Φαιστός

Η Φαιστός βρίσκεται 62 χιλιόμετρα νότια του Ηρακλείου και, διοικητικά, είναι μέρος του
Δήμου Καμηλαρίου
.
Ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της
μινωικής Κρήτης
και είναι χτισμένη πάνω σε ένα λόφο, σε υψόμετρο 100 μ. από την επιφάνεια της
θάλασσας, στην εύφορη πεδιάδα της
Μεσσαράς
.
Η κοιλάδα είναι περιτριγυρισμένη από οροσειρές και στα νότια εκτείνεται το
Λιβυκό Πέλαγος
.
Η ακριβής θέση της Φαιστού για πρώτη φορά καθορίστηκε στα μέσα του 19ου αιώνα από
τον
Βρετανό ναύαρχο Spratt, ενώ η αρχαιολογική έρευνα του
παλατιού ξεκίνησε το 1884 από τους Ιταλούς
F. Halbherr και Α. Taramelli.
Μετά την ανακήρυξη της ανεξάρτητης
Κρητικής Πολιτείας
το 1898, ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν από τον
F. Halbherr και L. Pernier
το 1900-1904 και αργότερα, το 1950-1971, από τον
Doro Levi
, υπό την αιγίδα της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών.
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Αν και πολλές επιγραφές βρέθηκαν από τους αρχαιολόγους, είναι όλες σε Γραμμική Α,
κώδικας που εξακολουθεί να είναι αδύνατο να αποκρυπτογραφηθεί, και όλοι γνωρίζουμε για
το χώρο που βρίσκεται, ακόμη και το όνομά της είναι βασισμένα στους αρχαίους
συγγραφείς και ευρήματα από την
Κνωσό
.
Σύμφωνα με τη μυθολογία, η Φαιστός ήταν η έδρα του βασιλιά Ραδάμανθη, αδελφό του
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βασιλιά

Μίνωα.

Ήταν επίσης η πόλη που γέννησε τη μεγάλο σοφό άνδρα και
μάντη
Επιμενίδη
, ένα από τους επτά σοφούς του αρχαίου κόσμου.
Ανασκαφές αρχαιολόγωνι έχουν ανακαλύψει τα ερείπια της νεολιθικής εποχής (3.000
π.Χ.)
.
Κατά τη διάρκεια της Μινωικής εποχής, η Φαιστός ήταν μια πολύ σημαντική
πόλη-κράτος.
Η κυριαρχία της, στο
αποκορύφωμά της, εκτεινόταν από το
Λίθινο στο Ψύχιον
και περιλάμβανε τα νησιά
Παξιμάδια
.
Η πόλη συμμετείχε στον
Τρωικό πόλεμο
και αργότερα έγινε μια από τις πιο σημαντικές πόλεις-κράτη της
Δωρικής περιόδου
.
Η Φαιστός συνέχισε να ακμάζει κατά τη διάρκεια της αρχαϊκής, κλασικής και ελληνιστικής
περιόδου.
Καταστράφηκε από Γορτύνιους κατά τον 3ο αιώνα π.Χ. Παρά το
γεγονός αυτό, η
Φαιστός
εξακολούθησε να υφίσταται κατά τη
Ρωμαϊκή περίοδο.
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