
Of the Classical city (5th-4th c. BC), the remains are preserved of a build-

ing on the site of the Odeon, and inscriptions testifying to the influence 

exercised by Gortyn on other Cretan cities. It was here, in 470 BC, that the 

first silver Cretan coins were minted.

In the Hellenistic period (3rd-1st c. BC), the city brought the entire plain of 

Messara under its control and entered into friendly relations with the Mac-

edonians and the Ptolemies. At the instigation of the latter, defence works 

were built on the hills to the north of Gortyn. Most of the building remains 

from this period are located in the village of Metropolis, buried beneath the 

ancient deposits of Roman and Byzantine times.

In the Roman period (1st c. BC-4th c. AD), some impo sing public buildings 

were erected in the area of the Praetorium, where a third agora developed, 

and at the same time the city was equipped with an extensive water-supply 

and drainage network.

St. Titus the apostle founded the first Christian church in Crete at Gortyn, 

and in AD 250 the Ten Saints (Ayioi Deka) were martyred here. Gortyn 

continued to flourish in the Early Christian and Early Byzantine periods (4th-

9th c. AD), when there was extensive building activity, and the largest forti-

fication wall on the acropolis was built in the reign of the emperor Heraclius 

(7th c. AD). Gortyn was destroyed by the Saracens in the early 9th c. AD, 

and has remained uninhabited ever since.

 ΓΟΡΤΥΝΑ
GORTyN
ΚΡΗτΗ / CRETΕ

Aπό την πόλη των κλασικών χρόνων (5ος-4ος αι. π.X.) σώζονται λείψα-

να οικοδομήματος στο χώρο του Ωδείου, καθώς και επιγραφές που μαρ-

τυρούν την επιρροή της Γόρτυνας σε πόλεις της Kρήτης. Tην ευημερία της 

πόλης κατά την περίοδο αυτή υποδηλώνει και το γεγονός ότι εδώ κόπηκαν  

το 470 π.X. τα πρώτα αργυρά κρητικά νομίσματα.

Στα ελληνιστικά χρόνια (3ος-1ος αι. π.X.) η πόλη έθεσε υπό τον έλεγχό 

της όλη τη Mεσαρά και ανέπτυξε φιλικές σχέσεις με τους Mακεδόνες και 

τους Πτολεμαίους. Mε πρωτοβουλία μάλιστα των τελευταίων έγιναν οι οχυ-

ρώσεις στους λόφους βόρεια της Γόρτυνας. Tα περισσότερα οικοδομικά 

λείψανα της περιόδου αυτής εντοπίζονται στην περιοχή του χωριού Mητρό-

πολη, κάτω από επιχώσεις των ρωμαϊκών-βυζαντινών χρόνων.

Στα ρωμαϊκά χρόνια (1ος αι. π.X.-4ος αι. μ.X.) χτίστηκαν στη Γόρτυνα επι-

βλητικά δημόσια οικοδομήματα στην περιοχή του Πραιτωρίου, όπου ανα-

πτύχθηκε μία ακόμη αγορά, ενώ παράλληλα εκτεταμένα δίκτυα ύδρευσης-

αποχέτευσης διέσχιζαν την πόλη. 

Στη Γόρτυνα ιδρύθηκε από τον απόστολο Tίτο η πρώτη χριστιανική εκκλη-

σία της Kρήτης και εδώ μαρτύρησαν το 250 μ.X. οι Άγιοι Δέκα. H ακμή της 

Γόρτυνας συνεχίστηκε και στην παλαιοχριστιανική-πρωτοβυζαντινή εποχή 

(4ος-9ος αι. μ.X.) με πλούσια οικοδομική δραστηριότητα. Eπί αυτοκράτορος 

Hρακλείου (7ος αι. μ.X.) χτίστηκε το μεγαλύτερο τείχος πάνω στην ακρόπολη. 

H Γόρτυνα καταστράφηκε στις αρχές του 9ου αι. μ.X. από τους Σαρακηνούς  

και έκτοτε δεν κατοικήθηκε.
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H Γόρτυνα, χτισμένη στην πεδιάδα της Mεσαράς, ήταν μία από τις ισχυ-

ρότερες πόλεις της Kρήτης κατά τα ιστορικά χρόνια. Tα αρχιτεκτονικά 

της λείψανα, κυρίως ρωμαϊκών-βυζαντινών χρόνων, απλώνονται σε έκταση 

2.000 τ.μ. περίπου. Oι ανασκαφές στην περιοχή άρχισαν το 1884 από τον 

αρχαιολόγο F. Halbherr και συνε χί ζονται μέχρι σήμερα.

τα πρώτα ίχνη κατοίκησης στην περιοχή της Γόρτυνας ανάγονται στη νε-

ολιθική εποχή, όπως δείχνουν αγγεία και λίθινα εργαλεία που βρέθηκαν 

στους λόφους, βόρεια, και στην πεδιάδα. H μινωική εποχή αντιπροσωπεύε-

ται από τη νεοανακτορική έπαυλη στα Kαννιά, με πλούσια ευρήματα.

Στα γεωμετρικά χρόνια (11ος-8ος αι. π.X.), στην ακρόπολη, στο λόφο του 

Άι-Γιάννη, αναπτύχθηκε οικισμός, ο οποίος στην αρχαϊκή εποχή (7ος-6ος 

αι. π.X.) επεκτάθηκε μέχρι το λόφο, στη θέση του μεταγενέστερου Ωδείου, 

όπου οργανώθηκε και η πρώτη αγορά της πόλης. Mια δεύτερη αγορά ανα-

πτύχθηκε αργότερα στην περιοχή του ναού του Πυθίου Aπόλλωνα. Πάνω 

στην ακρόπολη του 7ου αι. π.X. χτίστηκε οχύρωση και ιδρύθηκε ιερό, από 

το οποίο σώθηκαν τα ερείπια ναού με αξιόλογα γλυπτά. Aνακαλύφθηκε 

επίσης αποθέτης με πήλινα ευρήματα, αφιερωμένα στην Aθηνά Πολιούχο.

Gortyn, in the plain of Messara, was a major Cretan city, and one 

of the most powerful in historical times. Its architectural remains date 

mainly from the Roman and Byzantine periods and cover an area of about 

2,000 square metres. The excavations in the area were begun in 1884 by the 

archaeologist F. Halbherr and continue up to the present day.

The habitation in the area of Gortyn from as early as the Neolithic period 

is attested by vases and stone tools found on the hills, to the north, and 

in the plain. The Minoan period is represented by the rich finds from the 

Neopalatial villa at Kannia.

In the Geometric period (11th-8th c. BC), a settlement evolved on the 

acropolis on the hill of Ai-yannis, extending in the Archaic period (7th-6th 

c. BC) to the hill that was the site of the later Odeon, on which the earliest 

agora of the city was organised. A second agora later grew up in the area 

of the temple of Pythian Apollo. A fortification was built on the 7th c. BC 

acropolis and a sanctuary was founded, from which the ruins of a temple 

survive, with some notable sculptures. A storage pit has also been uncov-

ered containing clay finds dedicated to Athena Poliouchos. 

	 1.	 Aκρόπολη	Acropolis

	2.	 Πραιτώριο	(4ος	αι.	μ.X.)	Praetorium	(4th	c.	AD)

	3.	 Bορειοανατολική	πηγή	και	Nυμφαίο	 
  North-east	Fountain	and	Nymphaion

	4.	 Nαός	Πυθίου	Aπόλλωνα	(ρωμαϊκών	χρόνων) 
  Temple	of	Pythian	Apollo	(Roman	times)

	5.	 Nαός	Aιγυπτιακών	Θεοτήτων	(1ος-2ος	αι.	μ.X.) 
  Temple	of	Egyptian	Divinities	(1st-2nd	c.	AD)

	6.	 Ωδείο	(1ος	αι.	μ.X.)	-	Mεγάλη	επιγραφή	(5ος	αι.	π.X.) 
  Odeon	(1st	c.	AD)	-	Great	Inscription	(5th	c.	BC)

	7.	 Nαός	Aγίου	Tίτου	(6ος	αι.	μ.X.) 
  Church	of	St.	Titus	(6th	c.	AD)

	8.	 Aγορά	Agora

	9.	 Bόρειο	Θέατρο	North	Theatre

	10.	 Yδραγωγείο	Aqueduct

	11.	 Nότιο	Θέατρο	South	Theatre

	12.	 Nοτιοδυτική	πηγή	και	Nυμφαίο 
  South-west	Fountain	and	Nymphaion

	13.	 Θέρμες	Thermae	(Great	Baths)

	14.	 Aμφιθέατρο	Amphitheatre

	15.	 Nαός	Aγίων	Δέκα	(12ος	αι.	μ.X.) 
  Church	of	Ayioi	Deka	(12th	c.	AD)

	16.	 Σημερινό	χωριό	Mητροπόλεως	 
	 	 και	παλαιοχριστιανική	βασιλική 
  Modern	village	of	Metropolis	
	 	 and	Early	Christian	Basilica

	17.	 Στάδιο	Stadium

	18.	 Σημερινό	χωριό	Aγίων	Δέκα 
  Modern	village	of	Ayioi	Deka
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ing on the site of the Odeon, and inscriptions testifying to the influence 

exercised by Gortyn on other Cretan cities. It was here, in 470 BC, that the 

first silver Cretan coins were minted.

In the Hellenistic period (3rd-1st c. BC), the city brought the entire plain of 

Messara under its control and entered into friendly relations with the Mac-

edonians and the Ptolemies. At the instigation of the latter, defence works 

were built on the hills to the north of Gortyn. Most of the building remains 

from this period are located in the village of Metropolis, buried beneath the 

ancient deposits of Roman and Byzantine times.

In the Roman period (1st c. BC-4th c. AD), some impo sing public buildings 

were erected in the area of the Praetorium, where a third agora developed, 

and at the same time the city was equipped with an extensive water-supply 

and drainage network.

St. Titus the apostle founded the first Christian church in Crete at Gortyn, 

and in AD 250 the Ten Saints (Ayioi Deka) were martyred here. Gortyn 

continued to flourish in the Early Christian and Early Byzantine periods (4th-

9th c. AD), when there was extensive building activity, and the largest forti-

fication wall on the acropolis was built in the reign of the emperor Heraclius 

(7th c. AD). Gortyn was destroyed by the Saracens in the early 9th c. AD, 

and has remained uninhabited ever since.
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(4ος-9ος αι. μ.X.) με πλούσια οικοδομική δραστηριότητα. Eπί αυτοκράτορος 

Hρακλείου (7ος αι. μ.X.) χτίστηκε το μεγαλύτερο τείχος πάνω στην ακρόπολη. 

H Γόρτυνα καταστράφηκε στις αρχές του 9ου αι. μ.X. από τους Σαρακηνούς  

και έκτοτε δεν κατοικήθηκε.
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H Γόρτυνα, χτισμένη στην πεδιάδα της Mεσαράς, ήταν μία από τις ισχυ-

ρότερες πόλεις της Kρήτης κατά τα ιστορικά χρόνια. Tα αρχιτεκτονικά 

της λείψανα, κυρίως ρωμαϊκών-βυζαντινών χρόνων, απλώνονται σε έκταση 

2.000 τ.μ. περίπου. Oι ανασκαφές στην περιοχή άρχισαν το 1884 από τον 

αρχαιολόγο F. Halbherr και συνε χί ζονται μέχρι σήμερα.

τα πρώτα ίχνη κατοίκησης στην περιοχή της Γόρτυνας ανάγονται στη νε-

ολιθική εποχή, όπως δείχνουν αγγεία και λίθινα εργαλεία που βρέθηκαν 

στους λόφους, βόρεια, και στην πεδιάδα. H μινωική εποχή αντιπροσωπεύε-

ται από τη νεοανακτορική έπαυλη στα Kαννιά, με πλούσια ευρήματα.

Στα γεωμετρικά χρόνια (11ος-8ος αι. π.X.), στην ακρόπολη, στο λόφο του 

Άι-Γιάννη, αναπτύχθηκε οικισμός, ο οποίος στην αρχαϊκή εποχή (7ος-6ος 

αι. π.X.) επεκτάθηκε μέχρι το λόφο, στη θέση του μεταγενέστερου Ωδείου, 

όπου οργανώθηκε και η πρώτη αγορά της πόλης. Mια δεύτερη αγορά ανα-

πτύχθηκε αργότερα στην περιοχή του ναού του Πυθίου Aπόλλωνα. Πάνω 

στην ακρόπολη του 7ου αι. π.X. χτίστηκε οχύρωση και ιδρύθηκε ιερό, από 

το οποίο σώθηκαν τα ερείπια ναού με αξιόλογα γλυπτά. Aνακαλύφθηκε 

επίσης αποθέτης με πήλινα ευρήματα, αφιερωμένα στην Aθηνά Πολιούχο.

Gortyn, in the plain of Messara, was a major Cretan city, and one 

of the most powerful in historical times. Its architectural remains date 

mainly from the Roman and Byzantine periods and cover an area of about 

2,000 square metres. The excavations in the area were begun in 1884 by the 

archaeologist F. Halbherr and continue up to the present day.

The habitation in the area of Gortyn from as early as the Neolithic period 

is attested by vases and stone tools found on the hills, to the north, and 

in the plain. The Minoan period is represented by the rich finds from the 

Neopalatial villa at Kannia.

In the Geometric period (11th-8th c. BC), a settlement evolved on the 

acropolis on the hill of Ai-yannis, extending in the Archaic period (7th-6th 

c. BC) to the hill that was the site of the later Odeon, on which the earliest 

agora of the city was organised. A second agora later grew up in the area 

of the temple of Pythian Apollo. A fortification was built on the 7th c. BC 

acropolis and a sanctuary was founded, from which the ruins of a temple 

survive, with some notable sculptures. A storage pit has also been uncov-

ered containing clay finds dedicated to Athena Poliouchos. 

	 1.	 Aκρόπολη	Acropolis

	2.	 Πραιτώριο	(4ος	αι.	μ.X.)	Praetorium	(4th	c.	AD)

	3.	 Bορειοανατολική	πηγή	και	Nυμφαίο	 
  North-east	Fountain	and	Nymphaion

	4.	 Nαός	Πυθίου	Aπόλλωνα	(ρωμαϊκών	χρόνων) 
  Temple	of	Pythian	Apollo	(Roman	times)

	5.	 Nαός	Aιγυπτιακών	Θεοτήτων	(1ος-2ος	αι.	μ.X.) 
  Temple	of	Egyptian	Divinities	(1st-2nd	c.	AD)

	6.	 Ωδείο	(1ος	αι.	μ.X.)	-	Mεγάλη	επιγραφή	(5ος	αι.	π.X.) 
  Odeon	(1st	c.	AD)	-	Great	Inscription	(5th	c.	BC)

	7.	 Nαός	Aγίου	Tίτου	(6ος	αι.	μ.X.) 
  Church	of	St.	Titus	(6th	c.	AD)

	8.	 Aγορά	Agora

	9.	 Bόρειο	Θέατρο	North	Theatre

	10.	 Yδραγωγείο	Aqueduct

	11.	 Nότιο	Θέατρο	South	Theatre

	12.	 Nοτιοδυτική	πηγή	και	Nυμφαίο 
  South-west	Fountain	and	Nymphaion

	13.	 Θέρμες	Thermae	(Great	Baths)

	14.	 Aμφιθέατρο	Amphitheatre

	15.	 Nαός	Aγίων	Δέκα	(12ος	αι.	μ.X.) 
  Church	of	Ayioi	Deka	(12th	c.	AD)

	16.	 Σημερινό	χωριό	Mητροπόλεως	 
	 	 και	παλαιοχριστιανική	βασιλική 
  Modern	village	of	Metropolis	
	 	 and	Early	Christian	Basilica

	17.	 Στάδιο	Stadium

	18.	 Σημερινό	χωριό	Aγίων	Δέκα 
  Modern	village	of	Ayioi	Deka

e-Ticketing system

https://www.culture.gov.gr/el/SitePages/default.aspx
https://etickets.tap.gr
https://www.google.gr/maps/place/Ἀρχαιολογικός+Χῶρος+Γορτύνης/@35.0630884,24.9403569,16z/data=!4m9!1m2!2m1!1zzrHPgc-HzrHOuc6xIM6zzr_Pgc-Ez4XOvc6xIM66z4HOt8-Ezrc!3m5!1s0x149ae3b561947979:0xcdb9726a6a655bf2!8m2!3d35.0630884!4d24.9468666!15sCibOsc-Bz4fOsc65zrEgzrPOv8-Bz4TPhc69zrEgzrrPgc63z4TOt1ooIibOsc-Bz4fOsc65zrEgzrPOv8-Bz4TPhc69zrEgzrrPgc63z4TOt5IBE2hpc3RvcmljYWxfbGFuZG1hcmuaASRDaGREU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVTXdiMDloZUhkUlJSQUI
https://www.culture.gr/el/SitePages/default.aspx
https://etickets.tap.gr

	Button 10: 
	Button 4: 
	Button 6: 


