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           Η θάλασσα είναι ένα απαραίτητο 
στοιχείο στη ζωή του ανθρώπου. Του 
προσφέρει αναρίθμητα οφέλη και 
αυτός  προσπαθεί να τα εκμεταλλευτεί 
όσο το δυνατόν καλύτερα. Η 
εκμετάλλευση αυτή ξεκίνησε τα αρχαία 
χρόνια και φτάνει ως την εποχή μας. 
Μόνο που τώρα γίνεται σε πολύ 
μεγαλύτερο βαθμό και με τα  πιο 
σύγχρονα μέσα. Η θάλασσα αποτελεί 
για τον άνθρωπο ένα είδος γέφυρας, 
μέσω της οποίας διενεργεί το θαλάσσιο 
εμπόριο. Επίσης, χρησιμοποιείται για 
την αλιεία. Όμως σε ορισμένες 
περιπτώσεις, είτε παράνομα, είτε από 
λάθος αλιεύονται σπάνια είδη ψαριών 
με αποτέλεσμα τον κίνδυνο να 
εκλείψουν.  
     Επιπλέον, η θάλασσα προσφέρει 
στον άνθρωπο πρώτες ύλες 
απαραίτητες για τη ζωή του. Οι 
άνθρωποι αξιοποιούν κυρίως το αλάτι 
της. Τέλος μια σπουδαία χρήση της 
θάλασσας είναι αυτή που αφορά τον 
τουρισμό.  
   
 



        Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι 
ψυχαγωγούνται και ξεκουράζονται 
στη θάλασσα. Λαμπρό παράδειγμα 
αποτελούν οι παραλίες που κάθε 
χρόνο σφίζουν από τουρίστες που 
θέλουν να την απολαύσουν. Έτσι, 
στις περιοχές αυτές αναπτύσσονται 
μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις 
που οφείλουν την άνθηση της 
οικονομίας τους στις ψυχαγωγικές 
ανάγκες των τουριστών.  
   Ακόμη λόγω της υπερβολικής 
εκμετάλλευσης η θάλασσα 
υποβαθμίζεται και δεν μπορεί να 
προσφέρει τα αγαθά της στον 
άνθρωπο. Τέλος, πολλές φορές 
μολύνεται εξ αιτίας της 
απερισκεψίας του ανθρώπου.  

 



ΙΣΤΟΡΙΑ  
      Ο φυσικός όρμος του Ηρακλείου, που διαμορφώθηκε στο 

πέρασμα των αιώνων στο σημαντικότερο λιμάνι της 
Ανατολικής Μεσογείου, δεν υπήρξε ούτε ιδιαίτερα μεγάλος, 
ούτε ιδιαίτερα βαθύς και σίγουρα καθόλου απάνεμος. Οι 
πρώτες λιμενικές εγκαταστάσεις παραμένουν άγνωστης 
χρονολόγησης, παρ’ όλα αυτά έγκριτοι επιστήμονες 
αναγνωρίζουν σ’ αυτές λαξεύσεις αρχαίων χρόνων. 



                 
 
 

         Η ιστορία του λιμανιού του Ηρακλείου ξεκινά από την εποχή του μινωικού 
πολιτισμού. Την εποχή εκείνη στην περιοχή μας δεν υπήρχε το λιμάνι του 
Ηρακλείου όπως το ξέρουμε σήμερα, υπήρχαν τα «λιμάνια» της Κνωσού που 
βρίσκονται στην Αμνισσό, τον Πόρο και την Απολλωνία (σημερινή Αγ.  
Πελαγία). Η Κρήτη λειτουργούσε τότε ως η «Πύλη» που ένωνε την Ανατολή με 
τη Δύση. Τα μεγάλα παλάτια της Κνωσού αποδεικνύουν τη δύναμη του 
μινωικού κράτους, που η ακμή του στηριζόταν στο θαλάσσιο εμπόριο.  Οι 
Μινωίτες είχαν στενές εμπορικές σχέσεις με τους Αιγυπτίους και τους Σύρους. 
Από το 2500 π.Χ. μέχρι το 1500 π.Χ. η ναυτιλία του Αιγαίου γνώρισε τρομερή 
εξάπλωση μέχρι τις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Οι Μινωίτες έκαναν 
ανταλλακτικό εμπόριο και με την Αίγυπτο. Αντάλλασαν πράγματα που είχαν 
σε πλεόνασμα (λάδι, υφάσματα, φαρμακευτικά βότανα, πήλινα και μεταλλικά 
αγγεία, φασολιά) με αυτά που τους έλειπαν (ελεφαντόδοντο, χρυσάφι, 
ημιπολύτιμες πέτρες, τον έβενο, που είναι πολύ γερό ξύλο, αγγεία από 
αλάβαστρο, αυγά από στρουθοκάμηλο). 
Εκτός από τα αγαθά οι Μινωίτες  αντάλλασαν και στοιχεία των πολιτισμών 
τους με τους  άλλους λαούς.  
 

Μινωικός πολιτισμός 
  



           Αραβοκρατία 
 
         Οι Σαρακηνοί Άραβες εκμεταλλευόμενοι την αμυντική αδυναμία της Κρήτης 

σταδιακά την καταλαμβάνουν το 824-828 μ.Χ. 
          Την περίοδο αυτή η οικονομία της Κρήτης ήταν αυτόνομη, γεγονός που συντέλεσε 

στην ανάπτυξη του εμπορίου και πιθανότατα να έγιναν σοβαρές εργασίες για την 
κατασκευή εγκαταστάσεων υποδομής και αποθηκών στο λιμάνι του Ηρακλείου. 

        Κύρια ασχολία τους ήταν η πειρατεία, γι’ αυτό και επέλεξαν το Ηράκλειο για 
πρωτεύουσα του εμιράτου τους. Η γεωγραφική του θέση στο βόρειο και κεντρικό 
τμήμα του νησιού διευκόλυνε από τη μια τις επιδρομές τους προς τις ακτές του 
Αιγαίου και από την άλλη τη συλλογή προϊόντων από όλη την Κρήτη για το εμπόριό 
τους με τα ισλαμικά κράτη. 
 

 



  

      Βυζαντινή αυτοκρατορία 
          Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία επιδίωξε επανειλημμένα να ανακτήσει την 

στρατηγικής σημασίας Κρήτη για τον έλεγχο των θαλάσσιων οδών στη 
νότια Μεσόγειο θάλασσα. Το 961 ο Νικηφόρος Φωκάς, αρχιστράτηγος και 
μετέπειτα αυτοκράτορας του Βυζαντίου το κατάφερε και από τότε ξεκινά 
η δεύτερη βυζαντινή περίοδος για το νησί. 

  
         Ο λαός της Κρήτης δεν θεώρησε σαν καλή επιλογή την εγκατάλειψη του 

Ηρακλείου και την μετακίνηση στην ενδοχώρα επειδή ήταν κακή η 
οχύρωσή του όπως υποστήριζε ο Ν. Φωκάς, γιατί αυτό θα σήμαινε τον 
μαρασμό του θαλάσσιου εμπορίου με δυσμενείς επιπτώσεις στην 
οικονομία του νησιού. Έτσι οι κάτοικοι γρήγορα επέστρεψαν στο 
παραθαλάσσιο Ηράκλειο και άρχισαν την ανοικοδόμηση του. Το λιμάνι 
οργανώθηκε καλύτερα και χτίστηκε νέα οχύρωση πάνω στα θεμέλια του 
αραβικού τείχους. Πολύ σύντομα το Ηράκλειο αναπτύχθηκε σε πολιτεία 
με αστική οργάνωση, τη μοναδική στην Κρήτη, και πήρε το όνομα Μεγάλο 
Κάστρο. 
 

         Το ίδιο σημαντική είναι η παρουσία του λιμανιού επί Βυζαντινής εποχής 
και επί Ενετοκρατίας. Οι Ενετοί ήταν ναυτικός λαός και ενδιαφερόταν για 
το εμπόριο. Ήταν οι «έμποροι των εθνών». Για το λόγο αυτό, όπου 
εγκαθίσταντο πρώτο μέλημά  τους ήταν η οργάνωση του λιμανιού και 
λιμενικών εγκαταστάσεων. Έτσι το λιμάνι του Ηρακλείου έτυχε ιδιαίτερης 
φροντίδας από τις ενετικές αρχές του νησιού. Οργάνωσαν το λιμάνι και το 
εξόπλισαν με όλα τα σύγχρονα έργα και μέσα της εποχής. 
 



 

       Ενετοκρατία 
 

          Όταν το νησί ήρθε στα χέρια των Ενετών το 1204, η Κάντια (όπως 
ονόμαζαν οι Ενετοί το Ηράκλειο, αλλά και την Κρήτη ολόκληρη) γίνεται η 
«άλλη Βενετία της Ανατολής» και το λιμάνι της είναι το μοναδικό στην 
ελληνική επικράτεια με εξαγωγικό εμπόριο σε τόσο μεγάλη κλίμακα. 
Κυρίως τους δύο τελευταίους αιώνες της ενετικής κυριαρχίας ήταν το 
σημαντικότερο λιμάνι της Ανατολικής Μεσογείου. Εξαγώγιμα προϊόντα 
ήταν κυρίως το κρασί, το μέλι, το τυρί, το κερί, το μετάξι, οι σταφίδες, το 
μπαμπάκι, το λάδι, τα σαπούνια και το αλάτι, που αποτελούσε ενετικό 
μονοπώλιο. 

          

Ιστορική φωτογραφία από το ενετικό λιμάνι στο Ηράκλειο με τον μικρό Κούλε, που σήμερα δεν σώζεται 



        Το λιμάνι χρησίμευε και ως ναύσταθμος για τα ενετικά πολεμικά 
πλοία και όχι μόνο. Γι αυτό κατασκευάστηκαν στην προκυμαία 
στέγαστρα (ταρσανάδες) τα arsenali όπου επισκεύαζαν(κυρίως 
Κρητικοί τεχνίτες) ή ναυπηγούσαν τα πλοία εκείνης της εποχής-Τα 
Νεώρια ήταν 19 στον αριθμό και οργανωμένα σε 3 οικοδομικά 
συγκροτήματα. Οι ισχυροί σεισμοί  κατέστρεψαν πολλές φορές τα 
Νεώρια, ωστόσο οι Ενετοί τα επισκεύαζαν  ξανά και ξανά. Τα Νεώρια 
ξεκίνησαν να κατασκευάζονται το 1281 και ολοκληρώθηκαν το 1556. 

   Το λιμάνι αποτελούσε την δύναμη του 
εμπορίου κατά την περίοδο της ενετοκρατίας 
όπως επίσης και της Τουρκοκρατίας. Η 
γεωγραφική του θέση το έκανε ένα από τα 
σημαντικότερα λιμάνια της ανατολικής 
Ευρώπης. Τα τοπικά επίσης προϊόντα ήταν 
περιζήτητα σε ολόκληρη την νότια Ευρώπη, 
ανατολική Μεσόγειο και βόρεια Αφρική. 



          Στο ενετικό λιμάνι βρίσκεται το φρούριο Κούλες και από κεί ξεκινά ο μακρύς 
λιμενοβραχίονας του νέου λιμανιού του Ηρακλείου. Ο λιμενοβραχίονας είναι 
αγαπημένος τόπος περιπάτου για τους Ηρακλειώτες, ειδικά τα ζεστά 
καλοκαιρινά βράδια, όταν η θαλασσινή αύρα προσφέρει ανακούφιση από τη 
ζέστη. Σε όλο το μήκος του λιμενοβραχίονα θα δείτε ερασιτέχνες ψαράδες που 
περιμένουν υπομονετικά τα τσιμπήματα των ψαριών, τόσο τη μέρα αλλά και 
τη νύχτα. Στο ενετικό λιμάνι επίσης υπάρχουν τα ενετικά νεώρια. 

          Εκεί που στεγάζεται σήμερα το Λιμεναρχείο Ηρακλείου κάποτε βρίσκονταν ο 
Μικρός Κούλες, που μαζί με τον Κούλε που σώζεται μέχρι σήμερα, φύλασσαν 
την είσοδο του λιμανιού του Ηρακλείου. 

 

Το ενετικό λιμάνι του Ηρακλείου σήμερα 

 1. Κούλες, από εδώ ξεκινά ο λιμενοβραχίονας, τόπος 
περιπάτου για του Ηρακλειώτες    2. τα ενετικά νεώρια    



ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ 
      Η Κρήτη, το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, βρίσκεται στο 

σταυροδρόμι τριών ηπείρων, της νοτιοανατολικής Ευρώπης, της 
νοτιοδυτικής πλευράς της Ασίας και της βόρειας Αφρικής. Η θέση 
αυτή, εκτός από την τεράστια γεωπολιτική σημασία που έχει, 
σχετίζεται και με τη διαμόρφωση του γενικού κλίματος και, κατά 
συνέπεια, με τη βιοποικιλότητα (χλωρίδα – πανίδα) του νησιού η 
οποία είναι εξαιρετικά πλούσια. Το γεωμορφολογικό ανάγλυφο της 
Κρήτης την καθιστά παράδεισο για το λάτρη της φύσης και του 
εναλλακτικού τουρισμού. Οι παραλίες αλλά και ο υπέροχος βυθός 
των θαλασσών του νησιού είναι ένας καινούριος κόσμος για όσους 
λατρεύουν το υγρό στοιχείο και τις καταδύσεις. 

 



ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
        Τα τελευταία χρόνια γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε το λιμάνι 

Ηρακλείου να προσφέρει σύγχρονες υπηρεσίες στους ταξιδιώτες. 
Σημαντική βελτίωση αποτελεί ο νέος επιβατικός σταθμός που κάνει την 
παραμονή των επιβατών ευχάριστη στις καινούριες εγκαταστάσεις με 
εμβαδόν 2.500 τ.μ. Το νέο λιμάνι Ηρακλείου δέχεται 2 εκατομμύρια 
επιβάτες το χρόνο, τόσο από τα καθημερινά δρομολόγια από Πειραιά, τη 
Σαντορίνη και άλλα νησιά, αλλά και από κρουαζιερόπλοια που σταματούν 
στο Ηράκλειο για μια επίσκεψη στην Κνωσό και την πόλη του Ηρακλείου. 

 



         Πεντακάθαρες παραλίες, κρυστάλλινες, πολυσύχναστες ή μη, με βότσαλο ή 
άμμο, θα συναντήσει ο επισκέπτης, αρκεί να βρεθεί στο νομό Ηρακλείου και να 
τον ανακαλύψει από το Βορρά μέχρι το Νότο.     
Έναν από τους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς του Ηρακλείου 
αποτελεί η Αγία Πελαγία, που βρίσκεται 24 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το 
Ηράκλειο. 

Οι μαγευτικές παραλίες του Ηρακλείου 

Πολύ κοντά στην κεντρική παραλία της Αγίας Πελαγίας 
υπάρχουν κι άλλες όμορφες παραλίες, βοτσαλωτές ή 
αμμώδεις, όπως ο Μονοναύτης, η παραλία του Μαδέ, η 
Λυγαριά και το Παλαιόκαστρο.  
Περίπου 30 χλμ. δυτικά του Ηρακλείου βρίσκεται η παραλία 
του Φόδελε, αρκετά όμορφη και γεμάτη αντιθέσεις. Από τις 
πιο γνωστές και δημοφιλείς παραλίες του Ηρακλείου είναι 
οι παραλίες της Χερσονήσου και των Μαλίων, περίπου 30 
χλμ. ανατολικά από το Ηράκλειο. Παραδίπλα, η παραλία 
Ποταμός και η Σταλίδα.  
 



 

Άλλον έναν επίσης δημοφιλή 
προορισμό αποτελούν τα Μάταλα, που 
βρίσκονται περίπου 70 χλμ. από την 
πόλη, στη νότια Κρήτη. Πρόκειται για 
ένα μικρό χωριό με την ξακουστή, 
πανέμορφη, αμμώδη παραλία του. Τα 
καθαρά, καταγάλανα νερά σε 
συνδυασμό με τα τεχνητά μικρά 
σπήλαια που είναι λαξευμένα στους 
βράχους είναι τα στοιχεία που κάνουν 
την παραλία των Ματάλων μοναδική!   

Μάταλα 



 

Ανάμεσα στο Τυμπάκι και τις Μοίρες βρίσκεται η 
αμμώδης παραλία Καλαμάκι, ενώ ανάμεσα στα Μάταλα 
και το Καλαμάκι η παραλία Κομμός, με ένα ιδιαίτερο γκρι 
χρώμα στην άμμο και από τις μεγαλύτερες σε μήκος και 
καθαρότερες παραλίες στην Κρήτη, όπου συναντούμε και 
τις φωλιές από το προστατευόμενο είδος χελώνας 
Καρέτα-Καρέτα. 
 
 
 

 Κομμός 



Ρύπανση 

Η θάλασσα του Ηρακλείου έχει ρυπανθεί πολλές φορές από πετρελαιοφόρα 
που είχαν διαρροή ή και από αστικά λύματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 
καταστροφή της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας και την εξαφάνιση πολλών 
ειδών.  Απόδειξη των παραπάνω αποτελούν τα εξής παραδείγματα:  
 
1.Στις 15 Αυγούστου 2013 ένα ολλανδικό φορτηγό πλοίο, ρύπανε το λιμάνι 
του Ηρακλείου με 100 λίτρα πετρέλαιο. Το πρόστιμο που ορίστηκε από τον 
λιμενάρχη μετά τη διαπίστωση της ρύπανσης έχει θεωρηθεί μικρό(11.750€), 
αν αναλογιστεί κανείς την καταστροφή που προκάλεσε στο θαλάσσιο βυθό. 
Ο πλοίαρχος παραμένει στο Ηράκλειο και δεν μπορεί να αναχωρήσει εάν δεν 
πληρώσει το προαναφερθέν ποσό. Σημειώνεται ότι τα χρήματα όταν 
καταβληθούν πάνε στο πράσινο ταμείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 
καπετάνιος του φορτηγού πλοίου ισχυρίστηκε ότι η διαρροή πετρελαίου και 
η ρύπανση της θάλασσας οφειλόταν σε βλάβη σε όργανα του πλοίου και το 
πλήρωμα έκανε όλα τα προβλεπόμενα από την πρώτη στιγμή ώστε να 
περιοριστεί η ρύπανση. 

 



2.Στις 22/6/2011 ο Περιφερειάρχης  Σταύρος Αρναουτάκης επέβαλλε πρόστιμο 
ύψους 20.000 ευρώ στην ΔΕΗ A.E. «για την απόρριψη στο περιβάλλον μη 
αποτελεσματικά επεξεργασμένων υγρών βιομηχανικών αποβλήτων (αυξημένη 
συγκέντρωση φαινολών) του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων με αποτέλεσμα να 
προκληθεί ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.» Το συγκεκριμένο 
περιστατικό είχε συμβεί το 2009.  



Πολλές φόρες η θάλασσα κρύβει κινδύνους. Παράδειγμα αποτελούν τα 
περιστατικά πνιγμών που συμβαίνουν κάθε χρόνο. Οι πιθανότεροι 
παράγοντες πνιγμού είναι τα καρδιακά νοσήματα, η ανικανότητα 
κολύμβησης,η καταπόνηση,η εξάντληση και η ηλικία. Στο πλαίσιο της 
παρουσίας του Αντιναυάρχου κ. Μπαντιά στο 6ο τακτικό συνέδριο των 
αξιωματικών του λιμενικού σώματος που πραγματοποιήθηκε στις 
19/10/2013  στο Ηράκλειο, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα και στο θέμα των 
ανησυχητικά αυξημένων περιστατικών πνιγμών λουομένων που φέτος 
έφτασαν τους 300. 

Κίνδυνοι 



Αλιεία 
 Η αλιεία  στις θάλασσες του Ηρακλείου 
χρονολογείται από τους μινωικούς χρόνους. 
Από πηγές γνωρίζουμε ότι βασικό στοιχείο της 
διατροφής τους ήταν τα ψάρια, τα οποία 
πάστωναν με σκοπό να συντηρούνται για 
περισσότερο καιρό. Ζωντανό παράδειγμα για 
την ανάπτυξη της αλιείας στην περιοχή του 
Ηρακλείου αποτελεί η ψαραγορά που 
διατηρείται μέχρι σήμερα. Άνθρωποι όπως  ο 
κύριος Νίκος Ρωμάνος,  που πέρασαν τα 
περισσότερα χρόνια της ζωής του 
ασχολούμενοι με την αλιεία,  μας 
αποκαλύπτουν ότι  η θάλασσα αποτελεί πλέον 
κομμάτι της ζωής τους. Η παράδοση 
συνεχίζεται από γενιά σε γενιά με αποτέλεσμα 
η ψαραγορά του Ηρακλείου να συμβάλλει 
ενεργά στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης. 
Ωστόσο με την ανάπτυξη της τεχνολογίας το 
εργατικό δυναμικό έχει μειωθεί κατά πολύ.  



Της Κορίνας Καφετζοπούλου 
 
Στέκεται εκεί, στο ίδιο σημείο, εδώ και 68 χρόνια. Φαίνεται λίγο βαρύς αλλά 
δεν είναι, χαμογελάει και μάλιστα αληθινά. Έχει συνταξιοδοτηθεί εδώ και 
αρκετό καιρό αλλά τί να κάνει; Να κάθεται στα καφενεία ή στο σπίτι; 
Τώρα βοηθά τους γιους που συνεχίζουν, ως τρίτη γενιά, το ιχθυοπωλείο που 
έστησε ο πατέρας του στην οδό Καρτερού στο Ηράκλειο, μέσα στην καρδιά 
της πόλης, εκεί που μέχρι σήμερα βρίσκουμε αλλαγμένη κατά πολύ την 
κεντρική ψαραγορά. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
                                                                                         Ο κ. Νίκος Ρωμάνος ή αλλιώς Βούης 

 



Μικρό παιδάκι, 12 χρονών, πήγε ο κ. Νίκος Ρωμάνος στον «πάγκο» που είχε ο 
πατέρας του, Μιχάλης από τα Μάλια. Ήταν ένα χρόνο, μετά τον πόλεμο, το 
1945. 

Όταν πήγε, η πρώτη του δουλειά ήταν να μάθει να κάνει χωνιά, η δεύτερη να 
σπάει το πάγο για να παγώνουνε τα ψάρια εφόσον περίσσευαν και η τρίτη; 
Κάθε Κυριακή να καθαρίζει τα ψάρια και να παίρνει ένα φράγκο σε κάθε 
κομμάτι. 

 Μέχρι σήμερα κανείς δεν τους γνωρίζει με το κανονικό τους όνομα στην 
ευρύτερη περιοχή! «Βούης» ήταν και είναι το παρατσούκλι τους. «Βούης», ο 
μανάβης της ψαραγοράς που έκανε την αρχή για την οικογενειακή 

επιχείρηση λίγο μετά το 1900. 

 



  Μανάβηδες λέγονταν οι έμποροι που αγόραζαν τα ψάρια από τους 
ψαράδες. Ήταν πολλοί εκείνη την εποχή οι ψαράδες κι έκλειναν συμφωνίες 
με τους εμπόρους, πουλούσαν τις ψαριές τους, ενώ οι μανάβηδες φρόντιζαν 
και για τη συντήρηση των καϊκιών.   

  «Η υποχρέωση των ψαράδων ήταν να στέλνουν στο μανάβη τους τα ψάρια. 
Εγώ, εκείνη την εποχή, ήμουνα ο μανάβης τους. Καμιά φορά άμα έβλεπα 
ψάρια που μου άρεσαν, ρωτούσα: "Ποιος είναι ο μανάβης;" Την εποχή 
εκείνη ήταν κάμποσοι, τώρα ελάχιστοι», λέει στο MadeinCreta o κ. Νίκος.   

  Τρεις ανεμότρατες και δυο γρι-γρι «είχε» ο κ. Νίκος στις καλές εποχές και           
χρονιές. Και μάλιστα μια ήταν η καλύτερη, 68 χρόνια τώρα. Το 1963, όπως    
μας διηγείται, οπότε το Ηράκλειο και τα Χανιά «πνίγηκαν» στην παλαμίδα - 
κατά κυριολεξία. Όλη η Ελλάδα εκείνη τη χρονιά έφαγε παλαμίδα Κρήτης. 

 



Αφού δεν είχαμε τελάρα να τα βάλουμε μέσα κι ερχότανε τα φορτηγά και τα 
φόρτωναν χύμα για να πάνε στον Πειραιά! 

Οι καλύτερες ψαριές ήταν το βράδυ. Όσοι είχαν καλή όραση 
παρακολουθούσαν τη θάλασσα μόλις "έβλεπαν τη φωτιά να πλησιάζει" (τα 
ψάρια δηλαδή τη νύχτα να φωτίζουν) έδιναν το σύνθημα για να πέσουν τα 
δίχτυα. Πόση παλαμίδα, όμως, να φάει το Ηράκλειο;». 

Μετά από αυτή τη χρονιά πού και πού ένα καΐκι να πιάσει 10 - 20 τελάρα 
παλαμίδα.  

 

 

 «Εκτός από τα γρι-γρι, το λιμάνι του 
Ηρακλείου είχε ανεμότρατες και 
πεζότρατες που ήθελαν  δέκα άντρες 
για να τραβάνε τα δίκτυα από την 
άμμο. Όταν βγήκαν τα εργαλεία, δύο 
άτομα έκαναν τη δουλειά τους». 



Με την ώρα, ο κ. Νίκος που στην αρχή ήταν «σφικτός», άρχισε να εξιστορεί 
τα παλιά, να λέει για την πορεία της δουλειάς, να θυμάται τα «μικρά και τα 
ασήμαντα». 

  Πιο παλιά το μαγαζί, στις 9 το πρωί ,είχε κλείσει διότι είχαν ξεπουλήσει και 
τώρα στην ίδια ώρα κάνει σεφτέ. 

  Περίεργα τα ωράρια των ψαράδων, χειρότερα και από του φούρναρη που 
ξυπνάει αξημέρωτα. Η δουλειά στη ψαραγορά ξεκινούσε μετά τα μεσάνυχτα.    
Μέχρι τις 02.00 είχαν αγοράσει οι χονδρέμποροι.  

Οι πρώτοι πελάτες της λιανικής 
εμφανίζονταν μόλις έκλειναν τα 
μπουζουξίδικα και μετά όσοι ξυπνούσαν 
το πρωί για να πάνε για δουλειά. 



 

Τις Κυριακές, όταν ήταν μικρός, καθάριζε τα ψάρια για το χαρτζιλίκι του. Και 
σχεδόν κάθε αργά, μόλις τέλειωνε με τους χονδρέμπορούς έπαιρνε τα στενά 
για να βγει στο Κούλε. Πόσες φορές δε γύρισε μούσκεμα πίσω στο μαγαζί... 

Η ψαραγορά εκεί, το οικοδομικό τετράγωνο της Καρτερού και από την πίσω 
πλευρά, είχε μαζεμένους τους "μανάβηδες". Διπλά –δίπλα ήταν οι πάγκοι.  

Αρκετά χρόνια πριν ήταν πίσω από τον Άγιο Τίτο.Καθώς μιλούσαμε, 
εμφανίστηκαν και οι παλιές φωτογραφίες που για κάποιο λόγο ήταν 
φυλαγμένες. Δεν τον ρωτήσαμε πόσο καιρό είχε να τις δει. Όμως για κάθε 
φωτογραφία είχε και μια ιστορία, από τη χρονιά του 1963. 

Λίγο πριν τους αποχαιρετήσουμε στη 
κουβέντα μπήκε και ο κ. Φώτης, που πήγε 
εκεί 15 χρονών πριν 30 χρόνια. Εκεί 
μεγάλωσε και αυτός δίπλα στον κ. Νίκο. 
«Όταν ήρθα εδώ εγώ είχαμε τρεις 
ανεμότρατες και δυο γρι-γρι. 
 



  Εφιαλτικές βραδιές να ξεφορτώνεις τόσα ψάρια. Με κορόιδευαν ότι 
έχουν μακρύνει τα χέρια μου! 

Ήταν και τα κασόνια βαριά, 30 – 40 κιλά το κάθε κασόνι. Ειδικά τη 
Δευτέρα που ήταν έξω διήμερο τα ψαράδικά, εγώ έβλεπα εφιάλτες 
τα βράδια αφού ήξερα τί με περιμένει». 

  Όσο για τον κ. Νίκο τώρα έχει κόψει το καθημερινό "πήγαινε –έλα" 
στο Κούλε. Δεν είναι η απόσταση, αλλά ότι δε γνωρίζει κανέναν πια. 

«Να πάω πού στο λιμάνι, να κάνω τί; Είχαμε 13 ανεμότρατες και 7 
γρι-γρι  τώρα δεν έχουμε τίποτα από αυτά. Στο λιμάνι δεν γνωρίζω 
κανένα, είναι όλοι καινούριοι, οι παλαιοί έχουνε πεθάνει. Μόνο έναν 
ξέρω από τα Χανιά, είναι και κουμπάρος μου, αν τον βρω έχει καλώς. 

   Αν όχι πάω τη βόλτα μου μέχρι το τέλος 
του Κούλε. Χρόνια την έκανα αυτή τη 
βόλτα και μου αρέσει. Όταν ξεπουλούσα τη 
χονδρική, 02.00 η ώρα μετά τα  
μεσάνυχτα, στις 02.30 ήμουνα στο άκρο 
του Κούλε….» 



 
 
 

    Πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες, αποτελεί η θάλασσα του 

Ηρακλείου. Από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα σημαντικά έργα έχουν 
φιλοτεχνηθεί με θέμα τη θάλασσα του Ηρακλείου. 

 

ΤΕΧΝΗ 



Αριστείδης Βλάσσης 

      Ο Αριστείδης Βλάσσης γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1947. Ζει και 
εργάζεται στην Αθήνα. Έχει τιμηθεί πολλές φορές με βραβεία εντός της 
χώρας και έργα του υπάρχουν σε γκαλερί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 





Φραγκιαδάκης Μανόλης 
           Γεννήθηκε στο Ηράκλειο  το 1939 όπου ζει και εργάζεται. Χρησιμοποιεί 

όλα τα μέσα εικαστικής δημιουργίας (λάδι, ακουαρέλα, παστέλ, 
κάρβουνο, αυγοτέμπερα κ.α.), όμως ιδιαίτερη επίδοση έχει στην 
ακουαρέλα και στο παστέλ. 
 Τα περισσότερα έργα του είναι εμπνευσμένα από την Ελληνική φύση και 
ιδίως της Κρήτης και των νησιών. Ακόμη, στα έργα του κυριαρχεί η 
θαλασσογραφία.  
 



Χανιωτάκη Μάλη 
 

Γεννήθηκε στον Πειραιά και κατάγεται 
από τα Σφακιά. Tο 1976 εργάστηκε στον 
χώρο των εφαρμοσμένων εικαστικών 
τεχνών και ασχολήθηκε με την ειδική 
εκείνη μορφή της θαλασσογραφίας που 
αφορά τα πορτραίτα καραβιών. 'Εργα 
της βρίσκονται σε πολλές ιδιωτικές 
συλλογές και δημόσιους χώρους. 

 



Θωμάς Φανουράκης 
          Ο  Θωμάς Φανουράκης γεννήθηκε στο 

Ηράκλειο της Κρήτης το 1915. Η θέα ενός 
ζωγράφου μπροστά στο καβαλέτο του, 
που τυχαία είδε σε ηλικία επτά χρόνων, 
μέσα από ένα ανοιχτό παράθυρο, θα 
αλλάξει και θα καθορίσει τη ζωή του. 
Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών Αθηνών και πήρε το δίπλωμά του 
το 1940. Γνώρισε και δέθηκε στενά με 
ζωγράφους της γενιάς του, με τους 
οποίους κράτησε την επαφή όλα τα 
μετέπειτα χρόνια, αν και ζούσε στο 
Ηράκλειο, στη γενέθλια   πόλη του, που 
"μακριά της δεν ένιωθε καλά". Στους 
φίλους, που έκπληκτοι το ρωτούσαν γι ' 
αυτή του  την επιλογή, απαντούσε συχνά: 
" 'Ένας μικροκαμωμένος άνθρωπος 
χρειάζεται μια πόλη που να είναι στα 
μέτρα του". Σ' αυτή την πόλη έζησε μέχρι 
τον θάνατό του τον Δεκέμβριο του 1993.  

 



Σαριδάκης Μανώλης 
     Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1961. O πατέρας του ήταν ο ζωγράφος 

Δημήτριος Γ. Σαριδάκης. Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 
της Αθήνας από το 1981 έως και το 1986. Στη δουλειά του, ζητήματα 
υφής, υλικότητας, επεξεργασίας, ρυθμού καθώς και συμβολικές 
προεκτάσεις και ερμηνείες επιχειρούν να οδηγήσουν το έργο πέρα από 
την τυπική περιγραφική απόδοση. 
 



Οδυσσέας Ελύτης 
   Ο Οδυσσέας Ελύτης(2 Νοεμβρίου 1911 - 18 Μαρτίου 1996) γεννήθηκε στο 
Ηράκλειο της Κρήτης. Το πραγματικό του όνομα ήταν Οδυσσέας 
Αλεπουδέλλης. Ήταν το τελευταίο από τα έξι παιδιά του Παναγιώτη 
Αλεπουδέλλη και της Μαρίας Βρανά. Ο πατέρας του καταγόταν από τη 
Λέσβο και είχε εγκατασταθεί στο Ηρακλείου από το 1895, όταν σε 
συνεργασία με τον αδελφό του ίδρυσε ένα εργοστάσιο σαπωνοποιίας και 
πυρηνελαιουργίας. Ο Ελύτης ήταν ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες 
ποιητές, μέλος της λογοτεχνικής γενιάς του '30. Διακρίθηκε το 1960 με το 
Κρατικό Βραβείο Ποίησης και το 1979 με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, ο 
δεύτερος και τελευταίος μέχρι σήμερα Έλληνας που τιμήθηκε με βραβείο 
Νόμπελ. Γνωστότερα ποιητικά του έργα είναι τα "Άξιον Εστί", "Ήλιος ο 
πρώτος",  "Προσανατολισμοί" κ.ά. Διαμόρφωσε ένα προσωπικό ποιητικό 
ιδίωμα και θεωρείται ένας από τους ανανεωτές της ελληνικής ποίησης. 
Πολλά ποιήματά του μελοποιήθηκαν, ενώ συλλογές του έχουν μεταφραστεί 
μέχρι σήμερα σε πολλές ξένες γλώσσες. 



     Ο έρωτας. 
Το αρχιπέλαγος 

Κι η πρώρα των αφρών του 
Κι οι γλάροι των ονείρων του 

Στο πιο ψηλό κατάρτι του ο ναύτης ανεμίζει 
Ένα τραγούδι. 

 
Ο έρωτας 

Το τραγούδι του 
Κι οι ορίζοντες του ταξιδιού του 

Κι η ηχώ της νοσταλγίας του 
Στον πιο βρεμένο βράχο της η 
αρραβωνιαστικιά προσμένει 

Ένα καράβι. 
 

Ο έρωτας 
Το καράβι του 

Κι η αμεριμνησιά των μελτεμιών του 
Κι ο φλόκος της ελπίδας του 

Στον πιο ελαφρό κυματισμό του ένα νησί 
λικνίζει 

Τον ερχομό. 
 
 

Οδυσσέας Ελύτης 
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