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1. Η Οµάδα µας 

  

Η έκθεση αυτή αποτελεί την παρουσίαση της εργασίας του Περιβαλλοντικού Προγράµµατος 

του σχολείου µας, 6ο Επαγγελµατικό Λύκειο Ηρακλείου, µε τίτλο “Βιοµηχανική Κληρονοµιά 

του Ηρακλείου”, για το ∆ίκτυο Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς του ΚΠΕ Νάουσας. 

 

 Η υλοποίηση του προγράµµατος έγινε από τους ακόλουθους 4 καθηγητές του 

σχολείου µας: 

   1) Καγιαλής Κωνσταντίνος ΠΕ14.04-Γεωπονίας,  

  2) Σταµατάκης Νικόλαος ΠΕ01-Θεολόγος,  

  3) Παναγιωτάκης Φαίδων ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής  

  4) Μιχαηλίδη Αφροδίτη ΠΕ19-Πληροφορικής. 

 

 Στο περιβαλλοντικό αυτό πρόγραµµα συµµετείχαν οι παρακάτω µαθητές της Α τάξης 

του σχολείου µας: Αντωνακάκης Κωνσταντίνος, ∆ασκαλάκης Γεράσιµος, Καλογεράκης 

Γεώργιος, Καραβελάκης Παναγιώτης, Κυπραίος Ελευθέριος, Μαγουλάκης Γεώργιος, 

Μονιάκης Ιωάννης-Ελευθέριος, Ντερβίσι Ρεντόν, Νικολιδάκης Βαρδής, Σηφάκης Ευάγγελος. 
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2. Η Εργασία µας 

  

 Η εργασία έγινε από τους µαθητές µε την καθοδήγηση των καθηγητών. 

Ακολουθήθηκε η οµαδική και συνεργατική µέθοδος project. Τα χαρακτηριστικά της µεθόδου 

project είναι τα ακόλουθα: 

-Επιδιώκεται η συσχέτιση της διδακτικής ενότητας και του µαθήµατος µε την καθηµερινήζωή 

και τα σύγχρονα προβλήµατα. 

-Ο µαθητής δεν είναι παθητικός αποδέκτης της γνώσης αλλά συµµετέχει στη διαδικασία της 

ανακάλυψης της. 

-Οι µαθητές µαζί µε τον καθηγητή συναποφασίζουν για το θέµα που πρόκειται να 

ερευνήσουν 

-Ο κάθε µαθητής ασχολείται µε την παραγωγή ενός µέρους του προς επεξεργασία σχεδίου, 

που είναι πιο κοντά στα ενδιαφέροντά και στις δεξιότητές του. 

Επίσης η µέθοδος χαρακτηρίζεται από συνεργατικότητα. Η παραδοσιακή διδασκαλία 

αντικαθίσταται µε τον συνεργατικό τρόπο εργασίας, όπου οι µαθητές επικοινωνούν και 

συνεργάζονται µεταξύ τους ενώ ο καθηγητής γίνεται ο συντονιστής που εµπνέει και 

κατευθύνει την οµάδα χωρίς να επιβάλλει τις απόψεις του. 

Η µέθοδος χαρακτηρίζεται επίσης από διαθεµατική προσέγγιση. Χρησιµοποιεί γνώσεις από 

όλα τα µαθήµατα που πρέπει να συνδυαστούν για να προκύψει το ανάλογο αποτέλεσµα. 

 Η οµάδα έκανε συναντήσεις µία φορά την εβδοµάδα, ενώ έγιναν και διδακτικές 

επισκέψεις στους χώρους των κτιρίων που εξετάζονται. 

 Αρχικά έγινε αναζήτηση πληροφοριών από τις πηγές, τόσο χειρόγραφες, όσο και 

ηλεκτρονικά στο ∆ιαδίκτυο. Αξιοποιήθηκε επίσης η βιβλιοθήκη του σχολείου. Μετά έγινε 

επεξεργασία των πληροφοριών και ξεχωρίστηκαν τα κτίρια ή µνηµεία που ήταν ενδιαφέροντα 

για την εργασία. Έγινε επίσκεψη στο φυσικό χώρο, όπως εκτός από περιήγηση, τραβήχτηκαν 

και φωτογραφίες από τους µαθητές.  Κατόπιν έγινε σύγκριση των πληροφοριών που 

συγκεντρώθηκαν επί τόπου µε τις πηγές. 

 Τέλος έγινε συγκέντρωση του υλικού και δηµιουργήθηκε το τελικό κείµενο και η 

τελική παρουσίαση. 

 

 

3. Στόχοι της εργασίας µας 

 

 Οι στόχοι του Περιβαλλοντικού αυτού Προγράµµατος είναι οι εξής: 

1) Να εξασκηθούν οι µαθητές στην εξεύρεση πηγών και πληροφοριακού υλικού 

2) Να γνωρίσουν οι µαθητές καλύτερα την ιστορία της πόλης τους και να γίνει φανερή η 

συνέχεια από τη µία εποχή στην άλλη 

3) Να µάθουν οι µαθητές για τα βιοµηχανικά κτίρια της πόλης και να γνωρίσουν την 

βιοµηχανική κληρονοµιά του Ηρακλείου, καταγράφοντας τη βιοµηχανική δραστηριότητα που 

υπήρχε στο παρελθόν. 

4) Να καταγράψουν οι µαθητές τα σωζόµενα βιοµηχανικά κτίρια του Ηρακλείου και να 

καταγράψουν επίσης πώς και γιατί δεν υπάρχουν πλέον τα υπόλοιπα κτίρια. 

5) Να ευαισθητοποιούν οι µαθητές ως προς την ανάγκη διάσωσης της κληρονοµιάς της πόλης 

και της ύπαρξης συνέχειας µεταξύ των διαφόρων ιστορικών φάσεων 
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4. Ιστορία της Πόλης του Ηρακλείου 

(απόσπασµα από την Ιστορία του Ηρακλείου στο http://www.explorecrete.com/Heraklion/GR-

Heraklion-history.html) 

 

 

4.1 Μινωική (προϊστορική) εποχή 
 

  

 

Αναπαράσταση του Μινωικού Ανακτόρου της Κνωσού 

 

 

Την Μινωική (προϊστορική) εποχή θα πρέπει να υπήρχαν σποραδικά σπίτια στο 

σηµερινό κέντρο του Ηρακλείου, ενώ κάποιες µικρές κοινότητες ζούσαν στους γειτονικούς 

λόφους.  

 Η περιοχή ανατολικά του Ηρακλείου, δηλαδή ο Πόρος, ο Κατσαµπάς, η 

Αλικαρνασσός και η περιοχή του αεροδροµίου µέχρι τον Καρτερό ποταµό και την Αµνισό, 

παρουσιάζει σηµάδια κατοίκησης τόσο λόγω γεωµορφολογίας όσο και λόγω του ότι ήταν η 

φυσική διέξοδος της Κνωσού στη θάλασσα µέσω του ποταµού που εκβάλλει στον Κατσαµπά 

(ανατολικό άκρο του σηµερινού λιµανιού του Ηρακλείου).  

 Αυτό αποδεικνύεται από πρόσφατη ανασκαφή στην περιοχή του Κατσαµπά, που 

έφερε στο φως τµήµα των µινωικών λιµενικών εγκαταστάσεων.  

 Αντίθετα, η περιοχή στα δυτικά της πόλης (Γιόφυρος - Αµουδάρα), δεν ευνοούσε την 

κατοίκηση γιατί όντας στην εκβολή τεσσάρων ποταµών σε πολλά σηµεία ήταν ελώδης.  

 

 

4. 2 Οικισµός µε όνοµα Ηράκλειο 
 

  

 

Οι Κουρήτες φυλούν το βρέφος ∆ία 

 

 

Ο οικισµός µε το όνοµα Ηράκλειο πρέπει να διαµορφώθηκε κατά την πρώτη χιλιετία 

π.Χ. (9ος π.Χ. αιώνας) στην περιοχή ανάµεσα στις οδούς ∆αιδάλου και Επιµενίδου, δηλαδή 

στην κορυφή του λόφου, που πάνω του είναι κτισµένο το σηµερινό κέντρο του Ηρακλείου 
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σύµφωνα µε τα αρχαιολογικά ευρήµατα. 

 Σχετικά µε την προέλευση του ονόµατος Ηράκλειο, ο µύθος αναφέρει ότι η Ρέα, η 

µητέρα του ∆ία, ανέθεσε στους Κουρήτες τη φύλαξη του νεογέννητου γιου της στην 

προσπάθεια της να τον γλιτώσει από τον πατέρα του Κρόνο.  

 Ένας από αυτούς, ο Ιδαίος Ηρακλής (δεν πρέπει να συγχέεται µε τον γνωστό ήρωα 

Ηρακλή µε τους περίφηµους άθλους του) φεύγει για την Ολυµπία και διοργανώνει µαζί µε τα 

αδέλφια του (Παιωναίος, Επιµίδης, Ιάσιος, Ιδας) αγώνα δρόµου. Ήταν ο πρώτος αγώνας 

δρόµου στον κόσµο και ο Ιδαίος Ηρακλής στεφάνωσε τον νικητή µε ένα κλαδί από την 

αγριελιά που είχε ο ίδιος φυτέψει εκεί. Από τότε έµεινε η συνήθεια να στεφανώνουν µε 

στεφάνια αγριελιάς τους νικητές των Ολυµπιακών αγώνων.  

 Αργότερα ο Κλύµενος, απόγονος του Ιδαίου Ηρακλή, ίδρυσε τους Ολυµπιακούς 

Αγώνες και έχτισε προς τιµή των προγόνων του βωµό, στο χώρο που σήµερα βρίσκεται η 

αρχαία Ολυµπία. Ο ίδιος ο Ιδαίος Ηρακλής χάρισε το όνοµά του στο σηµερινό Ηράκλειο.  

 Ο παραπάνω µύθος ίσως θέλει να καταδείξει την µινωική Κρήτη σαν τόπο όπου 

γεννήθηκε ο αθλητισµός. Γνωρίζουµε από τα αρχαιολογικά ευρήµατα και τα ίχνη των 

τοιχογραφιών στην Κνωσό, ότι οι Μινωίτες αγαπούσαν τον αθλητισµό και ασχολούνταν µε 

αθλήµατα, όπως η γυµναστική, η τοξοβολία, οι αρµατοδροµίες, η πυγµαχία και η πάλη, η 

κολύµβηση και άλλα, ειδικά σε γιορτές όπως τα ταυροκαθάψια. 

 

 

4.3 Βυζαντινό Ηράκλειο – Το Κάστρο 
 

  

 

Έµβληµα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 

 

 

Την πρώτη βυζαντινή περίοδο (4ος-9ος µ.Χ.) η µικρή πόλη Ηράκλειο συναντάται µε 

το όνοµα Κάστρο, ονοµασία που υποδηλώνει µια κάποιας µορφής οχύρωση. Τότε η Κρήτη 

αποτελούσε επαρχία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας µε πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, 

ενώ διοικητικό, στρατιωτικό και θρησκευτικό κέντρο του νησιού ήταν η Γόρτυνα. Οι πόλεις 

στη βόρεια Κρήτη εµφανίζονται λιγότερο αναπτυγµένες καθώς οι θαλάσσιοι δρόµοι 

περνούσαν από το Νότο.  

 Οι αιώνες 7ος και 8ος αναφέρονται ως σκοτεινοί από τους ιστορικούς, γιατί οι 

σχετικές µε την εποχή πληροφορίες από γραπτές ή κάθε άλλου είδους πηγή είναι πενιχρές. 

Αναφορές γίνονται για φυσικές καταστροφές και, κυρίως από τα µέσα του 7ου αιώνα, για 

πειρατικές επιδροµές. Εξ αιτίας αυτών οι οικισµοί χάνουν τον αστικό τους χαρακτήρα, ο 

πληθυσµός µειώνεται και οι στρατιωτικές δυνάµεις του νησιού περιορίζονται.  
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4.4 Κατάληψη από τους Άραβες - Χάνδακας ή Candia 
 

  

 

Άραβες Πειρατές 

 

 

Σαρακηνοί Άραβες εκδιώκονται από την Ισπανία και µε αρχηγό τον Αµπού Χαφς 

Οµάρ καταφεύγουν στην Αλεξάνδρεια, από όπου εκδιώκονται και πάλι. Έτσι 

εκµεταλλευόµενοι την αµυντική αδυναµία της Κρήτης σταδιακά την καταλαµβάνουν το 824-

828 µ.Χ.  

 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. 

 Το Ηράκλειο οχυρώνεται µε τείχος µε λίθινη βάση και πλίνθινο σώµα, το οποίο 

περιβάλλεται από βαθιά τάφρο (khandaq) από εκεί και παίρνει το όνοµά της Rabdh el 

Khandaq δηλαδή Φρούριο της Τάφρου, εξελληνισµένο Χάνδακας και εκλατινισµένο Κάντια.  

 Η µορφή του αραβικού Χάνδακα δεν πρέπει να είχε µεγάλες διαφορές από το 

βυζαντινό και το ενετικό Ηράκλειο. 

 

 

4.5 Επανάκτηση από Βυζαντινούς – Το Μεγάλο  Κάστρο 
 

  

 

Το Βυζαντινό Ηράκλειο σε σχέση µε το Ενετικό Ηράκλειο 

 

 

Για τους βυζαντινούς η Κρήτη και η πρωτεύουσά της Χάνδακας, επί Αραβοκρατίας 

ήταν άντρο πειρατών και δουλεµπόρων. Αραβικές πηγές από την άλλη αναφέρουν ότι στην 

καινούρια τους κτήση οι Άραβες ανέπτυξαν το δικό τους πολιτισµό µε πνευµατικό κέντρο τον 

Χάνδακα, δικό τους νόµισµα, ανεπτυγµένη µεταλλοτεχνία και κεραµική.  

 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 Χάνδακας κατά την πολιορκία είχε ισοπεδωθεί και η παράλια θέση του ήταν 
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επισφαλής από πειρατικές επιδροµές, γι’ αυτό ο Νικηφόρος Φωκάς θέλησε να µεταφέρει την 

πρωτεύουσα λίγο νοτιότερα στο Κανλί Καστέλι (σήµερα Προφήτης Ηλίας), χτίζοντας 

µάλιστα και φρούριο.  

 Ωστόσο ο λαός της Κρήτης δεν θεώρησε σαν καλή επιλογή την εγκατάλειψη του 

Ηρακλείου και την µετακίνηση στην ενδοχώρα, 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 διοικητικό της κέντρο πιθανότατα βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας 

Ελευθερίου Βενιζέλου. Αυτή η ανάπτυξη προσέλκυσε πληθυσµό και έτσι η πόλη, που 

απλωνόταν στην περιοχή µεταξύ των οδών ∆αιδάλου, Χάνδακος, Επιµενίδου, Μποφόρ, 

άρχισε να επεκτείνεται δηµιουργώντας προάστια.  

 

 

4.6 Το Ενετικό Ηράκλειο – Κάντια 
 

  

 

Χάρτης των Ενετικών τειχών του Ηρακλείου 

 

 

Η τέταρτη Σταυροφορία του 1204 είχε ως συνέπεια την πτώση της 

Κωνσταντινούπολης και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στους Σταυροφόρους. Ο Αλέξιος ∆’ 

ο Άγγελος, ραδιούργος σφετεριστής του θρόνου, παραχώρησε την Κρήτη στον Σταυροφόρο 

Βονιφάτιο Μοµφερατικό, ο οποίος µε τη σειρά του την πούλησε στο δόγη ∆άνδολο της 

Βενετίας. Οι Βενετοί καθυστερώντας τη διανοµή γαιών έδωσαν περιθώριο στον Γενουάτη 

πειρατή Ερρίκο Πεσκατόρε το 1206 να καταλάβει το νησί και µάλιστα να χτίσει δεκατέσσερα 

φρούρια σ’ αυτό.  

 Μετά από µία σειρά αντιδιεκδικήσεων, τελικά το 1211 η Κρήτη οριστικοποιείται στα 

χέρια των Ενετών, κυριαρχία η οποία θα κρατήσει µέχρι το 1669, όπου η Κρήτη αποτελεί µία 

ενιαία διοικητική περιφέρεια µε το όνοµα Βασίλειο της Κρήτης (Regno di Candia). Η Κάντια 

(Ηράκλειο) πρωτεύουσα του βασιλείου, υπήρξε τους πέντε αιώνες της ενετοκρατίας το 

πολιτικό, στρατιωτικό, εµπορικό, κοινωνικό και πνευµατικό κέντρο του νησιού από τα 

σπουδαιότερα αστικά κέντρα της Ανατολικής Μεσογείου.  

 Αναφέρεται ότι το Ηράκλειο (Κάντια) απέκτησε τη φήµη της "πρώτης πόλης µετά την 

πρώτη πόλη" της Ενετικής ∆ηµοκρατίας, δηλαδή για τους Ενετούς ήταν δεύτερο σε σηµασία 

αµέσως µετά την Βενετία. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι οι Ενετοί στην πρόσοψη της 

εκκλησίας της Σάντα Μαρία στη Βενετία έχουν τοποθετήσει ένα ανάγλυφο που δείχνει τα 

τείχη της Κάντια (Ηράκλειο), το λιµάνι µε τα νεώρια και το φρούριο Κούλες, την πύλη 

Voltone, ναούς, µνηµεία και κρήνες της πόλης.  

 Τους πρώτους δύο αιώνες της ενετικής κατάκτησης οι ντόπιοι, συσπειρωµένοι γύρω 

από γόνους µεγάλων οικογενειών µε τοπική δύναµη και έντονη συνείδηση, κατέφευγαν 
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συνεχώς σε αποτυχηµένες επαναστάσεις αντιδρώντας στον ξένο ζυγό. Μετά τον 14ο µ.Χ. 

αιώνα οι σχέσεις µεταξύ Βενετών και Κρητικών βελτιώνονται καθώς οι δεύτεροι αποκτούν 

περισσότερες ελευθερίες και δικαιώµατα τόσο στην οικονοµική ζωή του τόπου όσο και στην 

εκπλήρωση του θρησκευτικού τους συναισθήµατος.  

 Η οικονοµική άνθηση της Κρήτης γενικότερα, αλλά και ειδικότερα της πρωτεύουσας 

Κάντια (Ηράκλειο), οδήγησε στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και στην ανάπτυξη µίας 

Βενετο-Κρητικής αστικής κοινωνίας µε εκλεπτυσµένη ζωή. Γόνιµες αλληλεπιδράσεις µεταξύ 

βυζαντινής και ιταλικής διανόησης έφεραν αυτό που σήµερα ονοµάζουµε Κρητική 

Αναγέννηση στις Τέχνες και στα Γράµµατα (16ος αιώνας). Μεγάλη άνθηση γνώρισαν η 

ζωγραφική, η λογοτεχνία, η ποίηση, το θέατρο µε σπουδαία έργα και εκπροσώπους, 

δηµιουργώντας ένα πολιτισµό µε Κρητικά χαρακτηριστικά.  

 

 

4.7 Πολιορκία του Ηρακλείου από τους Τούρκους 
 

  

 

Αναπαράσταση της πολιορκίας του Χάνδακα από τους 

Τούρκους 

 

 

Τους δύο τελευταίους αιώνες της ενετικής κυριαρχίας το Ηράκλειο είχε σχεδόν 

τριπλασιαστεί σε έκταση και παράλληλα η τουρκική απειλή είχε αρχίσει να διαφαίνεται. Η 

ενετική Γερουσία αποφάσισε το 1462 να ανεγείρει νέα οχύρωση περιµετρικά της πόλης, 

συµπεριλαµβάνοντας και τις νέες συνοικίες έξω από τα παλαιά τείχη, και να ενισχύσει τις 

λιµενικές εγκαταστάσεις. Στα πλαίσια αυτού του µεγαλεπήβολου προγράµµατος η Κάντια 

οχυρώνεται σύµφωνα µε το σύστηµα οχυρωµατικής αρχιτεκτονικής µε προµαχώνες, 

µοναδικό δείγµα του είδους του σε όλη τη Μεσόγειο, που σώζεται σε τόσο καλή κατάσταση.  

 Τα περισσότερα µνηµεία που διατηρούνται σήµερα στο Ηράκλειο είναι αυτής της 

περιόδου, όταν η πόλη ήταν το πιο σηµαντικό λιµάνι της Ανατολικής Μεσογείου.  

 Ο φόβος για τούρκικη επίθεση δεν άργησε να αποδειχθεί βάσιµος. Το 1645 ξεκίνησε ο 

πέµπτος βενετοτουρκικός πόλεµος. Τούρκικος στρατός αποβιβάστηκε στη δυτική Κρήτη το 

1645, και µετά από πολλές σκληρές µάχες, οι Τούρκοι κατάφεραν να γίνουν κύριοι όλης της 

Κρήτης, εκτός του Χάνδακα (Ηράκλειο).  

 Η πολιορκία του Χάνδακα ξεκίνησε το 1647 και διήρκησε 22 χρόνια, µέχρι το 1669, 

όπου τελικά έπεσε στους Τούρκους έπειτα από προδοσία του βενετοκρητικού Αντρέα 

Μπαρότσι. Ο Μπαρότσι ήταν µηχανικός και έδωσε τα σχέδια των τειχών στον πολιορκητή 

της πόλης Αχµέτ Κιοπρουλή πασά το 1667, επιδεικνύοντας τα πιο αδύναµα σηµεία τους. Η 

αµυντική δύναµη του Χάνδακα είχε αποδυναµωθεί µετά από 20 ολόκληρα χρόνια πολιορκίας 

και αποκλεισµού, αλλά το Ηράκλειο αντιστάθηκε για δύο χρόνια ακόµα µέχρι την τελική 

παράδοση υπό όρους (1669). Το ισχυρότερο φρούριο της Ανατολικής Μεσογείου άντεξε στην 

πιο µακρόχρονη πολιορκία της παγκόσµιας ιστορίας.  

 Το κόστος του πολέµου σε ανθρώπινες ζωές και υλικές ζηµιές ήταν απροσµέτρητο. Ο 

Κιοπρουλή Πασάς µετά την παράδοση του Ηρακλείου γκρέµισε ένα τµήµα του τείχους για να 

µπει θριαµβευτικά σε µία πόλη κατεστραµµένη. Ελάχιστα σπίτια στο κέντρο της παλιάς 



 10 

πόλης ήταν κατοικήσιµα, τα υπόλοιπα ερειπωµένα και κατεστραµµένα από τα βόλια, οι 

δρόµοι στρωµένοι µε οβίδες και βλήµατα, µπάζα από γκρεµισµένα σπίτια και πλήθος 

πτωµάτων. 

 

 

4.8 Τουρκοκρατία 
 

  

 

Το Ηράκλειο στα χρόνια της Τουρκοκρατίας 

 

 

Άµεσα ξεκίνησε προσπάθεια ανοικοδόµησης της πόλης, η οποία έγινε έδρα του 

«Γραµµατικού της Πόρτας» κάτι αντίστοιχο σε διοικητή ορισµένο από το σουλτάνο. 

Ανακαινίστηκαν τα ενετικά δηµόσια κτίρια για να στεγάσουν τις διάφορες υπηρεσίες, ενώ οι 

περισσότερες εκκλησίες µετατράπηκαν σε τζαµιά. Η εποχή όµως που ακολούθησε 

χαρακτηρίζεται από πολιτισµική και οικονοµική παρακµή ενώ δεν σταµάτησαν οι 

επαναστάσεις των ντόπιων για να απελευθερωθούν και αργότερα να ενωθούν µε την Ελλάδα.  

 Μόλις τον 18ο µ.Χ. αιώνα οι ιστορικές συγκυρίες ευνόησαν τον προοδευτικά 

αυξανόµενο Κρητικό πληθυσµό να συµµετάσχει στις εµπορικές δραστηριότητες και τότε 

φάνηκε µία σταδιακή ανάπτυξη του Χάνδακα. 

 Το 1851 η πρωτεύουσα της Κρήτης µεταφέρθηκε στα Χανιά, αλλά αυτό δεν επηρέασε 

την οικονοµική και εµπορική άνθηση της πόλης. Το Ηράκλειο, όπως µετονοµάστηκε στις 

αρχές του 19ου αιώνα, χτυπήθηκε από σεισµό το 1856 και ισοπεδώθηκε. Η ανοικοδόµησή 

του στον 19ο µ.Χ. αιώνα το µετέτρεψε σε µία µεγάλη τουρκόπολη, µία τυπική βαλκανική 

πολιτεία. Χαρακτηριστικά της τα τζαµιά µε τους µιναρέδες, καφενεία, κρήνες, λουτρά και 

στενά δροµάκια, σπίτια µε σαχνισιά και πυργόσχηµους όγκους.  

 Την ίδια εποχή εµφανίστηκαν κάποια νεοκλασικά ρεύµατα φορτισµένα µε εθνικό 

περιεχόµενο τα οποία εξέφραζαν στις ντόπιες ψυχές την αναγέννηση του έθνους. Ο 

νεοκλασικισµός υιοθετήθηκε ως τάση και από την τούρκικη διπλωµατία στα πλαίσια 

εκσυγχρονισµού του. 
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4.9 Ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα και Μικρασιατική Καταστροφή 
 

  

 

Μικρασιάτες πρόσφυγες στο Ηράκλειο 

 

 

Το ∆εκέµβριο του 1913 κηρύσσεται επίσηµα η ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα. Η 

Κρήτη αποτελεί πλέον αναπόσπαστο τµήµα του ελληνικού κράτους και στα επόµενα χρόνια 

µοιράζονται τις ίδιες περιπέτειες και το ίδιο µέλλον. Η µικρασιατική καταστροφή το 1922 

έχει σαν αποτέλεσµα την ανταλλαγή πληθυσµών ανάµεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Συνολικά 

µετακινούνται ένα εκατοµµύριο Έλληνες από τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη προς 

την Ελλάδα, ενώ την Ελλάδα εγκαταλείπουν µισό εκατοµµύριο Μουσουλµάνοι. 

 Οι τελευταίοι (23.821) µουσουλµάνοι κάτοικοι του Ηρακλείου αναγκάζονται να 

εγκαταλείψουν την πόλη και στη θέση τους έρχονται πολλές χιλιάδες πρόσφυγες από την 

Μικρά Ασία.  

 

 

4.10 Το Ηράκλειο στον 20ο αιώνα 
 

  

 

Το Ηράκλειο πριν τον Β Παγκόσµιο Πόλεµο 

 

 

Ο πληθυσµός της πόλης αυξάνεται µε γρήγορους ρυθµούς και νέοι οικισµοί, όπως η 

Νέα Αλικαρνασσός, τα Τρία Πεύκα, ο Κατσαµπάς, οι Πατέλες κ.ά., προστίθενται στον 

πολεοδοµικό της ιστό.  

 Εντυπωσιακές όµως είναι και οι αλλαγές στην καθηµερινή ζωή των κατοίκων. Το 

λιµάνι επεκτείνεται, τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόµους πολλαπλασιάζονται και 

η πόλη αποκτά αεροδρόµιο. Το µπετόν, η ηλεκτρική ενέργεια, το τηλέφωνο, το ραδιόφωνο 

«εισβάλλουν» στην καθηµερινή ζωή στο Ηράκλειο και αλλάζουν συνήθειες και πρακτικές 

αιώνων.  

 ∆υστυχώς την ίδια περίοδο στο βωµό του εκµοντερνισµού και της προόδου, πολλά 

µνηµεία κατεδαφίζονται αλόγιστα, είτε για να σβήσουν δυσάρεστες µνήµες του παρελθόντος, 

είτε για κοντόφθαλµες οικονοµικές σκοπιµότητες. Έτσι στο Ηράκλειο εξαφανίστηκε όποιο 

µνηµείο θύµιζε το τούρκικο παρελθόν, γιατί θεωρήθηκε αταίριαστο σε µοντέρνα πόλη 

ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Ακόµα και για τα ενετικά τείχη υπήρχε σχέδιο κατεδάφισης, για 
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να µπορεί να εξαπλωθεί η πόλη ελεύθερα, αλλά ευτυχώς το σχέδιο κρίθηκε οικονοµικά 

ασύµφορο και εγκαταλείφθηκε γρήγορα.  

 Στις παραµονές του Β΄ Παγκοσµίου πολέµου το Ηράκλειο παρουσιάζει την εικόνα 

ενός αναπτυσσόµενου σύγχρονου αστικού κέντρου, µε έντονη εµπορική - ναυτιλιακή κίνηση 

και «ζωηρή» κοσµική ζωή. 

 

 

4.11 Γερµανική Κατοχή 
 

  

 

20 Μαΐου 1941 – η Μάχη της Κρήτης 

 

 

Στις 28 Οκτωβρίου του 1940 κηρύσσεται ο Ελληνο-Ιταλικός πόλεµος, ενώ οι 

Γερµανοί εισβάλλουν στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 1941. Η Κρήτη βρίσκεται ουσιαστικά 

ανοχύρωτη γιατί οι Κρητικοί στρατιώτες είναι εγκλωβισµένοι στην ηπειρωτική Ελλάδα και 

δεν προλαβαίνουν να επιστρέψουν έγκαιρα και να αντιµετωπίσουν την γερµανική εισβολή 

στο νησί που ξεκινά στις 20 Μαΐου του 1941 (Μάχη της Κρήτης). 

 Το Ηράκλειο βοµβαρδίζεται από την γερµανική αεροπορία ήδη από τις 14 Μαίου. 

Όσο πλησιάζει η µέρα της εισβολής (20 Μαίου) οι βοµβαρδισµοί εντέινονται και πολλοί 

κάτοικοι εγκαταλείπουν το Ηράκλειο για να βρουν προστασία στα χωριά. 

 Στις 20 Μαΐου χιλιάδες αλεξιπτωτιστές πέφτουν στην Κρήτη προσπαθώντας να την 

καταλάβουν. Το νησί υπερασπίζονται µικρές συµµαχικές µονάδες (¨Αγγλοι, Νεοζηλανδοί, 

Αυστραλοί) και οι άοπλοι Κρητικοί, που όµως δεν διστάζουν να αντιµετωπίσουν τους 

πάνοπλους Γερµανούς µε ξύλα και αγροτικά εργαλεία. Οι επιθέσεις αποκρούονται και τα 

τάγµατα των Γερµανών αλεξιπτωτιστών έχουν τεράστιες απώλειες. 

 Στις 23 Μαΐου τα γερµανικά βοµβαρδιστικά εξαπολύουν σφοδρή επίθεση εναντίον 

ολόκληρης της πόλης του Ηρακλείου. Οι στόχοι δεν είναι µόνο στρατιωτικοί, αλλά 

οποιοδήποτε κτίριο στο Ηράκλειο. Στο τέλος του βοµβαρδισµού έχει καταστραφεί το ένα 

τρίτο της πόλης µε µεγάλες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Η µέρα αυτή έµεινε στη µνήµη 

των Ηρακλειωτών σαν η "Μαύρη Παρασκευή". 

 Από τις 28 Μαΐου µέχρι την 1η Ιουνίου αποχωρούν από το Ηράκλειο τα συµµαχικά 

στρατεύµατα και η πόλη παραδίδεται στους Γερµανούς. 

 Κατά τη διάρκεια της Κατοχής στο Ηράκλειο αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη 

οργανώνεται η αντίσταση κατά των κατακτητών. Η δράση των αντιστασιακών οργανώσεων 

εξοργίζει τους Ναζί που συχνά προβαίνουν σε αντίποινα εκτελώντας άµαχο πληθυσµό και 

καταστρέφοντας ολόκληρα χωριά, όπως η καταστροφή των Ανωγείων και το ολοκαύτωµα της 

Βιάννου. 

 Τη νύχτα της 13ης προς 14ης Ιουνίου 1942 οµάδα σαµποτέρ, που έφτασε στην Κρήτη 

µε το Ελληνικό υποβρύχιο "Τρίτων", εισχωρούν στο χώρο του αεροδροµίου και 

καταστρέφουν µε εµπρηστικές βόµβες 20 περίπου αεροπλάνα της γερµανικής αεροπορίας. 

Από τους σαµποτέρ µόνο δύο - ο Άγγλος Τζέλικο και ο Ελληνας Κωστής Πετράκης - 

καταφέρνουν να διαφύγουν, ενώ ένας Γάλλος σκοτώνεται και οι τρεις άλλοι Γάλλοι 
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συλλαµβάνονται. 

 Την επόµενη µέρα, στις 14 Ιουνίου, οι δυνάµεις κατοχής εκτελούν 50 κατοίκους της 

ευρύτερης περιοχής Ηρακλείου ως αντίποινα στο σαµποτάζ. Λίγες µέρες νωρίτερα, στις 3 

Ιουνίου οι Γερµανοί είχαν εκτελέσει 12 ακόµα Ηρακλειώτες, ανάµεσα σε αυτούς το δήµαρχο 

Ηρακλείου Μηνά Γεωργιάδη και τα αδέρφια του. Προς τιµή των 62 αυτών εκτελεσθέντων 

πήρε το όνοµα της η Λεωφόρος 62 Μαρτύρων στο Ηράκλειο. 

 Στις 11 Οκτωβρίου 1944 έρχεται η πολυπόθητη µέρα της απελευθέρωσης για την 

πόλη του Ηρακλείου.  

 

 

4.12 Το Ηράκλειο Σήµερα 
 

  

 

Άποψη της πόλης του Ηρακλείου από το λιµάνι 

 

 

Το Ηράκλειο είναι η µεγαλύτερη πόλη στην Κρήτη και βρίσκεται στη µέση περίπου 

της βόρειας ακτής του νησιού. Το Ηράκλειο έχει πληθυσµό 131.000 κατοίκους (απογραφή 

του 2001), αλλά υπολογίζεται ότι στον δήµο Ηρακλείου µαζί µε τον γειτονικό δήµο 

Αλικαρνασσού (κοντά στο αεροδρόµιο) κατοικούν περίπου 200,000 άνθρωποι σήµερα. 

 Το Ηράκλειο είναι η 4η µεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα, και διαθέτει το µεγαλύτερο 

λιµάνι στην Κρήτη, όπως και το µεγαλύτερο αεροδρόµιο. Το αεροδρόµιο Ηρακλείου είναι 

γνωστό και σαν ∆ιεθνές Αεροδρόµιο Νίκος Καζαντζάκης, έχοντας πάρει το όνοµα του πιο 

γνωστού συγγραφέα της Κρήτης διεθνώς. 

 Στο Ηράκλειο υπάρχουν 2 µεγάλα νοσοκοµεία (Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο και 

Βενιζέλειο Νοσοκοµείο). Επίσης εδώ υπάρχουν οι Σχολές Θετικών Επιστηµών και 

Επιστηµών Υγείας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, (µε 8.000 φοιτητές), εδώ εδρεύει το Ίδρυµα 

Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-FORTH) ένα από τα µεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα της 

χώρας, καθώς και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης (µε 6.500 φοιτητές). 

Συνολικά, υπάρχουν 8 Πανεπιστηµιακές σχολές και 11 Τεχνικές σχολές (ΤΕΙ). 
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5. Βιοµηχανική Κληρονοµιά της Πόλης του Ηρακλείου 

 Το 1996 το ΤΕΕ/ΤΑΚ σύστησε δύο Οµάδες Εργασίας, για τους νοµούς Ηρακλείου και 

Λασιθίου µε σκοπό την «Καταγραφή και αξιολόγηση των παλαιών βιοτεχνικών – 

βιοµηχανικών κτιρίων στην Ανατολική Κρήτη και διερεύνηση αξιοποίησής τους σε νέες 

χρήσεις».  

 Την εργασία χρηµατοδότησε η Περιφέρεια Κρήτης από το υποπρόγραµµα 

«Εφαρµογή» του ΠΕΠ Κρήτης 1994-1999. 

 Τα κτίρια που καταγράφηκαν είναι όλα χωροθετηµένα στο παραλιακό µέτωπο του 

Ηρακλείου, εντός τειχών ή αµέσως έξω από αυτά, µε εξαίρεση τα Ταµπακαριά, που, σε όλες 

τις πόλεις, κατασκευαζόταν σε απόσταση από τις κατοικηµένες περιοχές εξαιτίας της 

δυσοσµίας που προκαλούσε η κατεργασία των δερµάτων.  

 Τα διαδοχικά στάδια εξέλιξης της ιστορίας της αρχιτεκτονικής των βιοµηχανικών 

κτηρίων στον Ελλαδικό χώρο διαµορφώθηκαν παράλληλα µε τις γενικότερες πολιτικές, 

κοινωνικές και οικονοµικές εξελίξεις. Η αρχιτεκτονική των κτισµάτων αυτών παρουσιάζει 

µεγάλη ποικιλία, καθώς έχει άµεση σχέση και µε τον τόπο όπου είναι ενταγµένη η 

βιοµηχανική µονάδα. Στην Ελλάδα, τα πρώτα χρόνια της περιόδου των 40 χρόνων που 

καλύπτουν την µετάβαση από τον 19ο στον 20ο αιώνα (1880-1920) οι παραγωγικές µονάδες 

ήταν κατ' εξοχήν σαπωνοποιεία, κυλινδρόµυλοι, οινοποιεία, χρωµατουργεία κ.α.  

 Την εποχή που κτίστηκαν τα βιοµηχανικά κτίρια, το παραλιακό µέτωπο του 

Ηρακλείου αποτελούσε και τη βιοµηχανική του περιοχή, που χαρακτηριζόταν από το 

αντικείµενο της επεξεργασίας των τοπικών προϊόντων και τη σχέση της µε το λιµάνι για τη 

µεταφορά των προϊόντων. Υπάρχουν µαρτυρίες ότι οι ίδιοι οι βιοµήχανοι της εποχής πίεσαν 

για τον καθορισµό της θέσης της πρώτης βιοµηχανικής περιοχής του Ηρακλείου στην περιοχή 

που, πολύ αργότερα, χαρακτηρίστηκε σαν περιοχή ανάπτυξης του Ανατολικού Πολεοδοµικού 

Κέντρου. 
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5.1 Εργοστάσιο Αθηνά 
 Το κτιριακό συγκρότηµα του εργοστασίου ''ΑΘΗΝΑ'' ιδιοκτησίας ''ΑΘΗΝΑ ΑΒΕΕ'' 

βρίσκεται ανατολικά της εντός τειχών πόλης του Ηρακλείου, στην περιοχή του Ανατολικού 

Πολεοδοµικού Κέντρου. Το εργοστάσιο ''ΑΘΗΝΑ'' το οποίο λειτούργησε ως σαπωνοποιείο – 

πυρηνελαιουργείο  ιδιοκτησίας Αλεπουδέλη αποτελεί χαρακτηριστικό δείγµα βιοµηχανικού 

κτηρίου τόσο ως προς τη µορφολογία, που είναι λιτή, όσο και στις κατασκευαστικές 

λεπτοµέρειες. Χαρακτηριστικό του συγκροτήµατος είναι η ''προσθετική'' διάρθρωση των 

χώρων της µονάδας γύρω από την κεντρική αυλή, στοιχείο που αποτελεί βασικό 

χαρακτηριστικό των συνεχών εξελισσόµενων παραγωγικών µονάδων, αφού η διαδικασία 

παραγωγής αναπτυσσόταν σε πολλούς άξονες.                                                  

 Οι  κτιριακού όγκοι του  συγκροτήµατος είναι µονόροφοι ή διόροφοι µε όψεις που 

χαρακτηρίζονται από τα κενά των εν σειρά ανοιγµάτων. Η επικάλυψη γίνεται µε στέγες 

τετράρυχτες ή  δίρυχτες αλλά και δώµατα. Τα πρώτα κτήρια του συγκροτήµατος που 

κτίστηκαν στο τέλος του περασµένου αιώνα,δηλαδή τα  κτήρια Α,Β,Γ, είναι τοποθετηµένα 

στο  κέντρο  και στο νότιο όριο του ακινήτου. Είναι δοµηµένα µε ηµιλαξευτή εµφανή 

λιθοδοµή. Στην µεταπολεµική περίοδο κατασκευάστηκαν νέες πτέρυγες στο κεντρικό κτήριο 

(Α). Τα νεώτερα κτίσµατα,που λειτουργούν ως κτήρια συνοδείας των αρχικών  

κτισµάτων,είναι δοµηµένα µε εµφανή  πλιθοδοµή  ή εµφανή λιθοδοµή µόνο στο  ισόγειο και 

έχουν σενάζ από οπλισµένο σκυρόδεµα  στο ύψος της ποδιάς και του πρεκιού των 

ανοιγµάτων. 

 Στην δεκαετία του  ’70 προστέθηκαν νέες πτέρυγες  (Ε,Ζ)  µε φέροντα οργανισµό από 

οπλισµένο σκυρόδεµα. Εµφανής είναι η διαφορετική  µορφολόγηση των όψεων  ως προς τα 

ανοίγµατα τα οποία στα αρχικά  κτίσµατα εµφανίζονται υψίκορµα ενώ στα  νεώτερα  η  

σχέση  πλάτους-ύψους διαφοροποιείται σαφώς υπέρ του πλάτους. 

 Στην δεκαετία του ’90 τµήµατα του βιοµηχανικού συγκροτήµατος  λειτουργούν ως 

χώρος αναψυχής και εµπορικών   εκθέσεων µε αποτέλεσµα να δεχτούν  τα τµήµατα αυτά 

σοβαρές επεµβάσεις που αλλοίωσαν την αρχική µορφή. Έτσι, κατασκευάστηκαν µεταλλικές  

προσθήκες κατ’ έκταση, νέα µεταλλικά  πατάρια στο εσωτερικό τους, κτλ. 

 

 
Άποψη του Εργοστάσιου ΑΘΗΝΑ 
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5.2 Εργοστάσια Καστρινάκη 
 Το κτιριακό συγκρότηµα των Κυλινδρόµυλων  Α. και Γ. Καστρινάκη Α.Ε.Ε, 

ιδιοκτησίας  Κυλινδρόµυλων Α. και Γ. Καστρινάκη Α.Ε.Ε.  βρίσκεται ανατολικά  της εντός 

των τειχών πόλης του Ηρακλείου και συγκεκριµένα στο χώρο της τάφρου των ενετικών 

οχυρώσεων, στο τµήµα µεταξύ των προµαχώνων  SABBIONARA  και VITTURI. 

 Τους παλαιότερους κτιριακούς όγκους αποτελούν το κεραµοσκεπές  λιθόκτιστο 

κτίσµα που οικοδοµήθηκε  στα τέλη του 19ου αιώνα για να στεγάσει  τον ατµοκίνητο 

αλευρόµυλο (κτίσµα Α) καθώς και το κτίσµα, στα δυτικά του και σε απόσταση από αυτό που 

στέγαζε γραφείο (κτίσµα ∆). Μεταξύ των ανωτέρω κτισµάτων και σε επαφή µε το 1ο επίπεδο 

του κτίσµατος Α υπάρχει ενετική στοά και φρέαρ. Τα κτίσµατα Β και Γ προστέθηκαν 

µεταγενέστερα ,κατά τις διαδοχικές φάσεις ανανέωσης και εκσυχρονισµού της µονάδας µε 

στόχο να συµβάλουν στην καλύτερη λειτουργία των υπαρχουσών εγκαταστάσεων. 

 Το κτίσµα Α, που διακρίνεται σε φωτογραφία των αρχών του αιώνα δηµοσιευµένη στο 

βιβλίο του  G.GEROLA : “I MONUMENTI VENETI NELL ISOLADI CRETA” VOL I, 

PART II είναι ένα τυπικό βιοµηχανικό κτήριο των αρχών του 20ου αι. Σε κάτοψη είναι   

επίµηκες  κατά τον άξονα ΒΑ-Ν∆. Η µορφολογία των όψεων, που είναι διακριτική και 

καθόλου ποµπώδης, χαρακτηρίζεται από απλά υψίκορµα ανοίγµατα, γωνίες διαµορφωµένες 

µε καλοδουλεµένα πελέκια και γείσο κάτω από το οποίο αναπτύσσεται οδοντωτή ταινία 

διαµορφωµένη από πλαγίως τοποθετηµένα τούβλα. Το κτίσµα επιβάλλεται στην γύρω 

περιοχή µε την λιτή µορφή του και τον µεγάλο όγκο του.   

 Το κτίσµα Β είναι µεταγενέστερη προσθήκη που χαρακτηρίζεται από νεοκλασικά 

µορφολογικά στοιχεία στις όψεις και κεραµοσκεπή στέγαση .Χρησιµοποιήθηκε κατά την 

περίοδο της κατοχής κατά ένα µέρος ως κατοικία των ιδιοκτητών και γραφεία της 

επιχείρησης ,ενώ η αρχική του χρήση γραφεία.  

 Το κτίσµα Γ ,που στέγασε χώρους αποθηκών, κατασκευάστηκε γύρω στο 1950 είναι 

λιθόκτιστο  και στεγάζεται µε οριζόντια πλάκα από οπλισµένο σκυρόδεµα.  

 Το κτίσµα ∆ είναι λιθόκτιστο και καλύπτεται µε κεραµοσκεπή στέγη.  

 Σήµερα χαρακτηριστικό του συγκροτήµατος των  κυλινδρόµυλων είναι η “άτακτη” 

διάρθρωση των χώρων της µονάδας πράγµα που αποτελεί βασικό στοιχείο των συνεχώς 

εξελισσόµενων παραγωγικών µονάδων 

  

 
ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ 
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5.3 Εργοστάσιο Ηλεκτρικής 
 Το κτίριο της Ηλεκτρικής βρισκόταν στο Βορειοδυτικό άκρο της παλιάς πόλης του 

Ηρακλείου. Το κτίσµα είναι κατασκευασµένο πάνω στο παράκτιο Ενετικό τείχος της πόλης 

στον κόλπο του ∆ερµατά δυτικά της οµώνυµης πόλης. Κτίστηκε το 1918 από την Γαλλική 

κατασκευαστική εταιρεία MAC ALPIN για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες παραγωγής και 

τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος της Κρήτης. Αποτελείται από τρία κτίρια που 

κατασκευάστηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και λειτούργησαν τα τελευταία χρόνια 

ως ενιαίο σύνολο.                                                                                                      Το 

κεντρικό κτίριο, που είναι το αρχικό, ήταν πετρόκτιστο µονόροφο µε µεγάλο ύψος 

στεγασµένο µε σύριχτη µεταλλική στέγη και µε κάτοψη ορθογωνίου παραλληλογράµµου. Η 

πρόσοψη διαιρείται σε εννέα ίσα µέρη µε παραστάδες από εµφανή λιθοδοµή. Στο κέντρο 

κάθε τµήµατος δηµιουργούνται υψίκορφα ανοίγµατα δύο από τα οποία είναι πόρτες (το τρίτο 

άνοιγµα από τις άκρες του κεντρικού κτιρίου). Τα ανοίγµατα περιβάλλονται από λαξευτούς 

γωνιολίθους. Τα κουφώµατα είναι µεταλλικά. Η στέψη του κτιρίου οριοθετούνται µε απλό 

γείσο-ταινία και γείσο σε ελαφρά προεξοχή. Το κεντρικό τµήµα της στέγης είναι 

υπερυψωµένο δηµιουργώντας φεγγίτες για πρόσθετο φωτισµό. Στη κεντρική πτέρυγα τα 

ανοίγµατα έχουν υποστεί αλλοιώσεις. Έχει προστεθεί ένα άνοιγµα πάνω από το δυτικό 

παράθυρο ενώ έχει διαπλατυνθεί και έχει µειωθεί  το ύψος σ' ένα άλλο παράθυρο για να 

δηµιουργηθεί µια µεγάλη µεταλλική πόρτα που θα διευκόλυνε την είσοδο των οχηµάτων στο 

εσωτερικό του κτίσµατος. 

 Η ανατολική πτέρυγα είναι µεταγενέστερη. Το κτίσµα είναι τριώροφο µε δύριχτη 

µεταλλική στέγη. Τα µορφολoγικά του στοιχεία ακολουθούν τις επιταγές της 

φουνξιοναλιστικής αρχιτεκτονικής προσαρµοσµένα στο πνεύµα του αρχιτεκτονικής 

προσαρµοσµένα στο πνεύµα του αρχικού κτίσµατος. 

 Η δυτική πτέρυγα είναι τετραώροφη (από την στάθµη του δρόµου φαίνεται διώροφη). 

 Η κατασκευή της Ηλεκτρικής βρισκόταν στην περιοχή της Αγίας Τριάδας που 

αποτελούσε µέχρι τον µεσοπόλεµο την βιοµηχανική περιοχή της πόλης του Ηρακλείου. Στα 

βορειοδυτικά όρια της Αγίας Τριάδας βρίσκεται συγκεντρωµένα αξιόλογα βιοµηχανικά κτίρια 

των αρχών του αιώνα το κτίριο της ∆ΕΗ, το Καπνεκοπτείο, οι Σταφιδαποθήκες. 

 

 

 
Απόψεις του κτιρίου της Παλιάς Ηλεκτρικής πριν κατεδαφιστεί 
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5.4 Βαρελάδικα 
 Τα βαρελάδικα ή βαρελτζίδικα ήταν περιοχή του Χάνδακα από την περίοδο της 

Τουρκοκρατίας. Κάποια βαρελάδικα παρέµειναν σε λειτουργία µέχρι περίπου τα τέλη της 

δεκαετίας του 1960. 

 Βρίσκονταν στη σηµερινή οδό Λοχ. Μαρινέλλη πίσω από το ιερό του Αγίου 

∆ηµητρίου και απλώνονταν µέχρι σχεδόν τη συµβολή της οδού µε την σηµερινή οδό 

Μητσοτάκη. 

 Οι βαρελάδες κατασκεύαζαν τα βαρέλια για την εξαγωγή των κίτρων, το εµπόριο των 

οποίων άνθιζε µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1930. 
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5.5 Καπνεκοπτήριο 
 Στην Αγία Τριάδα, στη θέση όπου το πρώτο ήµισυ του 17ου αιώνα υπήρχε η Μονή 

της Παναγίας της Ακρωτηριανής, βρίσκεται το κτίριο του καπνοκοπτηρίου. 

 Το κτίριο έχει κάτοψη σε ορθογώνιο σχήµα και συµµετρία κατά τους δύο άξονες 

κατασκευής (βορρά-νότο, ανατολή-δύση). Σήµερα ο λιθόκτιστος τοίχος που το περιβάλλει 

καθώς και το κτίριο είναι κηρυγµένα µνηµεία (ΦΕΚ. 45/Α/18-3-47). Αναφέρεται ότι το 

µοναστήρι κατεδαφίστηκε από τους Τούρκους και µε τα υλικά του ανεγέρθηκε τον 19ο αι. το 

σηµερινό κτίριο. 

 Το κτίριο του Καπνοκοπτηρίου είναι δυόροφο κεραµοσκεπές κτίσµα αποτελούµενο 

από τρεις πτέρυγες. Οι πτέρυγες έχουν στέγες σε διαφορετικά επίπεδα και αυτό συντελεί στην 

κλιµάκωση των όγκων τους. Ο κύριος όγκος του κτιρίου προβάλλει υψηλότερα από τους 

άλλους και σε αυτόν υπάρχουν δύο µεγάλες αίθουσες µία σε κάθε όροφο. Η επικοινωνία του 

ισογείου µε τον πρώτο όροφο επιτυγχάνεται µε δύο ξύλινες σκάλες που βρίσκονται στις 

παράπλευρες πτέρυγες. Οι τοιχοποιίες είναι κατασκευασµένες από αργολιθοδοµή ενώ στις 

γωνίες, µε λαξευτά πελέκια διαµορφώνονται παραστάδες. 

 Το Καπνεκοπτήριο, κηρυγµένο από το 1947, προστατευόµενο από την 13η Εφορεία 

Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, αποκαταστάθηκε από την ίδια και 

αποκαλύφθηκε σε κοινή θέα µετά την κατεδάφιση της παλιάς λαχαναγοράς. 

 

 

 
Το καπνοκοπτήριο, όπως είναι σήµερα. Πρόκειται να στεγάσει το Βυζαντινό Μουσείο 

Ηρακλείου 
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5.6 Σταφιδεργοστάσια (από αφήγηση του Μανώλη Τσουκαλά στην εφηµερίδα Πατρίδα) 

 Kάποιος που περνά από τη Χανιώπορτα και δεν έχει βιώσει τα χρόνια της ακµής της, 

δεν µπορεί να φανταστεί ότι αυτό το µέρος ήταν το πιο ζωντανό κοµµάτι του Ηρακλείου. Ένα 

µέρος που έσφυζε από ζωή και έντονη οικονοµική δραστηριότητα. 

 Εκεί βρίσκονταν, όλα-ή σχεδόν όλα, τα σταφιδεργοστάσια, οι σταφιδαποθήκες, οι 

σταφιδέµποροι, οι µεταπράτες και οι µεσίτες. Γύρω από τη σταφίδα, είχε αναπτυχθεί µια 

δυναµική οικονοµία, που έδινε ζωή σε εκατοντάδες κόσµο. 

 Σταφιδεργάτες, σταφιδεργάτριες, αραµπατζήδες, περιπτεράδες, ταβερνιάρηδες, 

τοµπολατζήδες, καρφοκιβωτοποιοί, µηχανουργοί, κουρείς, µπακάληδες και διάφοροι 

πλανόδιοι µικροπωλητές εκεί έβγαζαν το ψωµί τους, λίγο πικρό για πολλούς. Έξω από την 

πύλη-για “τεχνική” υποστήριξη των αραµπατζήδων-υπήρχαν καροποιοί, σαµαρτζήδες, 

πεταλωτήδες και τεχνίτες µε το σφυρί και το αµόνι. 

 Σ’ αυτή την µικρή πλατεία, στο τέρµα της οδού Καλοκαιρινού, υπήρχαν 5 (!!!) 

περίπτερα, 3 κουρεία, 2 στιλβωτήρια παπουτσιών, 5 καφενεία, 3 ποδηλατάδικα, 2 

παγοπωλεία, 3 µπακάλικα και γύρω στα εφτά µαγέρικα και καπηλιά. Υπήρχε τόσος κόσµος, 

που την Χανιώπορτα πάντα διάλεγαν οι διάφοροι κουταλιανοί και µπεχλιβάνηδες για να 

δώσουν παραστάσεις. 

 Τα περισσότερα σταφιδεργοστάσια βρίσκονταν στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. 

Πρώτο και καλύτερο στα δεξιά το µεγαλόπρεπο εργοστάσιο των αδελφών Κωνσταντινίδη, οι 

οποίοι µετά την Μικρασιατική Καταστροφή, είχαν µεταφέρει την επιχείρηση από τα Βουρλά 

της Ιωνίας. 

 Αυτό λοιπόν το µνηµείο της βιοµηχανικής ακµής της πόλης, γκρεµίστηκε, χωρίς 

καµιά αντίδραση από κανένα κουλτουριάρη. Ακριβώς απέναντι από του Κωνσταντινίδη η 

σταφιδική Νικολαΐδη, λίγο πιο κάτω, πάντα στα αριστερά, τα εργοστάσια Περδικογιάννη και 

∆ιακάκη. Υπήρχαν δύο ακόµα στα δεξιά, δεν µπορώ να θυµηθώ ποια (ίσως Γκριδάκη και 

Φωστηρόπουλου). Στο τέλος του δρόµου δεξιά η Ενωση Σουλτανοπαραγωγών Κρήτης και 

αριστερά το πέτρινο εργοστάδιο Ακράτου. Στρίβοντας δεξιά την παραλιακή συναντούσαµε 

δυο µικρότερα, του Θεοχάρη και των αδελφών Μαγγανά. 

 Πολύ κοντά στη Χανιώπορτα, τα εργοστάσια Φλώρου, Μελισσίδη, Παπαδογιωργάκη, 

σε κάθετους δρόµους της Πλαστήρα. Εξω από την πύλη, στη Μάχης Κρήτης, το εργοστάσιο 

Τζουλάκη και προς τα Καµίνια τα εργοστάσια Τοσκούδη, αδελφών Γαλενιανού και ΚΣΟΣ. Το 

µοναδικό εργοστάσιο που ήταν σε άσχετο µέρος, ήταν του ∆ιαλυνά (στον Αγιο Τίτο). 

 Σε όλο αυτό το σκηνικό, κυρίαρχο στοιχείο οι σταφιδεργάτες. Οι πιο πολλοί, 

Μικρασιάτες από τα Βουρλά, τον Γκιουλµπαξέ, το Αϊβαλί και τα Αλάτσατα. Άνθρωποι 

ξεριζωµένοι από τις πατρογονικές εστίες, πάλευαν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. ∆υστυχώς 

ποτέ δεν κατάφεραν να έχουν το βιοτικό επίπεδο της πατρίδας τους. Ξέρεις τι είναι τη µια 

µέρα να είσαι νοικοκύρης στα Βουρλά, στον Τσεσµέ ή στα Αλάτσατα και την άλλη µέρα να 

σε πετάνε στα πανάθλια χαµόσπιτα της Κιζίλ Ντάπιας, όπου πριν από σένα έµεναν τα 

κατακάθια των Τούρκων και αρκετά από αυτά τα σπίτια στέγαζαν τα τούρκικα πορνεία της 

πόλης; 

 Η δουλειά του σταφιδεργάτη ήταν πολύ σκληρή και ανθυγιεινή. Απ’ το πρωί µέχρι το 

βράδυ σήκωναν τσουβάλια βάρους καµιά φορά µέχρι εκατό οκάδες, όταν η σταφίδα είχε 

µείνει πολύ καιρό στα τσουβάλια και είχε µελώσει. Τότε δεν υπήρχαν κλαρκ ούτε ασανσέρ, 

µόνο ένα βίντσι σε κάνα-δυο εργοστάσια. Κατά το Σεπτέµβριο και Οκτώβριο, τα 

περισσότερα σταφιδεργοστάσια δούλευαν επί εικοσιτετραώρου βάσεως γιατί έπρεπε να 

προλάβουν να εκτελέσουν τις παραγγελίες και να µη χάσουν το καράβι. Τον υπόλοιπο χρόνο 

οι εξαγωγές ήταν σποραδικές. (Άλλα χρόνια τότε, άλλα τώρα. Άλλα µέσα τότε, άλλα τώρα). 

Θυµάµαι τους σταφιδεργάτες ξυπόλητους µε µια µαντίλα στον ώµο τους να σηκώνουν τα 

τσουβάλια 80-100 οκάδες τότε, και αργότερα κιλά. 
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Σταφιδεργοστάσιο 

επί της Λεωφόρου Πλαστήρα 

 

Σταφιδεργοστάσιο 

Κωνσταντινίδη 

  

Παλιό Σταφιδεργοστάσιο 
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5.7 Παγοποιεία (από άρθρο του ∆ηµήτρη Σάββα στην εφηµερίδα Πατρίδα) 

 Στο Ηράκλειο υπήρχαν δύο παγοποιεία που έφτιαχναν πάγο. Αρχές της δεκαετίας του 

 50, κατασκευάστηκε στην πόλη µας το ψυγείο το οποίο βρίσκεται στο λιµάνι, το οποίο 

έφτιαχνε επίσης πάγο.  

 Έτσι, σαν παγοποιεία στο παλιό Ηράκλειο λειτουργούσαν το ψυγείο, το παγοποιείο 

του Λιανά και το πιο γνωστό που είναι το παγοποιείο του Μιστίλογλου.  

 Το ψυγείο έγινε, όπως προαναφέραµε, αρχές της δεκαετίας του  50. 

Κατασκευάσθηκε µε χρήµατα προερχόµενα από το Σχέδιο Μάρσαλ και µε υπεύθυνο 

εργολάβο τον αποσυρθέντα και συνταξιούχο αρχιµηχανικό του Λιµενικού Ταµείου Ευάγγελο 

Γιαµαλάκη, ο οποίος είχε και την επίβλεψη αυτού του έργου. Σκοπός της κατασκευής αυτού 

του έργου ήταν η συγκέντρωση των τυριών και άλλων τροφίµων γενικά αλλά και φρούτων, 

κυρίως σταφυλιών που η περιοχή µας είχε εκείνα τα χρόνια υπερπαραγωγή. Όλα τα 

παραπάνω προορίζονταν για εξαγωγές. Όπως όµως τονίσαµε στην αρχή, εκτός από την 

συντήρηση, το ψυγείο πουλούσε και πάγο, ειδικά στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του. Η 

µόνωση του ψυγείου δεν είχε γίνει µε βάση τη σηµερινή τεχνολογία ή µε φελιζόλ, αλλά µε 

διάκενο και σε πολλά σηµεία µε µπαντικούς, δηλαδή διπλούς τοίχους, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται το καλύτερο αποτέλεσµα.  

 Ακόµα και σήµερα οι µεγαλύτεροι στην ηλικία ξέρουν τη στάση Λιανά για τα 

λεωφορεία του Αστικού ΚΤΕΛ της πόλη µας. Εκεί βρισκόταν και το παγοποιείο του Λιανά, 

στη συµβολή των οδών Ικάρου και Εθν. Αντιστάσεως, εκεί που σήµερα είναι το Μπόουλιγκ 

Σέντερ και ίσως έπιανε και περισσότερο ακόµα χώρο κυρίως επί της οδού Ικάρου. Ο δρόµος 

που οδηγεί προς το λιµάνι ήταν ρυάκι. Απέναντι από του Λιανά, εκεί που σήµερα είναι το 

έπιπλο, λειτουργούσε κάποιος χαρουπόµυλος. Το παγοποιείο αυτό άρχισε τη λειτουργία του 

πριν από τον πόλεµο και τροφοδοτούσε κυρίως τα ανατολικά προάστια της πόλη µας, π.χ. 

Πόρος, Κατσαµπάς, Αλικαρνασσός, Πατέλες και πολλά χωριά προς τη µεριά αυτή, αφού 

ερχόταν µε τα φορτηγά ο οδηγός και µαζί και ο βοηθός του, για να πάρουν πάγο, αλλά και να 

κάνουν και άλλες παραγγελίες που τους έδιναν οι κάτοικοι των χωριών,  

 Το Παγοποιείο του Μιστίλογλου βρίσκεται στο κέντρο της πόλης στην πλατεία του 

Αγίου Τίτου. Το παγοποιείο αυτό τροφοδοτούσε µε πάγο το κέντρο της πόλης µας αλλά και 

άλλες περιοχές. 

  Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τη Μικρασιατική καταστροφή όταν ο Γιώργος Μιστίλογλου 

φεύγει από την Κωνσταντινούπολη µαζί µε τα εννέα παιδιά του και φτάνει στο Ηράκλειο για 

να ξεκινήσει µια νέα αρχή. Η εξυπνάδα του σε συνδυασµό µε την µεγάλη όρεξη του για 

εµπλοκή στο βιοµηχανικό τοµέα της πόλης του Ηρακλείου, που εκείνη την εποχή βρισκόταν 

ακόµα σε αρχικό στάδιο, τον οδηγούν στην δηµιουργία εργοστασίου για την παραγωγή 

χαλβάδων. Παράλληλα όµως ο Γεώργιος Μιστίλογλου ετοιµάζει και την κύρια ιδέα του που 

δεν ήταν άλλη από την δηµιουργία του πρώτου εργοστάσιου παραγωγής πάγου για την πόλη 

του Ηρακλείου. Στις αρχές της δεκαετίας του 1930 το πρώτο παγοποιείο στο Ηράκλειο έχει 

ολοκληρωθεί και αρχίζει άµεσα να γίνεται γνωστό σε όλο το νησί. 

 Την επιχείρηση την χειρίζονται ο Γεώργιος Μιστίλογλου µε την βοήθεια των 

τεσσάρων µεγαλύτερων παιδιών του, του Αριστοµένη, του Αλβέρτου, του Χρήστου και του 

∆ιογένη. Από την πρώτη στιγµή το εργοστάσιο γίνεται απαραίτητο για το Ηράκλειο. 

Εξυπηρετεί όλα τα µαγαζιά του Ηρακλείου που χρειάζονταν πάγο όπως τα ψαράδικα, τα 

χασάπικα και τις αποθήκες τροφίµων αλλά και όλους τους απλούς πολίτες που κατέφθαναν 

στο παγοποιείο µε κάθε είδους µεταφορικό µέσο για να προµηθευτούν πάγο για τα ψυγεία 

τους που µέχρι τότε λειτουργούσαν µόνο µε πάγο και όχι µε ηλεκτρικό ρεύµα.  

 Το παγοποιείο αντέχει ακόµα και τα δύσκολα χρόνια του εµφυλίου όπου οι Γερµανοί 

το χρησιµοποιούν για τη φύλαξη τροφίµων τους στα µεγάλα ψυγεία που διέθετε. Επιπλέον 

όλος ο Ελληνικός στρατός του νησιού αλλά και η Αµερικάνικη Βάση στις Γούρνες 

προµηθεύονταν πάγο από την οικογένεια Μιστίλογλου.  
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 Μέσα στη δεκαετία του ’50 ο Γεώργιος Μιστίλογλου βλέπει τα όνειρα του να γίνονται 

πραγµατικότητα και απολαµβάνει την κάθε µέρα στο εργοστάσιο του. Το κλίµα στο 

εργοστάσιο µεταξύ αφεντικών και υπαλλήλων βελτιώνεται συνεχώς που µέχρι και 

κουµπαριές µεταξύ τους ενδυναµώνουν ακόµα περισσότερο τις καλές τους σχέσεις.  

 Στο τέλος του ’50 ξεκινάει η χρήση των ηλεκτρικών ψυγείων. Ο κόσµος αρχίζει να 

αγοράζει ηλεκτρικά ψυγεία και έτσι η ζήτηση του πάγου αρχίζει να µειώνεται. Ακόµη όµως 

και µε τον ερχοµό των ηλεκτρικών ψυγείων το παγοποιείο συνεχίζει την σηµαντική του 

πορεία. Με το πέρασµα των χρόνων όµως η ζήτηση αρχίζει κάποια στιγµή και ελαττώνεται 

και το παγοποιείο αρχίζει να παίρνει µια καθοδική πορεία…µια πορεία που τελικά ποτέ ξανά 

δεν θα γυρνούσε στην αφετηρία της. 

 Γύρω στα µέσα του ’60 φτάνει στο Ηράκλειο ένας Κωνσταντινοπολίτης από τη Συρία, 

ο Ιωάννης Αντύπας, και ζητάει να γνωρίσει την οικογένεια Μιστίλογλου. Ο Ιωάννης Αντύπας, 

ψυκτικός, ίσως να έφτασε στο Ηράκλειο για να φτιάξει το δικό του παγοποιείο ψάχνοντας να 

βρει το µυστικό της επιτυχίας το Γ. Μιστίλογλου.  

 Καταλήγει όµως να αποκτάει την κυριότητα του εργοστασίου πληρώνοντας ένα 

σηµαντικό ενοίκιο για εκείνη την εποχή. Έτσι λοιπόν, η ευθύνη του εργοστασίου περνάει στα 

χέρια του Ιωάννη Αντύπα ενώ τα αδέλφια Μιστίλογλου συνεχίζουν τις ζωές τους µε 

µικρότερες επιχειρήσεις που είχαν δηµιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια. Ο Γεώργιος 

Μιστίλογλου ανακουφίζεται αφού ήταν πλέον µεγάλος σε ηλικία και το εργοστάσιο είχε 

αρχίζει να τον κουράζει.  

 Η κατάσταση όµως ακόµα και µετά τον ερχοµό του Αντύπα δεν αλλάζει και πολύ. Η 

δουλεία ελαττώνεται ακόµα περισσότερο και τα πράγµατα δείχνουν να χειροτερεύουν. Πλέον 

κάθε νοικοκυριό έχει το δικό του ψυγείο και ο πάγος δεν είναι πια τόσο απαραίτητος. ∆εν 

φτάνει όµως µόνο αυτό. ∆ύο νέα παγοποιεία αρχίζουν να λειτουργούν στο Ηράκλειο, του 

Λιανά στον Πόρο και το Κρατικό στο Λιµάνι. Από τα µέσα του 1960 το παγοποιείο ξεκινάει 

την αντίστροφη µέτρηση. Ο ανταγωνισµός είναι πλέον πολύ µεγάλος και ο Ιωάννης Αντύπας 

πασχίζει να κρατήσει την επιχείρηση «ζωντανή». Οι πελάτες συνεχώς και ελαττώνονται και 

το κλίµα στο εργοστάσιο αλλά και στην οικογένεια αρχίζει να φορτίζεται. 

 Οι υπάλληλοι του εργοστασίου τον θυµούνται τα τελευταία βράδια πριν το µοιραίο 

τέλος του παγοποιείου όπως δεν τον είχαν ξαναδεί ποτέ. Εκείνο το τελευταίο βράδυ της 23η 

Νοεµβρίου 1969 ο Αντύπας έµοιαζε πιο σκεπτικός από ποτέ. Είχε µια περίεργη ηρεµία λες 

και όλη µέρα γυρόφερνε κάτι στο µυαλό του. Οι υπάλληλοι τον παρατηρούσαν χωρίς να τον 

ρωτήσουν τίποτα. Κάποια στιγµή εκείνος τους ζήτησε να φύγουν…να φύγουν πιο νωρίς από 

ότι θα έπρεπε ισχυριζόµενος ότι δεν ήταν καλά και ότι θα έπρεπε να κλείσουν το εργοστάσιο. 

Εκείνος παρέµεινε εκεί…ακουµπισµένος στα µηχανήµατα…Κανείς δεν ήταν εκεί για να 

µπορέσει να µαρτυρήσει τι ακριβώς συνέβη εκείνο το βράδυ στο υπόγειο του εργοστασίου.  

 Τα αποκόµµατα των εφηµερίδων των επόµενων ηµερών περιγράφουν ακριβώς το 

θέαµα που αντίκρισαν οι κάτοικοι της περιοχής του Αγίου Τίτου το επόµενο ακριβώς πρωί και 

το θέαµα που έκρυβε το παγοποιείο µετά από εκείνο το τελευταίο βράδυ. . Το τελευταίο 

βράδυ όσοι τον είδαν τον θυµούνται συνοφρυωµένο και σκεπτικό. Θα πίστευε ότι τα αδέλφια 

τον ξεγέλασαν, αλλά και αδυνατούσε να αντιµετωπίσει τις τεράστιες υποχρεώσεις του. 

Κάπως έτσι πήρε την απόφαση. “Μου το φόρτωσαν θα τους το επιστρέψω αλλά όχι όπως µου 

το έδωσαν”. Έβγαλε από την προηγούµενη αεροπορικό εισιτήριο για την πρώτη πρωινή 

πτήση και το απόγευµα περίµενε στο γραφείο του µέχρι το εργοστάσιο να αδειάσει. Περίµενε 

υποµονετικά να φτάσει η ώρα και όταν όλα ήταν έτοιµα έγινε το µακελειό. Οι εργάτες της 

πρωινής βάρδιας που φτάνουν εκείνη την ώρα, φορούν µάσκες και κατεβαίνουν στο υπόγειο. 

Ο Αντύπας έχει σπάσει όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και µαζί τα έµβολα των 

συµπιεστών που διοχέτευαν την αµµωνία στις παγοκυψέλες. Η µεγάλη βαριά παρατηµένη 

στο τσιµέντο και ο χρήστης ήδη µακριά. Ο ίδιος ο Αντύπας ταξίδευε για Αθήνα και µετά 

ποιός ξέρει για πού. Οι προσπάθειες για την ανεύρεσή του ακόµα και µέσω Ιντερπόλ δεν 
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ευοδώθηκαν. Ο Αντύπας θα πέθανε άγνωστο πότε, έχοντας πάρει την εκδίκησή του. Το 

παγοποιείο που “του φόρτωσαν” δεν θα δουλέψει άλλο. 

 

 

 

Το κτίριο του Ψυγείου,  

στο λιµάνι, σήµερα 
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5.8 Ταµπακαριά 
 Τα Νταµπακαριά είναι τούρκικη λέξη και µεταφράζεται βυρσοδεψεία. Τώρα 

βυρσοδέψης είναι ο τεχνίτης που κατεργάζεται τα δέρµατα. Σύνθετη λέξη κι αυτή από το 

βύρσα που σηµαίνει δέρµα και δέψη που σηµαίνει κατεργασία. 

 Τα βιοτεχνικά αυτά εργαστήρια άρχιζαν από την οδό Κισσάµου πίσω από το 

σταφιδεργοστάσιο Αφών Κωνσταντινίδη, ως την οδό Μελησσινών στο εργοστάσιο 

Τζωρτζάκη, την οδό ∆αµβέργηδων και σε πολλά άλλα σηµεία της Ξύλινης Ντάµπιας. 

 Στα εργαστήρια αυτά επεξεργάζονταν τα φρέσκα δέρµατα των αιγοπροβάτων και 

βοδιών ειδικευµένοι εργάτες, που τους λέγανε νταµπάκηδες. 

 Τα Νταµπακαριά ήσαν στα παλιά χρόνια όλα τούρκικα, ως το 1902 που ήλθε ο 

Αθηναίος βυρσοδέψης Βρασίδας Σαντελής και άνοιξε το πρώτο χριστιανικό νταµπάκικο µε 

τον άριστο τεχνίτη νταµπάκη, από το Αϊβαλή, Παναγιώτη Καραβιώτη, που παντρεύτηκε εδώ 

και τα παιδιά του Θεµιστοκλής και ∆ηµήτρης εξακολούθησαν την τέχνη του πατέρα τους. 

 Μετέπειτα ανοίξανε περί το 1914 οι αδελφοί Σχολιάδη και ο Φώτης µε τον αδελφό 

του Ματθαίο Ζαχαριουδάκη, καθώς και ο Φώτιος Πουλιανάκης. Υπήρχαν την εποχή εκείνη 

40 νταµπάκικα που δούλευαν 150 - 200 εργάτες - τεχνίτες νταµπάκηδες και κατέργαζαν 

τοµάρια κίτρινα, βακέττες, βιδέλα, σαρατσόπετσα, προβιές και όλα τα δερµάτινα είδη. 

 Οι πιο ονοµαστοί - Τούρκοι νταµπάκηδες ήταν ο Αλής Τουµπαράκης, ο Μουσταφάς 

Μπαχράκης και Σελίµ Αχµετάκης. 

 Το 1922 ήρθανε οι Μικρασιάτες ταµπάκηδες Μανώλης Χατζηθεοδώρου, Μανώλης 

Αρξαλής, Νικ. Κουβαρντόγλου, ο Βαγγέλης Γιαννουλάκης, ο Κων. Τσίχλας και ο Γεώργιος 

Βογιατζάκης µε τον Παπαγγελή και ανοίξανε νταµπακαριά και οι ντόπιοι αδελφοί ∆ράκος και 

Μανώλης Γαλιφιανάκης, ο Σπύρος και Γιάννης Σχολιάδης, καθώς και ο Θεµιστοκλής και ο 

∆ηµήτρης Καραβιώτης”. 

 Τα βυρσοδεψεία της πόλης µας στην αρχή ήταν στην περιοχή της Χανιώπορτας. Η 

πόλη σιγά - σιγά επεκτείνονταν, µεγάλωνε πληθυσµιακά, οι συνθήκες υγιεινής απαιτούσαν 

την µετεγκατάστασή τους. Έτσι αργότερα τα βυρσοδεψεία µετακοµίζουν στον κόλπο του 

∆ερµατά κι εκεί αναπτύσσονται. Τα χρόνια περνούν και οι ίδιοι προαναφερόµενοι λόγοι τ’ 

αναγκάζουν σε νέα µετακόµιση, στην περιοχή του Στοµίου. Η µεταφορά των ταµπακαριών 

στο Στόµιο, έγινε το 1936, πριν από τον πόλεµο. 

 Στη δεκαετία του ’70, στο Στόµιο, υπήρχαν 13 ταµπακαριά. Μια έντονη οσµή και µια 

αφόρητη βρόµα έβγαζαν οι προβιές σε συνδυασµό µε τα σµήνη εντόµων, τις µυίγες, τις 

σφίγγες, τα κουνούπια και τους λινόσβουρους αλλά και τα ακάθαρτα νερά που πετούσαν εδώ 

κι εκεί οι νταµπάκηδες. ∆ίκαια η αστυνοµία και η υγιεινοµική Αρχή, µε συνεχείς πιέσεις, 

προσπαθούσαν ν’ αντιµετωπίσουν το συγκεκριµένο πρόβληµα στη µακρινή, για την εποχή 

εκείνη, περιοχή του Στοµίου, που συνδύαζε τη θάλασσα και τα νερά του ποταµού. 
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5.9 Νεώρια – Αλαταποθήκες 
 Το ενετικό λιµάνι του Ηρακλείου βρίσκεται στο τέλος της οδού 25ης Αυγούστου, του 

πεζόδροµου που ξεκινά από το κέντρο (Μεϊντάνι, Λιοντάρια) και καταλήγει στο φρούριο 

Κούλες. Πρόκειται για το παλιό λιµάνι του Ηρακλείου, που σήµερα φιλοξενεί καΐκια και 

κότερα, και η ιστορία του είναι τόσο παλιά όσο και της πόλης του Ηρακλείου. 

 Στο ενετικό λιµάνι επίσης υπάρχουν τα ενετικά νεώρια, οι χώροι δηλαδή όπου 

επισκευάζονταν τα πλοία των Ενετών. 

 Οι Ενετοί κατασκεύασαν συνολικά 19 νεώρια, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, 

χωρισµένα σε τρία συγκροτήµατα: τα Arsenali Antichi, Vechi & Arsenali Nuovi. Τα νεώρια 

του Ηρακλείου υπήρξαν ένα µεγαλεπήβολο τεχνικό έργο, η κατασκευή του οποίου χωρίζεται 

σε τέσσερις φάσεις από τον 15ο-17ο., οµαδοποιηµένα σε τρία οικοδοµικά συγκροτήµατα. 

Μεταξύ τους επικοινωνούσαν µέσα από τοξωτά ανοίγµατα και έκλειναν µε θυρόφυλλα από 

καδρόνια µε κενά διαστήµατα µεταξύ τους.  

 Σήµερα διατηρούνται µόνο 5-6 νεώρια από τα 19. Πρέπει να αναφερθεί ότι τα νεώρια 

που κοιτούν προς το ενετικό λιµάνι δεν σώζονται σε όλο τους το µήκος, αλλά µεγάλο µέρος 

τους κατεδαφίστηκε για να φτιαχτεί η παραλιακή λεωφόρος. 

 ∆ίπλα στα Arsenali Nuovi υπήρχε αποθήκη αλατιού και µια µεγάλη δεξαµενή νερού 

µε χωρητικότητα 20.000 βαρελιών, η οποία χρησιµοποιείται µέχρι και σήµερα για το πότισµα 

του πρασίνου του λιµανιού (70000 lt/Μέρα). 

 

 

 

 
Λεπτοµέρεια από το συγκρότηµα των Arsenali Nuovi πριν την 

κατεδάφιση τµήµατός τους 

Φωτ. G. Gerola 1900-1905 
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6. Κληρονοµιά που δεν υπάρχει πια 

 
 Η παλιά Ηλεκτρική δεν υπάρχει πια. Παρά το γεγονός ότι το κεντρικό κτίριο είχε 

κηρυχθεί διατηρητέο, κατεδαφίστηκε, για να πάρει τη θέση του νέο κτίριο, αυτό του 

Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Μοναδικό αποµεινάρι η νότια πρόσοψή του θα θυµίζει το 

πρώτο ηλεκτρικό εργοστάσιο της πόλης, που αρχικά κατασκευάστηκε για τις ανάγκες του 

λιµανιού της, συνδέθηκε µε την ιστορία των βιοµηχανικών της κτιρίων, -που πρώτα απ όλα 

τα άλλα κτίρια ηλεκτροδοτήθηκαν- και, στη συνέχεια, ηλεκτροδοτήθηκε σταδιακά όλη η 

πόλη από την πρώτη ∆ηµοτική Επιχείρηση Ηλεκτρισµού, πολύ πριν δηµιουργηθεί η ∆ηµόσια 

Επιχείρηση Ηλεκτρισµού. 

 Άλλα τρία από τα κτίρια ή συγκροτήµατα κτιρίων κατεδαφίστηκαν: το Σαπωνοποιείο 

κατεδαφίστηκε πλήρως, εν µέρει κατεδαφίστηκε το Μαρµαράδικο όπως επίσης ένα µεγάλο 

µέρος από τα Ταµπακαριά. Να κατεδαφιστούν κινδυνεύουν και οι Αλευρόµυλοι. 

 Τη δεκαετία του 2000 κατεδαφίστηκε το Σαπωνοποιείο στην Σοφοκλή Βενιζέλου, 

Μελισσηνών και ∆αµβέργηδων, παρά το γεγονός ότι ήταν ένα από τα 400 περίπου αξιόλογα 

κτίρια που είχαν καταγραφεί από τη µελέτη της παλιάς πόλης. Στη θέση του υψώνεται 

πολυκατοικία.  

 Το εργοστάσιο καταλάµβανε ολόκληρο οικοδοµικό τετράγωνο και αποτελούσε ένα 

σύνολο µαζί µε τους, δυτικά από αυτό, Αλευρόµυλους. Τα κτίρια του συγκροτήµατος των 

Αλευρόµυλων είναι επίσης προτεινόµενα για διατήρηση από την καταγραφή των αξιόλογων 

κτιρίων και παραµένουν έτσι στην αναρτηθείσα πολεοδοµική µελέτη της συνοικίας της Αγίας 

Τριάδας αλλά δεν έχουν κηρυχθεί διατηρητέα. 

 Από το Μαρµαράδικο της οδού Ικάρου παραµένει περίπου το ένα τρίτο του 

κτίσµατος, όπου αντιστοιχούν οι τρεις φεγγίτες που φαίνονται στο ανατολικότερο τµήµα. Στη 

θέση του υπόλοιπου εκτείνεται ο χώρος στάθµευσης παρακείµενου κέντρου διασκέδασης. 

 Τα Ταµπακαριά αποτελούσαν «ένα αξιόλογο σύνολο µε δυνατότητα αξιοποίησης τους 

για διάφορες χρήσεις». Η «λύση» που προκρίθηκε ήταν τη θέση των ανατολικότερων από 

αυτά να καταλάβει η δυτική παραλιακή λεωφόρος. Από το δυτικό τµήµα του συνόλου 

συνεχίζει να περνάει ο παλιός δρόµος. Τα κτίρια που βρίσκονται νότια του δρόµου έχουν 

ενταχθεί σε οικοδοµικά τετράγωνα του σχεδίου πόλης.  

 

 

7. Συµπεράσµατα 

 
 Το Ηράκλειο είναι η µεγαλύτερη πόλη στην Κρήτη και είναι µια πόλη ζωντανή, µε 

κίνηση χειµώνα καλοκαίρι. Είναι µία πόλη που µεγαλώνει γρήγορα και οι κάτοικοι της 

διαρκώς αυξάνουν.  Πράγµατι το Ηράκλειο αναπτύσσεται γοργά τις τελευταίες δεκαετίες 

και επεκτείνεται σε κάθε ελεύθερη γειτονική περιοχή. Όµως η επέκταση αυτή δεν ακολουθεί 

ένα ολοκληρωµένο σχεδιασµό µε πρόβλεψη για το µέλλον. Πρώτα  χτίζονται νόµιµες ή 

παράνοµες κατοικίες και η πολιτεία ακολουθεί πολλά χρόνια αργότερα προσπαθώντας να 

εφαρµόσει ένα αργοπορηµένο σχέδιο πόλης. Είναι όµως πια αργά καθώς η νέα περιοχή έχει 

ήδη κτισθεί σχεδόν στο σύνολο της χωρίς πρόβλεψη για δρόµους και για χώρους πρασίνου 

και αναψυχής. 

 Το αποτέλεσµα είναι ότι το Ηράκλειο είναι µια από τις πόλεις στην Ελλάδα µε το 

λιγότερο πράσινο και  ελάχιστα πάρκα, τους πολύτιµους αυτούς πνεύµονες της φύσης. Ακόµα 

και το  θαλασσινό αεράκι που επί αιώνες δροσίζει την Κρήτη, αδυνατεί πια να ψύξει 

αποτελεσµατικά την τσιµεντούπολη που βράζει κάθε καλοκαίρι. 

 Το  Ηράκλειο, η µεγαλύτερη πόλη της Κρήτης µε τη µεγάλη ιστορία και την ανθούσα  

οικονοµία είναι µια άσχηµη πόλη.  Χαρακτηρίζεται στα µάτια γηγενών και επισκεπτών από 

την άναρχη δόµηση, την κυριαρχία του τσιµέντου, την αµελητέα παρουσία του πράσινου και 
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την κάθε λογής ρύπανση.  ∆εν ήταν πάντοτε έτσι. Κατά τα µεταπολεµικά κυρίως χρόνια ένας 

συνδυασµός αυθαιρεσίας και κακογουστιάς µετέτρεψε το «Μεγάλο Κάστρο» των Αράβων 

και των Βενετών σε µια µεγαλούπολη όπου κυριαρχεί η περιβαλλοντική υποβάθµιση,  σε 

παραθαλάσσια πόλη µε τα νώτα στραµµένα στη θάλασσα.  

 Το Ηράκλειο δεν είναι η πιο όµορφη πόλη της Κρήτης γιατί στο παρελθόν 

θυσιάστηκαν πολλά. Βγαίνοντας από κάθε σκοτεινή περίοδο κατάκτησης ο κόσµος του 

Ηρακλείου σε πολλές περιπτώσεις προσπάθησε να σβήσει ότι του τις θύµιζε και να 

προχωρήσει µπροστά. Τότε χάθηκαν αρκετά από τα µνηµεία του που σήµερα διαβάζουµε για 

αυτά και θλιβόµαστε για την απώλεια τους. Ωστόσο,  όπως κάθε ελληνική πόλη,  προσφέρει  

σε όποιον έχει διάθεση και υποµονή για αναζήτηση και σηµάδια του ιστορικού γίγνεσθαι και 

της ιδιαίτερης φυσιογνωµίας της 

 Χωρίς να εφησυχάζουµε, ας ελπίσουµε ότι τώρα που οι πληγές του παρελθόντος δεν 

είναι πια νωπές και πληθαίνουν οι φωνές που µιλούν για ανάγκη διατήρησης των δεσµών µε 

το παρελθόν µέσα από τη συντήρηση και ανάδειξη των µνηµείων, καθώς και µε ένα πιο 

οργανωµένο ρυµοτοµικό σχεδιασµό µε κεντρικό άξονα την ποιότητα ζωής των κατοίκων του, 

το Ηράκλειο θα ανακάµψει από τα λάθη του παρελθόντος, θα γίνει οµορφότερο, καθαρότερο, 

πιο πράσινο και φιλικότερο προς τους ανθρώπους του και θα συνεχίσει να φέρει επάξια τον 

τίτλο του Μεγάλου Κάστρου, που τόσο περήφανους µας κάνει το άκουσµα του. 

 Το Ηράκλειο είναι µια πόλη που προχωράει στο µέλλον ελπίζοντας ότι οι άνθρωποι 

της θα σεβαστούν την ιστορία της και την κληρονοµιά της. 
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