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Στο πλαίσιο του προγράμματος Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,
η ΣΤ τάξη του 4ου και 5ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου
(Συγκρότημα «Τάλως») ασχολήθηκε με το θέμα «Η πόλη μας»
(ιστορία – μνημεία – ευεργέτες).

Οι μαθητές μας προσπάθησαν να προσεγγίσουν την πολιτιστική
τους κληρονομιά και να μελετήσουν διερευνητικά την ιστορία
της πόλης μας.

Οι εμπειρίες των μαθητών μας από τις οργανωμένες επισκέψεις
και φωτογραφίσεις των ιστορικών μνημείων της πόλης μας και
οι καταγραφές τους από την έρευνα στις πηγές των ιστορικών
κειμένων και στοιχείων έχουν κατατεθεί στις σελίδες που
ακολουθούν.

Γνωρίζοντας την ιστορία της πόλης μας, τα μνημεία και τους
ευεργέτες της σεβόμαστε το περιβάλλον, αγαπάμε την πόλη και
τον εαυτό μας.

Οι υπεύθυνοι δάσκαλοι:

Ανδρουλάκη Μαρία

Παρασύρη Ελευθερία

Χατζηαντωνίου Χαράλαμπος



ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΑΡΑΒΟΚΡΑΤΙΑ

   

Η κατάκτηση της Κρήτης από τους Άραβες είναι μια περίοδος που περιβάλλεται από πυκνό
πέπλο μυστηρίου. Πολλά προβλήματα διχάζουν τους μελετητές καθώς οι πηγές παρέχουν
αντιφατικές πληροφορίες. Έγινε το 822 ή 823 από Σαρακηνούς Άραβες της Ισπανίας.
Οδηγούμενοι από τον Απόχαψη αποβιβάστηκαν στην Κρήτη. Ο Αμπού Χαφς Ούμαρ είχε
σκοπό τη μόνιμη εγκατάσταση τους. Γι’ αυτό έκαψε τα πλοία για να ματαιώσει την επιστροφή
των συντρόφων του. Η κατάκτηση του νησιού συντελέστηκε σταδιακά και διήρκησε γύρω
στα 10 με 15 χρόνια. Οι Άραβες οργάνωσαν την πρωτεύουσά τους στη θέση του παλαιού
οικισμού του Ηρακλείου εγκαταλείποντας τη Γόρτυνα (πρώην πρωτεύουσα). Για την
ασφάλειά τους έχτισαν τείχος με πλίνθους άψητους και άνοιξαν τάφρο τριγύρω, που την
ονόμασαν Χαντάκ. Η οχύρωση εκείνη των Αράβων ήταν, φαίνεται, σπουδαιότατο έργο, αφού
η πόλη από τότε κι έπειτα λεγόταν Χάνδαξ. Από την εποχή εκείνη αρχίζει η πιο σημαντική
ιστορία του οικισμού. Στα 133 χρόνια που οι Σαρακηνοί κουρσάροι εξουσιάζουν την Κρήτη, ο
Χάνδακας ήταν κέντρο πειρατείας στην ανατολική Μεσόγειο. Εδώ έφερναν τους χιλιάδες
σκλάβους και σκλάβες και τους πουλούσαν. Ο Χάνδακας είχε γίνει το σπουδαιότερο
χρηματιστήριο της ανθρώπινης σάρκας σ’ όλη την Ανατολή. Εδώ συγκεντρωνόταν επίσης
αμύθητος πλούτος από τα λάφυρα των πειρατών.

Συνέπειες της Αραβικής κατάκτησης της Κρήτης

Οι Άραβες της Κρήτης οργάνωσαν στο νησί ένα ιδιότυπο αραβικό εμιράτο με κληρονομική
δυναστεία. Είχε νομοθετικό σύστημα κατά τα μουσουλμανικά πρότυπα και τη δικαιοσύνη την
απένειμαν δικαστές με πείρα από την Ισπανία. Η αραβοκρατούμενη Κρήτη ανέπτυξε
αυτόματη οικονομία και είχε έντονες εμπορικές σχέσεις με τις ισλαμικές χώρες. Ο εμπορικός
της στόλος εξελίχθηκε ταχύτατα με αποτέλεσμα αραβικά πλοία του 10ου αιώνα να διαθέτουν
χάρτες και όργανα πιο προηγμένα από των Βυζαντινών.

Το οικονομικό τους σύστημα επέβαλε να υπάρχει πληθυσμός που να παράγει αγαθά και να
τους πληρώνει φόρους. Έτσι η γεωργία και η κτηνοτροφία παρέμειναν στα χέρια των
ντόπιων.

Ο κρητικός πληθυσμός βυθίστηκε σε νύχτα μακρόχρονης και φρικτής δουλείας. Αποκόπηκε
από την βυζαντινή αυτοκρατορία και αφανίστηκε από το προσκήνιο του πολιτισμού.

   

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΝΔΑΚΑΣ

Η Κρήτη στα χέρια των Σαρακηνών είχε καταντήσει μάστιγα των πληθυσμών της Ελληνικής
χερσονήσου, και της Μικράς Ασίας και εφιάλτης των Βυζαντινών. Γι’ αυτό πολλές φορές
προσπάθησαν να την ανακτήσουν. Στο τέλος του 960 εκστρατεύει ο Νικηφόρος Φωκάς, ο
οποίος αποβιβάζεται κοντά στον Χάνδακα με άριστα και εμπειροπόλεμα στρατεύματα, μεταξύ
των οποίων ήταν και Βαράγγοι, Σκανδιναβοί και Ρως. Ο Φωκάς ελευθέρωσε ολόκληρη τη



νήσο, περιόρισε τους Σαρακηνούς μέσα στο οχυρό Χάντακα και άρχισε την πολιορκία του. Οι
Σαρακηνοί με τον εμίρη τους Αμπντελ Αζιζ Κοτορπή αμύνθηκαν με λύσσα. Όμως την άνοιξη
του 961, αφού ο Φωκάς κατάφερε να καταστρέψει τις επικουρές των Αράβων που
αποβιβάστηκαν στα νότια παράλια και με λιθοβόλες μηχανές εξακόντισε μέσα στην πόλη τα
κεφάλια τους, για να τρομοκρατήσει τους πολιορκημένους και να τους κάνει να χάσουν κάθε
ελπίδα βοήθειας, κυρίεψε την πόλη. Από τους κατοίκους του Χάντακα, άλλοι σκοτώθηκαν και
άλλοι αιχμαλωτίστηκαν. Ο Χάντακας καταστράφηκε ολότελα και ο Φωκάς έχτισε στις Ν.Δ.
παρυφές του Γιούχτα σε απόσταση 19χ.λ.μ. άλλο φρούριο που το ονόμασε Τέμενος γνωστό
σήμερα με το όνομα Ρόκκα και Κανλί Καστέλι. Όμως το Τέμενος δεν εξυπηρετούσε τις
απαιτήσεις μιας πολιτείας. Ο κατεστραμμένος Αραβικός Χάντακας τράβηξε τους καινούργιους
αποίκους που έφερε ο Φωκάς. Εκεί εγκαταστάθηκαν και οι νέες αρχές του Βυζαντινού
Χάντακα και σιγά σιγά όχι μόνο ανοικοδομήθηκε η πόλη μα έγιναν και συνοικισμοί, οι παλιοί
Βούργοι, έξω από τον περίβολο των τειχών, τα οποία ξανάχτισαν οι Βυζαντινοί, στη θέση που
ήταν τα Αραβικά. Των Βυζαντινών αυτών τειχών σώζονται ακόμα και σήμερα, στην οδό
Δαιδάλου, λείψανα.Οι Βυζαντινοί διατήρησαν το θέμα της Κρήτης μέχρι το 1204. Η περίοδος
αυτή, είναι γνωστή σαν 2η Βυζαντινή περίοδος. Μνημεία της εποχής εκείνης δε σώθηκαν,
εκτός από τις ονομασίες μερικών εκκλησιών που αναφέρονται σε βενετσιάνικα έγγραφα. Ο
Αραβικός και έπειτα ο Βυζαντινός Χάντακας καταλάμβανε την έκταση: λιμάνι – λιμενικό
περίμετρο – οδός Χάντακα – οδός Δαιδάλου – αρχαιολογικό μουσείο – οδός Μποφώρ –
λιμάνι.

ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ

Στα 1204, έτος της άλωσης της Κωνσταντινούπολης και ουσιαστικά της κατάλυσης της
βυζαντινής αυτοκρατορίας από τους Σταυροφόρους, το Μεγάλο Κάστρο, όπως και ολόκληρο
το νησί περνά, μετά από σχετικές συμφωνίες, στα χέρια των Βενετών. Αυτοί όντας
απασχολημένοι την ίδια περίοδο με την κατάληψη άλλων περιοχών δεν έδωσαν την
πρέπουσα σημασία με αποτέλεσμα η Κρήτη να πέσει στα χέρια του Γενουάτη πειρατή Ερρίκου
Pescatore. Λόγω της εξαιρετικής γεωγραφικής Θέσης και σπουδαιότητας της νήσου, οι
Βενετοί δεν Θέλησαν να χάσουν αυτήν την κτήση και έτσι, μετά από πολλές περιπέτειες, θα
γίνουν ξανά κυρίαρχοι στα 1211, κυριαρχία που θα κρατήσει μέχρι το 1669. Η Κρήτη
αποτέλεσε μια ενιαία διοικητική περιφέρεια με το όνομα «Βασίλειο της Κρήτης» (Regno di
Candia). Για τα πρώτα περίπου 150 χρόνια θα υπάρξουν πολλές επαναστάσεις από μέρους
των Κρητικών, γεγονός που δείχνει ότι δεν υπέκυψαν αδιαμαρτύρητα στη βενετική κυριαρχία
και υποδούλωση. Μετά το 1367 η Κρήτη αρχίζει να ζει μια μάλλον ειρηνική περίοδο.

Το Κάστρο Candia: Το Κάστρο που ονομάζεται τώρα από τους Βενετούς

Candia θα γίνει η πρωτεύουσα του νησιού, η έδρα του εκάστοτε Δούκα και όλων των
αρχών, το κέντρο της πνευματικής και καλλιτεχνικής κίνησης. Η πόλη εξελίσσεται σε ένα από
τα σπουδαιότερα αστικά κέντρα της εποχής εκείνης σε ολόκληρη την ανατολική Μεσόγειο.
Συνεχίζει να επεκτείνεται έξω από τα όρια της παλιάς οχύρωσης, δημιουργώντας έντονα την
ανάγκη για μια νέα που Θα περιλάβει και τα προάστια.

Νέα οχύρωση: Η νέα οχύρωση με τις μνημειώδεις πύλες αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα
της οχυρωματικής τέχνης και αποτελεί ακόμη και σήμερα ένα από τα σημαντικότερα μνημεία
του είδους στο μεσογειακό χώρο. Το λιμάνι της πόλης με τους ταρσανάδες αποτελεί το



σπουδαιότερο κέντρο εμπορίου σε ολόκληρη την περιοχή από όπου εξάγονται τα περίφημα
κρητικά προϊόντα (κρασί, λάδι, τυρί) και διακινούνται στις σημαντικότερες αγορές της
Ευρώπης.

Καλλιτεχνική κίνηση: Μεγάλη άνθηση γνώρισαν και άλλοι τομείς, όπως η ζωγραφική (τον
16ο αι. διαμορφώνεται η γνωστή Κρητική σχολή και ξεκινά το έργο του ο Δομίνικος
Θεοτοκόπουλος, ο μετέπειτα ΕΙ Greco), η λογοτεχνία, η ποίηση, το θέατρο με εκπληκτικά
έργα σε κάθε χώρο, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο κρητικό πολιτιστικό ιδίωμα στην περιοχή.

Αρχιτεκτονική: Η αρχιτεκτονική αποτελεί άλλον έναν τομέα εξέλιξης και άνθησης που
απεικονίζεται στα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια του Χάνδακα, όπως είναι το δούκικο ανάκτορο,
ο μητροπολιτικός ναός των Βενετών, ο Άγιος Μάρκος με το καμπαναριό του (όπου σήμερα
στεγάζεται η Δημοτική Πινακοθήκη, αποτελεί όμως και χώρο για άλλες αξιόλογες εκθέσεις
όπως τελευταία με την έκθεση των πορτραίτων του Φαγιούμ), η Λότζια (η λέσχη των
ευγενών, σημερινό Δημαρχείο της πόλης), οι διάφορες βενετσιάνικες και ορθόδοξες
εκκλησίες, οι κρήνες, μνημεία που πολλά από αυτά δεσπόζουν ακόμη και σήμερα στην παλιά
πόλη. Δεν Θα πρέπει να ξεχνάμε, όμως, ότι όλη αυτή η άνθηση που συντελέστηκε την εποχή
εκείνη έγινε εφικτή με τον κόπο και το μόχθο του απλού κρητικού λαού.

Τούρκικη απειλή: Μια νέα υπερδύναμη εμφανίζεται τότε στο προσκήνιο που Θα φέρει μια
πραγματική αναστάτωση στην κατάσταση όπως είχε διαμορφωθεί και αυτή είναι Οθωμανική
Αυτοκρατορία. Στα 1645 εμφανίζεται ο τουρκικός στόλος στα κρητικά παράλια και σιγά- σιγά
η μια πόλη μετά την άλλη πέφτουν στα χέρια των νέων κατακτητών. Ο Χάνδακας
αντιστέκεται για περισσότερο από 20 χρόνια και η περίφημη πολιορκία γύρω από το φρούριο
της πόλης τελικά λύνεται στα 1669, μετά από προδοσία του βενετοκρητικού μηχανικού
Ανδρέα Μπαρότση που αποκαλύπτει στον Τούρκο πασά Αχμέτ Κιοπρουλή τα πιο αδύνατα
σημεία του φρουρίου.

ΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ

Οι Βενετοί βρήκαν τον Χάνδακα οχυρωμένο με τα παλιά Βυζαντινά τείχη, πιθανόν
επισκευασμένα από τον Πεσκατόρε, μα δε μπορούσαν να θεωρήσουν τους εαυτούς τους
ασφαλισμένους από τις αλλεπάλληλες επαναστάσεις των Κρητικών. Γι’ αυτό αναγκάστηκαν να
τα επισκευάσουν.

Τα Βενετσιάνικα τείχη

Ύστερα από την καταστολή της τελευταίας επανάστασης των αδερφών Καλεργών το 1367, η
Βενετία δεν είχε πια φόβο από εσωτερικό εχθρό. Ολόκληρος αιώνας πέρασε δίχως να την
απασχολήσει ζήτημα οχύρωσης της πρωτεύουσας του Βασιλείου. Όταν όμως άρχισε η απειλή



των Τούρκων ύστερα από αλλεπάλληλες αιτήσεις των ενδιαφερομένων φεουδαρχών και
αρχόντων του Χάνδακα, η Βενετία αποφάσισε να ασχοληθεί με την οχύρωσή του. Τα παλιά
τείχη εγκαταλείφθηκαν και σχεδιάστηκε νέος περίβολος, που έχει σχήμα τριγώνου με τη βάση
στη θάλασσα, που περιλάμβανε την παλιά πόλη κι όλα τα προάστια, παλιά και νέα.

Τα νέα τείχη σχεδίασαν πολλοί και διάφοροι μηχανικοί, σταλμένοι από την Βενετία. Μα ο
κυριότερος σχεδιαστής και εμπνευστής της γιγάντιας, πραγματικά, οχύρωσης του Χάνδακα
ήταν ο διασημότερος στρατιωτικός μηχανικός της Βενετίας, Michele Samicheli.

Αυτά άρχισαν να κατασκευάζονται το 1462 και η ανέγερσή τους κράτησε 200 ολόκληρα
χρόνια. Έχουν μήκος 4.5χ.μ. και πάχος τεράστιο που μάλιστα σε ορισμένα σημεία υπερβαίνει
τα 60 μέτρα. Τα επιβλητικά αυτά τείχη αποτελούσαν για την εποχή τους την υλοποίηση της
τελευταίας λέξεως της οχυρωματικής τέχνης. Στο χτίσιμο των τειχών χρησιμοποιήθηκαν
πέτρες των ερειπίων της Κνωσού. Η δαπάνη των έργων βάρυνε το κεντρικό ταμείο της
Βενετία, το ταμείο του Βασιλείου και ολόκληρο τον πληθυσμό της Κρήτης
συμπεριλαμβανομένου και το κλήρου. Το μέγιστο όμως βάρος για την ανοικοδόμηση των
τειχών αυτών έπεσε στους ώμους του κρητικού λαού και μάλιστα της περιφέρειας του
Χάνδακα και της Ανατολικής Κρήτης. Γενεές γενεών, ένα ολόκληρο αιώνα, πρόσφεραν τον
ιδρώτα και το αίμα τους χτίζοντας τα απόρθητα τείχη του Χάνδακα.

Από ηλικία 14 – 60 χρονών κάθε χωρικός ήταν υποχρεωμένος να κάνει κάθε χρόνο μια
αγγαρεία μαζί με το ζώο του, δηλ. Να εργάζεται στα τείχη μια ολόκληρη εβδομάδα.

Έχει 7 προμαχώνες:

 Τον προμαχώνα Σαμπιονέρα, όπου είναι σήμερα η Εμπορική Σχολή.

 Τον προμαχώνα Βιτούρη δίπλα στο πάρκο Γεωργιάδη.

 Τον προμαχώνα Ιησού πάνω από την καινούργια πόρτα.

 Τον προμαχώνα Μαρτινέγκο όπου είναι ο τάφος του Καζαντζάκη.

 Τον προμαχώνα Βηθλεέμ απέναντι στο Πανάνειο Νοσοκομείο.

 Τον προμαχώνα του Παντοκράτορα πάνω από την πύλη Χανίων.

 Τον προμαχώνα του Αγίου Ανδρέα στη ΒΔ άκρη του περιβόλου.

 Οι προμαχώνες ενώνονταν μεταξύ τους με ευθύγραμμα τμήματα και στα σημεία ένωσης
σχηματίζονταν δυο χαμηλές πλατείες. Στους ανοιχτούς αυτούς χώρους υπήρχαν χτιστές
κανονιοθυρίδες, όπου τοποθετούνταν κανόνια που προστάτευαν την τάφρο και τον απέναντι
προμαχώνα. Στις χαμηλές πλατείες υπήρχαν δυο ανοίγματα με στοές, το ένα οδηγούσε στο
εσωτερικό της πόλης και το άλλο στην τάφρο, από την πλευρά του χερσαίου τμήματος.

Ο προμαχώνας Σαμπιονέρα ( της Άμμου ), ήταν το πιο αδύναμο, λόγω θέσης, σημείο του
τείχους. Από αυτό το σημείο κατέλαβαν τελικά οι πολιορκητές την πόλη.



Στον προμαχώνα Βιτούρη η τάφρος της πόλης δεν αποπερατώθηκε ποτέ.

Ο προμαχώνας Μαρτινέγκο ήταν ο πιο ψηλός και ο πιο απόρθητος.

Ο προμαχώνας Βηθλεέμ και ο προμαχώνας Παντοκράτορα ήταν πο φαινομενικά ευάλωτοι.

Ο προμαχώνας του Αγ. Ανδρέα λεγόταν στο Τούρκικα Γιουρούς Καπισί – Πύλη της εφόδου,
γιατί σ’ αυτό το σημείο οι Τούρκοι έκαναν πολλές επιθέσεις.

Το παραθαλάσσιο τμήμα των τειχών κατασκευάστηκε και εδράστηκε πάνω στην υπάρχουσα
βραχώδη ακτή. Προς την Ανατολική πλευρά το τείχος κατέληγε στο μεγάλο φρούριο που

προστάτευε το λιμάνι, το λεγόμενο Castello del Molo ( Κούλε ).

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ( ΚΟΥΛΕ )

Ένα από τα επιβλητικότερα Βενετσιάνικα μνημεία ολόκληρης της Κρήτης. Χτίστηκε πριν την
κατασκευή της νέας ενετικής οχύρωσης, με σκοπό να προστατεύει το λιμενοβραχίονα και το
λιμάνι. Το αρχικό φρούριο, χαμηλό και δίχως σκάρπα, καταστράφηκε με το σεισμό του 1303
και επισκευάστηκε.

Στις αρχές του 16ου αιώνα κατεδαφίστηκε και από το 1523 – 1540 χτίστηκε αυτό που
βλέπουμε σήμερα.

Είναι χτισμένο από ογκόλιθους και αποτελείται από δυο
ορόφους. Στο ισόγειο υπάρχουν 26 διαμερίσματα που
χρησιμοποιούνταν ως κατοικίες των καπετάνιων ή ως
αποθήκες τροφίμων και πολεμοφοδίων, σαν κατοικία του
Καστελάνου.

Στο φρούριο ήταν επίσης μια φυλακή, ένας φούρνος, ένας
μύλος και μια εκκλησούλα. Στον επάνω χώρο υπάρχουν

επάλξεις για την τοποθέτηση κανονιών. Τα ανώτερα τμήματα και η βάση του Μιναρέ
αποτελούν Τούρκικες παρεμβάσεις. Εξωτερικά, στις κύριες πλευρές του φρουρίου, δεσπόζουν
οι ανάγλυφες πλάκες με το λιοντάρι του Αγ. Μάρκου, το σύμβολο της Βενετίας μα
ακρωτηριασμένοι.

ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΧΑΝΔΑΚΑ – ΝΕΩΡΙΑ



Για τους Βενετούς το λιμάνι του Χάνδακα, ήταν πρώτα, το
σπουδαιότερο λιμάνι, για τα μακρινά εμπορικά ταξίδια τους,
στο δρόμο προς τη Μέση Ανατολή και δεύτερον, ο
κυριότερος ναύσταθμος για τα πολεμικά πλοία, που φύλαγαν
την Κρήτη από εχθρική εισβολή και από τους Κουρσάρους. Γι
αυτό είχε κατασκευάσει ναυπηγία – ταρσανάδες, όπου
ναυπηγούσαν πλοία της εποχής, με τεχνίτες κυρίως
Κρητικούς. Στη θέση του σημερινού Τελωνείου υπήρχαν μια

σειρά θόλοι που ο καθένας προοριζόταν για μια γαλέρα. Οι θόλοι αυτοί, ήταν τα παλιά
νεώρια. Το 16ο αιώνα, οι Βενετοί έχτισαν και άλλους μεγάλους θόλους στην Ανατολική
πλευρά του λιμανιού, από τους οποίους σώζεται ακόμα ένας.

ΠΟΡΤΕΣ – ΠΥΛΕΣ

Ο Χάνδακας είχε τέσσερις:

 Την παλιά Πόρτα του Μώλου, στην καμπή του δρόμου 25ης Αυγούστου, στο λιμάνι που
την γκρέμισαν οι Άγγλοι το 1898.

 Την Πόρτα του Αγίου Γεωργίου ή Λαζαρέτο.

 Την Πόρτα του Παντοκράτορα, τη γνωστή σήμερα Χανίων Πόρτα

 Την Πύλη Ιησού ή Καινουργία Πόρτα, γιατί ήταν η τελευταία που έγινε.

Οι πύλες αυτές έκλειναν με την δύση του ηλίου και άνοιγαν το πρωί με την ανατολή. Όσοι
δεν πρόφταναν να μπουν έγκαιρα στην πόλη, διανυκτέρευαν σε ειδικά θολωτά κτίρια,
συνήθως με τρεχάμενο νερό, όπως είναι του Κορώνη ο Μαγαράς στο δρόμο προς Κανλί
Καστέλλι και οι Κουμπέδες στο δρόμο προς Χανιά.

Τον καιρό της πολιορκίας, για περισσότερη ασφάλεια έκλειναν με τείχο τις πόρτες εκείνες από
τις οποίες υπήρχε κίνδυνος να μπούν οι Τούρκοι.

Πύλη του Παντοκράτορα

Στο τέρμα της Πλαθειάς Στράτας ( της σημερινής λεωφόρου Καλοκαιρινού ) είναι η πύλη του
Παντοκράτορα που σώζεται μέχρι σήμερα. Την ονομασία πήρε από μια εκκλησία του
Παντοκράτορα, που ήταν σε μικρή απόσταση Β.Α. από την πύλη.

Στην πρόσοψη έχει δυο πόρτες όμοιες. Στο τείχος πάνω από την πύλη έχει εντοιχιστεί
μετάλλιο, σε χρωματιστό μάρμαρο με την ανάγλυφη παράσταση του Παντοκράτορα και γύρω
έχει πλέξει OMNIPOTENS = Παντοκράτορας. Στην εξωτερική πύλη είναι εντοιχισμένο όμοιο



μετάλλιο με την ίδια παράσταση και τη λέξη ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ. Έτσι ήταν ικανοποιημένοι οι
Λατίνοι κάτοικοι του Χάνδακα και οι Ορθόδοξοι Κρητικοί που έβλεπαν τον ίδιο Παντοκράτορα
αλλά τον διάβαζαν στην γλώσσα του ο καθένας.

ΠΥΛΗ   VOLTONE

Μεταξύ του σημερινού «Δημοτικού Μεγάρου», όπου ήταν η Βικελαία Βιβλιοθήκη και της νέας
μισοτελειωμένης οικοδομής του οικοδομικού τετραγώνου 50, ήταν κατά τη Βενετοκρατία η
κύρια πύλη της παλιάς πόλης, η λεγόμενη Voltone, από την οποία επικοινωνούσε με τους
Βούργους και τις επαρχίες η παλιά πόλη. Πάνω από αυτή υψωνόταν μια μεγάλη οικοδομή με
τέσσερα πατώματα, όπου ήταν ο Φούντικος, δηλαδή οι κρατικές αποθήκες. Η Voltone
διατηρούνταν και στην Τουρκοκρατία, γνωστή τότε με το όνομα Κεμέρ Αλτί, που σημαίνει
θολωτή πύλη. Κατέρρευσε με το μεγάλο σεισμό του 1856.

ΠΥΛΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

Δευτερεύουσα πύλη στη Β.Δ. γωνία του περιβόλου των νέων τειχών. Χρησίμευε μόνο για
στρατιωτικούς σκοπούς. Οι Τούρκοι την έλεγαν Γιούρους Καπίσι, που σημαίνει Πύλη της
Εφόδου, γιατί στο σημείο αυτό έγινα αποφασιστικές έφοδοι των Τούρκων, ύστερα από την
προδοσία του Ανδρέα Μπαρότσι το 1668, ο οποίος υπέδειξε στους Τούρκους τα ασθενέστερα
σημεία του φρουρίου στους προμαχώνες του Αγίου Ανδρέα και της Αμμουδιάς, στην
αντίστοιχη ανατολική γωνία των τειχών. Οι Τούρκοι γκρέμισαν τον προμαχώνα και την Πύλη
του Αγ. Ανδρέα και οι μάχες συνεχίστηκαν ανατολικότερα, σε νέα οχυρά, όπου ήταν κήποι
και ανεμόμυλοι.

ΠΥΛΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ήταν στη θέση, όπου περίπου είναι σήμερα η προτομή του Καζαντζάκη. Η πρόσοψή της προς
την πόλη ήταν μνημειακή. Στο υπέρθυρο, ήταν επιγραφή με τη χρονολογία της κατασκευής
της, 1965, και το όνομα του αρχιστρατήγου Παύλου Τζώρτζη, επειδή έγινε την εποχή της
υπηρεσίας του.

Αριστερά και δεξιά ήταν δυο μικρότερα μετάλλια με ανάγλυφους λέοντες του Αγίου Μάρκου,
και δυο μικρές πόρτες, είσοδοι χώρου μικρών αποθηκών.

Πάνω από την επιγραφή ήταν μαρμάρινο μετάλλιο, με ανάγλυφη την εικόνα του Αγίου
Γεωργίου καβαλάρη και σ’ αυτή οφείλεται η ονομασία της πύλης. Είναι γνωστή και με το
όνομα «Πόρτα του Λαζαρέτο» και «Πόρτα του Μαρουλα», από το όνομα της παλαιότερης
πόρτας, της παλιάς πόλης που ήταν στην αρχή της σημερινής λεωφόρου Ικάρου απέναντι



από το Αρχαιολογικό Μουσείο.

Το πραγματικά ωραίο μνημείο, που ήταν η καλλιτεχνικότερη από τις άλλες πύλες, γκρέμισαν
μια νύχτα του 1917 βάνδαλοι, σκορπώντας εδώ κι εκεί τα γλυπτά μέλη του. Το μετάλλιο του
Αγίου Γεωργίου σώζεται στο Ιστορικό Μουσείο.

ΤΟ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

   

Το Μεγάλο Κάστρο, μετά από μακροχρόνια πολιορκία, που διήρκεσε 22 ολόκληρα χρόνια,
παραδόθηκε, ύστερα από διαπραγματεύσεις, στους Οθωμανούς το Σεπτέμβριο του 1669.

Ο κατακτητής Αχμέτ Φαζίλ Πασάς Κιοπρουλής μπήκε θριαμβευτικά με το στρατό του στο
ερειπωμένο φρούριο του Μεγάλου Κάστρου.

Στα Τούρκικα Αρχεία Ηρακλείου, η πόλη του Μεγάλου Κάστρου αναφέρεται πάντοτε με την
ονομασία «η ωραία των ωραίων πόλεων» ή «ιερή πόλη του Ισλάμ Κάντια». Οι Τούρκοι την
αποκαλούσαν ιερή διότι η άλωση της έγινε με ιερό πόλεμο που κήρυξε η Οθωμανική
Αυτοκρατορία, αφού ζητήθηκε η βοήθεια όλου του ισλαμικού κόσμου.

Μετά την άλωση καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια για να πάρει η πόλη έντονο ισλαμικό
χρώμα. Πριν αναχωρήσει από το Μεγάλο Κάστρο για την Κωνσταντινούπολη ο κατακτητής
Αχμέτ Φαζίλ Πασάς Κιοπρουλής, παραχώρησε με σουλτανική άδεια σ’ αυτούς που
αγωνίστηκαν στην άλωση του Κάστρου Τούρκους βαθμοφόρους, ανώτερους υπάλληλους και
στους άντρες του περιβάλλοντός του, τις μεγαλύτερες εκκλησίες της πόλης, με τον όρο να
αγοράζουν με πλειστηριασμό αστικά ακίνητα της πόλης και να τα αφιερώνουν για τη
συντήρηση των τεμενών.

Τότε μετατράπηκε η εκκλησία του Αγίου Τίτου από τον Κιοπρουλή, σε τέμενος γνωστό ως
Βεζίρ Τζαμί (σήμερα και πάλι εκκλησία του Αγίου Τίτου.)

Η δουκική εκκλησία του Αγίου Μάρκου μετατράπηκε από τον Δεφτερδάρ Αχμέτ στο
Δεφτερδάρ Τζαμί (σήμερα Βασιλική του Αγίου Μάρκου).

Η εκκλησία του Αποστόλου Πέτρου μετατράπηκε σε τέμενος του Σουλτάν Μεχμέτ Δ’ γνωστό
ως Χουγκιάρ Τζαμί (σήμερα το Αρχαιολογικό Μουσείο).

Εκτός αυτών και άλλες εκκλησίες της πόλης μετατράπηκαν σε μουσουλμανικά τεμένη
(σύνολο 15). Κατεδαφίστηκαν τα καμπαναριά και στη θέση τους στήθηκαν μιναρέδες από
Αρμένιους οικοδόμους που είχαν φέρει μαζί τους οι Τούρκοι, πιθανόν και από Κρήτες
καστροχτίστες. Το 1715 στο Μεγάλο Κάστρο υπήρχαν 23 μουσουλμανικά τεμένη.

Μόνο τρεις εκκλησίες, του Αγίου Ματθαίου των Σιναϊτών, η αρμένικη του Αγίου Γεωργίου του
Δωριανού και ο Άγιος Μηνάς, παραχωρήθηκαν στους χριστιανούς για την τέλεση των
λειτουργιών και των μυστηρίων τους.

Τα σπίτια της πόλης διακρίνονταν σε δύο βασικές κατηγορίες: στις μεγάλες ενετικές κατοικίες,



που εγκαταστάθηκαν οι αξιωματούχοι της τουρκικής διοίκησης και βρίσκονταν στο κέντρο
της πόλης και στο λιμάνι και στα μικρότερα σπίτια των λαϊκών συνοικιών, που
εγκαταστάθηκαν ανάμεικτα διάφορες πληθυσμιακές ομάδες΄ μουσουλμάνοι, χριστιανοί,
Αρμένιοι και Εβραίοι κατοικούσαν μαζί στις ίδιες συνοικίες τα πρώτα χρόνια της
Τουρκοκρατίας. Αργότερα οριοθετήθηκε η συνοικία των Εβραίων και των Αρμενίων που όμως
εξακολούθησαν να κατοικούν και μουσουλμάνοι.

Τα μεγάλα ισλαμικά σπίτια αποτελούνταν από γυναικωνίτη, ανδρωνίτη, αίθουσα υποδοχής,
δωμάτιο καφέ και λουτρό. Εξωτερικά πολλά από αυτά περιφράχθηκαν με ψηλούς τοίχους για
να μην φαίνονται από έξω οι γυναίκες, όπως όριζε ο ισλαμικός νόμος.

Βασικό χαρακτηριστικό της νέας ισλαμικής πόλης ήταν η διαμόρφωση της αγοράς, όπου ήταν
συγκεντρωμένα σε ορισμένο πάντοτε τόπο τα εργαστήρια και τα καταστήματα κάθε
συντεχνίας.

Στα τέλη Μαΐου 1670, ο Κιοπρουλής διόρισε διοικητή του Μεγάλου Κάστρου και γενικό
διοικητή Κρήτης τον Αγκεμπούτ Αχμέτ Πασά, επιβλήθηκε νέο φορολογικό σύστημα
(κεφαλικός φόρος, τελωνειακοί δασμοί κτλ) και έγινε απογραφή του πληθυσμού της
κεντρικής και ανατολικής Κρήτης. Η διοίκηση του Αγκεμπούτ Αχμέτ υπήρξε ανεκτή και
μετριοπαθής αλλά άλλαξε τα επόμενα χρόνια. Η θέση των Χριστιανών κατοίκων έγινε πολύ
δύσκολη: φόνοι, καταπιέσεις, έλλειψη ασφάλειας και κοινωνικής πρόνοιας, εκμετάλλευση από
τους Τούρκους αγάδες του κόπου και του ιδρώτα των χριστιανών καλλιεργητών, πωλήσεις
παιδιών, εξισλαμισμοί, κανένας σεβασμός της οικογενειακής τιμής και του οικογενειακού
ασύλου, τα πάντα στο έλεος του Κατακτητή. Αυθαίρετοι φόροι εφαρμόζονταν χωρίς οίκτο. Οι
Κρήτες έκαναν αρκετές επαναστάσεις εναντίον του τουρκικού ζυγού με γνωστότερη την
επανάσταση του 1866. Το 1878 διορίστηκε για πρώτη φορά χριστιανός Γενικός Διοικητής
Κρήτης, ο Ιωάννης Φωτιάδης πασάς και δύο χρόνια αργότερα, 20 Δεκεμβρίου 1880,
εκδόθηκε από τον Πέτρο Λυδάκη η πρώτη εβδομαδιαία εφημερίδα του Ηρακλείου «Μίνως».

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

Το Μάιο του 1822 αποφασίστηκε η μετονομασία ολόκληρου του διαμερίσματος και της πόλης
του Μεγάλου Κάστρου σε Ηράκλεια από τους αντιπροσώπους της Κρήτης που συνεδρίασαν
στους Αρμένους Αποκορώνου κατά την περίοδο διακυβέρνησης Αφεντούλιεφ.

Η ονομασία Ηράκλεια ή Ηράκλειο επικράτησε μετά τη λήξη της επανάστασης του 1821, όταν
άρχισαν να τη χρησιμοποιούν οι μορφωμένοι κάτοικοι της πόλης και οι έμποροι.

ΑΛΛΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΝΗ ΜΟΡΟΖΙΝΗ



 Έργο της εποχής του περίφημουστρατηγού της Βενετίας Φραγκίσκου Μοροζίνη, που ήταν
διοικητής της Κρήτης. Βρίσκεται στην πλατεία του Ηρακλείου όπου εκεί κατέληγε ο αγωγός
του υδραγωγείου του Χάνδακα, που ήταν κι αυτό έργο του ίδιου. Βρίσκεται στη θέση της
σχεδόν τέσσερις αιώνες όπως ακριβώς ήταν όταν έγιναν τα εγκαίνια της στις 25 Απριλίου του
1628. Τα εγκαίνια αυτά, οπότε ο διψασμένος Χάνδακας είδε πρώτη φορά να τρέχει στην
κεντρική πλατεία άφθονο νερό από τα στόματα των λιονταριών, υπήρξε πραγματικά
εξαιρετικό γεγονός για την πόλη. Ο ίδιος κόσμησε την κρήνη με διάφορες ανάγλυφες
παραστάσεις, παρμένες από την ελληνική μυθολογία ( τρίτωνες, δελφίνια, θαλασσινά
μυθολογικά ζώα, νεράιδες, έρωτες, θαλασσινοί θεοί και δαίμονες ).

Στην κορυφή ήταν τοποθετημένο το άγαλμα του τριαινοφόρου Ποσειδώνα σε υπερφυσικό
μέγεθος, γι’ αυτό λεγόταν και κρήνη του γίγαντα ( τσιγάντε ), το οποίο, φαίνεται, έπεσε με
κανένα σεισμό ή το γκρέμισαν οι Τούρκοι και το κατέστρεψαν επειδή τα αγάλματα αντίβαιναν
στη θρησκεία τους.

Ο Μοροζίνη για να τονίσει πιο πολύ τη σημασία του πραγματικά
μεγαλεπήβολου, για την εποχή εκείνη έργου, του οποίου οι
τεχνίτες και οι γλύπτες ήταν κρητικοί, έκοψε αναμνηστικό
μετάλλιο.

ΚΡΗΝΗ ΜΠΕΜΠΟ

Είναι μια από τις ωραιότερες και φημισμένες κρήνες του Χάνδακα. Βρισκόταν στην πλατεία
του ναού του Σωτήρος, στη σημερινή πλατεία Κορνάρου. Κατασκευάστηκε από το Ματθαίο
Μπέμπο μεταξύ των ετών 1552 και 1554. Ο Ματθαίο Μπέμπο ήταν ο πρώτος που κατόρθωσε
να διοχετεύσει πηγαίο νερό με υδραγωγείο στο Χάνδακα. Αναφέρεται και σαν κρήνη του San
Salvatore από τον παρακείμενο ναό του Σωτήρα.

Η κρήνη σώζεται στη θέση της ακέραια, στολισμένη με οικόσημο του οίκου του τότε δούκα
Αλβίζε Γκρίτι και των συμβούλων του Ιωάννη Τιέπολο, Γεωργίου Έμο και Πέτρο Μαρίνο
Ντιέντο. Χαρακτηριστικό στολίδι της κρήνης είναι το ακέφαλο άγαλμα κάποιου Ρωμαίου
αξιωματούχου, που μεταφέρθηκε στο Χάνδακα από την Ιεράπετρα όπου βρέθηκε. Οι Άραβες
στην Τουρκοκρατία το είχαν βάψει μαύρο και το λάτρευαν κάθε χρόνο το μήνα Μάιο με
χορούς και τραγούδια.

Η κρήνη συνδυάζει αναγεννησιακά και γοτθικά διακοσμητικά στοιχεία, ενώ σε δεύτερη χρήση
ήταν η μαρμάρινη λεκάνη που συνέλεγε νερό και πρέπει να ήταν αρχικά ρωμαϊκή
σαρκοφάγος. Η κρήνη είχε αέτωμα που δυστυχώς αφαιρέθηκε. Το 1938 αφαιρέθηκε και η
συλλεκτήρια δεξαμενή στην οποία είχε εντοιχιστεί η κρήνη για να διαμορφωθεί η πλατεία.



ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΚΡΗΝΕΣ

Και οι Τούρκοι ένιωσαν έντονα την ανάγκη για εξεύρεση νερού τόσο για να ξεδιψάσουν τους
κατοίκους της πόλης και των συνοικιών, όσο και για να καλύψουν τις θρησκευτικές τους
απαιτήσεις. Αρκετές φιλανθρωπικές κρήνες (σεμπίλ) κατασκευάστηκαν την περίοδο αυτή σε
πλατείες καθώς και άλλες απλούστερες σε διάφορους δρόμους κεντρικούς και μη. Αρκετές
απ' αυτές σώζονται μέχρι και σήμερα σε αρκετά καλή κατάσταση κοσμώντας διάφορα σημεία
της πόλης.

Φιλανθρωπική κρήνη Πλατείας Κορνάρου: Η φιλανθρωπική κρήνη

(σεμπίλι) κτίστηκε το 1776 από τον Χατζή Ιμπραχίμ αγά. Για τη συντήρησή της
αφιέρωσε σχεδόν όλη του την περιουσία. Είναι το μοναδικό στο είδος του που
διασώζεται σήμερα. Έχει τη μορφή κυκλικού θολωτού κτιρίου που ολόγυρά του
έχει ημικυκλικά καγκελωτά παράθυρα και μπροστά από αυτά υπάρχει από μια

βρύση με μια πέτρινη λεκάνη όπου συγκεντρωνόταν το νερό. Σήμερα χρησιμοποιείται σαν
καφενείο.

Βρύση του Ιδομενέα: Κτίστηκε στα τέλη του 17ου αι. Σήμερα βρίσκεται πίσω από το
Ιστορικό Μουσείο της πόλης. Η κρήνη κοσμείται με δύο κίονες με φυτικής διακόσμησης
κιονόκρανα, ενώ στο μέσο αυτών και εντός αψιδωτής κατασκευής βρίσκεται μαρμάρινη
πλάκα με ανάγλυφο διάκοσμο. Από κατάλληλα διαμορφωμένη οπή στο κάτω τμήμα της
πλάκας έτρεχε το νερό μέσα σε μαρμάρινη λεκάνη.

Βρύση του Χανιαλή: Σήμερα βρίσκεται δίπλα στην εξωτερική πύλη του Αγ. Γεωργίου, κάτω
από το άγαλμα του Ελ. Βενιζέλου. Εντός αψιδωτής κατασκευής που η κορυφή της κοσμείται
με φυτική διακόσμηση, βρίσκεται τοποθετημένη πλάκα, ο κρουνός βρίσκεται εντός
ανάγλυφου διακοσμημένου πλαισίου. Το νερό συγκεντρωνόταν σε μαρμάρινη λεκάνη με
παρόμοια ανάγλυφη διακόσμηση.

Βρύση του Γενιτσάρ αγά: Σήμερα βρίσκεται στη λεωφόρο Ικάρου, δίπλα στην Επιγραφική
Συλλογή. Εντός αψιδωτής κατασκευής που περιβάλλεται από δύο μεγάλους πεσσούς που
διακοσμούνται με ροζέτες βρίσκεται ανάγλυφος, περίτεχνα διακοσμημένος κρουνός.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΑ - ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
Η ΛΟΤΖΙΑ

   

Την εποχή εκείνη της Ενετοκρατίας τα πολιτικά ήθη και οι διοικητική οργάνωση επέβαλλαν
την ανέγερση ενός δημόσιου οικοδομήματος μέσα στο οποίο να μπορούν να συνέρχονται οι



ευγενείς, να συσκέπτονται και να αποφασίζουν για διάφορα ζητήματα που αφορούσαν την
πολιτεία και την οικονομική και εμπορική ζωή του τόπου.

Από τις στοές του οικοδομήματος αυτού οι ανώτεροι άρχοντες και οι άλλες αρχές
παρακολουθούσαν τις παρελάσεις, τις πομπές και τις θρησκευτικές λιτανείες ή μιλούσαν στο
λαό όποτε υπήρχε ανάγκη. Από αυτά προκήρυσσαν τα διατάγματα της πολιτείας από τους
δημόσιους κήρυκες αφού δεν υπήρχε τότε «Εφημερίδα της Κυβέρνησης» για να
δημοσιεύονται. Τέλος το οικοδόμημα αυτό θεωρείτο τόπος συγκέντρωσης και αναψυχής
όπου έπαιζαν διάφορα τυχερά παιχνίδια. Συγκέντρωνε δηλαδή ότι σήμερα το Δημαρχείο, το
Χρηματιστήριο, το Εμπορικό και Ναυτικό Επιμελητήριο και η Λέσχη.

Και οι άλλες πόλεις τις Κρήτης είχαν Λότζια αλλά καμιά δεν μπόρεσε να παραβληθεί σε
μεγαλοπρέπεια και επιβλητικότητα τη Λότζια του Ηρακλείου.

Η νέα Λότζια η οποία είναι τέταρτη κατά σειρά, η κατεδαφισθείσα το 1937

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

   

Ο σημερινός χώρος που είναι η εκκλησία του Αγίου Μηνά, ήταν
ένα περιβόλι που ανήκε σε μουσουλμανική οικογένεια. Μετά την
απόκτηση του χώρου, συνήλθε στη Μητρόπολη μεγάλη
πανηγυρική συνέλευση στις 11 Νοεμβρίου 1861, μετά τη
λειτουργία, και αποφάσισαν να αναγερθεί εκεί εκκλησία.

Σύμφωνα με πρόταση του μητροπολίτη, ανοίχτηκε αμέσως
κατάλογος συνδρομητών και συνεστήθη επιτροπή για τους
εράνους. Ο θεμέλιος λίθος τέθηκε από το μητροπολίτη Διονύσιο

Χαριτωνιάδη στις 25 Μαρτίου 1862, ημέρα Κυριακή, και μετά από τετραετείς προσπάθειες, το
έργο διακόπηκε στις 31 Ιουλίου 1866. Δόθηκε η ευκαιρία στους Χριστιανούς να επαναρχίσουν
με εντατικό ρυθμό τις οικοδομικές εργασίες παρά τις καταστροφές από την Επανάσταση του
1866 και το Ρωσοτουρκικό πόλεμο. Άρχισαν στις 17 Ιανουαρίου 1889, μετά από 12 χρόνια
και το 1895 αποπερατώθηκε η εκκλησία του Αγίου Μηνά με τον μητροπολίτη Κρήτης τον
Τιμόθεο Καστρινογιαννάκη.

Οι χριστιανοί βοήθησαν πολύ στην οικοδόμηση. Ο μαθητικός κόσμος για να μεταφέρει από το
λιμάνι στον Άγιο Μηνά τούβλα, σχημάτισε αλυσίδα και με τα χέρια τους τα μετέφεραν. Αυτά
όλα τα έβλεπαν οι Τούρκοι έκπληκτοι. Τα εγκαίνια του Αγίου Μηνά τελέστηκαν το 1895 στις
16 Απριλίου, Κυριακή των Μυροφόρων, από τον μητροπολίτη Τιμόθεο Καστρινογιαννάκη.

Το εμβαδόν του Αγίου Μηνά είναι 1350τ.μ., μεγαλύτερος του Ναού των Αθηνών κατά
170τ.μ. Το μήκος του είναι 42 μέτρα, το πλάτος του 30μ και μπορεί να χωρέσει 8000 άτομα.



Το ύψος της εκκλησίας είναι 32 μέτρα, η δε μεγάλη καμπάνα ζυγίζει 1500 οκάδες και είναι
δωρεά της Συντεχνίας Οινοπωλών και φέρει χρονολογία 1892 και την έφεραν από την
Τεργέστη. Την εκκλησία οικοδόμησε ο αρχιτέκτονας Αθανάσιος Μούσης από την Ήπειρο.

   

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου βρίσκεται στην οδό
Ξανθουδίδου (πήρε το όνομα από το Στ. Ξανθουδίδη,
αρχαιολόγο). Οικοδομήθηκε στα χρόνια 1937-1940 με
σχέδιο του Π. Καραντινού. Στην ίδια θέση κατά την
Βενετοκρατία υπήρχε η μεγαλοπρεπής καθολική μονή του
Αγ. Φραγκίσκου,που καταστράφηκε από σεισμό το 1856.
Είναι το πλουσιότερο στον κόσμο σε αντικείμενα μινωικού
πολιτισμού και ασφαλώς ένα από τα σπουδαιότερα της
Ελλάδας. Στις ωραία διαρρυθμισμένες αίθουσές του

εκτίθενται ευρήματα απ’ όλες τις περιοχές της Κρήτης, που καλύπτουν περίοδο έξι
χιλιετηρίδων, από τη νεολιθική έως τη ρωμαϊκή.

Στο μουσείο εκτίθενται υπερμεγέθη μινωικά πιθάρια, αλλά και μικροσκοπικά αριστουργήματα
μικρογλυπτικής και μεταλλοτεχνίας, οικιακά σκεύη και όπλα, καθώς και κομψά χρυσά
κοσμήματα, ενώ πλουσιότατες είναι οι συλλογές αγγείων όλων των περιόδων και ρυθμών.

Οι περίφημες τοιχογραφίες από τα ανάκτορα της Κνωσού και άλλους αρχαιολογικούς χώρους
βρίσκονται στον πάνω όροφο του μουσείου, ενώ η ελληνική τέχνη αντιπροσωπεύεται με
πλήθος από ευρήματα της γεωμετρικής, αρχαϊκής και κλασικής εποχής.

Η οργάνωση της σημερινής έκθεσης έγινε στα 1951 – 1964 από τους εφόρους αρχαιοτήτων
Ν. Πλάτωνα και Στ. Αλεξίου, όπου περιλαμβάνει αντικείμενα κυρίως από την κεντρική και την
ανατολική Κρήτη και καλύπτει την ιστορία του νησιού για 5.500 χρόνια.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

   

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης προσφέρει στους επισκέπτες του μια μοναδική ευκαιρία
πολύπλευρης γνωριμίας με το φυσικό περιβάλλον της Κρήτης και τις ιδιαιτερότητές του, έτσι
όπως αναδεικνύεται μέσα στον οικολογικά και πολιτιστικά πολύπλοκο χώρο της Ανατολικής
Μεσογείου. Σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους 800 περίπου τετ. μέτρων, με ρεαλιστικές
αναπαραστάσεις οικοτόπων, συλλογές διαφόρων φυτών και ζώων και άφθονο φωτογραφικό
υλικό, ο επισκέπτης έρχεται σε επαφή με το φυσικό πλούτο της Κρήτης και της ηπειρωτικής
Ελλάδας. Δάση, φρύγανα και βλάστηση, υγρότοποι, σπηλιές, βραχώδεις και αμμώδεις ακτές,



ορεινοί όγκοι καθώς και ειδικά αφιερώματα σε απειλούμενα ζώα (θαλάσσια θηλαστικά,
πουλιά, κ.λ.π.), αποτελούν ορισμένα από τα θέματα της μόνιμης έκθεσης που δημιούργησε το
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στη λεωφόρο Κνωσού 157.

Ακόμα στους χώρους με τα απολιθώματα, τα πετρώματα και τα ορυκτά, μπορεί
κανείς να γνωρίσει το εντυπωσιακό γεωλογικό παρελθόν της Κρήτης και της
Μεσογείου αλλά και τη μελλοντική εξέλιξή του. Στον ίδιο όροφο ένα μοναδικό
αφιέρωμα στο μινωικό περιβάλλον με αναπαραστάσεις μινωικής αγροικίας (σε φυσικό
μέγεθος) και καθημερινών ασχολιών των μινωιτών, εισάγει τον επισκέπτη στο

δύσκολο θέμα της σχέσης παλαιών πολιτισμών και φυσικού περιβάλλοντος (παλαιοοικολογία).
Ξεχωριστή επίσης θέση στο δεύτερο όροφο του κτιρίου καταλαμβάνει και η εξελικτική πορεία
του ανθρώπου. Μέσα από εκμαγεία αυθεντικού παλαιοανθρωπολογικού υλικού, φωτογραφίες
και χάρτες ,διαγράφεται η πορεία του ανθρώπινου γένους από τα πρώιμα στάδια των
Πρωτευόντων μέχρι τη δημιουργία των πολιτισμών.

 Τέλος ο βοτανικός κήπος με ενδημικά φυτά της Κρήτης και της Μεσογείου, η αίθουσα
προβολών αλλά και το αναψυκτήριο στο ισόγειο του Μουσείου, είναι χώροι όπου ο
επισκέπτης θα συνδυάσει τη μάθηση με την ψυχαγωγία και την ανάπαυση

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Το νεοκλασικό κτίριο που σήμερα στεγάζει μέρος των
συλλογών του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης κατασκευάστηκε
το 1903. Το κτίριο αυτό βρίσκεται στη θέση όπου άλλοτε
υπήρχε το σπίτι της οικογένειας Κρασάκη, όπου κατοίκησε ο
Ανδρέας Καλοκαιρινός μετά το γάμο του με τη Μαρία
Κρασάκη το 1835. Το σπίτι ερειπώθηκε το 1856 από το
μεγάλο σεισμό και παρέμεινε ερείπιο περίπου έως το 1870.
Τότε, από τους 2 γιούς του Ανδρέα Καλοκαιρινού, το Μίνωα

και το Λυσίμαχο, κτίστηκε το λαμπρότερο οικοδόμημα της Κρήτης. Στο κτίριο στέγασε ο
Μίνωας την αρχαιολογική του συλλογή, την οποία είχε συγκροτήσει από τις ανασκαφές του
στην Κνωσό το διάστημα 1878-79. Μετά την πτώχευση του Μίνωα, η κατοικία αγοράστηκε
από το γιό του Λυσιμάχου, Ανδρέα. Κατά τα επεισόδια της 25ης Αυγούστου του 1898
δολοφονήθηκε ο υποπρόξενος της Αγγλίας Λυσίμαχος Καλοκαιρινός και το κτίριο
πυρπολήθηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς. Τότε χάθηκε και η αρχαιολογική συλλογή. Στην
ίδια θέση, επάνω στο περίγραμμα των θεμελίων του κατεστραμμένου μεγάρου,
κατασκευάστηκε το κτίσμα που υπάρχει σήμερα. Μετά το θάνατο του Ανδρέα Λ.
Καλοκαιρινού το 1930, το οίκημα, σύμφωνα με τη διαθήκη του, περιήλθε στην ιδιοκτησία
των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Ανδρέα και Μαρίας Καλοκαιρινού. Με μέριμνα του εκτελεστή
της διαθήκης Ανδρέα Γ. Καλοκαιρινού, η χρήση του παραχωρήθηκε στην Εταιρεία Κρητικών



Ιστορικών Μελετών για να στεγαστεί το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Το Ιστορικό Μουσείο
Κρήτης, μοναδικό στο είδος του, περιλαμβάνει συλλογή μεγάλου ενδιαφέροντος, βυζαντινών
και μεσαιωνικών έργων κρητικής κυρίως τέχνης. Οι αίθουσες του περιέχουν τα εξής:

Αίθουσα 1: Παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά γλυπτά κυρίως από το ναό του Αγίου Τίτου στη
Γόρτυνα.

Αίθουσα 2: Γλυπτά των χρόνων της Βενετοκρατίας.

Αίθουσα 3: Γλυπτά των χρόνων της Βενετοκρατίας που προέρχονται από το Ηράκλειο.

Αίθουσα 4: Γλυπτά τουρκικών χρόνων , τούρκικες επιγραφές.

Αίθουσα 5 και 6: Αντικείμενα της Βυζαντινής και Μεσαιωνικής συλλογής, εκκλησιαστικά σκεύη
από το ναό του Αγίου Τίτου, ξυλόγλυπτος θρόνος από τον Άγιο Φανούριο Καινουργίου,
εικόνες από την Γκουβερνιώτισσα.

Αίθουσα 7: Περιέχει εκθέματα της περιόδου της Τουρκοκρατίας, βενετικά όπλα, σημαίες των
κρητικών επαναστάσεων, τα όπλα του Μιχάλη Κόρακα.

ΟΔΟΙ-ΠΛΑΤΕΙΕΣ-ΠΑΡΚΑ-ΠΡΟΤΟΜΕΣ
ΟΔΟΣ 1866

Κατά τη Βενετοκρατία η πλατεία Νικηφόρου Φωκά λεγόταν Ξώπορτα. Από το σημείο αυτό
ξεκινούν οι οδοί 1866, 1821, Ίδης, Βασ. Κωνσταντίνου. Στην πλατεία αυτή ήταν παλιά η
λαχαναγορά και λεγόταν Piazza de le erde. Η κεντρική λαχαναγορά είναι σήμερα στην οδό
1866.

Η οδός πήρε το όνομά της από την επανάσταση του 1866 που ήταν η πλέον μακροχρόνια και
αιματόβρεκτος επανάσταση της Κρήτης, με σταθμό το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου 9/11/1866.

Η 1866 είναι γραφική, πολύβουη και πολύχρωμη οδός της αγοράς όπου εκτίθενται σε
υπαίθριους και στεγασμένους χώρους τα προϊόντα της κρητικής γης.

Ο δρόμος αυτός καταλήγει νότια στην πλατεία Κορνάρου, όπου υπάρχει ο Κουμπές (το
Σεμπίλ Χανέ), κρήνη που οικοδόμησαν δίπλα στην Κρήνη Μπέμπο οι Τούρκοι, όταν
μετέτρεψαν το ναό του Σωτήρος που υπήρχε εκεί κοντά σε τζαμί της Βαλιδέ Σουλτάνας.

ΟΔΟΣ 1821

   



Η σημερινή οδός 1821 αναφέρεται την περίοδο της
Βενετοκρατίας σαν «via dello Spedale=οδός
Νοσοκομείου». Στο δρόμο αυτό, περίπου στο
οικοδομικό τετράγωνο 196, ήταν η μονή του Αγίου
Αντωνίου. Είχε νοσοκομείο-ξενώνα με πολλά κελιά,
όπου φιλοξενούσαν τους προσκυνητές των Αγίων
Τόπων: In eadern suburbio est hospitale magnum
Santi Antonii, good habet dormitorioum cum multis
cellis pro collocatione peregrinorum de Jerusalem
venientium (=σ’ αυτό το προάστιο είναι μεγάλο

νοσοκομείο του Αγίου Αντωνίου, που έχει κοιτώνες, πολλά κελιά, για να μένουν οι
προσκυνητές που επιστρέφουν από την Ιερουσαλήμ.)

Ο σημερινός δρόμος 1821 ακουγόταν, την περίοδο της Τουρκοκρατίας, Σειτάν Ογλού. Το
όνομα αυτό, που σημαίνει «παιδί του διαβόλου», το πήρε από το τζαμί Σειτάν Ογλού.
Πρόκειται για τη λατινική εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, την οποία δώρισε ο
Σουλτάνος στο Μαχμούτ Αγά, από το περιβάλλον του Κιοπρουλή. Αλλά επειδή ήταν
δαιμόνιος άνθρωπος, ο λαός έλεγε το τζαμί Σειτάν Ογλού και από αυτό και το δρόμο. Η
εκκλησία ήταν στη γωνία των δρόμων 1821 και Καρτερού (Ψαράδικα).

25η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

   

 Ο δρόμος αυτός υπήρξε και είναι ο ωραιότερος δρόμος της πόλης από την ίδρυση της από
τους Άραβες μέχρι σήμερα. Την περίοδο της Βενετοκρατίας αναφέρεται με το ταυτόσημο
όνομα Ruga Maistra. Την Τουρκοκρατία ακουγόταν σαν Βεζίρ τσαρσί, όνομα από το Βεζίρ
τζαμί που ήταν σε αυτό το δρόμο.

Στις 25 Αυγούστου 1898, εορτή του Αγίου Τίτου, απόσπασμα Άγγλων στρατιωτών κατοχής
πήγαινε να εγκαταστήσει στο τελωνείο χριστιανό υπάλληλο (τον Στυλιανό Αλεξίου, εκδότη
μετέπειτα του «Ερωτόκριτου»). Ο τούρκικος όχλος του Ηρακλείου αποπειράθηκε να τους
εμποδίσει, σκότωσε 17 Άγγλους στρατιώτες, έσφαξε τον πρόξενο της Αγγλίας, Λυσίμαχο
Καλοκαιρινό, έβαλε φωτιά στα καταστήματα και τα σπίτια του Βεζίρ τσαρσί και σκότωσε και
έκαψε ζωντανούς περί τους 500 χριστιανούς. Σε ανάμνηση του τραγικού αυτού γεγονότος, ο
δρόμος ονομάστηκε Μαρτύρων 25ης Αυγούστου. Ο τουρκικός στρατός όχι μόνο δεν
εμπόδισε τον όχλο, αλλά σύμπραξε στη σφαγή και την αρπαγή.

Το λίγο γαλάζιο αίμα των 17 Άγγλων στρατιωτών βάρυνε πιο πολύ στην πλάστιγγα της
δικαιοσύνης της αγγλικής εξωτερικής πολιτικής για την απελευθέρωση της Κρήτης, από τους
ποταμούς αιμάτων του Κρητικού λαού που έτρεχε ασταμάτητα δυόμισι αιώνες, χωρίς να την
συγκινήσει.

Οι Άγγλοι βρήκαν 17 από τους πρωταίτιους των σφαγών και τους κρέμασαν, για το αίμα των
ισάριθμων Άγγλων στρατιωτών, και έδιωξαν αμέσως από την Κρήτη τον τουρκικό στρατό,
ύστερα από 229 χρόνια βασανιστηρίων του Κρητικού λαού. Αυτό ήταν η αιτία της



απελευθέρωσης της Κρήτης.

Ήταν μοιραίο, ως φαίνεται, στο Ηράκλειο να παιχτεί η τελευταία πράξη του δράματος της
υποδούλωσης της Κρήτης στον αβάστακτο τουρκικό ζυγό και στην ίδια πόλη η τελευταία
πράξη της τραγωδίας αιματηρών αγώνων δυόμισι αιώνων για την απελευθέρωση της.

   

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Ποια ήταν αρχικά η ονομασία του χώρου αυτού δεν ξέρουμε. Από τότε που χτίστηκε η πύλη
του Αγίου Γεωργίου, τα μέσα του 16ου αιώνα, θα έλεγαν και την πλατεία Αγίου Γεωργίου.
Όταν χτίστηκαν οι Στρατώνες, στη θέση της σημερινής νομαρχίας και των άλλων υπηρεσιών,
οι στρατιώτες γυμνάζονταν στην πλατεία αυτή και από τότε αναφέρεται Campo Marzio, που
είναι αντίστοιχο με το Πεδίο του Άρεως.

Το 1628 χτίστηκαν, μπροστά από το ξενοδοχείο «Αστόρια» τρεις υδατογέφυρες, πάνω από
τις οποίες περνούσε το υδραγωγείο του Μοροζίνη. Από τότε αναφέρεται Piazza dei tre Volti,
δηλαδή τρεις Καμάρες, που, παρ’ όλο που χαλάστηκαν από τους Τούρκους τον περασμένο
αιώνα, ακούγεται και μέχρι σήμερα.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

   

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες πολιτικούς του 20ου
αιώνα (1864-1936).

Γεννήθηκε στα Χανιά και σπούδασε νομικά στην Αθήνα. Συμμετείχε
στην Κρητική Επανάσταση του 1897 και το 1905 εξεγέρθηκε
εναντίον του Έλληνα ύπατου αρμοστή της Κρήτης, πρίγκιπα
Γεωργίου, ζητώντας την απομάκρυνση του και την ένωση του νησιού
με την Ελλάδα (Επανάσταση του Θέρισσου). Όταν αποχώρησε ο
Γεώργιος, έγινε πρωθυπουργός της Κρήτης και μετά το κίνημα στο
Γουδί, κλήθηκε από τους εξεγερμένους αξιωματικούς στην Ελλάδα.
Ίδρυσε το κόμμα των «Φιλελευθέρων» (έκφραση των συμφερόντων
της αστικής τάξης) και πέτυχε ευρεία νίκη στις εκλογές του 1910.

Η πρώτη πρωθυπουργία του (1911-1915) συμπίπτει με τη
διεξαγωγή των νικηφόρων για την Ελλάδα Βαλκανικών πολέμων και
με τις πρώτες προσπάθειες για εκσυγχρονισμό του ελληνικού
κράτους. Κατά τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο επιθυμούσε την σύμπραξη



της Ελλάδας με την Ανταντ, γεγονός που τον έφερε σε σύγκρουση με τον βασιλιά
Κωνσταντίνο Α’ και οδήγησε στον Εθνικό διχασμό. Το 1916 κήρυξε στη Θεσσαλονίκη το
κίνημα της Εθνικής Άμυνας, που πέτυχε την εκθρόνιση του βασιλιά και την είσοδο της
Ελλάδας στον πόλεμο. Μετά τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο, ο Βενιζέλος υπέγραψε τη
συμφέρουσα για την Ελλάδα Συνθήκη των Σεβρών (1920), κατά την επιστροφή του όμως
στην Ελλάδα έγινε απόπειρα δολοφονίας εναντίον του από φιλοβασιλικούς αξιωματικούς. Το
Νοέμβριο του 1920 το κόμμα του ηττήθηκε στις εκλογές και ο ίδιος αναχώρησε για το
εξωτερικό. Επανήλθε μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, αλλά αναχώρησε ξανά το 1924.
Επέστρεψε το 1927, κέρδισε τις εκλογές και παρέμεινε πρωθυπουργός μέχρι το 1932.

Σ΄ αυτό το διάστημα θεμελίωσε την ελληνοτουρκική φιλία, φρόντισε τα προβλήματα των
αγροτών και μερίμνησε για την εκπαίδευση, το εμπόριο και τη βιομηχανία. Το 1933 έγινε νέα
απόπειρα δολοφονίας εναντίον του. Μετά την αποτυχία του να καταλάβει την εξουσία με
πραξικόπημα το 1935, αναχώρησε για Γαλλία, όπου πέθανε.

ΕΒΑΝΣ

 Μια από τις κυριότερες οδούς του Ηρακλείου είναι η οδός Έβανς. Πήρε το όνομα της από
του διάσημο άγγλο αρχαιολόγο Άρθουρ Έβανς ο οποίος ήταν εξερευνητής της Κνωσού, γιος
βιομηχάνου και αρχαιοδίφη. Σπούδασε στο σχολείο Harrow και στα Πανεπιστήμια Οξφόρδης
και Γοττιγίας. Αφοσιώθηκε με πάθος στην μελέτη της αρχαιολογίας και ανθρωπολογίας και για
το σκοπό αυτό πραγματοποίησε πολλά ταξίδια στη Φινλανδία, Λαπωνία και Βαλκάνια.

Σε κάποια από τα ταξίδια, συνέλαβε την ιδέα να ασχοληθεί και να μελετήσει τους αρχαίους
πολιτισμούς και το 1883 επισκέπτεται τις Μυκήνες, όπου τον απασχόλησε η προέλευση του
Μυκηναϊκού Πολιτισμού.

Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι έπρεπε να αναζητήσει τις πηγές του στο μινωικό πολιτισμό,
στην Κρήτη, την οποία επισκέπτεται και από το 1824 αρχίζει ανασκαφές στον Αγ. Ονούφριο
και την Μεσσαρά, για να τις διακόψει λόγω στρατιωτικών συγκρούσεων που συνέβησαν στην
Κρήτη, η οποία αγωνιζόταν για την ανεξαρτησία της.

 Με την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας, αρχίζει και πάλι το ανασκαφικό του έργο στην
Κνωσό.

Ανακάλυψε το μεγάλο «Ανάκτορο του Μίνωα», το «Μικρό Ανάκτορο», .τη «Βασιλική
έπαυλη», τον «Βασιλικό Ιερό Τάφο», τον «Ξενώνα», τον «Οίκο του Μεγάλου Ιερέα», και τον
«Λιμένα του Κόμο».

Το μνημειώδες έργο που δημοσίευσε, αποτελεί την βάση της μελέτης της Αρχαίας Κρήτης.

Παράλληλα με το ανασκαφικό έργο, προχώρησε και στην αναστήλωση των ανακτόρων και



άλλων οικοδομημάτων και συναρμολόγησε τις μεγάλες τοιχογραφίες, δίνοντας σ' όλα κάτι
από την αρχαία μορφή τους.

Το έργο του 'Εβανς είναι τεράστιο και ο Μίνωας από τον Θρύλο πέρασε στην ιστορική
πραγματικότητα.

ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

   

Ο Μηνάς Γεωργιάδης γεννήθηκε το 1887 και έμεινε ορφανός από τους πρώτους μήνες της
ζωής του.

Από τα πρώτα του χρόνια έδειξε την καρδιά του, την πάντα πρόθυμη να κάνει το καλό και να
προστατεύει κάθε άνθρωπο που είχε την ανάγκη του. Όταν τέλειωσε το Γυμνάσιο, γράφτηκε
στη Νομική Σχολή του πανεπιστημίου, αλλά δεν πήρε το δίπλωμα του.

Εκλέχθηκε δήμαρχος Ηρακλείου το 1932, με μεγάλη πλειοψηφία και άρχισε το γρήγορο
πολιτισμένο και αναδημιουργικό του έργο στο Ηράκλειο. Προικισμένος με εξαιρετική αντίληψη
και με ταχύ, ερευνητικό, ευφυέστατα ελισσόμενο πνεύμα κατόρθωνε να πετυχαίνει για το
Ηράκλειο πολλές κυβερνητικές παραχωρήσεις και πολλές ανέλπιστες χορηγίες.

Σαν δήμαρχος Ηρακλείου ήξερε ότι ένα από τα καθήκοντα του ήταν να δημιουργεί φίλους
της πόλης, γι’ αυτό δεν άφηνε μικρό ή μεγάλο ξένο χωρίς να τον κατακτήσει με τις
περιποιήσεις του. Απλοχέρης όπως ήταν δε λογάριαζε τις δαπάνες του για δώρα. Έτσι
δημιούργησε πολλούς φίλους του Ηρακλείου, επισήμους και μη. Οι δαπάνες αυτές ήταν από
το δικό του πτωχικό ταμείο. Αλλά εκτός από τις δαπάνες αυτές, ο Μηνάς Γεωργιάδης είχε και
τους τακτικούς και μόνιμους πτωχούς του. Ένας κατάλογος που κρατούσε ο ιδιαίτερος
κλητήρας του, κάθε πρώτη του μηνός έδειχνε σε ποιο και ποιο σπίτι θα πήγαινε το ποσό που
είχε καθορίσει από το δικό του ταμείο.

Κατά την περίοδο της Κατοχής οι φροντίδες του για τους προστατευόμενους του φτωχούς
πολλαπλασιάστηκαν, αλλά παρ’ όλες τις τρομερές δυσκολίες κατόρθωνε να τους βοηθά
όλους.

Ο Μηνάς Γεωργιάδης τουφεκίστηκε αγκαλιασμένος με τα άλλα δύο αδέλφια του το απόγευμα
της 3ης Ιουνίου 1942.

ΚΟΡΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (1797-1882)
   Αγωνιστής του 1821, ο οποίος καταγόταν από την Πόμπια της Κρήτης. Πριν από την
επανάσταση ήταν αρματολός, ενώ κατά τη διάρκειά της πολέμησε και τραυματίστηκε στη
μάχη της Μαλάξας (1826). Το 1827 έδρασε στο Λιβικό και το Κρητικό πέλαγος,
καταδιώκοντας τα εχθρικά πλοία. Από το 1828 ως το 1834 ήταν επικεφαλής ενός σώματος
από 110 άνδρες. Πολέμησε στην Πελοπόννησο, επέστρεψε στην Κρήτη, όπου πήρε μέρος



στις επαναστάσεις του 1841, 1858 και 1866. Ο Μιχαήλ Κόρακας πέθανε στη γενέτειρα του.

ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ

 Γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου  του 1936 στα Ανώγεια της Κρήτης .Είναι 5 χρονών  όταν οι
κατακτητές Γερμανοί καίνε το χωριό του και μεταφέρουν τους κατοίκους του, πρόσφυγες στο
Μυλοπόταμο. Επιστρέφουν στ΄ Ανώγεια μετά την απελευθέρωση. Από πολύ μικρός δείχνει
την κλίση του στο τραγούδι και στη λύρα. Στα δώδεκα ο πατέρας του τού αγοράζει την
πρώτη του λύρα για να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σ΄ έναν  από τους πλέον περιζήτητους σε
γάμους, βαφτίσια και λοιπές κοινωνικές εκδηλώσεις, οργανοπαίχτες και τραγουδιστές της
περιοχής του. Σε ηλικία 17 χρόνων κατεβαίνει για πρώτη φορά να δουλέψει στο Ηράκλειο,
στο κέντρο " Κάστρο". Στα τέλη του 1958 πραγματοποιεί την πρώτη του ηχογράφηση για
δίσκο. Είναι το τραγούδι " Κρητικοπούλα μου"("μια μαυροφόρα όταν περνά"). Την επιτυχία
του πρώτου εκείνου τραγουδιού ακολουθούν αρκετές ακόμα ηχογραφήσεις σε μικρά
δισκάκια. Ακριβώς το 1966 βγαίνοντας για πρώτη φορά από την Ελλάδα, συμμετέχει σ΄ ένα
φολκλορικό φεστιβάλ στο Σαν-Ρέμο και να παίρνει το πρώτο βραβείο. Το 1967 ανοίγει στο
Ηράκλειο το πρώτο κρητικό κέντρο τον "Ερωτόκριτο". Τα πράγματα έχουν γίνει αισθητικά
καλύτερα γι΄ αυτόν. Τον Φεβρουάριο του 1969 ηχογραφεί την ανοιχτή "Ανυφαντού", ένα
τραγούδι που κυριολεκτικά "σπάει τα ταμεία" μέσα στην παραδοσιακή δισκογραφία της
εποχής.

Πέρα από τα παραδοσιακά τραγούδια της Κρήτης η φωνή του
Ξυλούρη θα περάσει στη σύγχρονη "έντεχνη" δημιουργία επώνυμων
συνθετών. Μέσω απ' αυτές τις επιλογές, μέλλεται η γνήσια κρητική
έκφραση και το παραδοσιακό τραγούδι της Κρήτης να αποκτήσουν
μια  πανελλήνια εμβέλεια, μια δυναμική που ποτέ δεν είχαν στο
παρελθόν, όσο μεγάλοι κι αν ήταν οι καλλιτέχνες, τραγουδιστές κι
οργανοπαίχτες που την υπηρέτησαν.

Με τον Γιάννη Μαρκόπουλο συνεργάζονται για πρώτη φορά στο
"Χρονικό", μια ενότητα τραγουδιών που θέτει σε νέα βάση τη σχέση της παράδοσης με το
παρόν. Έξι μήνες μετά κυκλοφορεί ο δίσκος-αναφορά στα "Ριζίτικα" της Κρήτης. Μέσα στην
καρδιά της δικτατορίας η φωνή του Ξυλούρη, είτε λέει τα τραγούδια του Μαρκόπουλου, είτε
παραδοσιακά τραγούδια της Κρήτης, γίνεται σημαία αντίστασης. "Πότε θα κάνει ξαστεριά"
,"Αγρίμια κι αγριμάκια μου"... Το καλοκαίρι του 1973 κρατά τον καθοριστικό ρόλο
τραγουδιστή σε μια παράσταση που ανεβάζουν η Τζένη Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος στο
θέατρο "Αθήναιον" με αντικείμενο την ιστορική διαδρομή της Ελλάδας στα νεότερα χρόνια.
Είναι "Το μεγάλο μας τσίρκο" .Μέσα από τις αναφορές και τα τραγούδια του βρίσκει τρόπο
έκφρασης το τεταμένο πολιτικό κλίμα που οδηγεί στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. Τα
μεταπολιτευτικά χρόνια τραγουδά κάποια ακόμα τραγούδια του Χρήστου Λεοντή, του
Σταύρου Ξαρχάκου και του Γιάννη Μαρκόπουλου. Επανέρχεται όμως και στα παραδοσιακά
τραγούδια της Κρήτης, ενώ λέει και κάποια λαϊκά τραγούδια του Στέλιου Βαμβακάρη. Με τον
"Αργαλειό", το "Φιλεντέμ", τον "Πραματευτή" αλλά και το "Μεσοπέλαγα αρμενίζω" ακούγεται
ξανά έντονα η φωνή του. Τώρα λέει και πάλι "τραγούδια ζωής". Είναι όμως η τελευταία φορά



που ακούγεται. Ύστερα από ταλαιπωρία ενός χρόνου  με την επάρατη νόσο, φεύγει για πάντα
στις 8 Φεβρουαρίου του 1980.


