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κα, που αναπαριστά την πόλη λίγο πριν την έναρξη 

 

ι

 κ ς 

 τόσο 

ς

αργότ π

μονική τεκμηρίωση χρησιμοποιήθηκαν 

όλες οι οτυπώσεις που έχουν γίνει μετά το 1900 καθώς και σχέδια τμημάτων και 

απόψεω  από τον 15ο  αιώνα μέχρι σήμερα. 

 

 

 

 

 

Η αίθουσα ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης 

επικεντρώνεται κυρίως στην πόλη του Ηρακλείου με κορυφαίο έκθεμα το ομοίωμα 

(Μακέτα) του ενετικού Χάνδα

της οθωμανικής πολιορκίας (1645). Κάποι

Μακέτα δε σώζοντα  σήμερα.  

Την ιδέα αι τον πόθο τη κατασκευής 

ενός ομοιώματος του Χάνδακα σε 

μεγάλη κλίμακα και με πλήρη 

απεικόνιση της πόλης είχε ο Ανδρέας Γ. 

Καλοκαιρινός, ο οποίος και έθεσε τις 

βάσεις δίνοντας ώθηση σε μια ομάδα 

διαπρεπών επιστημόνων και ερευνητών 

της αρχαιολογίας και της ιστορίας για 

την υλοποίηση αυτού του στόχου. Η Μακέτα του ενετικού Χάνδακα παραδόθηκε  

στο κοινό, μετά από τέσσερα χρόνια εντατικής δουλειάς το 1996 και έκτοτε 

προσελκύει τον θαυμασμό και το ενδιαφέρον των επισκεπτών κάθε ηλικίας

α από τα μνημεία που αποτυπώνονται στη

εξαιτίας της εντυπωσιακής τρισδιάστατης προσομοίωσης της πόλης και των 

μνημείων της, όσο εξαιτία  της ιστορικής και αρχαιολογικής εγκυρότητάς της. 

Η κατασκευή της Μακέτας, βασίστηκε στον τοπογραφικό χάρτη του Βέρντ 

Μίλερ(1667), ο οποίος ήταν Ελβετός αντιστράτηγος του πυροβολικού των 

ευρωπαϊκών δυνάμεων που είχαν λάβει μέρος στην υπεράσπιση του Χάνδακα. 

Επειδή όμως οι ιδιωτικές κατοικίες είχαν καταστραφεί από τους τεράστιους 

σεισμούς που έγιναν ερα στην όλη, το μοντέλο σχεδίασης επιβεβαιώθηκε 

από έναν χάρτη που είχε δημιουργήσει ο ζωγράφος Μανέας Κλώντζας, γιος του 

μεγάλου καλλιτέχνη της Κρητικής Σχολής Ζωγραφικής Γεωργίου Κλώντζα. 

Ταυτόχρονα για την ολοκληρωμένη επιστη

απ

ν
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ά τ

ερισ

υ

 διαμόρφωση του λιμανιού και η 

οικοδόμηση πλήθους εντυπωσιακών δημόσιων και ιδιωτικών οικοδομημάτων 

τον Απρίλιο του 1589, ο πληθυσμός έχει αυξηθεί σε 16.000 άτομα. Στην 

κ  ε

ν τις κατοικίες τους. Στο Χάνδακα, όπου πιθανότατα εγκαταστάθηκε η 

λειοψηφία τους, τους παραχωρείται και εκκλησία, η γνωστή «Αρμένικη 

κκλησία».  

 

 

 

 Όταν οι Σταυροφόροι της Δ΄ Σταυροφορίας 

κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη, μοίρασαν τα εδάφη 

της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, συμπεριλαμβανομένης 

και της Κρήτης. Μετά από μία σύντομη περίοδο 

Γενοβέζικης κυριαρχίας και πολεμικών συγκρούσεων, 

η βενετσι νικη εξουσία εδραιώνεται οριστικά ο 1217 

και για τους επόμενους τεσσ ήμισι αιώνες η Κρήτη 

αποτελεί μία από τις σημαντικότερες, αν όχι τη 

σημαντικότερη, κτήσεις της «Γαληνοτάτης 

Δημοκρατίας». Πρωτεύουσα και διοικητικό κέντρο παραμένει το Κάστρο που 

μετονομάζεται πλέον σε Κάντια (Candia). Εκεί εγκαθίστανται Ενετοί άποικοι οι 

οποίοι αναζωογονούν την πόλη. Η Κάντια σταδιακά εξελίσσεται σε μία πόλη με 

εξαίρετη πνε ματική κίνηση ενώ ανθεί οικονομικά κυρίως λόγω της σύνδεσής της με 

τους θαλάσσιους εμπορικούς δρόμους.  Η

αλλάζουν ριζικά τη φυσιογνωμία της πόλης.  
 

Μολονότι για τους πρώτους αιώνες της περιόδου αυτής δεν υπάρχουν επαρκείς 

πληροφορίες για το μέγεθος του πληθυσμού, οι επιδημικές ασθένειες, οι φυσικές 

καταστροφές και οι συχνές επαναστάσεις προκαλούν σοβαρές απώλειες στους 

κατοίκους. Η πόλη του Χάνδακα έχει το 1583, 13.625 κατοίκους, ενώ λίγα χρόνια 

αργότερα, 

πόλη, εκτός των Ελλήνων και των Ενετών, κατοικούν ακόμη Εβραίοι και αργότερα 

Αρμένιοι. 

Η εβραϊκή κοινότητα κατοικεί σε συγκεκριμένη συνοικία της πόλης, την Εβραϊκή 

(στην περιοχή του κόλπου του Δερματά), και ασχολείται κυρίως με το εμπόριο και 

τις πιστωτικές δραστηριότητες. Το 1363 δύο χιλιάδες περίπου Αρμένιοι, που έχουν 

εκδιωχθεί από τις ακτές του Εύξεινου Πόντου, εγκαθίστανται στην Κρήτη κυρίως 

στα αστικά έντρα του νησιού, όπου τους παραχωρούνται κτάσεις γης για να 

οικοδομήσου

π

Ε
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Ιστορικό Μουσείο: 

 Επίπεδο 0 

 
6. ΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

 

 (1211-1669)  

αφές 

αρατηρήστε: 

φές.  

ΥΛΛΟΓΗ  

ην πέτρα από μαύρο γρανίτη που φέρει βενετσιάνικο οικόσημα και μεταγενέστερη αρμένικη επιγραφή. Επίσης 

α εβραϊκό οικόσημο.   

ρ  ι 

κουν μεγαλύτερη απήχηση 

ική γνωρίζουν 

ί  

ντεχνία. Σ' αυτό το δημιουργικό κλίμα ανδρώνεται και η 

ημαντικότερη μορφή της περιόδου, ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, γνωστός ως Ελ 

Αρχιτεκτονικά γλυπτά και επιγρ

Π

Τις  Επιτύμβιες εβραϊκές επιγρα

 

7. ΕΝΕΤΙΚΗ Σ

Οικόσημα Ευγενών 

Παρατηρήστε: 

Τ

έν

 

 

Η καλλιτεχνική δ αστηριότητα στην Κρήτη της Ενετικής περιόδου μοιάζε να 

ισορροπεί μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Από τη μία πλευρά βρίσκεται η βυζαντινή 

παράδοση, που διατηρείται ισχυρή στην εκκλησιαστική ζωγραφική και 

αρχιτεκτονική, ιδιαίτερα στην ύπαιθρο, και από την άλλη τα καλλιτεχνικά ρεύματα 

που προέρχονται από την αναγεννησιακή Δύση και βρίσ

στα αστικά κέντρα. Η λογοτεχνία, το θέατρο, η ζωγραφική, η μουσ

μεγάλη άνθηση και παράγουν έργα υψηλής αισθητικής. 

Η εκκλησιαστική ζωγραφική στην Κρήτη συνεχ ζει αδιάκοπα τη 

βυζαντινή εικονογραφική παράδοση σε τοιχογραφίες και φορητές 

εικόνες. Από το 15ο αιώνα γίνεται εμφανής η επίδραση της 

Αναγέννησης, γεγονός που οδηγεί σταδιακά στη διαμόρφωση της 

«Κρητικής Σχολής Ζωγραφικής», με κορυφαίους εκπροσώπους τον 

Μιχαήλ Δαμασκηνό και τον Γεώργιο Κλώντζα. Ο αριθμός των 

καλλιτεχνών αυξάνεται εντυπωσιακά κατά τους επόμενους αιώνες 

και οι ζωγράφοι του Χάνδακα είναι οργανωμένοι σε μία μεγάλη και 

ισχυρή συ

σ

Γκρέκο.  

 

Ιστορικό Μουσείο: 

Επίπεδο 1 

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος (El Greco).  

Τα έργα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, καθώς και τις εικόνες, κυρίως από καθολικά μονών, με τα τυπικά 

χαρακτηριστικά της Κρητικής Σχολής Ζωγραφικής

Συλλογή των βυζαντινών και μεταβυζαντινών εικόνων και κειμηλίων 

Παρατηρήστε: 

. 
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βενετσιάνικης κυριαρχίας ως Καθολικό της Μονής του Τάγματος των Δομηνικανών 

(Domenicani Predicatori). Στη διάρκεια της ενετικής κυριαρχίας γίνονταν ταφές επιφανών 

ηγετών της Κάντια, ενώ από τα πρώτα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας, ο Άγιος Πέτρος 

μετατράπηκε σε μουσουλμανικό τέμενος στη μνήμη του Σουλτάνου Ιμπραήμ. Το κτίριο 

υπέστη εκτεταμένες καταστροφές απ από τον 14ο μέχρι τον 18ο 

αιώνα. Το 2010 ο ναός αναστηλώθηκε προκειμένου να λειτουργεί ως επετειακός ναός. 

Ποιοι χρησιμοποιούσαν το χώρο την εποχή που κατασκευάστηκε; 

Σε ποια κατάσταση διατηρείται σήμερα το μνημείο και ποια είναι η χρήση του; 

 Τραβήξτε μια φωτογραφία όλη η τάξη μπροστά από το μνημείο. 

 Τώρα φτιάξτε την ιστορική γραμμή του χρόνου, με την εξέλιξη του μνημείου, 

μέχρι  τη στιγμή της φωτογραφίας σας. Αποδώστε τις διαφορετικές ιστορικές 

περιόδους με άλλο χρωματισμό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Άγιος Πέτρος 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Ναός του Αγίου Πέτρου χτίστηκε κατά τους πρώτους χρόνους της 

ό σεισμούς που έγιναν 

Δραστηριότητες 
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ή του συνεχίζει να αποτελεί κυρίαρχο μέλημα των αξιωματούχων της 

οθωμανικής κυριαρχίας, καθώς το λιμάνι εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα 

ό τους θόλους των νεωρίων προοριζόταν για μια 

γαλέρα. Τρία συγκροτήματα νεωρίων κτίζονται σε διαφορετικές χρονολογικές περιόδους 

σταδιακά από τον 13ο έως τον 17ο α

ευής του Μνημείου και ποια η σχέση 

 σήμερα το μνημείο και ποια είναι η χρήση του; 

Ενετικό λιμάνι-Νεώρια 

 

  

 

 

 

  

Το μικρό λιμάνι του Χάνδακα διαδραματίζει έναν 

ιδιαίτερο ρόλο στη ζωή της πόλης, αλλά και ολόκληρου 

του νησιού. Ήδη από την αραβική περίοδο το λιμάνι 

αποκτά έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, αφού από εκεί 

διακινούνται εμπορεύματα προς τις αγορές της Ανατολής 

και της Δύσης. Κατά την περίοδο της ενετικής 

κυριαρχίας οι Βενετοί αναδεικνύουν το λιμάνι σε έναν από τους σημαντικότερους 

ναύσταθμους του στόλου τους στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου. Η συνεχής 

συντήρηση και βελτίωσ

αμυντικά και εμπορικά δρώμενα της εποχής.  

Τα νεώρια αποτελούνται από μεγάλους επιμήκεις θολοσκεπείς χώρους που μπορούν να 

στεγάσουν γαλέρες προκειμένου να φυλαχτούν, να επισκευαστούν ή ακόμη και να 

κατασκευαστούν εξαρχής. Κάθε ένας απ

ιώνα. 

Δραστηριότητες 

 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της κατασκ

της με την χρήση; 

 Γιατί χτίστηκε στο συγκεκριμένο σημείο; 

 Ποιοι χρησιμοποιούσαν το χώρο την εποχή που κατασκευάστηκε; 

 Σε ποια κατάσταση διατηρείται
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τάξη μπροστά από το μνημείο. 

 Τώρα φτιάξτε την ιστορική γραμμή του χρόνου, με την εξέλιξη του μνημείου, 

μέχρι  τη στιγμή της φωτογραφίας σας. Αποδώστε τις διαφορετικές ιστορικές 

περιόδους με άλλο χρωματισμό.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ποιες από τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνταν άλλοτε εδώ, 

μεταφέρθηκαν αλλού και πού; 

 Τραβήξτε μια φωτογραφία όλη η 
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ς

μ  γ η

ποτελούν οι 

πύλες του οχυρωματικού περιβόλου που εξυπηρετούσαν στη σύνδεση της πόλης με την 

ύπαιθρο ενώ τείχη που άντεξαν την εικοσαετή και πλέον πολιορκία των Οθωμανών στα 

μέσα του

κατασκευή ενός νέου φρουρίου, μικρότερου σε μέγεθος από τον ενετικό Κούλε. Ο Μικρός 

Ενετική Οχύρωση-Κούλες 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ο οχυρωματικός περίβολος του ενετικού Χάνδακα του 

16ου-17ου αι., που σώζεται μέχρι τις μέρες μα , αποτελεί 

έργο θαυ αστό ια ολόκληρ  τη λεκάνη της Μεσογείου, 

όσον αφορά στην έμπνευση και το σχεδιασμό του. Είναι 

εξαιρετικά ισχυρός, σε σχήμα τριγώνου με βάση στη 

θάλασσα και περίμετρο περίπου 5,5 χιλιόμετρα. 

Χαρακτηριστικό στοιχείο του οχυρωματικού σχεδιασμού αποτελούν οι προμαχώνες που 

ενώνονται μεταξύ τους με ευθύγραμμα τμήματα, διακοσμημένα σε πολλά σημεία με 

μαρμάρινα ανάγλυφα που απεικονίζουν οικόσημα και το λιοντάρι του Αγίου Μάρκου, 

σύμβολο της παντοδυναμίας των Ενετών. Σημαντικά αρχιτεκτονικά μνημεία α

 17ου αιώνα, οριοθετούν μέχρι σήμερα την παλιά πόλη του Ηρακλείου 

 

Καστέλλο ντελ Μόλο (Castello del Molo), Ρόκκα α Μάρε (Rocca a Mare), Κούλες, 

ονομασίες που αποδίδονται στο Θαλάσσιο Φρούριο που δεσπόζει στην είσοδο του ενετικού 

λιμανιού. Κτίζεται από τους Βενετούς, πριν από την κατασκευή της νέας ενετικής οχύρωσης, 

με σκοπό να προστατεύει το λιμενοβραχίονα και το λιμάνι. Αποκτά την τελική του μορφή 

την περίοδο 1523-1540 αντικαθιστώντας προηγούμενες κατασκευές που καταστράφηκαν 

από σεισμούς και άλλες αιτίες. Στη διάρκεια των οθωμανικών χρόνων, οι Οθωμανοί 

θεωρούν ελλιπή την ασφάλεια του λιμανιού. Αποφασίζουν, λοιπόν, την ενίσχυσή του με την 
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 στις τρεις 

μαρμάρινες πλάκες που βρίσκονται εντοιχισμένες στις κύριες πλευρές του φρουρίου, 

επιβλητικός και εμβληματικός, εποπτεύει ακόμα το  αυτό μνημείο. 

Δραστηριότητες 

κευάστηκε; 

 η χρήση του; 

ή του χρόνου, με την εξέλιξη του μνημείου, 

μέχρι  τη στιγμή της φωτογραφίας σας. Αποδώστε τις διαφορετικές ιστορικές 

 

 

 

Κούλες των Οθωμανών, που βρίσκεται απέναντι ακριβώς από το ενετικό φρούριο, 

κατεδαφίζεται το 1936. Ο ανάγλυφος φτερωτός λέων του Αγίου Μάρκου

 εντυπωσιακό

 

 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της κατασκευής του Μνημείου; 

 Ποια είναι τα υλικά κατασκευής του μνημείου; 

 Ποιοι χρησιμοποιούσαν το χώρο την εποχή που κατασ

 Σε ποια κατάσταση διατηρείται σήμερα το μνημείο και ποια είναι

 Προσπαθήστε να σχεδιάσετε την όψη του μνημείου. 

 Τραβήξτε μια φωτογραφία όλη η τάξη μπροστά από το μνημείο. 

 Τώρα φτιάξτε την ιστορική γραμμ

περιόδους με άλλο χρωματισμό.  

  

Ιστορικό Μουσείο: 

Επίπεδο 1 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ, ΝΟΤΙΑ ΑΥΛΗ 

: 

ι επιγραφές 
Παρατηρήστε: 
Τις πέτρινες αναπαραστάσεις του λέοντα, συμβόλου του Ευαγγελιστή Μάρκου και της Γαληνοτάτης 
Δημοκρατίας της Βενετίας 

Παρατηρήστε

Τα ναυτικά ορειχάλκινα κανόνια 

 

6. ΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ (1211-1669)  

Αρχιτεκτονικά γλυπτά κα
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Άγιος Τίτος 

 

 

Στη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας του ο ναός καταστράφηκε επανειλημμένως από σεισμούς 

και πυρκαγιές. Ωστόσο, οι εκάστοτε κυρίαρχοι φρόντιζαν άμεσα για την αποκατάστασή του, καθώς 

αποτελούσε το σημαντικότερο μνημείο της πόλης. 

κτίστηκε ο ναός που α ν εγκατάσταση των Βενετών στην 

 πείραξαν , α μέσα του 

15ου αιώνα, όμως ο ναός ανακαινίστηκε από το Λατίνο αρχιεπίσκοπο καθώς είχε 

φ μ

σε μιναρέ. Ο μεγάλος σεισμός του 1856 

κατέστρεψε εξ ολοκλήρου το ναό, που κτίστηκε πάλι από την αρχή.  

 1925, μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών, ο ναός πέρασε στη δικαιοδοσία της Εκκλησίας της 

Κρήτης και επισκευάστηκε κατάλληλα για να αποδοθεί εκ νέου στην Ορθόδοξη Χριστιανική 

ατρεία. 

 

 Μετά την περίοδο της Αραβοκρατίας και την ανάκτηση της Κρήτης το 961 από τους Βυζαντινούς, 

φιερώθηκε στον Ισαπόστολο Τίτο.  Μετά τη

 το ναό του Αγίου Τίτου ο οποίος παρέμει

υποστεί μεγάλες καταστρο ές από σεισ ό.  

Στη διάρκεια της οθωμανικής περιόδου, ο 

ναός παραχωρήθηκε στον πορθητή του 

Χάνδακα Φαζίλ Αχμέτ Κιοπρουλή και 

μετατράπηκε σε τζαμί -το λεγόμενο Βεζίρ 

Κρήτη, οι Ενετοί δεν νε όπως ήταν. Στ

 Φαντίνο Ντάντολο 

τζαμί- ενώ το κωδωνοστάσιο μετατράπηκε 

Το

λ
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κευάστηκε; 

 η χρήση του; 

 Προσπαθήστε να σχεδιάσετε την κάτοψη του μνημείου, ή κάποιο στοιχείο της 

αρχιτεκτονικής/διακόσμησης, που σας εντυπωσιάζει. 

 Τραβήξτε μια φωτογραφία όλη η τάξη μπροστά από το μνημείο. 

σείο:

 

 

 

 

Δραστηριότητες 

 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της κατασκευής του Μνημείου; 

 Ποιοι χρησιμοποιούσαν το χώρο την εποχή που κατασ

 Σε ποια κατάσταση διατηρείται σήμερα το μνημείο και ποια είναι

 

Ιστορικό Μου  

:  

α αρχιτεκτονικά μέλη και τα διακοσμητικά στοιχεία από οθωμανικά θρησκευτικά κτήρια, κυρίως την επίστεψη 

Μιμπέρ (μουσουλμανικός άμβωνας) από το Βεζίρ Τζαμί (σημερινός ναός Αγίου Τίτου) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίπεδο 1 

13. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ: ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

Παρατηρήστε

Τ
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Διοικητικό κέντρο- Λότζια 

 

 

Το κέντρο της πόλης άρχισε να δημιουργείται από την περίοδο της Αραβικής 

κυριαρχίας, αναπτύχθηκε κατά τη β' βυζαντινή περίοδο και διαμορφώθηκε κατά την 

περίοδο της Ενετικής κυριαρχίας. Ο βασικός άξονας ήταν ο δρόμος που ένωνε το λιμάνι με 

την κεντρική πλατεία της πόλης, δηλαδή η σ οδός Μαρτύρων 25ης Αυγούστου, ή 

αλλιώς η Ρούγα Μαΐστρα (Ruga Maistra) της ενετικής περιόδου. Όλες οι δραστηριότητες 

αναπτύχθηκ

ου, τη Ρούγα Μαΐστρα των Ενετών. Το 1904 το κτίριο θεωρήθηκε ετοιμόρροπο και 

ως εκ τούτου το 1915 ξεκίνησαν οι εργασίες αναστήλωσης.  Μετά το τέλος του Β΄ 

Παγκοσμίου πολέμου αρχίζουν και πά ησης του μνημείου. Σήμερα, 

η ανακατασκευασμένη πια Λότζια μαζί με το κτίριο της Αρμερία στεγάζουν υπηρεσίες του 

ημερινή 

αν γύρω από την κεντρική πλατεία του Χάνδακα. (Πλατεία των δημητριακών).  

Λότζια 

Σε κάθε πόλη των ενετικών κτήσεων υπήρχε ένα δημόσιο οικοδόμημα όπου 

συγκεντρώνονταν ευγενείς και άρχοντες και περνούσαν τον ελεύθερο χρόνο τους 

συζητώντας παράλληλα και διάφορα θέματα, οικονομικά, εμπορικά, πολιτικά, που 

απασχολούν την πόλη. Η Λότζια της Κάντια θεωρείται ένα από τα κομψότερα 

αρχιτεκτονικά μνημεία της ενετικής περιόδου. Το οικοδόμημα που διασώζεται σήμερα 

κτίστηκε περίπου το 1628 από το γενικό προβλεπτή Φραγκίσκο Μοροζίνι. Βρίσκεται στο 

κέντρο του ιστορικού πυρήνα της πόλης του Ηρακλείου, στην οδό Μαρτύρων 25ης 

Αυγούστ

λι οι εργασίες ανοικοδόμ

Δήμου. 
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 η χρήση του; 

 με τις κύριες 

ις 

ους στις οποίες παραπέμπουν. 

 Τραβήξτε μια φωτογραφία όλη η τάξη μπροστά από το μνημείο. 

 Τώρα φτιάξτε την ιστορική γραμμή του χρόνου, με την εξέλιξη του μνημείου, 

στιγμή της φωτογραφίας σας. Αποδώστε τις διαφορετικές ιστορικές 

περιόδους με άλλο χρωματισμό.  

σείο:

 

 

 

Δραστηριότητες 

 Ποιοι χρησιμοποιούσαν το χώρο την εποχή που κατασκευάστηκε; 

 Σε ποια κατάσταση διατηρείται σήμερα το μνημείο και ποια είναι
 

 

 Σχεδιάστε στην επιφάνεια που ακολουθεί, το χάρτη της περιοχής

οδούς κα  τις πλατείες. Αναζητήστε στοιχεία, ρωτήστε περαστικούς και τους 

κατοίκους της περιοχής για την ονομασία κάθε οδού. Στη συνέχεια συνδέστε τ

ονομασίες με τις ιστορικές περιόδ

μέχρι  τη 

 

Ιστορικό Μου  

6. ΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ (1211-1669)  

Αρχιτεκτονικά γλυπτά και επιγραφές 

Παρατηρήστε: 

Τις σωζόμενες μετόπες της Λότζια.  

 

 

 

Επίπεδο 0 
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Άγιος Μάρκος 

 

 

Σε περίοπτη θέση στην οδό 25ης Αυγούστου, στο ιστορικό κέντρο τη  πόλης, ς

απέναντι από την κρήνη Μοροζίνι, βρίσκεται ο Μητροπολιτικός ναός του Αγίου Μάρκου 

ούσε την προστασία του Αγίου ο απλός λαός. Στον 

ίδιο χώρο ενταφιάζονταν μέσα σε σαρκοφάγους με ανάγλυφες παραστάσεις δούκες καθώς 

Στη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας, ο Άγιος Μάρκος παραχωρήθηκε στον Δεφτερδάρ 

Αχμέτ Πασά, ο οποίος τον μετέτρε  όνομά του. 

; 

; 

ή του χρόνου, με την εξέλιξη του μνημείου, 

 Επιλέξτε μια συγκεκρι τε: ό,τι βλέπετε μπροστά σας, ό,τι 
βλέπετε αριστερά και ό

των Ενετών, ο οποίος στεγάζει σήμερα τη Δημοτική Πινακοθήκη.  

Η κατασκευή ενός ναού αφιερωμένου στον προστάτη τους, τον Άγιο Μάρκο, υπήρξε μία 

από τις πρώτες μέριμνες των ενετών αποίκων τον 13ο αιώνα. Ο ναός, που οικοδομήθηκε 

απέναντι από το Δουκικό ανάκτορο, κατείχε σημαντική θέση στην κοινωνία της εποχής της 

Ενετικής κυριαρχίας. Εδώ αναλάμβαναν, με κάθε επισημότητα, τα καθήκοντά τους όλοι οι 

άρχοντες και αξιωματούχοι κι εδώ ζητ

και μέλη της επίσημης αριστοκρατίας.  

ψε σε τζαμί που έφερε το

Δραστηριότητες 

 Ποιοι χρησιμοποιούσαν το χώρο την εποχή που κατασκευάστηκε

 Σε ποια κατάσταση διατηρείται σήμερα το μνημείο και ποια είναι η χρήση του

 Τραβήξτε μια φωτογραφία όλη η τάξη μπροστά από το μνημείο. 

 Τώρα φτιάξτε την ιστορική γραμμ

μέχρι  τη στιγμή της φωτογραφίας σας. Αποδώστε τις διαφορετικές ιστορικές 

περιόδους με άλλο χρωματισμό.  

μένη θέση και σκιτσάρε
,τι βλέπετε δεξιά σας. 
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Κρήνη Μοροζίνι 

 

Οι  κρήνες και οι οθωμανικές , που σήμερα κοσμούν ως 

μνημεία την πόλη του Ηρακλείου, στην Ενετική και την Οθωμανική κυριαρχία 

δημιουργούνται για καθαρά λειτουργικούς λόγους. Το νερό, ήταν απαραίτητο στοιχείο τόσο 

για την καθημερινή επιβίωση, όσο και αναπόσπαστο στοιχείο στις ισλαμικές θρησκευτικές 

πρακτικές.  Η πόλη του Χάνδακα υποφέρει συχνά από λειψυδρία και η μέρ

βενετσιάνικες   βρύσες

ιμνα για τη 

μεταφορά νερού από κοντινές πηγές είναι πρωταρχική, ενώ η κατασκευή δημοσίων κρηνών 

 

ται τέσσερα 

λιοντάρια, από τα στόματα των οποίων έρεε νερό. Στην κορυφή της κρήνης δέσποζε ένα 

Η κρήνη κατασκευάστηκε το 1628 από το Γενικό Προβλεπτή Φραγκίσκο Μοροζίνι, ο οποίος 

κατάφερε να φέρει νερό στη διψασμένη πόλη του Χάνδακα από τις πηγές των Αρχανών. 

 

 

 η χρήση του; 

αποτελεί, κυρίως στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας, φιλανθρωπικό έργο.  

Η Κρήνη Μοροζίνι (Λιοντάρια) είναι η γνωστότερη κρήνη του Ηρακλείου, σημείο αναφοράς 

τόσο για τους κατοίκους του, όσο και για τους επισκέπτες του. Σήμερα, μετά από τα 

αναστηλωτικά έργα, η κρήνη αποτελεί ένα από τα ωραιότερα μνημεία της πόλης. Η 

οκτάλοβη δεξαμενή της στηρίζεται πάνω σε ειδική εξέδρα με τρεις αναβαθμούς. 

Διακοσμείται με ανάγλυφες μυθολογικές παραστάσεις, θαλάσσιες μορφές, όπως τρίτωνες 

και δελφίνια, καθώς και διάφορα οικόσημα. Πάνω από τη δεξαμενή υψώνον

μεγάλο άγαλμα του Ποσειδώνα το οποίο χάθηκε από αδιευκρίνιστες συνθήκες. 

Δραστηριότητες 

 Ποιοι χρησιμοποιούσαν το χώρο την εποχή που κατασκευάστηκε; 

 Σε ποια κατάσταση διατηρείται σήμερα το μνημείο και ποια είναι



 

 

 

16 

 

ή του χρόνου, με την εξέλιξη του μνημείου, 

μέχρι  τη στιγμή της φωτογραφίας σας. Αποδώστε τις διαφορετικές ιστορικές 

περιόδους με άλλο χρωματισμό.  

 

τορικό Μουσείο:

 

 

 

 Υπάρχουν ιστορικά γεγονότα ή παραδόσεις που σχετίζονται με το μνημείο; 

 Τραβήξτε μια φωτογραφία όλη η τάξη μπροστά από το μνημείο. 

 Τώρα φτιάξτε την ιστορική γραμμ

 

Ισ  

ην εκτύπωση του μεταλλίου, το οποίο βρίσκεται δεξιά της μακέτας. Πρόκειται για το αναμνηστικό μετάλλιο 

ου εκδόθηκε το 1628 ειδικά για την κατασκευή της κρήνης Μοροζίνι. 

 

 

 

Επίπεδο 0 

 

1. ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 

Παρατηρήστε: 

Τ

π
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μετά την επίσκεψή σας στο μουσείο. 

• Επιλέξτε ένα ή παραπάνω μνημεία και γράψτε μια ιστορία για τους χρήστες του, 

 που χρησιμοποιούσαν, συλλέξτε γκραβούρες, φωτογραφίες, χάρτες και άλλο 

υλικό για να συγκεντρώσετε πληροφορίες για την καθημερινή ζωή και τις συνήθειές 

τους. 

 

Δραστηριότητες για το σχολείο  

  

σύμφωνα με τις διαφορετικές λειτουργίες του στο πέρασμα του χρόνου 

• Αναζητήστε πληροφορίες για την ενδυμασία των ανθρώπων στην κάθε εποχή, τη 

γλώσσα


