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Η Λόηζια 
Η Λότηια του Ηρακλείου είναι το κομψότερο από τα ενετικά  μνθμεία τθσ 
Κριτθσ. Βρίςκεται ςτθν οδό 25θσ Αυγοφςτου, τθ Ροφγα Μαΐςτρα των 
Ενετϊν, κοντά ςτθν πλατεία Λιονταριϊν. Είναι λίγο πιο κάτω από τθ 
μθτρόπολθ των Ενετϊν, τθ Βαςιλικι του Αγίου Μάρκου και το παλάτι του 
Δοφκα. 
   Η Λότηια που ςϊηεται ςιμερα είναι ανακαταςκευι τθσ τζταρτθσ και 
τελευταίασ που χτίςτθκε τθν περίοδο τθσ Ενετοκρατίασ από το Φραγκίςκο 

Μοροηίνι (1626-1628). Η πρϊτθ ιταν κοντά ςτα τείχθ του λιμανιοφ, θ δεφτερθ απζναντι από τθ 
ςθμερινι, θ τρίτθ ςτθ κζςθ τθσ ςθμερινισ ωσ προζκταςθ του παλαιοφ οπλοςταςίου (armeria). 
Μθχανικόσ του οικοδομιματοσ ιταν ο Φραγκίςκο Μπαςιλικάτα.   
   Η Λότηια αποτελοφςε το κζντρο τθσ διοικθτικισ και κοινωνικισ ηωισ τθσ πόλθσ.  Ήταν τόποσ 
ςυγκζντρωςθσ και ψυχαγωγίασ των ευγενϊν φεουδαρχϊν. Με τουσ ςθμερινοφσ όρουσ ιταν κάτι 
αντίςτοιχο με τθ Λζςχθ των Αξιωματικϊν. Από τουσ εξϊςτεσ τθσ ανακοινϊνονταν τα διατάγματα τθσ 
πολιτείασ. Από εκεί ο Δοφκασ προςφωνοφςε το λαό ι παρακολουκοφςε τισ λιτανείεσ και τισ 
πομπζσ. Αλλά και πολιτικά γεγονότα εκτυλίςςονταν  πολλζσ φορζσ κάτω από τισ ςτοζσ τθσ. Από εδϊ 
ξεκίνθςε θ επανάςταςθ του 1363. Η παράταξθ των φεουδαρχϊν που ιταν ςυγκεντρωμζνθ ςτον 
Άγιο Σίτο αρνοφμενοι να ςτθρίξουν νζα φορολογικά μζτρα για τθν επιςκευι του λιμανιοφ ζδιωξαν 
τουσ ευγενείσ τθσ Λότηια και κιρυξαν τθν επανάςταςθ τθσ Δθμοκρατίασ του Αγίου Σίτου. 
   Πρόκειται για ζνα διϊροφο ορκογϊνιο οικοδόμθμα με ανοιχτι ςτοά ςτο ιςόγειο που ζχει 
πολυάρικμα τοξωτά ανοίγματα. Αρχιτεκτονικά ςυνδυάηει δωρικό ρυκμό για το ιςόγειο και ιωνικό 
για τον όροφο. Οι κίονεσ του ιςογείου είναι δωρικοφ ρυκμοφ, χωρίσ ραβδϊςεισ ενϊ του πρϊτου 
ορόφου ιωνικοφ με ραβδϊςεισ. το πάνω μζροσ του ιςογείου υπάρχει διάηωμα από τρίγλυφα και 
82 μετϊπεσ, όπου εικονιηόταν το λιοντάρι του Αγίου Μάρκου, τρόπαια, πανοπλίεσ, ιππότεσ. Σο 
διάηωμα του ορόφου προοριηόταν ωσ ςτιριγμα διακοςμθμζνθσ με αγάλματα κορωνίδασ. Σο 
διάηωμα δεν ολοκλθρϊκθκε, διότι οι Σοφρκοι είχαν αρχίςει τισ παρενοχλιςεισ ςτο Κρθτικό ζδαφοσ. 
Ζνα τόξο που χρθςίμευε ωσ πόρτα, χϊριηε τθ Λότηια από τθν οπλαποκικθ. τον όροφο 

διαμορφωνόταν ζξι τόξα. 
    Κατά τθν τουρκοκρατία (1669-1898) ζπαψε να εκπλθρϊνει τον αρχικό 
προοριςμό τθσ. Οι Σοφρκοι τθ χρθςιμοποιοφςαν ςαν ζδρα του Δεφτερδάρθ 
(ανϊτατου οικονομικοφ υπαλλιλου). υνενϊκθκε με τθ διπλανι 
οπλαποκικθ (armeria) κι εκεί φυλάχτθκαν τα βενετςιάνικα όπλα. Σο 
ςφνολο του οικοδομιματοσ ονομάςτθκε Σςεπανζσ.   
    Υςτερα από τθν απελευκζρωςθ τθσ Κριτθσ θ νεαρι Κρθτικι Πολιτεία 
κζλθςε να ανακαινίςει τθ Λότηια και να ςτεγάςει τα αρχαιολογικά 
ευριματα τθσ Κνωςοφ. Δεν επετεφχκθ ο ςτόχοσ, γιατί το κτιριο κρίκθκε ότι 
δεν είχε τθν απαιτοφμενθ ςτερεότθτα. Ο πρϊτοσ όροφοσ κατεδαφίςτθκε 
και το μνθμείο ακρωτθριάςτθκε. Σο 1905 το κτιριο τθσ Λότηιασ 
παραχωρικθκε ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο Ηρακλείου. Οι πρϊτεσ εργαςίεσ 
για τθν αναςτιλωςθ του άρχιςαν το 1915 με ςχζδια του μθχανικοφ Ongaro. 
Ο πόλεμοσ διζκοψε τισ εργαςίεσ. Σο 1937 ςυνεχίςτθκαν οι προςπάκειεσ και 
κατεδαφίςτθκε το ιςόγειο. 



   τθ διάρκεια τθσ Γερμανικισ κατοχισ τα μζλθ του κτθρίου, κολόνεσ, κιονόκρανα και ανάγλυφα 
διαρπάγθςαν. ιμερα ελάχιςτα διαςϊηονται ςτο Ιςτορικό Μουςείο. 
   Μετά τον πόλεμο ξανάρχιςε θ αναςτιλωςθ του οικοδομιματοσ και οι εργαςίεσ ολοκλθρϊκθκαν 
το 1960. το χϊρο αυτό ςιμερα ςτεγάηεται το Δθμαρχείο τθσ πόλθσ μασ. 
 

       Ομάδα εργαςίασ: Λεβζντθσ Ορζςτθσ, Μθτςοτάκθσ Γεώργιοσ. 
 

Η Βαςιλικι του Αγ. Μάρκου 

 
   Ο Άγιοσ Μάρκοσ ιταν προςτάτθσ των Ενετϊν και γι’ αυτό από τα 
πρϊτα χρόνια τθσ κυριαρχίασ τουσ ςτθν Κριτθ ζκτιςαν το ναό αυτό 
ςτθν ανατολικι πλευράσ τθσ πλατείασ των Δθμθτριακϊν, τθ ςθμερινι 
πλατεία Ελευκερίου Βενιηζλου, απζναντι ακριβϊσ από τθν κρινθ 
Μοροηίνι. Ο ναόσ άρχιςε να κτίηεται το 1239. Ήταν τρίκλιτθ, 
ξυλόςτεγθ βαςιλικι, με το μεςαίο κλίτοσ ψθλότερο από τα άλλα. Σα 
κλίτθ χωριηόταν με δφο ςειρζσ κιόνων που ζφεραν γοτκικά τόξα. 

Χαρακτθριςτικό ιταν το κωδωνοςτάςιο με ρολόι (αντίγραφο του κωδωνοςταςίου του Αγίου 
Μάρκου τθσ Βενετίασ), που ςτθν κορυφι του κυμάτιηε θ ςθμαία του Αγίου Μάρκου. Οι καμπάνεσ 
χτυποφςαν κάκε πρωί, για να πάνε οι υπάλλθλοι ςτθ δουλειά τουσ. ε καιρό, όμωσ, πολζμου 
ςιμαιναν ςυναγερμό για τουσ βομβαρδιςμοφσ. τον Άγιο Μάρκο αναλάμβαναν τα κακικοντά τουσ 
οι Ενετοί άρχοντεσ με λαμπρζσ τελετζσ. Εδϊ, επίςθσ, ενταφιάηονταν οι άρχοντεσ των Ενετϊν που 
πζκαιναν ςτθν Κριτθ. Σο αρχικό οικοδόμθμα καταςτράφθκε με το ςειςμό του 1303 και 
ανοικοδομικθκε. Σο 1508 ζπακε μεγάλεσ ηθμιζσ από το ςειςμό και επιςκευάςτθκε ξανά. 

  Μετά τθν άλωςθ τθσ πόλθσ από τουσ Σοφρκουσ, ο Άγιοσ Μάρκοσ 
παραχωρικθκε ςτον Δεφτερδάρ Αχμζτ παςά, αρχθγό των Οικονομικϊν 
και γι’ αυτό κατά τθν Σουρκοκρατία ιταν γνωςτόσ με το όνομα 
Δεφτερδάρ τηαμί. Οι Σοφρκοι κατεδάφιςαν το κωδωνοςτάςιο και ςτθ 
κζςθ του φψωςαν μιναρζ, που ζπεςε με το ςειςμό του 1767. Οι 
Σοφρκοι κατάςτρεψαν και τισ τοιχογραφίεσ του ναοφ. Μζχρι το 1915 
ιταν τηαμί. 
   Μετά τθν απελευκζρωςθ και τθν ανταλλαγι των πλθκυςμϊν δόκθκε 
ωσ ανταλλάξιμο ςτθν Εκνικι Σράπεηα. Σο 1923 παραχωρικθκε ςτο 
Διμο, για να χτίςει ςτθ κζςθ του Δθμοτικό Θζατρο. Δεν ζγινε, όμωσ, 
αυτό και ο Άγιοσ Μάρκοσ χρθςιμοποιικθκε ωσ κινθματογράφοσ με το 
όνομα «Μινϊα». τθν κατοχι ζγινε αποκικθ τροφίμων. Σο 1956 μετά 
από ςφμβαςθ μεταξφ του Διμου και τθσ εταιρίασ Κρθτικϊν Ιςτορικϊν 
Μελετϊν, το μνθμείο, με τθ βοικεια τθσ Αρχαιολογικισ Τπθρεςίασ, 

αποκαταςτάκθκε ςτθν αρχικι του μορφι, με ςκοπό να χρθςιμοποιθκεί ωσ αίκουςα διαλζξεων, 
τελετϊν, εκκζςεων κρθτικϊν αγιογραφιϊν και για παρόμοιεσ πνευματικζσ εκδθλϊςεισ. 
   ιμερα χρθςιμοποιείται κυρίωσ ωσ Δθμοτικι Πινακοκικθ. 

Ομάδα εργαςίασ: Ματκαιακάκθσ Άγγελοσ, Νικθφόροσ Γεώργιοσ, Νοδαράκθσ Εμμανουιλ,                                                                        
                                                 Πατεράκθσ Σταφροσ. 
 
 



Κρινθ Μοροηίνι 

 
   Ωσ το 17ο αι. θ πόλθ του Χάνδακα υδρευόταν από πθγάδια με 
υφάλμυρο νερό, μικρζσ κρινεσ και υδατοδεξαμενζσ που ςυγκζντρωναν 
το νερό τθσ βροχισ. Ήταν μια διψαςμζνθ πόλθ. Ο γενικόσ προβλεπτισ 
Φραγκίςκοσ Μοροηίνι υδροδότθςε το Ηράκλειο με τθν καταςκευι ενόσ 
υδραγωγείου μικουσ 15 χιλιομζτρων. φμφωνα με τθν αρχαιολόγο 

Λιάνα ταρίδα το νερό ερχόταν από τισ πλαγιζσ του Γιοφχτα, διερχόταν από μια γζφυρα με τρεισ 
καμάρεσ ςτθ ςθμερινι πλατεία Ελευκερίασ και οδθγοφνταν ςε υπόγειο τθσ λεωφόρου Δικαιοςφνθσ. 
Από εκεί το νερό ζφτανε ςτα Αχτάρικα και τθ δεξαμενι τθσ κρινθσ, που διατθρεί μζχρι τισ μζρεσ 
μασ το όνομα του δθμιουργοφ τθσ, Μοροηίνι. Σο ζργο διιρκεςε 14 μόνο μινεσ και εγκαινιάςτθκε 
τθν θμζρα τθσ γιορτισ του Αγίου Μάρκου, ςτισ 25 Απριλίου 1628.  
 
   Η κρινθ Μοροηίνι βρίςκεται ςτθν πλατεία Ελευκερίου Βενιηζλου, που τότε ονομαηόταν πλατεία 
Piazza delle Biade, δθλαδι πλατεία δθμθτριακϊν. Εδϊ κοντά ςτισ  ςιταποκικεσ του Κράτουσ, το 
λεγόμενο Fondaco,  γινόταν το παηάρι των δθμθτριακϊν. Ήταν θ ςπουδαιότερθ πλατεία του 
Βενετςιάνικου Χάνδακα, μια μικρογραφία τθσ πλατείασ του Αγίου Μάρκου τθσ Βενετίασ. Όπωσ κι 
εκεί ζτςι κι εδϊ βριςκόταν απζναντι από το παλάτι του Δοφκα και τθ μθτρόπολθ των Ενετϊν. 
 
   Η κρινθ καταςκευάςτθκε πάνω ςε μια κυκλικι βάςθ και αποτελείται από οκτϊ λοβοφσ (γοφρνεσ), 
ςχιμα το οποίο διευκόλυνε περιςςότερουσ ανκρϊπουσ, ςαράντα ςυνολικά, να γεμίηουν τα ςταμνιά 
τουσ ταυτόχρονα. Για τθ διακόςμθςθ τθσ κρινθσ χρθςιμοποιικθκαν καλλιτζχνεσ από τθν Κριτθ. Οι 
λοβοί του ςιντριβανιοφ εξωτερικά ζχουν διακοςμθκεί με ανάγλυφα κζματα παρμζνα από τθν 
ελλθνικι μυκολογία, κυρίωσ δελφίνια, τρίτωνεσ, νφμφεσ, μυκικά όντα που ςχετίηονται με το υγρό 
ςτοιχείο. το κζντρο του κάκε λοβοφ ςϊηεται το οικόςθμο του δόγθ, του δοφκα, των ςυμβοφλων 
του και του Μοροηίνι. Σο νερό ζτρεχε από το ςτόμα τεςςάρων λεόντων που ςτθριηόταν ςε βάκρο 
ςτο κζντρο τθσ κρινθσ και ςικωναν μαρμάρινθ λεκάνθ. Πάνω από τθ λεκάνθ αυτι είχε τοποκετθκεί 
το άγαλμα του Σριαινοφόρου Ποςειδϊνα, μεγαλφτερο από το φυςικό, γι’ αυτό και το μνθμείο 
ςυχνά αποκαλοφνταν κρινθ του Γίγαντα ι Σηιγάντε.  
    Σα κζματα, λοιπόν, τθσ διακόςμθςθσ ιταν αντλθμζνα  από τθν ελλθνικι μυκολογία αλλά 
ςυνδφαηαν και το βενετςιάνικο ςτοιχείο (τα λιοντάρια, οικόςθμα). Επομζνωσ, θ κρινθ Μοροηίνι, 
πζρα από το γεγονόσ τθσ υδροδότθςθσ τθσ πρωτεφουςασ, τθσ Candia, ιταν ςφμβολο με πολιτικι 
και ςτρατιωτικι ςθμαςία. Η κρινθ αποτελοφςε τθ γζφυρα Κριτθσ και Βενετίασ. Για να τιμθκεί το 
μεγάλο γεγονόσ, που απόκτθςε θ πόλθ τρεχοφμενο νερό, και για να διαιωνίςει το όνομά του, ο 
Μοροηίνι ζκοψε μετάλλιο. τθ μια όψθ είχε τθν προτομι του και ςτθν άλλθ απεικονίηονταν θ κρινθ 
με το άγαλμα του Ποςειδϊνα. Πάνω από αυτό ςτα ςφννεφα, ο Δίασ, ανεβαςμζνοσ ς’ ζνα αετό, 
άδειαηε ςτθ γθ νερό. Τπιρχε, επίςθσ, εγχάραγκτθ επιγραφι «Ο Δίασ χαίρεται με το νερό, όχι με τον 
κεραυνό».    

 Σθν περίοδο τθσ Σουρκοκρατίασ ανοίχτθκαν τρφπεσ ςτουσ λοβοφσ για 
το ςυμβολικό πλφςιμο των χεριϊν και του προςϊπου των 
Μουςουλμάνων που πιγαιναν να προςευχθκοφν ςτο Δεφτερδάρ 
τηαμί (Άγιο Μάρκο). Σο 1847 με απόφαςθ τθσ τουρκικισ διοίκθςθσ 
ςτικθκαν πάνω ςτο χείλοσ τθσ οκτάλωβθσ λεκάνθσ, μαρμάρινεσ 
κολόνεσ και κιγκλιδϊματα, ενϊ ςτθν κορυφι τοποκετικθκε μια 



μαρμάρινθ ταινία με επίχρυςα γράμματα που ζλεγαν «ςιντριβάνι Αμπντοφλ Μετηίτ», για να 
τιμιςουν το ςουλτάνο που κα ερχόταν ςτθν Κριτθ.    
   Υςτερα από τθν απελευκζρωςθ, το 1900 το μνθμείο αποκαταςτάκθκε ςτθν αρχικι του μορφι. Με 
απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου οι μαρμάρινεσ ςτιλεσ και τα κιγκλιδϊματα κατεδαφίςτθκαν.  
   ιμερα θ κρινθ διατθρείται ςε καλι κατάςταςθ μετά τισ ςυςτθματικζσ προςπάκειεσ ςυντιρθςθσ 
του μνθμείου από το διμο Ηρακλείου. Δεν εξυπθρετεί, βζβαια, τον αρχικό ςκοπό. Ομορφαίνει, 
όμωσ, μία από τισ πιο γραφικζσ και πολυςφχναςτεσ πλατείεσ του Ηρακλείου.  
 

Ομάδα εργαςίασ: Κτενιαδάκθ Αμαλία, Κτενιαδάκθσ Γεώργιοσ, Μακιουδάκθσ Ιωάννθσ,    
                                                        Μαρακιανοφ Ελζνθ, Μπρινιασ Δθμιτρθσ. 
 
 
 

                                                      Ο ναόσ του Αγίου Τίτου   
 

 Ο ναόσ του Αγίου Σίτου βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ πόλθσ του Ηρακλείου, ςτθν 
οδό Μαρτφρων 25θσ Αυγοφςτου, δίπλα ςτθν Ενετικι οπλαποκικθ και τθ 
Λότηια. το πζραςμα των αιϊνων επανειλθμμζνα καταςτράφθκε από 
ςειςμοφσ και ξαναχτίςτθκε. Σο κτίςμα του ναοφ, όπωσ ςϊηεται ςιμερα, 
ανάγεται ςτθν περίοδο τθσ Σουρκοκρατίασ. Καταςκευάςτθκε το 1856, ςτα 
κεμζλια του ναοφ τθσ περιόδου τθσ Ενετοκρατίασ, με βάςθ τα ςχζδια του 

Ηπειρϊτθ αρχιτζκτονα Μοφςθ μετά από εντολι του Βεηφρθ Ααλι Παςά. Σθν περίοδο εκείνθ 
χρθςιμοποιικθκε ωσ μουςουλμανικό τζμενοσ (τηαμί). 

 
             Α΄ Βυηαντινι περίοδοσ 
   Η πρϊτθ εκκλθςία αφιερωμζνθ ςτο όνομα του Αγίου Σίτου ιταν αυτι ςτθν 
παλιά πρωτεφουςα Γόρτυνα, που ςτζγαηε και τθ μθτρόπολθ του νθςιοφ, μζχρι 
τθν καταςτροφι τθσ από ςειςμό και τθ μεταφορά τθσ πρωτεφουςασ από τουσ 
Άραβεσ (828) από τθ Γόρτυνα ςτο Ηράκλειο.  

                                                 Β΄ Βυηαντινι περίοδοσ 
   Μετά τθν περίοδο τθσ Αραβοκρατίασ και τθν ανάκτθςθ τθσ Κριτθσ από τουσ Βυηαντινοφσ (961), 
αποκαταςτάκθκε και θ εκκλθςία τθσ Κριτθσ. Ο πρϊτοσ ναόσ του Αγίου Σίτου ςτο Ηράκλειο χτίςτθκε 
αυτιν τθν περίοδο. το νζο ναό απόκεςαν τθν κάρα του αγίου Σίτου, τθν εικόνα τθσ Παναγιάσ τθσ 
Μεςοπαντίτιςςασ και τα κειμιλια που είχαν ςϊςει οι χριςτιανοί από τθ Γόρτυνα. Ο πρϊτοσ ναόσ 
ιταν μονόχωροσ δρομικόσ. τον περίβολό του ζκαβαν τουσ αρχιεπιςκόπουσ και τουσ τρατθγοφσ 
τθσ Βυηαντινισ περιόδου.   

   Ενετικι περίοδοσ 
   Κατά τθν περίοδο τθσ Ενετοκρατίασ ςτο ναό εγκαταςτάκθκε ο Λατίνοσ 
Αρχιεπίςκοποσ. το κτίςμα ζγιναν οριςμζνεσ τροποποιιςεισ. Ανοίχτθκε 
φεγγίτθσ ςτθν πρόςοψθ και προςτζκθκε κωδωνοςτάςιο. Πάνω ςϋ αυτό 
κυμάτιηε θ ςθμαία του Αγίου Μάρκου τθσ Βενετίασ που το 1363 
κατζβαςαν οι επαναςτάτεσ Κρθτικοί και ςτθ κζςθ τθσ φψωςαν τθ ςθμαία 
τθσ δθμοκρατίασ του Αγίου Σίτου. 

   Ο ναόσ υπζςτθ εκτεταμζνεσ καταςτροφζσ από ςειςμό και ανακαινίςτθκε ςτα μζςα του 15ου αι. 
από τον λατίνο αρχιεπίςκοπο Φαντίνο Ντάτολο. Ήταν μια τρίκλιτθ ξυλόςτεγθ Βαςιλικι, ςτολιςμζνθ 



με ςπάνια μάρμαρα. Από τθν πυρκαγιά του 1544 διαςϊκθκαν τα ιερά λείψανα και τα κειμιλια του 
ναοφ. Σο 1557 ξαναχτίςτθκε άλλοσ το ίδιο μεγαλοπρεπισ ναόσ, του ίδιου ρυκμοφ με τον 
προθγοφμενο. Είχε ςχιμα βαςιλικισ, ςχεδόν τετράγωνο, με τροφλο ςτθ μζςθ. Σο κωδωνοςτάςιο 
βριςκόταν ςτθ Ν.Δ. γωνία του ναοφ. Ο ναόσ δεν είχε κόγχεσ. Δφο τοξοςτοιχίεσ χϊριηαν το εςωτερικό 
του ςε τρία κλίτθ. τθ δυτικι του πρόςοψθ είχε τρεισ πόρτεσ, όπωσ φαίνεται ςε ςχζδιο του Ι. 
Κλϊντηα. τον περίβολο του ναοφ τάφθκαν πολλοί αρχιεπίςκοποι, Δοφκεσ, Αρχιςτράτθγοι των 
Ενετϊν.    
                                                     Περίοδοσ Τουρκοκρατίασ 

   Μετά τθν πτϊςθ του Χάνδακα ςτουσ Σοφρκουσ το 1669, τα ιερά κειμιλια, 
θ εικόνα τθσ Παναγιάσ τθσ Μεςοπαντίτιςςασ και θ κάρα του Αγίου Σίτου 
μεταφζρκθκαν ςτθ Βενετία. Ο ναόσ μετατράπθκε ςε μουςουλμανικό 
τζμενοσ, το Βεηφρ Σηαμί, ςτο όνομα του Κιοπρουλι, πορκθτι του Χάνδακα. 
Ο ναόσ υπζςτθ ηθμιζσ από το ςειςμό του 1856, αλλά ξαναχτίςτθκε ςτα 
παλιά κεμζλια μετά από εντολι του Βεηφρθ  Ααλι παςά με βάςθ τα ςχζδια 
του Ηπειρϊτθ αρχιτζκτονα Ακανάςιου Μοφςθ.  
    

   Σο 1922 μετά τθν ανταλλαγι των πλθκυςμϊν το κτίςμα αποδόκθκε ςτθν   χριςτιανικι λατρεία. Ο 
ρυκμόσ του ναοφ, όπωσ ςϊηεται ςιμερα, είναι τετρακίονοσ με τροφλο και νάρκθκα. τθ 
νοτιοανατολικι γωνία του νάρκθκα είναι προςαρμοςμζνθ θ βάςθ του μιναρζ. Εςωτερικά κυμίηει 
περίκεντρο κτίςμα, ενϊ εξωτερικά τα ςτοιχεία του ζχουν επθρεαςτεί από τθν οκωμανικι τζχνθ. Με 
τα καμπυλωτά και τοξωτά περιγράμματα του παρουςιάηει όψθ Αραβικι. Σο κτίςμα 
καταςκευάςκθκε από λαξευτοφσ πωρόλικουσ. Η εικονογράφθςθ είναι ζργο του καςτρινοφ 
αυτοδίδακτου ηωγράφου Ευάγγελου Μαρκογιαννάκθ.  
   τισ 15 Μαῒου 1966 ζγινε θ επανακομιδι τθσ κάρασ του Αγίου Σίτου από τον Άγιο Μάρκο τθσ 
Βενετίασ. Από το 1974 μζχρι το 1988 πραγματοποιικθκαν ςτο ναό εκτεταμζνεσ εργαςίεσ για τθ 
ςτερζωςθ και αποκατάςταςι του. 

 
Ομάδα εργαςίασ: Κουγιουμτηάκθσ Κωνςταντίνοσ, Κυριακάκθσ Μανοφςοσ,  

                                                                               Λαυρενίδθσ Αναςτάςιοσ, Ντιςπυράκθσ Αλζξανδροσ. 
 

Μονι  Αγίου  Πζτρου των Δομινικανών 
 

 Ο ναόσ βρίςκεται ςτθ μζςθ του καλάςςιου τείχουσ, το γνωςτό 
Μπεντενάκι, ςτθ ςθμερινι λεωφόρο οφοκλι Βενιηζλου. Χτίςτθκε 
κατά τουσ πρϊτουσ χρόνουσ τθσ Ενετοκρατίασ ωσ κακολικό τθσ Μονισ 
του τάγματοσ των Δομινικανϊν. Ήταν αφιερωμζνθ ςε ζνα κακολικό 
άγιο, τον Πζτρο τθσ Βερόνασ. Κατά το 17ο αι. ιταν πλοφςια μονι. Σα 
ειςοδιματά τθσ προζρχονταν από αγροτικζσ περιουςίεσ και δωρεζσ. 

τθν αρχικι του μορφι ιταν μονόκλιτοσ ναόσ, ξυλόςτεγοσ. Μπροςτά ςτο ιερό προεξείχε εγκάρςιο 
κλίτοσ. Σο ιερό δεν είχε θμικυκλικό ςχιμα, αλλά ιταν τετράγωνο, με τρίλοβο παράκυρο, όμοιο με 
αυτό που διατθρείται ςιμερα ςτθ δυτικι πλευρά του ναοφ.  Σο κωδωνοςτάςιο ιταν ςτθ 
νοτιοδυτικι γωνία του ναοφ. ταδιακά προςτζκθκαν τζςςερα παρεκκλιςια ςτθ νότια πλευρά του 
ναοφ. το ζνα από αυτά διατθροφνται τοιχογραφίεσ που ανικουν ςτο 15ο αι. Σο κτιριο υπζςτθ 
καταςτροφζσ από ςειςμοφσ λόγω των μεγάλων διαςτάςεων του και τθσ απουςίασ υποςτυλωμάτων. 



    ε όλθ τθ διάρκεια τθσ Βενετςιάνικθσ κατοχισ ςτο εςωτερικό δάπεδο του ναοφ, αλλά και ςτον 
εξωτερικό χϊρο γινόταν ταφζσ επιφανϊν ανδρϊν. φμφωνα με τα αρχεία Σηερόλα οι δοφκεσ του 
Ηρακλείου είχαν ενταφιαςτεί εκεί. Οι τάφοι κοςμοφνται με μαρμαρόγλυφθ διακόςμθςθ.  Ο ναόσ 
του Αγ. Πζτρου λειτουργοφςε και ωσ χϊροσ εκπαίδευςθσ ευκαιριακά. Αρκετοί ευγενείσ ορκόδοξοι 
εκμεταλλεφτθκαν τισ προςφερόμενεσ ευκαιρίεσ εκπαίδευςθσ. Ο ναόσ διζκετε βωμό αφιερωμζνο 
ςτο saint Francesco di Paola. το ναό κατζφευγαν όςοι ικελαν να κεραπεφςουν τα μωρά τουσ και 
όςοι υπζφεραν από πυρετό 

Κατά τθν Σουρκοκρατία ο ναόσ μετατράπθκε ςε μουςουλμανικό 
τζμενοσ, ςτθ μνιμθ του ςουλτάνου Ιμπραιμ. Σότε προςτζκθκε 
μιναρζσ ςτθ Ν.Δ. πλευρά του. Άλλο χαρακτθριςτικό ςτοιχείο τθσ 
οκωμανικισ περιόδου είναι τα βοτςαλωτά δάπεδα του περιβάλλοντα 
χϊρου (μιχράμπ). 
   τον εξωτερικό χϊρο τθσ μονισ αποκαλφφκθκαν λείψανα τθσ 
Αραβικισ και Βυηαντινισ περιόδου. Πριν από τθν αποκάλυψθ των 

αρχαιοτιτων, ςτο χϊρο τθσ Καςτζλλασ υπιρχαν εγκαταςτάςεισ ποτοποιίασ.  
   Μετά τθν απελευκζρωςθ ςτο μνθμείο λειτοφργθςε κινθματογράφοσ. Σο 1947 το κτιριο του ναοφ 
αγοράςτθκε από τθν Ενορία του Αγίου Δθμθτρίου (Λιμζνοσ). 
   ιμερα ο ναόσ, που τιμάται ςτο όνομα των αποςτόλων Πζτρου και Παφλου, ζχει χαρακτθριςτεί 
ωσ επετειακό ναόσ. 
 

Ομάδα εργαςίασ: Μπουμπάκθσ Αλζξανδροσ, Παπαδάκθσ Νικόλαοσ. 
 

Κοφλεσ 

 
Σο φροφριο Rocca al mare ι Castello al mare δεςπόηει ςτθν είςοδο του 
ενετικοφ λιμανιοφ του Ηρακλείου. ιμερα διατθρεί τθν ονομαςία που 
είχε ςτθν Σουρκοκρατία Κοφλεσ, που ςθμαίνει επίςθσ κάςτρο. 
Αποτελεί ςφμβολο τθσ πόλθσ μασ. 
   Η ιςτορία του φρουρίου πικανότατα ξεκινά παλιά. Σο πρϊτο 
φροφριο ςτθ κζςθ του ςθμερινοφ δθμιουργικθκε ςτθν περίοδο τθσ 
Αραβοκρατίασ (9οσ – 10οσ αι.). Αναφορά για πφργο ςτθν είςοδο του 

λιμανιοφ γίνεται και ςτθ Βϋ Βυηαντινι περίοδο (10ου – 13ου αι.). ιμερα ςϊηονται κάποια ςχζδια 
περιθγθτϊν που χαρτογράφθςαν το Ηράκλειο.  
   τα μζςα του 14ου αι. κάνει τθν εμφάνιςι τθσ ςτθν Ευρϊπθ θ πυρίτιδα. Η αμυντικι δυνατότθτα 
του παλαιοφ φρουρίου των Βυηαντινϊν χρόνων εκμθδενίςτθκε. τα πλαίςια τθσ νζασ οχφρωςθσ τθσ 
πόλθσ με τουσ προμαχϊνεσ, οι Ενετοί κατεδάφιςαν το 1523 τον πφργο του λιμανιοφ και ζχτιςαν το 
νζο φροφριο που ςϊηεται ςιμερα. 
   Επιχωματϊςεισ ςτθ βραχϊδθ εξζδρα που υπιρχε ςτο ςθμείο του παλιοφ πφργου των Βυηαντινϊν 
κατάφεραν να δθμιουργιςουν το χϊρο ,για να χτιςτεί το φροφριο με ζκταςθ 3600 τ.μ. 
Εντυπωςιακι ιταν θ μζκοδοσ που ακολουκικθκε. Γζμιηαν τα πλοία με πζτρεσ από το νθςί Ντία και 
τα βφκιηανζξω από τθ Βόρεια πλευρά. 
 
 



    Η καταςκευι του Κοφλε κράτθςε μζχρι το 1540. Οι εξωτερικοί τοίχοι 
ζχουν πάχοσ 9μ ενϊ οι εςωτερικοί τοίχοι φτάνουν τα 3μ πάχοσ ςε κάποια 
ςθμεία. Για τθ είςοδο ςτο φροφριο υπιρχαν τρεισ πφλεσ ειςόδου: Δυτικά, 
Βόρεια και Νοτιοδυτικά. το οικοδόμθμα περιμετρικά είχαν εντοιχιςτεί 
διάφορεσ ανάγλυφεσ πλάκεσ και επιγραφζσ. Κορυφαία ζργα γλυπτικισ 

είναι τα τρία μαρμάρινα ανάγλυφα που απεικονίηουν το φτερωτό λζοντα τθσ Γαλθνοτάτθσ 
Δθμοκρατίασ τθσ Βενετίασ. 

    Σο φροφριο είναι διϊροφο με 26 διαμερίςματα. το ιςόγειο αρχικά 
υπιρχαν πζντε χϊροι για κανόνια. Σο ιςόγειο λειτουργοφςε και ςαν 
φυλακι και οι υπόλοιποι χϊροι για αποκικευςθ τροφίμων. τον επάνω 
όροφο, που είχε διαμορφωκεί ςε ευρφχωρθ πλατεία βρίςκονταν ο πφργοσ 
του φάρου. Εκεί υπιρχαν επίςθσ οι ςτρατϊνεσ των ςτρατιωτϊν και του 
διοικθτι. Παράλλθλα ςτο φροφριο λειτουργοφςε μφλοσ, φοφρνοσ και 

εκκλθςία.  
   τθ διάρκεια τθσ τουρκικισ κυριαρχίασ το φροφριο δε δζχτθκε 
ιδιαίτερεσ παρεμβάςεισ εκτόσ από τθν προςκικθ του μιναρζ και των 
κτιςτϊν επάλξεων με κζςεισ τουφεκιοφόρων και κανονιϊν. Οι Σοφρκοι 
ζκτιςαν μικρότερο φροφριο απζναντι από τον Κοφλε από τθν πλευρά τθσ 
ςτεριάσ, τον Μικρό Κοφλε. Δυςτυχϊσ, το μνθμείο αυτό μαηί με τμιματα 
των ενετικϊν νεωρίων κατεδαφίςτθκε το 1936 για χάρθ τθσ ανάπτυξθσ. 

Μζχρι πρόςφατα ο Κοφλεσ χρθςιμοποιοφνταν περιςταςιακά για καλλιτεχνικζσ εκκζςεισ ςτο ιςόγειο 
και κεατρικζσ ι μουςικζσ παραςτάςεισ ςτον επάνω όροφο . 
 Ομάδα εργαςίασ: Μαυράκθσ Εμμαμουιλ, Μουςτάκασ Αλζξανδροσ, Μπακαντάκθσ Σταφροσ,        
                                             Παπαδάκθσ Χάρθσ. 

Τα  νεώρια 
 

   Σο λιμάνι του Χάνδακα ιταν για τουσ Ενετοφσ ςτακμόσ 
διαμετακόμιςθσ των εμπορευμάτων τθσ Ανατολισ αλλά και 
ναφςτακμοσ για τα πολεμικά πλοία, τισ γαλζρεσ. Ζτςι ,απζναντι από το 
φροφριο al mare (τον Κοφλε), ςτα νότια και ανατολικά του χτίςτθκαν τα 
νεϊρια ι αρςενάλια  Σα νεϊρια αποτελοφνταν από μακρόςτενουσ 
κολοςκεπείσ χϊρουσ. Εδϊ ναυπθγοφςαν με ξυλεία κυρίωσ κρθτικι τισ 
γαλζρεσ αλλά και αποκικευαν εμπορεφματα. Κακζνασ από τουσ    

κόλουσ προορίηονταν για μια γαλζρα. 
 Κτίςτθκαν τζςςερα ςυγκροτιματα νεωρίων ςε διαφορετικζσ χρονικζσ ςτιγμζσ. Σο πρϊτο, τα 
Arsenali Anticchi βριςκόταν ςτθ νότια πλευρά του λιμανιοφ. Δυτικά και λίγο βορειότερα από τα 
Arsenali Anticchi, οι Ενετοί καταςκεφαςαν το δεφτερο ςυγκρότθμα που ονομάςτθκε Arsenali Vecchi 
ι Bembo προσ τιμιν του καταςκευαςτι τουσ Gian Matteo Bembo. Δυτικά από το ςυγκρότθμα των 
Arsenali Vecchi καταςκευάςτθκε μεγάλθ ςκάλα που οδθγοφςε ςτθ Πφλθ των Νεωρίων. τθν 

ανατολικι πλευρά τθσ λεκάνθσ του λιμζνα διαμορφϊκθκε το ςυγκρότθμα 
των ανατολικϊν Νεωρίων που ονομάςτθκε Arsenali Nuovi-Nuovissimi. Σο 
αποτελοφςαν πζντε διπλοί κολοςκεπείσ χϊροι. τθ δυτικι πλευρά τουσ 
καταςκευάςτθκε θ μεγάλθ δεξαμενι του νεροφ που χωροφςε 20.000 
βαρζλια και ιταν θ μεγαλφτερθ του Χάνδακα.  



Η κάλαςςα ζμπαινε μζςα ςτα νεϊρια και ζφτανε ωσ τθ βάςθ του βράχου, επάνω ςτον οποίο ιταν 
κεμελιωμζνο το Βυηαντινό τείχοσ. Όλοι οι χϊροι των Νεωρίων ζκλειναν με μεγάλα ξφλινα 
κυρόφυλλα. Αυτά δεν ιταν πλιρθ, αλλά είχαν καταςκευαςτεί από χοντρά καδρόνια που άφθναν 
κενά διαςτιματα μεταξφ τουσ. Οι Ενετοί αντιμετϊπιηαν πάντοτε πρόβλθμα ανεπάρκειασ 
διακζςιμων χϊρων ςτθ ηϊνθ του λιμανιοφ. Οι ανάγκεσ τουσ ςε χϊρουσ φφλαξθσ, αποκικευςθσ 
υλικϊν και εξαρτθμάτων των πλοίων ιταν πάντα πιεςτικζσ. Ζτςι καταςκευάςτθκαν ξφλινα πατάρια 
ςτθ βάςθ των κόλων δφο χϊρων των Arsenalli Nuovi. Σα ξφλινα πατάρια δε κα εμπόδιηαν τισ 
γαλζρεσ να μπαίνουν ςτουσ χϊρουσ των νεωρίων ,αφοφ το ςυνολικό τουσ φψοσ ιταν αρκετά 
μεγάλο. 
   Σον 20ο αιϊνα για τθ διαμόρφωςθ τθσ νζασ παραλιακισ λεωφόρου κατεδαφίςτθκε το μεγαλφτερο 
τμιμα των  Arsenali Vecchi και Arsenali Nuovi-Nuovissimi.  
 

Ομάδα εργαςίασ: Λιναρίτθ Χρυςάνκθ, Μανωλιτςάκθ Αικατερίνθ, Ξυλοφρθσ Αντώνιοσ. 
 
 
 
 
 

  Πθγζσ 
1)τζργιοσ Γ. πανάκθσ, Σο Ηράκλειο ςτο πζραςμα των αιϊνων, εκδ. Διμου Ηρακλείου. 
2) τζργιοσ Γ. πανάκθσ, Κριτθ, Αϋ τόμοσ, εκδ. Β φακιανάκθσ. 
3)Χρυςοφλα Σηομπανάκθ, Χάνδαξ : Η πόλθ και τα τείχθ, Εταιρεία Κρθτικϊν Μελετϊν, 1996. 
4)Λιάνα ταρίδα, Η λζςχθ των Ευγενϊν, εκδ. Δοκιμάκθσ. 
5)Λιάνα ταρίδα, Τπιρχε μια πόλθ. Σο Μεγάλο Κάςτρο, εκδ. Κτανοσ. 
6)Μιχάλθσ Εμμ. Πατεράκθσ, Κρινεσ και κάςτρα τθσ Κριτθσ, Βϋ τόμοσ. 
7)13θ Εφορεία Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων, «ο ναόσ του Αγίου Πζτρου των Δομινικανϊν». 
Ενθμερωτικό  φυλλάδιο για τουσ επιςκζπτεσ του μνθμείου. 
8)Ο ιερόσ ναόσ του Αγίου Σίτου. Ενθμερωτικό φυλλάδιο τθσ Ιεράσ Αρχιεπιςκοπισ  Κριτθσ. 
9)Κοφλεσ, Rocca al mare. Αφιζρωμα ςτο περιοδικό Ws3 τθσ Εκνικισ Σράπεηασ. 
10)http://grypas.heraklion.gr. (Μια πόλθ μια ιςτορία). 
11)http://www.explorecrete.com 
12)http://KritipolisKaihoria.blogspot 
13)http://Candia.wordpress.com 

http://grypas.heraklion.gr/
http://www.explorecrete.com/
http://kritipoliskaihoria.blogspot/
http://candia.wordpress.com/

