
ΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ 

Η διαμόρφωση της πόλης μας μέσα στο χρόνο 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

ΧΑΝΔΑΚΑΣ… 

ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΣΤΡΟ… 

CANDIA… 

Όποιο και αν ήταν το όνομα της πόλης μέσα στην ιστορία ένα είναι το σίγουρο 
είναι γεμάτη από αρχιτεκτονικά επιτεύγματα, διαφορετικών χρονικών στιγμών 
και ρυθμών, τα οποία συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο απόλυτα αρμονικά. 

Κρήτη σ΄αρπάξανε πολλοί 

μα τους κατάπιες όλους: 

Ρωμαίους, Τούρκους, Βενετούς 

κι Άραβες αιμοβόρους. 

 



ΚΝΩΣΟΣ 

To σημαντικότερο κέντρο του Μινωικού Πολιτισμού, η Κνωσός, αναπτύσσεται πάνω στο 
ύψωμα της Κεφάλας μέσα σε ελιές, αμπέλια και κυπαρίσσια και βρίσκεται 5 χιλ. 
νοτιοανατολικά του Ηρακλείου. Με το χώρο του ανακτόρου της Κνωσού συνδέονται οι 
συναρπαστικοί μύθοι του Λαβύρινθου με τον Μινώταυρο και του Δαίδαλου με τον Ίκαρο.                                           
Η οικονομική και πολιτική εξέλιξη οδηγεί γύρω στο 2000 π.Χ. στην ίδρυση του πρώτου 
ανακτόρου το οποίο απλώνεται γύρω από την κεντρική αυλή αναπτύσσονται τέσσερις 
πτέρυγες με τα βασιλικά διαμερίσματα, εργαστήρια, ιερά, αποθήκες, θησαυροφυλάκια, 
την αίθουσα θρόνου και τις αίθουσες συμποσίων.  

 



ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ 

Το "Μικρό Ανάκτορο" (17ος - 15ος αι. π.X.) βρίσκεται δυτικά του κυρίως ανακτόρου και έχει όλα τα 
ανακτορικά αρχιτεκτονικά στοιχεία (ξεστή τοιχοδομία, χώρους υποδοχής, περίστυλη αίθουσα, διπλό 
μέγαρο με πολύθυρα και δεξαμενή καθαρμών-ιερό). 

 Η "Βασιλική Έπαυλη" (14ος αι. π.X.) βρίσκεται βορειοανατολικά του ανακτόρου. Παρουσιάζει έντονο 
θρησκευτικό χαρακτήρα και ίσως πρόκειται για κατοικία επιφανούς μέλους της αριστοκρατίας ή του 
ιεραρχείου. Χαρακτηριστικά στοιχεία της έπαυλης είναι τα πολύθυρα, η υπόστυλη κρύπτη με πεσσό 
και το διπλό κλιμακοστάσιο.  

 



Η "Οικία των Τοιχογραφιών" (15ος, 14ος - 12ος αιώνας π.X.) βρίσκεται βορειοδυτικά του Ανακτόρου. 
Πρόκειται για μικρού μεγέθους οικία αστικού τύπου με πλούσιο εσωτερικό τοιχογραφημένο 
διάκοσμο. 

 Το "Καραβάν Σεράι" (Ξενώνας) βρίσκεται νότια του ανακτόρου και θεωρήθηκε χώρος υποδοχής και 
διαμονής επισκεπτών με αίθουσα που περιείχε τοιχογραφίες και λουτρό. 

 Η "Ανεξερεύνητη Οικία" (14ος - 12ος αι. π.X.) βρίσκεται βορειοδυτικά του ανακτόρου και έχει 
ιδιωτικό-βιοτεχνικό χαρακτήρα. 

 Ο "Βασιλικός Τάφος-Ιερό" βρίσκεται 600 μ. περίπου νότια του ανακτόρου. Φαίνεται ότι εδώ είχε ταφεί 
κάποιος από τους τελευταίους βασιλιάδες της Kνωσού (17ος - 14ος αι. π.X.). Χαρακτηριστικά 
αρχιτεκτονικά στοιχεία είναι η είσοδος με αυλή, στοά και ένα μικρό προθάλαμο και υπόστυλη κρύπτη 
με δύο πεσσούς. 



 Η "Οικία του Αρχιερέα" βρίσκεται 300 μ. νότια του Καραβάν-Σεράι. Εδώ βρέθηκε 
πέτρινος βωμός με δύο κίονες, τον οποίο πλαισίωναν βάσεις διπλών πελέκων. 

 Η "Νότια Οικία" (17ος - 15ος αι. π.X.) βρίσκεται νότια του ανακτόρου και πρόκειται 
για ιδιωτική αστική οικία, τριώροφη με δεξαμενή καθαρμών και υπόστυλη κρύπτη. 

 



ΚΟΥΛΕΣ 

Η κατασκευή του Κούλε κράτησε μέχρι το 1540. Οι εξωτερικοί τοίχοι έχουν πάχος σχεδόν 9 
μέτρα, ενώ οι εσωτερικοί τοίχοι φτάνουν τα 3 μέτρα πάχος σε κάποια σημεία. Ήδη από πολύ 
νωρίς παρουσιάστηκαν ζημιές στα θεμέλια του από τη θάλασσα, που αντιμετωπίζονταν 
κατά καιρούς. Επίσης το φρούριο παρουσίασε πολλές οχυρωματικές αδυναμίες, γεγονός 
που οφείλεται στο ότι χτίστηκε σε μεταβατική φάση όταν η αρχιτεκτονική των φρουρίων 
πειραματιζόταν ακόμα με τις κατάλληλες λύσεις.  



Αρχιτεκτονικά ο Κούλες αποτελείται από δύο τμήματα:                                                                      

το Νοτιοδυτικό: παραλληλόγραμμο, λίγο ψηλότερο                                                                                                        
το Βορειοανατολικό σε σχήμα μισής έλλειψης, ελαφρώς χαμηλότερο. 

 Για την είσοδο στο φρούριο υπήρχαν τρεις πύλες εισόδου: Δυτικά, Βόρεια και Νοτιοδυτικά, 

με κύρια πύλη την Δυτική.  

 



Στο οικοδόμημα περιμετρικά είχαν εντοιχιστεί διάφορες ανάγλυφες πλάκες, επιγραφές 
και οικόσημα. Κορυφαία έργα γλυπτικής είναι τα τρία μαρμάρινα ανάγλυφα που 
απεικονίζουν τον φτερωτό λέοντα, σύμβολο της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, 
που επιστέφουν κάθε μία από τις τρεις εισόδους και δύο από αυτά διατηρούνται μέχρι 
σήμερα με φανερή τη διάβρωση από τον θαλασσινό αέρα.  



Το φρούριο είναι διώροφο με 26 διαμερίσματα. Στο ισόγειο αρχικά υπήρχαν πέντε χώροι 
για κανόνια. Εκτός τους διαδρόμους των κανονιών, στο ισόγειο είχαν διαμορφωθεί και 
επιμέρους χώροι, ένας λειτουργούσε σαν φυλακή και οι υπόλοιποι για αποθήκευση  
τροφίμων και πολεμοφοδίων. Στον επάνω όροφο, που είχε διαμορφωθεί σε ευρύχωρη 
πλατεία,  ήταν στη Βόρεια πλευρά ο πύργος του φάρου. Εκεί υπήρχαν επίσης οι στρατώνες 
των στρατιωτών και οι κατοικίες των αξιωματούχων και του διοικητή. Παράλληλα στο 
φρούριο λειτουργούσε μύλος, φούρνος και εκκλησία, παρέχοντας αυτονομία στη φρουρά 
του. 

 



ΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ 

Οι Ενετοί βρήκαν τον Χάνδακα οχυρωμένο με τα βυζαντινά τείχη. Επισκεύασαν τα τείχη και 
τα προσάρμοσαν στις απαιτήσεις της πολεμικής τέχνης της εποχής, που στηριζόταν στη 
λόγχη, στο ξίφος, το δόρυ, το τόξο και στις πολιορκητικές μηχανές, τον καταπέλτη, τη 
βαλλίστρα, τους πύργους και το υγρό πυρ. Στο αναμορφωμένο αυτό τείχος ενσωματώθηκαν 
και πολλά τμήματα του Βυζαντινού. Το ενετικό τείχος, όπως τελικά διαμορφώθηκε, είχε 
ευθύγραμμες πλευρές με πύργους κατά αποστάσεις. Έξω από τα τείχη αυτά απλωνόταν 
ακτινωτά οι δρόμοι προς τα διάφορα μέρη της Κρήτης. Επίσης, μετά την ανακάλυψη της 
πυρίτιδας και τη χρήση της στα τηλεβόλα όπλα τον 15ο αιώνα, η κατασκευή ενός 
μεγαλύτερου και ισχυρότερου Ενετικού κάστρου, που θα προστάτευε όλη την πόλη, ήταν 
μονόδρομος.  



Η ανοικοδόμηση των νέων τειχών (τα σημερινά τείχη του Ηρακλείου) ξεκίνησε το 
1462 και διήρκησε περισσότερο από έναν αιώνα. Τα αρχικά σχέδια ήταν του 
μηχανικού Καμποφρεγκόζο, αλλά στην πορεία χρησιμοποιήθηκαν σχέδια του 
ικανότατου μηχανικού Michel Sammicheli. Γύρω από τα τείχη ανοίχτηκε βαθιά 
τάφρος, που μετέτρεψε την πόλη σε ένα απόρθητο κάστρο.  



Το τείχος αποτελούσε την τελευταία λέξη της οχυρωματικής τέχνης της εποχής, 
εξασφαλίζοντας πλήρη ασφάλεια στην πόλη. Το τείχος ήταν σχήματος τριγωνικού με βάση 
την παραθαλάσσια πλευρά του, συνολικού μήκους 3km. Η τάφρος, που είχε ανοιχτεί γύρω 
από αυτό, ήταν μεγάλου πλάτους, και βάθους. Από την έξω μεριά της τάφρου είχαν υψωθεί 
προτειχίσματα καθώς και μικρά εξωτερικά φρούρια για να καθιστούν δυσκολότερη την 
προσέγγιση των τειχών από τους εχθρούς. 

 



ΠΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΑΧΩΝΕΣ 
• Πύλες                                                                                                                                                                                                                                                              

Το κάστρο είχε τέσσερις πύλες στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα: 

  1. Στη βόρεια μεριά, στο τέρμα της σημερινής 25ης Αυγούστου, ήταν η πύλη του Μόλου 

  2. Στην ανατολική πλευρά εκεί που είναι σήμερα το άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου, 
βρισκόταν η πύλη του Αγίου Γεωργίου ή Λαζαρέτο 

   3. Στη νότια πλευρά είχε κατασκευαστεί από το 1587 η πύλη του Ιησού ή Καινούργια Πόρτα.  

   4. Στη δυτική πλευρά, στο τέλος της πλατείας Στράτα (Strata Larga) της σημερινής οδού 
Καλοκαιρινού είχε κατασκευαστεί η Πύλη του Παντοκράτορα (Panigra), η σημερινή Χανιώπορτα. 

 

 



• Προμαχώνες 

       Οι επτά προμαχώνες των τειχών του Ηρακλείου ήταν τοποθετημένοι πάνω στα τείχη ως εξής: 

1.Στη βορειοανατολική γωνία υπήρχε ο προμαχώνας της Άμμου (Sabionera), με τον επιπρομαχώνα  
Zane. 

2.Στην νοτιοανατολική γωνία ήταν ο προμαχώνας Βιρούρι, με τον ομώνυμο επιπρομαχώνα. 

3.Στην Πύλη του Ιησού (σημερινή Καινούργια πόρτα) είχε κτιστεί ο ομώνυμος προμαχώνας. 

4.Στην κορυφή του τριγωνικού περιβόλου βρισκόταν ο προμαχώνας του Μαρτινέγκο, όπου βρίσκεται 
σήμερα o τάφος του Νίκου Καζαντζάκη. Είναι ο μεγαλύτερος προμαχώνας του Ηρακλείου. 

5.Απέναντι από το νοσοκομείο Πανάνειο, στο Κομμένο Μπεντένι, υπήρχε ο προμαχώνας της Βηθλεέμ. 

6.Δίπλα στην Πύλη του Παντοκράτορα (Χανιώπορτα) υπήρχε ο ομώνυμος προμαχώνας. 

7.Στη βορειοδυτική γωνία του τείχους, υπήρχε ο προμαχώνας του Αγίου Ανδρέα, ο μικρότερος του 
Χάνδακα. 

 

 



ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 25ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  

Ο πεζόδρομος της 25ης Αυγούστου ξεκινά από το Μεϊντάνι, το κεντρικό σταυροδρόμι στο 
Ηράκλειο, και συνεχίζει μέχρι το ενετικό λιμάνι και το φρούριο Κούλες. Κατά μήκος της 
βρίσκονται η Βασιλική του Αγίου Μάρκου, η Λότζια και ο ναός τους Αγίου Τίτου. Η 25ης 
Αυγούστου σήμερα είναι ο δρόμος με τα ομορφότερα νεοκλασικά κτίρια στο Ηράκλειο, 
όπου τώρα στεγάζουν τράπεζες, ταξιδιωτικά γραφεία και μαγαζιά με τουριστικά είδη. Τα 
κτίρια αυτά χτίστηκαν μετά την καταστροφή του 1898 για να δώσουν στο Ηράκλειο την 
όψη μοντέρνας μεγαλούπολης. Δεν είναι τυχαίο ότι η 25ης Αυγούστου με σατυρική 
διάθεση ονομάστηκε "οδός Πλάνης", γιατί ο επισκέπτης που έρχεται από το λιμάνι και 
βλέπει τα όμορφα αυτά κτίρια, σχηματίζει μία πρώτη εικόνα για την πόλη που δυστυχώς 
διαψεύδεται στη συνέχεια.  



Η 25ης Αυγούστου χαράχθηκε ίσως από τους Άραβες (9ος-10ος αιώνας) και υπήρξε 
ανέκαθεν ο κυριότερος δρόμος στο Ηράκλειο, που ένωνε το κέντρο της πόλης με το λιμάνι. 
Στην ενετική περίοδο (13ος-17ος) ονομαζόταν Ruga maistra, ενώ επί τουρκοκρατίας 
μετονομάστηκε σε Βεζίρ τσαρσί από το Βεζίρ τζαμί, που βρισκόταν σ’ αυτό το δρόμο. 

 









ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ  
Η Βασιλική του Αγίου Μάρκου είναι από τα σημαντικότερα Ενετικά κτίρια - μνημεία στο 
Ηράκλειο. Η Βασιλική του Αγίου Μάρκου βρίσκεται απέναντι ακριβώς από το σιντριβάνι με 
τα Λιοντάρια, στην Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στο κέντρο του Ηρακλείου. Σήμερα 
στεγάζει τη Δημοτική Πινακοθήκη της πόλης.  

Η βασιλική του Αγίου Μάρκου κατάφερε να επιβιώσει μέσα από τους διάφορους σεισμούς 
που ταλάνισαν το Ηράκλειο ανά τους αιώνες με μικρές επισκευές. Επί τουρκοκρατίας 
μετατράπηκε σε τζαμί, το Ντεφτερντάρ τζαμί, από τον Ντεφτερντάρ Αχμέτ πασά, δηλαδή 
τον υπεύθυνο των οικονομικών. Γκρεμίζοντας το κωδωνοστάσιο της βασιλικής ύψωσαν στη 
θέση του μιναρέ, ο οποίος με τη σειρά του μετά την απελευθέρωση του νησιού γκρεμίστηκε 
από τους κατοίκους του Ηρακλείου στην προσπάθειά τους να σβήσουν τις δυσάρεστες 
μνήμες και τα σύμβολα της τούρκικης κατοχής. 

 



 Η Βασιλική του Αγίου Μάρκου χτίστηκε σε απλή κάτοψη με στεγασμένη είσοδο και δεν 
διέφερε σημαντικά από αυτό που βλέπουμε σήμερα, καθώς το 1956 η Εταιρία Κρητικών 
Ιστορικών Μελετών αποκατέστησε το μνημείο στην αρχική του μορφή. 

Στη Νοτιοδυτική γωνία της βασιλικής υπήρχε ένας ψηλός πύργος με ένα μεγάλο ρολόι προς 
την πλευρά της πλατείας με τα Λιοντάρια. Το κωδωνοστάσιο αυτό ήταν αντίγραφο του 
κωδωνοστασίου του Αγίου Μάρκου της Βενετίας. 



ΛΟΤΖΙΑ 

Η Λότζια (Loggia) βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην οδό 25ης Αυγούστου, λίγα μέτρα 
παρακάτω από τη Βασιλική του Αγίου Μάρκου και τα Λιοντάρια. Η Λότζια είναι ένα κομψότατο 
οικοδόμημα, από τα ομορφότερα μνημεία που έχει να αναδείξει η ενετική αρχιτεκτονική στην 
Κρήτη. Η Λότζια που σώζεται σήμερα στο Ηράκλειο, χτίστηκε το 1626-28 από τον Φραγκίσκο 
Μοροζίνι, αυτόν που επίσης έχτισε την κρήνη Μοροζίνι στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου. 
Πρόκειται για την τέταρτη και τελευταία Λότζια που χτίστηκε στην περίοδο της ενετοκρατίας, 
ενώ για τις προηγούμενες τρεις ελάχιστες πληροφορίες σώζονται για να μπορεί κάποιος να 
αποκτήσει μία ικανοποιητική εικόνα. Η Λότζια αποτελούσε το κέντρο της διοικητικής και 
κοινωνικής ζωής της πόλης. 

 



 Πρόκειται για ένα ορθογώνιο, διώροφο οικοδόμημα, με ανοιχτή στοά στο ισόγειο, που 
χαρακτηρίζεται από πολυάριθμα τοξωτά ανοίγματα. Αρχιτεκτονικά συνδυάζει με 
εξαιρετική μαεστρία δωρικό ρυθμό για το ισόγειο και ιωνικό για τον όροφο, ενώ 
μορφολογικά φαίνεται ότι μιμείται τη Βασιλική του Palladio στη Vicenza, γεγονός που 
αποδεικνύει πόσο σημαντική ήταν για τους ενετούς η πόλη του Ηρακλείου. Ο Μοροζίνι 
διεύρυνε τη Λότζια με την προσθήκη ενός δεύτερου οικοδομήματος στα ανατολικά, ενώ 
πίσω από τη Λότζια βρίσκονταν η Armeria για τη φύλαξη των όπλων. 

Η Λότζια θεωρείται το κομψότερο βενετσιάνικο μνημείο στην Κρήτη, και το 1987 πήρε το 
πρώτο βραβείο EUROPA NOSTRA, ως το πιο καλά αναπαλαιωμένο και συντηρημένο 
Ευρωπαϊκό μνημείο της χρονιάς. 

 

 



Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 

Ο Ναός του Αγίου Τίτου είναι ένα από τα σημαντικότερα μνημειακά βρίσκεται στο κέντρο 
της πόλης, στην οδό 25ης Αυγούστου. 

 Ύστερα από την ανάκτηση της Κρήτης το 961 από το Νικηφόρο Φωκά αποκαταστάθηκε η 
Εκκλησία της Κρήτης. Τότε χτίστηκε ο ναός που καθιερώθηκε στο όνομα του Aπόστολου 
Τίτου για να συνεχιστεί η παλαιά θρησκευτική παράδοση. Ο ναός έπαθε μεγάλες 
καταστροφές από σεισμό και ανακαινίστηκε στα μέσα του 15ου αιώνα (1446) από το Λατίνο 
αρχιεπίσκοπο Φαντίνο Ντάντολο. Κατά την Τουρκοκρατία, όποτε παραχωρήθηκε ο ναός 
στον βεζίρη Φαζίλ Αχμέτ Κιοπρούλη, ο οποίος τον μετέτρεψε σε τζαμί με το όνομα Βεζίρ 
τζαμί.Ο μεγάλος σεισμός του 1856 το κατάστρεψε και ξαναχτίστηκε από τα θεμέλια, σε 
σχέδιο του μηχανικού Μούση ο οποίος σχεδίασε και τον Άγιο Μηνά.  

 



Είχε σχήμα βασιλικής σχεδόν τετράγωνο με τρούλο στη μέση. Το κωδωνοστάσιο ήταν στη 
ΝΔ γωνία του ναού, όπου αργότερα χτίστηκε ο μιναρές των Τούρκων. Στη δυτική του 
πρόσοψη είχε τρείς πόρτες. Στον περίβολο του ναού έθαβαν τους αρχιεπισκόπους και τους 
στρατηγούς τη βυζαντινή περίοδο.  



ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ 

Η μονή του Σωτήρος ,το μοναστήρι των Αυγουστιανών μοναχών του Χάνδακα, λειτούργησε από 
το τέλος του 13ου (ή αρχές του 14ου) αιώνα ως το τέλος της Βενετσιάνικης κυριαρχίας στα 1669. 
Κατά την Τουρκοκρατία, οι Τούρκοι μετέτρεψαν το ναό σε τζαμί της Βαλιδέ σουλτάνας, γνωστό 
έκτοτε Βαλιδέ ή Βαλτέ Τζαμισί. Μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923 είχε διαμορφωθεί 
σε σχολείο. Ο ναός του Σωτήρος λειτούργησε ως εκπαιδευτήριο, το γνωστό γυμνάσιο θηλέων 
από το 1926 έως τις αρχές του 1969.Ο ναός είχε κηρυχθεί διατηρητέο μνημείο. Ο εκπρόσωπος 
όμως της Χούντας στην Κρήτη Στ. Πατακός, παρά τις διαμαρτυρίες πνευματικών Ηρακλειωτών, 
κατεδάφισε τον Ιούλιο του 1970 ένα από τα μοναδικά και αναντικατάστατα μνημεία του 
Χάνδακα. Σήμερα ο χώρος αυτός έχει διαμορφωθεί σε πλατεία. 

 



Είχε σχήμα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου με μεγαλοπρεπείς διαστάσεις 15 μέτρων 
πλάτους και 40 μέτρων μήκους. Η μονή ήταν μονόκλιτη ξυλόστεγη Γοτθική Βασιλική. Ο 
ναός έφερε διακόσμηση από ανάγλυφες μορφές της Παναγίας και των Αποστόλων. Ο 
ισχυρός σεισμός που έπληξε το Ηράκλειο στα 1508 προκάλεσε σημαντικές καταστροφές στο 
ναό. Αναστηλώθηκε όμως και επισκευάστηκε συνεχίζοντας να λειτουργεί ως μοναστήρι 
των Αυγουστιανών μοναχών. 

 



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα μουσεία στην 
Ευρώπη. Το σημερινό κτήριο οικοδομήθηκε την περίοδο 1933-1937 σε σχέδια του Π. Καραντινού Στην 
ίδια θέση κατά τη διάρκεια της βενετοκρατίας βρισκόταν η καθολική μονή του Αγίου Φραγκίσκου, 
που καταστράφηκε από σεισμό το 1856.  



Το κτήριο του μουσείου είναι αντισεισμικό και αποτελεί σημαντικό δείγμα του μοντέρνου 
αρχιτεκτονικού κινήματος στην Ελλάδα, βραβευμένο με έπαινο Bauhaus στο Μεσοπόλεμο. Κατάφερε 
να συνδυάσει τις σύγχρονες τότε τάσεις της αρχιτεκτονικής, λαμβάνοντας υπ' όψη το περιεχόμενο των 
αρχαιολογικών συλλογών, να εξασφαλίσει καλό φυσικό φωτισμό, με φεγγίτες από την οροφή και στο 
ψηλότερο μέρος των τοίχων, και να διευκολύνει την ελεύθερη κίνηση μεγάλων ομάδων επισκεπτών. 
Οι χρωματισμοί και τα υλικά κατασκευής, όπως και τα πολύχρωμα φλεβωτά μάρμαρα, παραπέμπουν 
στις τοιχογραφικές μιμήσεις ορθομαρμαρώσεων των μινωικών κτηρίων. Ο αρχιτέκτονας προέβλεψε, 
ακόμη, τη δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων του μουσείου. Το κτήριο είναι διώροφο και διαθέτει 
εκτεταμένους εκθεσιακούς χώρους, εργαστήρια, σχεδιαστήριο, βιβλιοθήκη, γραφεία και ένα 
σπουδαίο τμήμα, την Επιστημονική Συλλογή, όπου φυλάσσονται και μελετώνται πολλά από τα 
ευρήματα. 



ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Το Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου, ή πιο σωστά Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Κρήτης βρίσκεται 
στην παραλιακή λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου. Το Ιστορικό Μουσείο στεγάζεται σε νεοκλασικό 
κτίριο του 1903, σε σχέδιο του αρχιτέκτονα Κωνσταντίνου Τσαντηράκη, που ανήκε στον Ανδρέα 
Καλοκαιρινό, ένα διαπρεπή Ηρακλειώτη, ο οποίος το 1952 το παραχώρησε με δωρεά στην Εταιρία 
Κρητικών Ιστορικών Μελετών για να γίνει Μουσείο. Κατά τη δεκαετία του 1970 το Ιστορικό Μουσείο 
Κρήτης, μετά από δωρεά οικοπέδου από τον Ανδρέα Γ. Καλοκαιρινό και με χρηματοδότηση των 
Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού, επεκτάθηκε με την ανέγερση νέας πτέρυγας, εγχείρημα 
συνδυασμού της μοντέρνας με την νεοκλασική αρχιτεκτονική. Η πτέρυγα αυτή συμπληρώθηκε στις 
αρχές της δεκαετίας του 1990 με προσθήκη ορόφου και ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2004 με τη 
διαρρύθμιση Αιθουσών Περιοδικών Εκθέσεων και του «Αμφιθεάτρου Γιάννης Περτσελάκης».  
Σήμερα η συνολική στεγασμένη εκθεσιακή επιφάνεια του Μουσείου είναι 1.500 τ.μ. κατανεμημένη 
σε 25 χώρους, που καλύπτουν ιστορία δεκαεπτά αιώνων. 





ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ 

Το Παγκρήτιο Στάδιο είναι στάδιο που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες των Ολυμπιακών 
Αγώνων. Βρίσκεται στη δυτική πλευρά της πόλης μας ,50μ. νότια της θάλασσας. Είναι 
χωρητικότητας 26.000 περίπου  θεατών και είναι από τα πιο σύγχρονα στη χώρα.                   
Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2004.Περιλαμβάνει γήπεδο ποδοσφαίρου, 
στίβο με οκτώ λωρίδες, πισίνα και αίθουσες πολλαπλών χρήσεων κάτω από τις κερκίδες. 
Επίσης, έξω από το κύριο στάδιο υπάρχει βοηθητικό στάδιο με ταρτάν και χόρτο.  



Χρησιμοποιήθηκε στους προκριματικούς αγώνες ποδοσφαίρου για το τουρνουά των Ολυμπιακών 
Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Σήμερα χρησιμοποιείται μόνο από μία ομάδα ποδοσφαίρου της πόλης μας, τον 
Εργοτέλη, ενώ δεν έχει δοθεί για χρήση στο ευρύ κοινό ούτε στις ομάδες στίβου και άλλων αθλημάτων 
της πόλης. Το σχέδιο θεωρείται από πολλούς «παλιομοδίτικο» αλλά δεν πρέπει να παραλείπεται το 
γεγονός ότι άρχισε να κατασκευάζεται στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Όλες οι εργασίες για την 
κατασκευή του κόστισαν περίπου 50.000.000€. 



TALOS PLAZA 

Πρόκειται για το μεγαλύτερο εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο στην Κρήτη συνολικής 
ωφέλιμης επιφάνειας 9.000 τ.μ. Βρίσκεται στη θέση ΤΑΛΩΣ στην βορειοδυτική πλευρά της 
πόλης του Ηρακλείου στο παραλιακό μέτωπο. Απέχει μόλις 1.500 μέτρα από το κέντρο της 
πόλης. Σχεδιασμένο ως το πρώτο Lifestyle centre στην Ελλάδα, εκφράζει την πιο σύγχρονη 
αντίληψη ανάπτυξης εμπορικών κέντρων, περιλαμβάνοντας ένα μοναδικό συνδυασμό 
εμπορικών και ψυχαγωγικών δυνατοτήτων.  



Η σύνθεσή του περιλαμβάνει εμπορικά σήματα που αποτελούν μια ολοκληρωμένη πρόταση αφού 
συνδυάζει επιτυχώς ψυχαγωγία, αναψυχή, διασκέδαση κι αγορές. Πολυκινηματογράφος με 8 αίθουσες, 
1.500 συνολικά θέσεων, μοντέρνα εστιατόρια και καφέ, χώροι ψυχαγωγίας και χαλάρωσης, μοναδικά 
εμπορικά καταστήματα, και άνετο στεγασμένο parking σε 2 επίπεδα. Το Talos Plaza σχεδιάστηκε κι 
αναπτύχθηκε από μία οικοδομική εταιρεία η οποία έχει την αποκλειστική λειτουργία και διαχείριση όντας 
ιδιοκτήτρια του μεγαλύτερου μέρους του κτιρίου. 



ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Άρα κοιτώντας κάποιος τη πόλη μας από ψηλά μπορεί πολύ εύκολα ,μόνο 
και μόνο από τα κτήρια της, να καταλάβει το πόσο πολυτάραχη ήταν η 
ιστορία της και πόσες φορές ξαναγεννήθηκε μέσα από τις στάχτες της.   



ΠΗΓΕΣ 

http://52dimirakl.ira.sch.gr/perivallontika.files/irakliocity/agios%20markos.hτml 

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2369 

http://52dim-irakl.ira.sch.gr/perivallontika.files/irakliocity/agios%20titos.html 

http://www.madeincreta.gr/el/article 

http://www.agiostitos.gr/main.php 

 


