλυψε έναν
κατεστραμμένο λακκοειδή τάφο με 12 αγγεία χειροποίητα
εξαιρετικής ποιότητας, χρονολογούνται στα τέλη της 4ης
χιλιετίας π.Χ., (τελική νεολιθική). Στην Κρήτη η εποχή του
Χαλκού ταυτίζεται με τον μινωικό πολιτισμό (3200/30001000 π.Χ.). Στην ευρύτερη περιοχή του Κόρφου
κοντά στην ακτή ανασκάφηκαν δύο χώροι ενός
κτηρίου. Το κτήριο χρονολογείται στα πρωτοανακτορικά χρόνια (1900-1700 π.Χ.). Επίσης
σωστική ανασκαφή στο ρέμα του Αγίου
Παύλου απέδωσε 18 αγγεία που είχαν
αποθηκευτεί σε βραχοσκεπή που κατέρρευσε και ήταν μάλλον ενταγμένη σε
κτηριακή εγκατάσταση, κατά τη συνήθη
Αγγεία από την ανασκαφή.

The archaeological wealth of Gavdos is of great value, containing scattered antiquities across the island. In the surrounding area of Korfos, a rescue excavation revealed a destroyed pit grave with 12 handmade vessels
of exquisite quality, which hark back to the
late-4th millennium BC (Final Neolithic).
In Crete, the Bronze Age identifies with
the Minoan Civilisation (3200/30001000 BC). In the surrounding area of
Korfos near the shore, two rooms
of a building were unearthed. The
building dates back to the Early
Palatial times (1900-1700 BC). In
addition, a rescue excavation in the
stream of Aghios Pavlos produced 18
vessels stored in a rock shelter, which
Vessels from the excavation.
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Αγροικία με ελαιοπιεστήριο. / Farmhouse with oil press.
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πρακτική στο νησί. Τα περισσότερα αγγεία είναι χρηστικά,
προϊόντα τοπικού εργαστηρίου και χρονολογούνται στη
νεοανακτορική περίοδο (1700-1450 π.Χ.). Ο οικισμός στον
Άγιο Ιωάννη παραμένει ο σημαντικότερος του νησιού. Μια
ενδιαφέρουσα πληροφορία προέρχεται από την προφορική
παράδοση, σύμφωνα με την οποία τα ερείπια ενός κτηρίου
στην κορυφή του λόφου του Αϊ-Γιάννη χαρακτηρίζονται
ως «Επισκοπείο». Ο όρμος Λαυρακάς στις βορειοδυτικές
υπώρειες του υψώματος χρησιμοποιήθηκε ως αγκυροβόλιο
-λιμάνι. Στη διαδρομή από τον οικισμό προς τον Λαυρακά
εντοπίζεται το αρχαίο νεκροταφείο της πόλης. Σήμερα ανάμεσα στους κέδρους και στις αμμοθίνες είναι ορατοί 20 λαξευτοί
θαλαμοειδείς τάφοι με δρόμο.

had collapsed and was probably part of a facility, according
to customary practices on the island. Most of the vessels are
utensils, products of a local workshop, and date back to the
Neopalatial Period (1700-1450 BC). The settlement at Aghios
Ioannis is the most important of the island. An interesting
piece of information comes from the oral tradition by which
the remains of a structure at the top of the Ai Yannis hill
are defined as the “Episcopeion” (Bishop’s seat). The bay of
Lavrakas on the northwestern hillside was used as an anchorage/harbour. On the way from the settlement to Lavrakas is
located the ancient cemetery of the city. Nowadays, among
the cedars and the sand dunes, 20 rock-hewn chamber tombs
with a dromos can be seen.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων

Ephorate of Antiquities of Chania
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Ελεύθερνα
ELEFTHERNA
Η Ελεύθερνα βρίσκεται 30 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της
πόλης του Ρεθύμνου, σε υψόμετρο 380 μέτρων και αποτελεί
τον σημαντικότερο αρχαιολογικό χώρο του νομού Ρεθύμνου.
Τον 3ο π.Χ. αι. η Ελεύθερνα πολεμούσε εναντίον των Ροδίων
και των συμμάχων τους Κνωσίων. Όταν το 220 π.Χ. οι κρητικές πόλεις πολεμούσαν μεταξύ τους, η Ελεύθερνα στάθηκε
στο πλευρό της Κνωσού. Όμως αναγκάστηκε να εγκαταλείψει αυτήν τη συμμαχία μετά από πολιορκία των αντιπάλων.
Το 68 π.Χ. όταν ο Μέτελλος έκανε επίθεση στην Ελεύθερνα,
η πόλη κατόρθωσε να αντισταθεί για αρκετό καιρό στην πολιορκία των Ρωμαίων λόγω του οχυρού της θέσης της, αλλά
τελικά κυριεύτηκε ύστερα από προδοσία.
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Eleftherna lies 30 kilometres northeast of the city of
Rethymno at an altitude of 380 metres and is the most significant archaeological site of the prefecture of Rethymno.
During the 3rd c. B.C., Eleftherna declared war on Rhodes
and its ally, Knossos. When the Cretan cities were at war
against each other, Eleftherna sided with Knossos. Besieged by the enemy though, Eleftherna was compelled to
abandon this alliance. When Metellus attacked Eleftherna
in 68 B.C., the city managed to resist the Roman siege for
some time owing to its fortified location, but finally it fell
through treason.
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Λάππα
LAPPA
Η αρχαία Λάππα είναι κτισμένη 27 χλμ. νοτιοδυτικά της
πόλης του Ρεθύμνου, στην περιοχή της σημερινής Αργυρούπολης. Η Λάππα, μετέπειτα Λάππη ή Λάμπη, ανήκε
στις πόλεις που λέγεται ότι ίδρυσε στην Κρήτη ο βασιλιάς
των Μυκηνών και του Άργους Αγαμέμνονας. Στη Λάππα
κατέφυγαν οι Λύττιοι μετά τη σφαγή της Λύττου από την
Κνωσό. Το 193 π.Χ. η Λάππα σύναψε συμμαχία με την Τέω
της Ιωνίας και δέκα χρόνια αργότερα με την Πέργαμο.
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Ancient Lappa is built 27 klm southwest of the city of
Rethymno, in the area of modern-day Argyroupolis. Lappa,
later Lappe or Lampe, belonged to the cities said to have
been founded on Crete by the king of Mycenae and Argos,
Agamemnon. It was in Lappa that the Lyttians found refuge after the massacre of Lyttos by the Knossians. Lappa
formed an alliance with Teo of Ionia in 193 B.C. and also
with Pergamos ten years later.
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Αρμένοι
ARMENI
ΥΣΤΕΡΟΜΙΝΩΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΑΡΜΕΝΩΝ
Το 1969 κοντά στο χωριό των Αρμένων, δύο μαθητές ανακάλυψαν αγγεία προερχόμενα από τη θέση Πρινοκέφαλο.
Η έρευνα στην περιοχή έδειξε ότι υπάρχει νεκροταφείο υστερομινωικών χρόνων, το οποίο έκτοτε ανασκάπτεται συστηματικά. Αποκαλύφθηκαν 220 τάφοι, όλοι λαξευτοί
θολωτοί εκτός από έναν, ο οποίος είναι κτιστός
θολωτός. Οι τάφοι ήταν οικογενειακοί και
βρέθηκαν ασύλητοι. Πλήθος από ευρήματα όπως όπλα, εργαλεία, κοσμήματα
παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για
την τέχνη, τη θρησκεία και την κοινωνική
οργάνωση της εποχής.

LATE MINOAN CEMETERY OF ARMENI
In 1969, near Armeni village, two pupils found vessels
coming from the site called Prinokefalos. Investigation of
the area demonstrated that there is a Late Minoan burial
ground, which has been excavated systematically since then.
220 tombs have been revealed, all of which
are rock-cut tholos except for one which is a
built tholos. They were family graves and
were found unplundered. Numerous
finds, such as weapons, tools and
jewellery, provide valuable information on art, religion and social
organisation of the time.

 Πήλινες λάρνακες που βρέθηκαν στο
υστερομινωικό νεκροταφείο των Αρμένων.
Earthen larnakes found in the Late Minoan
cemetery of Armeni. 
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Ζώμινθος
ZOMINTHOS
Η αρχαία Ζώμινθος βρίσκεται 7 χλμ. δυτικά των Ανωγείων,
πάνω στον δρόμο που οδηγεί στο οροπέδιο της Νίδας. Το
1982, έπειτα από τυχαία συνομιλία που είχε με έναν βοσκό, ο
αρχαιολόγος Γιάννης Σακελλαράκης ανακαλύπτει τη μινωική εγκατάσταση της Ζωμίνθου, σε υψόμετρο 1.187 μέτρων.
Πρόκειται για ένα οικοδόμημα διώροφο (ή ίσως και τριώροφο) έκτασης 1.360 τ.μ. με προσανατολισμό από Βορρά προς
Νότο, το οποίο είναι κτισμένο με την τοπική γκρίζα πέτρα. Η
χρήση αυτού του οικοδομικού υλικού διαφοροποιεί το κτήριο
αυτό από τα ανάκτορα της Φαιστού και της Κνωσού, τα οποία
είναι κτισμένα από πωρόλιθο, αλλά ταυτόχρονα βοηθά στην
καλύτερη διατήρησή του. Είναι ένα τεράστιο και πολυτελές
κτήριο και αποτελεί την πρώτη μινωική εγκατάσταση που
έγινε σε βουνό. Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για σημαντικό
οικονομικό, θρησκευτικό και παραγωγικό κέντρο.
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Ancient Zominthos is situated 7klm west of Anogia, on
the road leading to Nida plateau. In 1982, following a
casual conversation with a shepherd, archaeologist Yannis
Sakellarakis discovers the Minoan settlement of ancient
Zominthos at an altitude of 1,187 metres. It is a two-storey
(or three-storey perhaps) structure covering an area of
1,360 square metres, with a North-South orientation, built
of the local grey stone. The specific building material used
differentiates this construction from the palaces of Phaistos
and Knossos, which are built of tufa, and ensures better
preservation. It is a huge, luxurious complex and constitutes
the first mountain Minoan settlement. There is every reason
to believe that it was a significant economic, religious and
production centre.
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Ιδαίο Άντρο
IDEON ANDRON
Το σπήλαιο Ιδαίο Άντρο βρίσκεται στο οροπέδιο της Νίδας,
στο όρος Ίδη. Είναι ένα από τα σημαντικότερα λατρευτικά
σπήλαια της μινωϊκής Κρήτης. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία εδώ ανατράφηκε ο Δίας. Το σπήλαιο ερευνήθηκε από
τον Ιταλό αρχαιολόγο Φ. Άλμπερ το 1884 και στη συνέχεια
έγιναν συστηματικές ανασκαφές το έτος 1982, από τους Ιωάννη και Έφη Σακελλαράκη. Από τις ανακαλύψεις προκύπτει
η σπουδαιότητα του σπηλαίου και η μεγάλη λατρευτική του
αξία από την 4η χιλιετία π.Χ. έως τον 5ο αιώνα.
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The cave Ideon Andron lies on the Nida plateau, in Mount
Ida. It is one of the major cult caves of Minoan Crete. According to Greek mythology, Zeus was raised here. The cave
was investigated by the Italian archaeologist F. Halbherr in
1884, and then, systematic excavations were carried out by
Ioannis and Efi Sakellaraki in 1982. The findings manifest
the importance of the cave and its great cult value from the
4th millennium BC up to the 5th century.
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ΑΞΟΣ
AXOS

Αργυρός στατήρας της Αξού. Διακρίνεται ανδρικό
κεφάλι με κοντά κομμένα μαλλιά, καθώς και
τρίποδο με λαβές και πόδια ζώων στη Β′ όψη.
Silver stater from Axos. There can be seen the head
of a man with cropped hair, and a tripod with handles
and animal feet on the reverse.
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Νοτιοανατολικά του χωριού Αξός, Μυλοποτάμου, βρίσκεται
η αρχαία πόλη Όαξος. Η πόλη ήκμασε από την υστερομινωική
και γεωμετρική έως τη ρωμαϊκή και τα υστερότερα χρόνια. Το
όνομά της το πήρε από τον Όαξο, εγγονό του Μίνωα. Οι πρώτες ανασκαφές έγιναν το 1899 από την Ιταλική Αρχαιολογική
Σχολή και τότε αποκαλύφθηκε ο ιερός ναός της Αφροδίτης.
Ακόμα έχουν έρθει στο φως πλούσια υπολείμματα της αρχαίας
πόλης ανάμεσα στα οποία το Πρυτανείο, τάφοι και ποικίλα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. Εντυπωσιακό θα πρέπει να ήταν και το
τείχος της ακρόπολης, τμήματα του οποίου είναι ορατά ακόμα
και σήμερα στην κορφή του λόφου. Εντοπίστηκαν επίσης υπολείμματα κτιρίων της κλασικής εποχής πάνω στα οποία οικοδομήθηκαν μεταγενέστερα κτήρια, κυρίως βυζαντινές εκκλησίες.

Southeast of the Axos village in Mylopotamos, lies the ancient
city of Oaxos. The city flourished from the Late Minoan and
Geometric periods until the Roman and the later times. Its
name was taken from Oaxos, grandson of Minos. The first
excavations were carried out by the Italian Archaeological
School in 1899, when the sacred temple of Aphrodite was
revealed. Rich remnants of the ancient city have also come
to light, including the Prytaneion (government’s seat), tombs
and various architectural remains. Impressive must also have
been the acropolis wall, parts of which are still visible at the
top of the hill. Moreover, remains of structures of the Classical
era were located, over which later buildings were constructed,
mainly Byzantine churches.
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ΟΡΝΕ
ORNE
Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΝΕ
Στη θέση Κάστελλος, σε υψόμετρο 540 μ. έχει ανασκαφεί ο
αρχαιολογικός χώρος της Ορνέ. Η σημαντική αυτή πόλη με
την ακρόπολή της, αναπτύχθηκε την περίοδο των Μυκηναίων
στο νησί, δηλαδή μεταξύ των ετών 1400 με 1100 π.Χ. Η ακρόπολη καλύπτει έκταση 55 τ.μ, γεγονός που την κατατάσσει ως
τη μεγαλύτερη μυκηναϊκή ακρόπολη της Κρήτης. Είναι ένας
οργανωμένος οικισμός με κοινόχρηστους χώρους και στοιχεία
αρχιτεκτονικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Έχουν βρεθεί
ακόμα σημαντικά πήλινα αγγεία, χάλκινα αντικείμενα και
ειδώλια τα οποία εκτίθενται στο Μουσείο Ρεθύμνου.
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THE ACROPOLIS OF ORNE
At the site of Kastellos, at an altitude of 540 m., the archaeological site of Orne has been excavated. This important
city with its acropolis was developed during the time of the
Mycenaeans on the island, that is between 1400 and 1100
BC. The acropolis covers an area of 55 sq. m., which makes
it the largest Mycenaean acropolis of Crete. It is an organised
settlement with public areas and elements of architectural
and urban planning. Important clay vessels, bronze objects
and figurines have also been found and are exhibited in the
Museum of Rethymno.
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Αποδούλου
APODOULOU
ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΥΛΟΥ
Στη σκιά του Ψηλορείτη, στο χωριό Αποδούλου, οι ανασκαφές των τελευταίων χρόνων έφεραν στο φως έναν σημαντικό
μινωικό οικισμό, της παλαιοανακτορικής περιόδου (19ος αι.
π.Χ. - 1600 π.Χ.). Ανακαλύφθηκαν τρία κτιριακά συγκροτήματα, θολωτοί τάφοι με πολλά ευρήματα των Μετανακτορικών
χρόνων (1380-1200 π.Χ.), και αποθήκες με πολλά πιθάρια.
Το πιο χαρακτηριστικό εύρημα αυτής της περιόδου είναι η
μινωική έπαυλη, μήκους περίπου 30 μ., που ανέσκαψε ο Σπ.
Μαρινάτος το 1934 και η οποία χρονολογείται στα 1600 π.Χ.
Ο μινωικός οικισμός καταστράφηκε από ισχυρή πυρκαγιά,
την ίδια περίοδο με την καταστροφή των γειτονικών της κέντρων. Παρ’ όλα αυτά, η ζωή στο Αποδούλου και στη Φαιστό
συνεχίστηκε και στη νεοανακτορική εποχή.
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MINOAN SETTLEMENT OF APODOULOU
In the shadow of Mt Psiloreitis, at the village of Apodoulou,
excavations in recent years have brought to light an important Minoan settlement of the Old Palace period (19th
c. BC -1600 BC). Three building complexes, tholos tombs
with finds from the Post Palatial times (1380-1200 BC), and
storerooms containing several pithoi were discovered. The
most characteristic find of this period is the Minoan villa,
approximately 30 metres in length, which was excavated by
Sp. Marinatos in 1934 and dates back to 1600 BC. The Minoan settlement was destroyed by a fierce fire at the same time
as its neighbouring centres. Nonetheless, life at Apodoulou
and Phaistos continued in the Neopalatial era as well.
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ΣΥΒΡΙΤΟΣ
SYVRITOS
Στις ρίζες του Ψηλορείτη, στην επαρχία Αμαρίου ήκμασε κατά
την Αρχαιότητα, η Σύβριτος. Η πόλη ήταν οχυρωμένη πάνω
στον λόφο Κεφαλά, σε στρατηγικό σημείο ελέγχοντας όλη τη
γύρω περιοχή. Επίνειό της ήταν η αρχαία Σουλία στη θέση τής
σημερινής Αγίας Γαλήνης, στις ακτές του Λιβυκού Πελάγους.
Ιδρύθηκε κατά τους ύστερους μινωικούς χρόνους και ήκμασε
έως τους ρωμαϊκούς χρόνους. Η Σύβριτος συνέχισε να
υπάρχει και κατά τη δεύτερη βυζαντινή περίοδο,
ακόμα και κατά τα πρώτα χρόνια της Ενετοκρατίας. Οι ανασκαφές στον χώρο έχουν φέρει στο
φως τμήματα της ακρόπολης, σπίτια με μωσαϊκά
πατώματα, αγγεία, ειδώλια και μεταλλικά αντικείμενα. Στα νοτιοδυτικά του χωριού Θρόνος
έχει αποκαλυφθεί η νεκρόπολη της πόλης.
Ασημένιος στατήρας από τη Σύβριτο,
με αναπαράσταση της Ευρώπης που κάθεται στον πλάτανο.
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In the foothills of Psiloreitis, in the province of Amari, Syvritos flourished during Antiquity. The city was fortified on the
Kefalas Hill at a strategic location which commanded the
entire surrounding area. Its harbour was ancient Soulia, on
the site of modern Aghia Galini, on the shores of the Libyan
Sea. It was established during the Late Minoan times and
thrived until the Roman era. Syvritos continued
to exist during the second Byzantine period
and even up to the first years of the Venetian
rule. Excavations in the area have brough
to light parts of the acropolis, houses with
mosaic floors, vessels, figurines, and metallic
objects. Southwest of Thronos village, the
necropolis of the city has been unearthed.
Silver stater from Syvritos depicting
Europa sitting in the maple tree.
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Μοναστηράκι
M O N A S T I R A K I
ΜΙΝΩΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
Στην τοποθεσία Κόκκινος Χάρακας (λόφος), στο Αμάρι Ρεθύμνου, τα τελευταία χρόνια, ήρθε στο φως, από την αρχαιολόγο
Αθανασία Κάντα, το μινωικό ανάκτορο Μοναστηρακίου. Το
ανάκτορο ήταν μεγάλων διαστάσεων έκτασης περίπου 300
στρεμμάτων και χρονολογείται από την παλαιοανακτορική
περίοδο (2000-1700 π.Χ.). Οι ανασκαφές έχουν αποκαλύψει
τις αποθήκες του, χώρους λατρείας καθώς και δωμάτια που
μάλλον αποτελούσαν το αρχειοφυλάκιο του ανακτόρου, καθώς εκεί βρέθηκε μεγάλος αριθμός από πήλινα σφραγίσματα.
Το ανάκτορο καταστράφηκε από σεισμό και συγχρόνως από
πυρκαγιά γύρω στο 1700 π.Χ. και από τότε εγκαταλείφθηκε.
Το ανάκτορο της Φαιστού είχε στενές σχέσεις μ’ αυτό του Μοναστηρακίου, αλλά και τον οικισμό Αποδούλου, που φαίνεται
να συνδεόταν με μινωική οδό.
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MINOAN PALACE AT MONASTIRAKI
At the site called Kokkinos Charakas (hill), at Amari, in
Rethymno, archaeologist Athanassia Kanta brought to light
the Minoan Palace of Monastiraki recently. The palace was
big in size as it occupies an area of about 74 acres and harks
back to the Old Palatial period (2000-1700 BC). Excavations
have revealed its storerooms, cult places, as well as rooms
which were probably the archives of the palace since a great
number of clay seals was found there. The palace was destroyed by an earthquake and fire at the same time, circa 1700
BC, and was abandoned since then. The palace of Phaistos
had close relations with that of Monastiraki but also with
the settlement of Apodoulou, which appears to have been
connected by a Minoan road.
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Ν Ο Μ Ο Σ

Λ Α Σ Ι Θ Ι ΟΥ

R E G I O N A L

U N I T

O F

L A S I T H I

ΛΑΤΩ
L AT O
Η αρχαία πόλη Λατώ είναι κτισμένη στο διάσελο δυο λόφων,
επιβλέποντας τον κόλπο του Μιραμπέλου. Η Λατώ αποτελεί
επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο και θεωρείται η καλύτερα
διατηρημένη πόλη της κλασικής-ελληνιστικής περιόδου
στην Κρήτη και μια από τις πληρέστερα σωζόμενες στην
Ελλάδα. Η έρευνα απέδειξε ότι στην ευρύτερη περιοχή υπήρχε
κατοίκηση ήδη από τη μινωική περίοδο. Σε μικρή απόσταση
από τον χώρο ερευνήθηκαν δύο θολωτοί τάφοι, οι οποίοι
θεωρούνται υστερομινωικοί έως πρωτογεωμετρικοί. Πήρε
το όνομά της από τη Λητώ (δωρικός τύπος του Λατώ), τη
μητέρα του Απόλλωνος και της Αρτέμιδος, αν και κυριότερη
θεά της πόλης ήταν η Ειλείθυια, η οποία εικονιζόταν και
στα νομίσματα. Η Λατώ εγκαταλείφθηκε στα μέσα του 2ου
αι. π.Χ. όταν το επίνειό της, ο σημερινός Άγιος Νικόλαος,
αναπτύχθηκε τόσο ώστε να αναδειχθεί σε διοικητικό κέντρο.
Από τη Λατώ καταγόταν ο ναύαρχος του Μ. Αλεξάνδρου,
Νέαρχος. Στον οικισμό έχουν ανακαλυφθεί οι οχυρώσεις της
πόλης, αρχαία αγορά, πρυτανείο, θέατρο, ναοί.
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The ancient city of Lato is built on a saddle between two hills
overlooking the Mirambello bay. Lato is an archaeological
site that can be visited and is considered the best preserved
city of the Classical-Hellenistic period on Crete and one of
the most fully surviving cities in Greece. The investigation
demonstrated that the surrounding area was inhabited as
early as the Minoan period. At a short distance from the
site, two tholos tombs were investigated and are believed to
be Late Minoan to Early Geometric ones. It was named after
Leto (Lato is the Doric type), mother of Apollo and Artemis,
although the principal goddess of the city was Eileithyia
who was also depicted on the coins. Lato was abandoned
in the mid-2nd century BC when its seaport, present-day
Aghios Nikolaos, was so flourishing that it became the
administrative centre. The admiral of Alexander the Great,
Nearchos, originated from Lato. The fortifications of the city,
the ancient agora, the prytaneion, a theatre and temples have
been revealed in the settlement.
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Τμήμα του ναού με τη βάση
για το άγαλμα της Θεάς.
Part of the temple with the base
of the statue of the Goddess.
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Πρυτανείο. / Prytaneion.
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Πραισός
P R A I S O S
Σε απόσταση περίπου 13 χλμ. από τη Σητεία, βρίσκεται η
αρχαία Πραισός. Η πόλη είχε κτιστεί επάνω σε τρεις λόφους-ακροπόλεις. Η σημαντική αρχαία πόλη της Πραισού
ήταν ο τόπος κατοικίας των Ετεοκρητών (των αληθινών
Κρητικών). Αυτοί οι άνθρωποι αποσύρθηκαν σ’ αυτούς τους
τρεις λόφους και συνέχισαν τον δικό τους μινωικό πολιτισμό
μετά την εισβολή των Δωριέων. Στην Πραισό βρέθηκε τάφος
αθλητή, μαζί με τα έπαθλά του, ο οποίος πιθανόν νίκησε στους
Παναθηναϊκούς αγώνες.
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At a distance of about 13 klm from Sitia, there lies Ancient
Praisos. The town was built on three hills-acropolises. The
significant ancient city of Praisos was the residence of the
Eteocretans (the native Cretans). These people withdrew
on those three hills and preserved their own Minoan culture after the Dorian invasion. The tomb of an athlete, the
winner of the Panathenaea games in all probability, along
with his awards, was found at Praisos.
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ΖΑΚΡΟΣ
Z A K R O S
Στην Κάτω Ζάκρο βρίσκονται τα ερείπια της αρχαίας μινωικής
πόλης της Ζάκρου και σήμερα αποτελούν σημαντικό αρχαιολογικό χώρο του μινωικού πολιτισμού. Θεωρείται ότι υπήρξε ένα
από τα τέσσερα κύρια διοικητικά κέντρα των Μινωιτών, ενώ το
προστατευμένο λιμάνι της και η στρατηγική της θέση την κατέστησαν σημαντικό κέντρο για το εμπόριο προς τα ανατολικά.
Ο αρχαιολογικός χώρος της Ζάκρου βρίσκεται νοτιοανατολικά
από την Κ. Ζάκρο. Εκεί βρέθηκε και το ανάκτορο το οποίο είναι
τέταρτο σε μέγεθος της μινωικής Κρήτης. Κτίστηκε το 1600
π.Χ., είχε 180 διαμερίσματα και έκταση περίπου 8.000 τ.μ.
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The remains of the ancient Minoan city of Zakros stand at
Kato Zakros and are a significant Minoan civilisation archaeological site nowadays. It is believed to have been one
of the four main administrative centres of the Minoans,
while its safe harbour and strategic location made the city
an important centre for trade to the east. The archaeological
site of Zakros lies southeast of K. Zakros. The palace, which
is the fourth largest in Minoan Crete, was discovered there.
It was erected in 1600 B.C., had 180 apartments and covered
an area of approximately 8,000 square metres.
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Μόχλος
M O C H L O S
Το Scoglio de Muflo των Ενετών, δηλαδή το νησάκι απέναντι
από το χωριό Μόχλος, φαίνεται ότι αποτέλεσε πολύ σημαντικό εμπορικό κέντρο και λιμάνι κατά την Αρχαιότητα έως και
τους βυζαντινούς χρόνους. Η ακμή του αρχαίου Μόχλου φαίνεται ότι διακόπηκε όταν το νησί αποκόπηκε από τη στεριά. Το
νησί κατοικήθηκε από το 3650 π.Χ. και γνώρισε μεγάλη ακμή
στη μινωική εποχή, καθώς το φυσικό λιμάνι και η τριγύρω
εύφορη πεδιάδα αποτέλεσαν ισχυρούς μοχλούς ανάπτυξης.
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Scoglio de Muflo of the Venetians, that is the islet opposite Mochlos village, seems to have been a very significant trade centre
and harbour during antiquity and until the Byzantine era. The
prosperity of ancient Mochlos must have been interrupted
when the islet got detached from the mainland. The islet was
inhabited circa 3650 B.C. and prospered considerably during
the Minoan era, as the natural harbour and the surrounding
fertile plain were highly advantageous regarding growth.
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ΡΟΥΣΟΛΑΚΚΟΣ
RO U S O L A K KO S
Σε μικρή απόσταση από τον οικισμό Παλαίκαστρο, ανακαλύφθηκε ένας αρχαιολογικός τόπος μινωικής εποχής. Η πόλη ήκμασε κυρίως στο τέλος της μινωικής εποχής έως το 1450 π.Χ.
Ο χώρος ανασκάφηκε για πρώτη φορά την περίοδο 1902-1906
από τον Ρόμπερτ Καρ Μποσάνκ και τον Ρίτσαρντ ΜακΓκίλιβρεϊ Ντόκινς της Βρετανικής Σχολής Αθηνών. Οι ανασκαφές
έφεραν στο φως μια σπουδαία πόλη της μινωικής Κρήτης με
έκταση μεγαλύτερη των 50 στρεμμάτων. Ο κεντρικός δρόμος
και οι κάθετοι σε αυτόν δρόμοι χώριζαν τον οικισμό σε εννέα
συνοικίες, ενώ όλες συνδέονταν με το αποχετευτικό δίκτυο.
Τα σπίτια, επί του κεντρικού δρόμου, είχαν περίτεχνες προσόψεις. Στον χώρο βρέθηκαν ιερά, αποθηκευτικοί χώροι,
ελαιοτριβείο, πιεστήριο σταφυλιού κ.λπ.
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At a short distance from the settlement of Palaikastro,
an archaeological site of the Minoan era was discovered.
The city flourished mainly at the end of the Minoan Era
until 1450 BC. The area was excavated for the first time
during 1902-6 by Robert Carr Bosanquet and Richard
MacGillivray Dawkins of the British School at Athens. The
excavations brought to light a great city of Minoan Crete
with an area of more than 12.35 acres. The main street
and the streets crossing it divided the settlement in nine
quarters, which were all connected to the sewer network.
The houses along the main road featured elaborate facades.
Sanctuaries, storerooms, an oil mill, a wine press, etc., were
discovered in the area.
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Τα ευρήματα από τον
Ρουσόλακκο, που σήμερα
φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Ηρακλείου.
The finds from Roussolakos,
hosted in the Archaeological
Museum of Heraklion today.
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Κουφονήσι
KO U F O N I S I
Το Κουφονήσι ή Λεύκη είναι ένα μικρό νησί του Νότιου Κρητικού Πελάγους, 3,5 μίλια νότια του Ακρωτηρίου Γούδουρα και
10 μίλια νοτιοανατολικά του Μακρύγιαλου. H κατοίκηση στο
νησί ήταν συνεχής από τους πρωτομινωικούς χρόνους (30002200 π.Χ.) έως τους παλαιοχριστιανικούς και ερημώθηκε τον
4ο μ.Χ. αιώνα. Στη βορειοανατολική άκρη του Κουφονησιού,
σε μικρή απόσταση από την παραλία, οι ανασκαφές έφεραν
στο φως ένα καλά διατηρημένο λίθινο θέατρο, του οποίου το
κοίλο περιλάμβανε δώδεκα σειρές εδωλίων και υπολογίζεται
ότι θα χωρούσε περίπου χίλια άτομα.
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Koufonisi or Lefki (Leuce) is a small island in Southern
Cretan Sea, 3.5 miles south of Cape Goudouras and 10
miles southeast of Makrigialos. Habitation on the island
was continuous from the Early Minoan times (3000 – 2200
B.C.) until the Palaeochristian times, and it was abandoned
during the 4th century A.D. At the northeastern end of
Koufonisi, close to the beach, excavations brought to light a
well-preserved stone-built theatre, whose cavea had twelve
rows of seats and an estimated capacity of approximately a
thousand people.
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Ίτανος
I TA N O S
Η Ίτανος υπήρξε μια από τις σημαντικότερες παράλιες πόλεις
της Ανατολικής Κρήτης, από τη μινωική εποχή μέχρι και τα
πρώτα χριστιανικά χρόνια. Η πόλη πλούτισε από τη βιοτεχνία
γυαλιού, την αλιεία και το εμπόριο της πορφύρας, της κόκκινης
βαφής που προέρχεται από εκχύλισμα κοχυλιών. Η ταύτιση
της θέσης της Ιτάνου έγινε το 1891 από τον Ιταλό αρχαιολόγο
Federico Halbherr και οι πρώτες ανασκαφές έλαβαν χώρα το
1899. Η Ίτανος είναι γνωστή σήμερα με το όνομα Ερημόπολη.
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Itanos was one of the most significant coastal towns in
eastern Crete from the Minoan times until the early Christian
period. The town flourished due to the glass cottage industry,
fishing and the trade in Royal purple, the red dye coming
from the extract of sea snails. The site of Itanos was identified
by the Italian archaeologist Federico Halbherr in 1891 and
the first excavations took place in 1899. Itanos is known by
the name Erimoupolis nowadays.

279

280

281

Πετρά
PETRAS
ΜΙΝΩΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΠΕΤΡΑ
Ο αρχαιολογικός χώρος Πετρά βρίσκεται νοτιοανατολικά
της Σητείας, στις όχθες του ποταμού Παντελή. Η πόλη
καταλάμβανε λόφο οχυρωμένο από τείχος με
πύργους και διέθετε πλακόστρωτους δρόμους.
Στην κορυφή του λόφου, υπήρχε το ανάκτορο, το
οποίο περιλάμβανε κεντρική αυλή, λατρευτικούς
χώρους και αποθήκες. Στα δυτικά, ένας κήπος
χώριζε το κυρίως οικοδόμημα από τα εργαστήρια.
Το ανάκτορο και τα γύρω κτήρια ανασκάφηκαν
από το 1985 από την αρχαιολόγο Μεταξία
Τσιποπούλου. Τα στοιχεία δείχνουν πως πιθανόν
ο τόπος κατοικείται από τα τελευταία νεολιθικά
χρόνια (3500 π.Χ.), η ακμή του τοποθετείται κατά
την παλαιοανακτορική εποχή (2000-1650 π.Χ.)
Πήλινη πινακίδα Γραμμικής Α γραφής από το Παλάτι
της Πετράς, Αρχαιολογικό Μουσείο Σητείας.
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MINOAN PALACE PETRAS
The archaeological site Petras lies southeast of Siteia,
on the banks of the river Pantelis. The city occupied a
hill fortified with a wall with towers and had
paved streets. At the top of the hill stood the
palace, which included a central courtyard,
cult places and storerooms. To the west, a
garden separated the main edifice from the
workrooms. The palace and the surrounding
buildings were excavated by archaeologist
Metaxia Tsipopoulou in 1985. The evidence
demonstrates that the place was probably
inhabited since the last Neolithic years
(3500 BC), while it flourished during the
Old Palatial era (2000-1650 BC).
Earthen Linear A tablet from the Palace of Petras,
Archaeological Museum of Siteia.
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Γουρνιά
G O U R N I A
Τα Γουρνιά, η Πομπηία της μινωικής Κρήτης όπως την ονόμασαν, είναι κτισμένα σε χαμηλό λόφο, πολύ κοντά στη θάλασσα,
στον Ισθμό της Ιεράπετρας. Tα Γουρνιά είναι σημαντικός μινωικός οικισμός, ο οποίος χρονολογείται περίπου μεταξύ 1550-1450
π.Χ. και γι’ αυτό συμπεριλαμβάνονται στην υστερομινωική
περίοδο. Σώζονται απομεινάρια της μεσομινωικής περιόδου
(2000-1600 π.Χ.), ενώ στο τέλος της κτίστηκε το ανάκτορο το
οποίο καταστράφηκε μαζί με την πόλη γύρω του το 1450 π.Χ.,
την ίδια εποχή που το ίδιο συνέβη και στα άλλα μινωικά κέντρα.
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Gournia, the Pompei of Minoan Crete as it is called, is built
on a low hill very close to the sea, at the Ierapetra Isthmus.
Gournia is a significant Minoan settlement that dates back
to approximately between 1550 – 1450 B.C. and therefore
belongs to the Late Minoan period. Remains of the Middle Minoan period (2000 – 1600 B.C.) survive here, while
the palace was erected at the end of this period and was
destroyed, along with the surrounding town, in 1450 B.C.,
when the rest of the Minoan centres were destroyed as well.
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Μακρύ Γιαλός
M A K RY
ΜΙΝΩΙΚΗ ΕΠΑΥΛΗ ΜΑΚΡΥ ΓΥΑΛΟΥ
Σημαντικά ίχνη κατοίκησης από τους Μινωίτες ήρθαν στο φως
στην περιοχή του Μακρύ Γυαλού της Ιεράπετρας. Στη θέση
Πλακάκια, ο αρχαιολόγος Κώστας Δαβάρας, ανακάλυψε μια
σημαντική μινωική έπαυλη της υστερομινωικής εποχής (1480
-1425 π.Χ.). Η έπαυλη η οποία βρίσκεται πολύ κοντά σε έναν
όρμο, όπου πιθανότατα στη μινωική περίοδο υπήρχε λιμάνι,
χρησίμευε ως κέντρο ελέγχου του εμπορίου της περιοχής. Η
αρχιτεκτονική της μοιάζει με ένα μικρό μινωικό ανάκτορο.
Στο μέσο του κτηριακού συγκροτήματος εμφανίζεται η
μεγάλη κεντρική αυλή γύρω από την οποία διαμορφώνονται
οι υπόλοιποι χώροι με πλακόστρωτα δάπεδα και τοίχους
επιστρωμένους με κονίαμα, ενώ υπάρχει και δυτική αυλή. Έχει
ισχυρούς εξωτερικούς τοίχους και χώρους λατρείας.
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G I A L O S
MINOAN VILLA OF MAKRY GIALOS
Important traces of habitation by the Minoans came to light in
the area of Makry Gialos in Ierapetra. At the site of Plakakia,
archaeologist Kostas Davaras discovered an important Minoan
villa of the Late Minoan period (1480-1425 BC). The villa,
which stands very close to a bay where there most likely was a
harbour in Minoan times, served as the centre for controlling
local commerce. Its architecture bears a resemblance to a
small Minoan palace. In the centre of the building complex
is the spacious central courtyard around which the rest of the
rooms are formed featuring paved floors and walls coated
with mortar, while there is also a west courtyard. It has strong
outside walls and places for worship.
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Βασιλική
VA S I L I K I
ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
Κοντά στο χωριό Βασιλική, στην Ιεράπετρα, ανακαλύφθηκε
ένας από τους πρώτους μινωικούς οικισμούς. Χρονολογείται
κατά την Πρωτομινωική ΙΙ εποχή (2600-2300 π.Χ.). O
οικισμός γνώρισε άνθιση λόγω της στρατηγικής θέσης
του και της εύφορης κοιλάδας στην οποία βρίσκεται.
Οι πρώτες ανασκαφές έγιναν από τους Αμερικανούς
αρχαιολόγους, αρχικά η H. Boyd και ο R.B. Seager
λίγο αργότερα, στις αρχές της δεκαετίας του
1900. Οι ανασκαφές συνεχίστηκαν από τον
αρχαιολόγο Α. Ζώη. Εντυπωσιακό είναι το
διώροφο κτίσμα που ανακαλύφθηκε, με
αποθήκες, δωμάτια και αυλή με φωταγωγό.
Ε π ι π λ έ ο ν, σ τ ο ν α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ό χ ώ ρ ο
εντοπίστηκαν πολλά πρωτομινωικά αγγεία με
το ιδιόμορφο σχήμα και κηλιδώδη εμφάνιση, τα
οποία είναι γνωστά ως αγγεία ρυθμού Βασιλικής.
Το πήλινο ραμφόστομο αγγείο από τη Βασιλική.
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MINOAN SETTLEMENT OF VASILIKI
Near Vasiliki village in Ierapetra, one of the earliest Minoan
settlements was discovered. It harks back to the Early Minoan
II era (2600-2300 BC). The settlement flourished owing to
its strategic location and the fertile valley in which it lies.
Excavations were originally carried
out by the American archaeologists
H. Boyd first, and R. B. Seager
shortly afterwards, in the early 1900s.
The excavations continued under
archaeologist A. Zois. Impressive is the twostorey building which was revealed, featuring
storerooms, rooms and a courtyard with an
atrium. Moreover, numerous Early Minoan
vessels with the distinctive form and the mottled
effect of their finish known as Vasiliki Ware were
located in the archaeological site.
The earthen beak-spouted jar from Vasiliki.
293

Τα πήλινα αγγεία με
φλογωτή διακόσμηση
του «Ρυθμού Βασιλικής».
The terracotta vessels with
flamelike decoration
of Vasiliki Ware.
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ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ
D I K TA I O N
Το επιβλητικό σπήλαιο Δικταίον Άντρον βρίσκεται πάνω
από το χωριό Ψυχρό, στο οροπέδιο του Λασιθίου σε
υψόμετρο 1025 μ. Θεωρείται από τα σημαντικότερα διεθνώς
γνωστά σπήλαια με μεγάλο μυθολογικό και αρχαιολογικό
ενδιαφέρον. Στο εντυπωσιακό αυτό σπήλαιο, πλούσιο σε
σταλαγμίτες και σταλακτίτες, ο μύθος θέλει να γεννήθηκε
ο πατέρας των θεών, ο Δίας. Οι ανασκαφές έχουν φέρει
στο φως μια σειρά από ευρήματα που αποδεικνύουν την
εκτεταμένη χρήση του σπηλαίου ως χώρος λατρείας
για τη χρονική περίοδο, περίπου από το 1800 π.Χ.
ως τον 7ο αι. π.Χ. Στο σπήλαιο κατέφταναν πιστοί
όχι μόνο από κοντινά σε αυτό σημεία, αλλά και από
πολύ μακρινά μέρη, για να τιμήσουν τη θεότητα και να
φέρουν αφιερώματα.
Άγαλμα του Αιγυπτιακού θεού Άμμων που ανακαλύφθηκε
μέσα στο Δικταίον Άντρον. Πιθανότατα ήταν δώρο-προσφορά προς
τον Δία από Φαραώ της Αιγύπτου.
296

A N D R O N
The imposing cave Diktaion Andron lies above
Psychro village, on the Lasithi plateau, at an
altitude of 1025 m. It is considered one of the major
internationally known caves with great mythological
and archaeological interest. The myth has it that
the father of the gods, Zeus, was born in this
impressive cave, which is rich in stalagmites and
stalactites. Excavations have brought to light a
number of finds that demonstrate the extensive
use of the cave as a cult place from approximately
1800 BC until the 7th c. BC. The believers would
arrive at the cave not only from nearby locations
but also from faraway places to honour the deity
and bring offerings.
Statue of the Egyptian God Ammon revealed inside
Diktaion Andron. Most likely a gift-offering
to Zeus from a Pharaoh of Egypt.
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ΚΑΡΦΙ
K A R F I
ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΦΙ
Στην κορυφή Καρφί, στο Οροπέδιο Λασιθίου, σε υψόμετρο
1.100 μέτρων, αναπτύχθηκε ένας σπουδαίος μινωικός οικισμός.
Οι Μινωίτες εγκαταστάθηκαν στο Καρφί γύρω στο 1100
π.Χ. και δημιούργησαν τον δικό τους οικισμό για να
κρυφτούν από τους Δωριείς που εισέβαλαν στο νησί. Στην
κορυφή υπήρχε ήδη ιερό κορυφής από τη μεσομινωική
περίοδο, 2200-1550 π.Χ. Στο σημείο αυτό,
βρέθηκαν τελετουργικά αγγεία, λατρευτικά
αντικείμενα και αγαλματίδια, όπως το ειδώλιο
μιας θεάς με υψωμένα τα χέρια σε στάση
προσευχής ή ευλογίας, το οποίο εκτίθεται
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
Πρόχους με εγχάρακτη διακόσμηση.
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MINOAN SETTLEMENT AT KARFI
At Karfi mountain top on the Lasithi Plateau, at an altitude
of 1100 m., a great Minoan settlement was developed. The
Minoans settled at Karfi circa 1100 BC and founded
their own settlement in order to run from the
Dorians who had invaded the island. There
had already been a peak sanctuary at the top
since the Middle Minoan period, 2200-1550
BC. This site yielded ritual vessels, cult items
and statuettes, such as the figurine of a
goddess with upraised arms in supplication
or benediction, which is exhibited in the
Archaeological Museum of Heraklion.
Jug with engraved decoration.
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