
Ηφαίστειο της Θήρας 



 Η Μινωική Κρήτη λόγω της εμπορικής αλλά και στρατηγικής 
θέσης της έγινε γρήγορα μεγάλη ναυτική και εμπορική δύναμη. 
Οι Μινωίτες πωλούσαν τα προϊόντα τους σε όλη τη Μεσόγειο με 
αποτέλεσμα να αναπτύξουν επαφές σχεδόν με  όλες τις περιοχές 
γύρω από αυτήν όπως την Αίγυπτο και τη Μέση Ανατολή. 
Εξήγαγαν λάδι, μέλι, κρασί, δημητριακά, εσπεριδοειδή, αγγεία 
και σφραγίδες ενώ εισήγαγαν ελεφαντόδοντο, χρυσάφι, ασήμι 
και πολύτιμους λίθους. Αποικίες των Μινωιτών υπήρχαν σε όλο 
το Αιγαίο με κυριότερες αυτές της Θήρας και της Μήλου. Ο 
Μινωικός Πολιτισμός «εξαφανίστηκε» λόγω των συχνών και 
συνεχών επιθέσεων γειτονικών λαών πριν αλλά κυρίως μετά την 
έκρηξη του Ηφαιστείου της Θήρας περί τα 1450 π.Χ  
 
Κυριότερες πόλεις ήταν η Κνωσός, η Φαιστός, η Ζάκρος και η  
Γόρτυνα 
 



 Η κυριότερη πόλη του Μινωικού Πολιτισμού και κατοικία 
του Μίνωα. Οι ανασκαφές που άρχισαν από το Sir Arthur 
Evans έφεραν στο φως ένα εκτεταμένο ανακτορικό 
σύστημα το οποίο καταστράφηκε και χτίστηκε μεταξύ του 
2ου  και του 1ου αιώνα π. Χ.  Η πόλη της Kνωσού 
κατοικούνταν συνεχώς από τα τέλη της 7ης χιλιετίας έως 
και τα ρωμαϊκά χρόνια. Οι κάτοικοι από τροφοσυλλέκτες 
γίνονται οι ίδιοι παραγωγοί (γεωργοί και κτηνοτρόφοι). Οι 
οικιστικές φάσεις στην Κνωσό, διαδέχονται η μια την άλλη, 
ενώ ο πληθυσμός του οικισμού στα τέλη της Ύστερης 
Νεολιθικής Εποχής υπολογίζεται σε 1.000 - 2.000 
κατοίκους.  
 



 Το Ανάκτορο της Kνωσού είναι το μεγαλύτερο 
σε όλη τη Μινωική Κρήτη . Πρόκειται για ένα 
κτιριακό συγκρότημα που αναπτύσσεται σε 
χώρο 22.000 τ.μ. Χτισμένο σ' ένα τεχνητό λόφο 
ήταν το εντυπωσιακότερο από τα μινωικά 
ανάκτορα. Αποτελούσε το κέντρο διοίκησης 
της μινωικής Κνωσού, η οποία βρίσκεται σε 
απόσταση 5 χλμ. νοτιοανατολικά του 
Ηρακλείου. Το πρώτο ανάκτορο κτίστηκε 
περίπου το 2000 π.Χ. Σύμφωνα με την 
παράδοση το ανάκτορο της Κνωσού αποτέλεσε 
την έδρα του βασιλιά Μίνωα.  











 Η Φαιστός ήταν η δεύτερη σημαντικότερη 
πόλη της Μινωικής Κρήτης, μετά από την 
Κνωσό. Βρίσκεται στα νοτιοδυτικά του 
Ηρακλείου, σε υψόμετρο 100 μέτρων, νότια του 
ποταμού Γεροποτάμου και του αρχαίου 
Ληθαίου. Η θέα του λόφου είναι πανοραμική 
και από εκεί  μπορούσαν να εποπτεύουν όλη τη 
γύρω περιοχή.  Ήταν ένα από τα 
σημαντικότερα  οικονομικά, διοικητικά και 
θρησκευτικά κέντρα, της Μινωικής Κρήτης. 
 



 Το ανάκτορο της Φαιστού είναι το δεύτερο σε 
μέγεθος μετά από αυτό της Κνωσού, με 
συνολικό εμβαδόν 18000 τ. χιλιομέτρων. Ήταν 
χτισμένο σε ένα ύψωμα με τέτοιο τρόπο ώστε 
ο τοπικός άρχοντας να μπορεί από εκεί να 
επιβλέπει τον ευφορότατο κάμπο της 
Μεσαράς, πηγή εισοδήματος της γύρω 
περιοχής (παραγωγή εσπεριδοειδών, 
δημητριακών, ελαιοδέντρων και αμπελιών ). 
Κατά τη μυθολογία στη Φαιστό βασίλεψε η 
δυναστεία του Ραδάμανθυ, γιου του Δία και 
αδελφού του Μίνωα. 
 





 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 εμπορικό 
κέντρο για το εμπόριο με την Ανατολή. Στην 
πόλη κυριαρχούσε το παλάτι της Ζάκρου, το 
οποίο κτίστηκε το 1900 π.Χ. περίπου, 
ξανακτίστηκε το 1600 π.Χ. περίπου και 
καταστράφηκε το 1450 π.Χ. μαζί με τα 
υπόλοιπα κύρια κέντρα του Μινωικού 
πολιτισμού.  
 



 Το ανάκτορο της Ζάκρου είναι το τέταρτο σε 
μέγεθος της Μινωικής Κρήτης. Βρισκόταν σε 
σημαντικό στρατηγικό σημείο, σε 
ασφαλισμένο κολπίσκο. Το ανάκτορο της 
Ζάκρου έχει δύο κύριες οικοδομικές φάσεις: 
το παλαιότερο κτίσθηκε το 1900 π.Χ 
περίπου, ενώ το νεώτερο γύρω στο 1600 π.Χ 
και καταστράφηκε όπως και τα άλλα κέντρα 
της Μινωικής Κρήτης, στα 1450 π.Χ 
 



 Η Γόρτυνα, η οποία αποτέλεσε την 
πρωτεύουσα της Κρήτης και της Κυρηναϊκής 
κατά την Ρωμαϊκή εποχή, κατοικήθηκε το 
3000 π.Χ, αν και υπάρχουν σημάδια 
κατοίκησης από το 7000 π.Χ.. Γνώρισε 
άνθηση κατά τη Μινωική περίοδο, μεταξύ 
του 1600 – 1100 π.Χ Καταστράφηκε δύο 
φορές από σεισμούς, την δεύτερη μάλιστα 
ολοσχερώς.  

  
 





 Η τελευταία ηφαιστειακή δραστηριότητα του Ηφαιστείου 
της Σαντορίνης  ήταν το 1950. Ανήκει στο ηφαιστειακό τόξο 
του Αιγαίου και χαρακτηρίζεται σαν ενεργό ηφαίστειο μαζί 
με τα Μέθανα, την Μήλο και την Νίσυρο. 

 Η Σαντορίνη καθώς και τα νησιά Θηρασία και Ασπρονήσι 
είναι απομεινάρια του ηφαιστειογενούς νησιού Στρογγύλη. 
Στο θαλάσσιο χάσμα που σχηματίστηκε μετά την έκρηξη 
του Ηφαιστείου της Θήρας το 1450 π.Χ  μεταξύ Θήρας και 
Θηρασίας,  που έχει βάθος 1.500 μέτρα, σχηματίστηκαν τα 
εξής νησιά: Παλαιά, Μικρή και Νέα Καμένη, Καμένη 
Γεωργίου του Α', Καμένη του Φουκέ, Αφρόσσα και Δάφνη. 
Όλα αυτά τα νησιά μεγάλωναν σιγά-σιγά και ενώθηκαν 
μεταξύ τους, εκτός από την Παλαιά Καμένη. 
 





 Η αρχαία Θήρα, η ιστορική πόλη του νησιού, 
βρίσκεται σε υψόμετρο 396 μ. Ιδρύθηκε τον 9ο αιώνα 
π.Χ. από Δωριείς αποίκους με αρχηγό το Θήρα και 
κατοικήθηκε μέχρι και τους βυζαντινούς χρόνους. 
Έχουν  αποκαλυφθεί οικήματα κυρίως από την 
ελληνιστική και ρωμαϊκή φάση της πόλης. Την 
Αρχαία Θήρα ανέσκαψαν Γερμανοί αρχαιολόγοι από 
το 1895 έως και το 1902. 

  
 Στην πόλη υπήρχε ναός (ιερό), αγορά, νεκροταφείο 

και θέατρο 
 



 Η αγορά βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο της 
πόλης. Το νότιο τμήμα της ήταν το εμπορικό 
κέντρο της πόλης και το μεσαίο το 
διοικητικό. Στο βόρειο τμήμα της, υπάρχουν 
στοά, μνημεία και κτήρια προς τιμήν 
επιφανών προσώπων. 

 



 Το ιερό, εξ ολοκλήρου σκαλισμένο στο βράχο, το 
ίδρυσε ο Αρτεμίδωρος . Στους βράχους είναι 
χαραγμένα επιγράμματα και επιγραφές και τα 
σύμβολα των θεών που λατρεύονταν π.χ. αετός 
για το Δία, λιοντάρι για τον Απόλλωνα και δελφίνι 
για τον Ποσειδώνα.  





 Κοντά στους δρόμους που οδηγούσαν στο 
βόρειο και νότιο επίνειο της αρχαίας πόλης, 
το σημερινό Καμάρι και την Περίσσα 
αντίστοιχα, υπάρχουν τα νεκροταφεία της 
αρχαίας Θήρας. Έχουν αποκαλυφθεί τάφοι 
από τη γεωμετρική μέχρι και την ρωμαϊκή 
εποχή. 
 



 Το θέατρο, που βρίσκεται στα ΝΑ της 
Αγοράς, κατασκευάσθηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. 
Τον 1ο αιώνα μ.Χ. έγιναν μετατροπές, κατά 
τις οποίες επεκτάθηκε η σκηνή και κατέλαβε 
τμήμα της αρχικής ορχήστρας. 
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