
 



 

 

 

 

 

 

                                                                                            

Η Φαλάσαρνα πξσηνθαηνηθήζεθε θαηά ηελ χζηεξε 

Νενιηζηθή θαη Πξσην-Μηλστθή επνρή, φπσο καξηπξνχλ 

ηα δηάζπαξηα θαηάινηπα πξντζηνξηθψλ θηεξίσλ ζηελ 

θνξπθή ηεο αθξφπνιεο. Κάπνηα ηζρπξή θπζηθή 

θαηαζηξνθή θαηά ηελ πξψτκε επνρή ηνπ Χαιθνχ 

νδήγεζε ζηελ εγθαηάιεηςε ηεο ζεηζκνγελνχο απηήο 

πεξηνρήο,  φπνπ νη έληξνκνη 

θάηνηθνη απνκαθξχλζεθαλ γηα 

πεξίπνπ 2000 ρξφληα. 

 

Οη Γσξηείο ηεο πάξηεο 

θαίλεηαη λα επαλίδξπζαλ ηελ 

Φαιάζαξλα  θάπνπ ζηνλ 7ν 

π.Χ. αη. ρηίδνληαο  λέν νηθηζκφ 

πάλσ ζηα εξείπηα ηνπ 

πξντζηνξηθνχ. Η λέα πφιε –

θξάηνο νξγαλψζεθε κε λνκηθφ 

θαζεζηψο θαη πνιηηηθφ 

ζχζηεκα δεκηνπξγψληαο κία 

πξννδεπηηθή θνηλσλία κε πνιηηηζηηθή αληαιιαγή θαη κε 

ηνπο ιανχο ηεο αλαηνιήο. Οη πεγέο ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

αληινχλην αθελφο κελ απφ ηε ζρέζε ηεο κε ηε ζάιαζζα 

δεκηνπξγψληαο κία ππνδνκή,  πνπ αξγφηεξα ηελ 

αλέδεημε ζε ηζρπξή λαπηηθή δχλακε. Αθεηέξνπ,  ε 

ζπνπδή ησλ Φαιαζαξλίσλ 

ζηα ζηξαηησηηθά ζέκαηα 

θαη ε επηδεμηφηεηά ηνπο 

ζηηο  πνιεκηθέο ηέρλεο 

ηνπο έθαλε πεξηδήηεηνπο  

σο κηζζνθφξνπο  θαη 

ζχκβνπινπο  ζε  αλψηαηα 

ζηξαηησηηθά θιηκάθηα  

Μαθεδφλσλ θαη Πεξζψλ. 

  Η ρξπζή επθαηξία 

δφζεθε ηνλ 4ν π.Χ. αη., 

φηαλ Πεξζηθά θεθάιαηα  

άξρηζαλ λα δηεηζδχνπλ 

ζηνλ Διιεληθφ θφζκν κε  

ζηφρν ηελ αλαραίηεζε 

ηεο πξνέιαζεο ηνπ 

Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 

ελαληίνλ ηνπ βαζηιηά 

Γαξείνπ θαη ηεο απηνθξαηνξίαο ηνπ. Καη’απηφλ ηνλ ηξφπν 

νη Φαιαζάξληνη κε ρξήκαηα ησλ Πεξζψλ  θαη κε πξνηξνπή 

ηεο πάξηεο,  άξρηζαλ λα αλπςψλνπλ ζηελ πφιε ηείρε, θαη 

άιια νηθνδνκήκαηα ζηξαηησηηθήο αξρηηεθηνληθήο. 

Οη αξραίνη γεσγξάθνη μερψξηζαλ ην «θιεηζηφ» ιηκάλη, πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε ηερλεηά  γχξσ απφ κηα πξνυπάξρνπζα 

ιηκλνζάιαζζα πεξηζηνηρίδνληάο ην κε ηείρε, ακπληηθνχο 

πχξγνπο θαη πξνθπκαίεο. Οη 

Φαιαζάξληνη λαπηηθνί 

ζπλαιιάζνληαλ εκπνξηθά  κε 

ηνπο ιανχο ηεο Μεζνγείνπ θαη 

είραλ ζηελέο ζρέζεηο κε ηνπο 

Φνίληθεο. Η πφιε-θξάηνο ηεο 

Φαιάζαξλαο έθνςε αξγπξά 

θαη ράιθηλα λνκίζκαηα, 

ιάηξεπε ηελ ζεά Γίθηπλλα ζε 

δηθφ ηεο λαφ πάλσ ζηελ 

αθξφπνιε θαη δηέζεηε 

εξγαζηήξηα επεμεξγαζίαο 

κεηάιισλ. Σα εξγαζηήξηα 

παξαγσγήο αγγείσλ θαη 

γιππηψλ ηεο Φαιάζαξλαο  

παξήγαγαλ θαιιηηερλήκαηα  

κηκνχκελα ηηο Αζελατθέο 

ηερληθέο. Σέινο, ε Φαιάζαξλα αλαγλσξίζηεθε γηα ηελ 

λαπηηθή ππεξνρή θαη θπξηαξρία ηεο ζηε ζάιαζζα,  γεγνλφο 

πνπ ηεο έδσζε κηα 

ζέζε ζηελ ηζηνξία 

ηνπ αξραίνπ 

Διιεληθνχ 

πνιηηηζκνχ. 

Δλ ηνχηνηο, νη 

ζπλερείο 

αληαγσληζκνί θαη 

πφιεκνη κε άιιεο 

ηζρπξέο γεηηνληθέο πφιεηο

-κράτη καθώς και οι 

ζπρλνί ζεηζκνί θαη 

θαηαπνληηζκνί κε ηηο 

επαθφινπζεο γεσινγηθέο 

κεηαβνιέο  ηελ 

εμαζζέλεζαλ θαη  ζηνλ 

1ν π.Χ. αη. ηα θηήξηα ηεο 

δελ ήηαλ παξά κηα ζθηά ησλ πξνγελέζηεξσλ κλεκείσλ.Οη 

θάηνηθνη θαηέιεμαλ ζηελ πεηξαηεία θαη ην νξγαλσκέλν 

δνπιεκπφξην, πξνθαιψληαο ηελ νξγή ηεο Ρψκεο. H 

Φαιάζαξλα θαηαζηξάθεθε απφ ηνπο Ρσκαίνπο ην 67 π.Χ.,  

φπσο θαη ε ππφινηπε Κξήηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

πεξίθεκεο εθζηξαηείαο ηνπ Μέγα Πνκπήτνπ θαηά ησλ 

Κηιἰθσλ πεηξαηψλ θαη ηνπ  Κνπίληνπ Καηθίιηνπ  Μέηειινπ 

θαηά ησλ Κξεηψλ, θαζηζηψληαο ειεχζεξνπο ηνπο 

εκπνξηθνχο ζαιάζζηνπο δξφκνπο ηεο Μεζνγείνπ. Σειηθά, 

ην 365 κ.Χ. έλαο απφ ηνπο ηζρπξφηεξνπο ζεηζκνχο πνπ 

θαηαγξάθηεθαλ ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο, αλέδπζε 

απφ ηα βάζε ηεο ζάιαζζαο νιφθιεξε  ηελ παξαιηαθή δψλε 

ηνπ θάκπνπ ηεο Φαιάζαξλαο ζε κεξηθά κφλν δεπηεξφιεπηα 

θαηά 6.5 κ. επάλσ, ελψ ην ηζνπλάκη πνπ αθνινχζεζε 

πιεκκχξηζε ηελ πφιε θαηαρψλνληαο ην ιηκάλη ηεο θάησ 

απφ ηφλλνπο ζαιαζζίσλ απνζέζεσλ θαη ιάζπεο γηα 1600 

ρξφληα. 

Οη Βελεηνί πνπ θπξηάξρεζαλ ζηελ Κξήηε απφ ηνλ 13ν κέρξη 

ηνλ 17ν αηψλα δελ θαηάθεξαλ  λα βξνχλ ηελ αξραία πφιε. 

Σειηθά,  ηνλ 19ν αηψλα ν Άγγινο εμεξεπλεηήο  Σ.Α.Β. 

πξάηη  εληφπηζε ηελ αξραία ιηκελνιεθάλε  θάπνπ 200 κ. 

απφζηαζε απφ ηελ αθηή, αιιά 

πνιινί εξεπλεηέο ακθηζβεηνχζαλ 

ηελ πξαγκαηηθή χπαξμε ηνπ 

ιηκαληνχ. 

σζηηθέο αλαζθαθέο μεθίλεζαλ ην 

1966  ζηελ πεξηνρή ηνπ 

λεθξνηαθείνπ. Σν 1986 εξεπλεηηθέο 

αλαζθαθέο ζην ιηκάλη άξρηζαλ  λα 

θέξλνπλ ζην θψο ηελ ηζηνξία ηεο 

θάπνηε έλδνμεο λαπηηθήο πφιεο. 

Καλείο δελ κπνξεί λα πξνβιέςεη ηη 

θξχβεηαη αθφκα  ζακέλν θάησ απφ 

ηελ γή ηεο Φαιάζαξλαο, θαη ηη λέα 

ζηνηρεία ζα πξνζηεζνχλ ζην 

πεδίν ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο. 

Φαλάσαρνα 
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