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The ancient city of Tylissos flourished particularly during the 
Minoan and Greco-Roman periods. Its geographical location 

on the roads leading from Knossos to western Crete as well as 
the inland area and Mount Ida (Psiloritis) helped in the develop-
ment of the city. Excavation finds show that there was a prosper-
ous residential core at Tylissos from the Late Pre-Palatial-Early 
Protopalatial period and throughout the latter (2000-1700 BC). 
In the Neopalatial period that followed (1700-1450 BC), Tylissos 
was one of Minoan Crete’s leading cities, and maintained close 
ties with Knossos.

Excavations were begun at Tylissos in the early 20th century 
by Joseph Chatzidakis, a pioneer in Minoan archaeology. Three 
residential complexes were excavated, the so-called Houses A, 
B, and C, whose main parts are dated to the Neopalatial period 
(1700-1450 BC). These buildings had two storeys, hewn stone-
work on their facades, and their architecture shared elements 
displayed by the large Minoan villas and palaces. Their interiors 
were luxurious, as shown by fragments of frescoes discovered 
in excavations. A miniature fresco done in the same style as the 
well-known wall painting of the crowd from Knossos is a charac-
teristic, though fragmentary example. 

The city’s wealth and importance are also highlighted by the 
finds, especially the tablets written in Linear A, the form of writing 
used in Crete during the Neopalatial period, as well as inscribed 
objects. In addition, the discovery of three enormous bronze 
cauldrons as well as a bronze ingot used in the manufacture of 
bronzes show that there were metalworking shops in the city. 
The discovery of various luxury items such as bronze figurines of 

worshippers, an obsidian rhyton, seal stones and other finds, give 
us the impression of a city with a high standard of living. The build-
ings were destroyed in the major destructions that struck Minoan 
Crete around 1450 BC. However, there is evidence to suggest 
that life continued in Tylissos during the following centuries. The 
large circular water cistern dating to the Late Minoan III period 
(1400-1200 BC) is especially important. 

Around 1200-1000 BC many settlements and cemeteries in 
Crete were abandoned and new settlements were founded at in-
accessible and remote sites. Tylissos, however, was an exception, 
since habitation continued and it appears that a religious center 
developed there, whose use is traceable in the 10th, 9th, and 8th 
c. BC. A large altar, inscriptional testimony and finds show the 
city’s continuity in later times. 



Η αρχαία πόλη της Τυλίσου γνώρισε ιδιαίτερη ακμή κατά τη μι-
νωική και την ελληνορωμαϊκή εποχή. Η γεωγραφική της θέση 

πάνω στους δρόμους που οδηγούσαν από την Κνωσό προς τη 
δυτική Κρήτη αλλά και προς την περιοχή της ενδοχώρας και του 
ορεινού όγκου της Ίδας (Ψηλορείτη) βοήθησε στην ανάπτυξη της 
πόλης. Ήδη από τα τέλη της προανακτορικής και τις αρχές της 
παλαιοανακτορικής περιόδου, αλλά και σε όλη τη διάρκειά της 
(2000-1700 π.Χ.) υπήρχε στην Τύλισο ακμαίος οικιστικός πυρήνας, 
όπως δείχνουν τα ευρήματα των ανασκαφών. Στην επόμενη περίο-
δο, τη νεοανακτορική (1700-1450 π.Χ.), η πόλη ήταν από τις πρώτες 
στη μινωική Κρήτη και είχε στενές σχέσεις με την Κνωσό.

Οι ανασκαφές στην Τύλισο άρχισαν στις αρχές του 20ού αιώνα 
από τον πρωτεργάτη της μινωικής αρχαιολογίας Ιωσήφ Χατζηδάκι. 
Ανασκάφηκαν τρία οικιστικά συγκροτήματα, οι λεγόμενες οικίες Α, 
Β και Γ, που στο κύριο τμήμα τους χρονολογούνται στη νεοανακτο-
ρική περίοδο (1700-1450 π.Χ.). 

Τα κτήρια αυτά έχουν δύο ορόφους, ξεστή λιθοδομία στις προ-
σόψεις τους και η αρχιτεκτονική τους έχει στοιχεία που παρουσιά-
ζονται στις μεγάλες μινωικές επαύλεις και στα ανάκτορα. Το εσω-
τερικό τους ήταν πολυτελές, όπως δείχνουν τεμάχια τοιχογραφιών 
που βρέθηκαν. Χαρακτηριστική, αν και αποσπασματικής διατήρη-
σης, είναι μικρογραφική τοιχογραφία ίδιας τεχνοτροπίας με τη γνω-
στή τοιχογραφία του πλήθους από την Κνωσό.

Τον πλούτο και τη σημασία της πόλης υπογραμμίζουν και τα 
ευρήματα, ιδίως πινακίδες της Γραμμικής γραφής Α, της γραφής 
της Κρήτης κατά τη νεοανακτορική περίοδο, καθώς και ενεπίγρα-
φα αντικείμενα. Επίσης, η εύρεση τριών τεράστιων χάλκινων λε-
βήτων αλλά και ταλάντου χαλκού, που χρησίμευε για την κατα-
σκευή χάλκινων αντικειμένων, δείχνει ότι στην πόλη υπήρχαν ερ-
γαστήρια κατεργασίας του μετάλλου. Η εύρεση διαφόρων πολυτε-
λών αντικειμένων, όπως χάλκινα ειδώλια λάτρεων, ρυτό από οψια-
νό, σφραγίδες κ.ά., μας δίνουν την εντύπωση πόλης με υψηλό βιο-
τικό επίπεδο. Τα κτήρια καταστράφηκαν στη μεγάλη καταστροφή 
που έπληξε τη μινωική Κρήτη γύρω στο 1450 π.Χ. Υπάρχουν, ωστό-
σο, στοιχεία που υποδεικνύουν ότι η ζωή συνεχίστηκε στην Τύλι-
σο και κατά τους επόμενους αιώνες. Ιδιαίτερα σημαντική είναι με-
γάλη κυκλική υδατοδεξαμενή που χρονολογείται στην ΥΜ ΙΙΙ περί-
οδο (1400-1200 π.Χ.).

Γύρω στο 1200-1000 π.Χ. πολλοί οικισμοί και νεκροταφεία της 
Κρήτης εγκαταλείπονται και αναπτύσσονται νέοι οικισμοί σε δυ-
σπρόσιτους και απόκρημνους χώρους. Η Τύλισος, ωστόσο, απο-
τελεί εξαίρεση, αφού η κατοίκηση συνεχίζεται και φαίνεται ότι εκεί 
αναπτύσσεται θρησκευτικό κέντρο, του οποίου η χρήση ανιχνεύε-
ται και κατά τον 10ο, 9ο και 8ο αι. π.Χ. Μεγάλος βωμός, επιγραφι-
κές μαρτυρίες και ευρήματα δείχνουν τη συνέχεια της πόλης σε με-
ταγενέστερες εποχές.
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The ancient city of Tylissos flourished particularly during the 
Minoan and Greco-Roman periods. Its geographical location 

on the roads leading from Knossos to western Crete as well as 
the inland area and Mount Ida (Psiloritis) helped in the develop-
ment of the city. Excavation finds show that there was a prosper-
ous residential core at Tylissos from the Late Pre-Palatial-Early 
Protopalatial period and throughout the latter (2000-1700 BC). 
In the Neopalatial period that followed (1700-1450 BC), Tylissos 
was one of Minoan Crete’s leading cities, and maintained close 
ties with Knossos.

Excavations were begun at Tylissos in the early 20th century 
by Joseph Chatzidakis, a pioneer in Minoan archaeology. Three 
residential complexes were excavated, the so-called Houses A, 
B, and C, whose main parts are dated to the Neopalatial period 
(1700-1450 BC). These buildings had two storeys, hewn stone-
work on their facades, and their architecture shared elements 
displayed by the large Minoan villas and palaces. Their interiors 
were luxurious, as shown by fragments of frescoes discovered 
in excavations. A miniature fresco done in the same style as the 
well-known wall painting of the crowd from Knossos is a charac-
teristic, though fragmentary example. 

The city’s wealth and importance are also highlighted by the 
finds, especially the tablets written in Linear A, the form of writing 
used in Crete during the Neopalatial period, as well as inscribed 
objects. In addition, the discovery of three enormous bronze 
cauldrons as well as a bronze ingot used in the manufacture of 
bronzes show that there were metalworking shops in the city. 
The discovery of various luxury items such as bronze figurines of 

worshippers, an obsidian rhyton, seal stones and other finds, give 
us the impression of a city with a high standard of living. The build-
ings were destroyed in the major destructions that struck Minoan 
Crete around 1450 BC. However, there is evidence to suggest 
that life continued in Tylissos during the following centuries. The 
large circular water cistern dating to the Late Minoan III period 
(1400-1200 BC) is especially important. 

Around 1200-1000 BC many settlements and cemeteries in 
Crete were abandoned and new settlements were founded at in-
accessible and remote sites. Tylissos, however, was an exception, 
since habitation continued and it appears that a religious center 
developed there, whose use is traceable in the 10th, 9th, and 8th 
c. BC. A large altar, inscriptional testimony and finds show the 
city’s continuity in later times. 
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https://www.google.com/maps/place/Αρχαιολογικός+Χώρος+Τύλισσος/@35.2974726,25.0136387,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x149a55a439943f9d:0x400bd2ce2b9b850!2zzqTPjc67zrnPg86_z4IgNzE1IDAw!3b1!8m2!3d35.2970392!4d25.0182231!3m4!1s0x149a566b1e4f9d6f:0x73c12e70065081f2!8m2!3d35.2983103!4d25.0202429
https://www.culture.gr/el/SitePages/default.aspx
https://etickets.tap.gr
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