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Περπατώντας στα κάστρα του 
Ηρακλείου, εξερευνήσαμε… 

 
• το Φρούριο Κούλε 
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•Το επιβλητικό φρούριο που δεσπόζει 
στην είσοδο του λιμανιού, εκεί που 

τελειώνει ο δυτικός μόλος. 
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Κατά τη Βενετοκρατία ήταν γνωστό με τα 
ονόματα Rocca a Mare ή Castello  a Mare ή 

Castello, δηλαδή φρούριο στη θάλασσα.  
Τελικά ονομάστηκε "Κούλες", όνομα που 

προέρχεται από την τούρκικη ονομασία Su 
Kulesi. 



   Θεμελιώθηκε την τρίτη δεκαετία του 
16ου αι. πάνω σε μια μικρή 
βραχώδη έξαρση, όπου παλιότερα 
υπήρχε ένας ψηλός στρογγυλός 
πύργος με επάλξεις. 
 

• Επειδή η επάνω επιφάνεια της 
βραχώδους έξαρσης, όπου χτίστηκε 
το φρούριο, ήταν αρκετά μικρότερη, 

οι Βενετοί αναγκάστηκαν να 
συμπληρώσουν την έκταση του 
φυσικού βράχου με αποθέσεις 

μεγάλων ποσοτήτων φερτών βράχων 
και ογκόλιθων. Το υλικό αυτό 

μεταφερόταν κυρίως από το νησάκι 
Ντία και την περιοχή των Φρασκιών.  

 
 



• Η κύρια δύναμη πυρός του φρουρίου είχε 
συγκεντρωθεί στο ισόγειο. Μεγάλες 

κανονιοθυρίδες είχαν δημιουργηθεί στα 
εξωτερικά τοιχώματα. Στο ισόγειο υπήρχαν 

ακόμη μια μεγάλη δεξαμενή νερού, μια 
φυλακή και διάφοροι αποθηκευτικοί χώροι 

τροφίμων και πολεμοφοδίων. 



•  Με τα χρόνια ο Κούλες 
κατέληξε να γίνει το 
σήμα κατατεθέν του 

Χάνδακα. Το φτερωτό 
λιοντάρι του Αγίου 

Μάρκου, επιβλητικό και 
ανάγλυφο σε τρεις 
μαρμάρινες πλάκες 
εντοιχισμένες στο 
φρούριο εποπτεύει 

ακόμη αυτό το σπουδαίο 
μνημείο. 
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Περπατώντας στα κάστρα του 
Ηρακλείου, εξερευνήσαμε… 

 

 

 

το Φρούριο του Παλαιόκαστρου   

 

 



Φρούριο του Παλαιόκαστρου 

• Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μεσαιωνικά μνημεία 
του νησιού.  

   Είναι χτισμένο στον όρμο των Φρασκιών  και 
αποτελείται από τρία ανισόπεδα επίπεδα . 
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Η είσοδος γίνεται από την κεντρική πύλη που 
βρίσκεται νότια και είναι η μοναδική πύλη σε 
κάστρο της Κρήτης που είναι σκαλισμένη κατά το 
ήμισυ πάνω στο βράχο. 
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Βορειοανατολικά και για να φαίνεται από μακριά 
είναι ενσωματωμένος πάνω στην κεντρική 
τοιχοποιία ο φτερωτός λέοντας του Αγίου 
Μάρκου, αντίστοιχος έμβλημα βρίσκουμε στο 
Κάστρο του Κούλε. 



5/13/15 

Το φρούριο του Παλαιοκάστρου ξεκίνησε 
να χτίζεται το 1573, ολοκληρώθηκε το 

1595 και βασίστηκε σε σχέδιο που 
εκπονήθηκε βάση οδηγιών του 
αρχιστράτηγου Latino Orsini. 



• Στο χαμηλότερο επίπεδο που ήταν οι πυριτιδαποθήκες  και 
ακριβώς  δίπλα τους υπήρχε δεξαμενή Νερού που μάζευε το 

βρόχινο νερό . Στο δεύτερο επίπεδο και πάνω από τις 
πυριτιδαποθήκες βρισκόταν οι στρατώνες.  

• Το φρούριο του Παλαιοκάστρου χτισμένο για να προστατεύει 
μαζί με τον Φρούριο του Κούλε  τον κόλπο της Αμουδάρας.  
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.  

Τέλος στο τρίτο και ανώτερο 
επίπεδο υπήρχε η εκκλησία του 

κάστρου. 
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Η τοιχοποιία του φρουρίου ακόμη και σήμερα 
εντυπωσιάζει με την επιμέλεια της στην κατασκευή των 
ισχυρών τοίχων και των άψογων λεπτομερειών. Στη ΒΑ 
γωνία σώζονται τα ανάγλυφα του φτερωτού λέοντα του 
Αγίου Μάρκου και των εμβλημάτων αξιωματούχων της 

εποχής.  



• Η εντυπωσιακή και άριστα 
σωζόμενη σήμερα καμαρωτή 

είσοδος του φρουρίου 
διαμορφώθηκε στη νότια πλευρά 

του και είναι εν μέρει λαξεμένη στο 
φυσικό βράχο.  

          «Το φρούριο αυτό είναι 
ικανό, με μέτρια δράση, να 

αντεπεξέλθει σε κάθε ενδεχόμενη 
επίθεση και να προστατέψει 

αποτελεσματικά πλοία, που θα 
μετέφεραν βοήθεια, γιατί εκεί 

υπάρχει καλό αγκυροβόλιο»  -Fr. 
Basilikata- 
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Περιήγηση στην πόλη μας 
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Με την εξαιρετική ξενάγηση του Φιλόλογου –
Αρχαιολόγου κου  Νίκου  Γιγουρτάκη, είδαμε το 
Ηράκλειο όπως δεν το είχαμε δει ποτέ.  
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Διαβάσαμε μαζί το ψηφιδωτό της  Ιστορίας στα 
μνημεία της πόλης μας 
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Με αφετηρία τη μακέτα του Ενετικού 
Χάνδακα στο Ιστορικό Μουσείο, ακούσαμε 
την Ιστορία της πόλης εδώ και 12 αιώνες 
μέχρι σήμερα. 
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Περιηγηθήκαμε στο ναό του Αγίου Πέτρου Δομηνικανών
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περπατήσαμε στο Μπεντενάκι  
και στο Ενετικό λιμάνι 
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Επισκεφτήκαμε τον Άγιο Τίτο  

και τη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. 
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Μάθαμε για το Παλλάτσο Ιττάρ 
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Eίδαμε το Δουκικό Ανάκτορο και 

την Κρήνη Μοροζίνι 
 ( Λιοντάρια)  
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•Επισκεφτήκαμε την κρήνη Μπέμπο. 
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•Τέλος φτάσαμε στην πύλη του Ιησού και γνωρίσαμε  
τις πύλες του Ενετικού Κάστρου. 
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•Μάθαμε για τη σημαντική απώλεια του Ναού 
του Σωτήρα και προβληματιστήκαμε για τη 
σχέση της σύγχρονης πόλης με το παρελθόν 

της. 
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      Aπό τα κάστρα του 
Ηρακλείου… βρεθήκαμε στα 

κάστρα των Χανίων 
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•Φιλοξενηθήκαμε στο παλιό 
Παρθεναγωγείο από το Κ.Π.Ε Βάμου 
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• παίζοντας ένα παιχνίδι χαμένου θησαυρού 
κάναμε  «Μια βόλτα στα Χανιά 5500 χρόνων!!!» 
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Περπατήσαμε στην Παλιά Πόλη 
και το Ενετικό Λιμάνι 
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πήγαμε  στην Καθολική 
Εκκλησία 
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στην Εβραϊκή Συναγωγή 
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στο φρούριο Φιρκά 
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στο Ναυτικό μουσείο 
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στο Αρχαιολογικό μουσείο 
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• στα Νεώρια και σε πολλά άλλα μνημεία της 
Βυζαντινής, της Ενετικής, της Οθωμανικής 

και της νεότερης περιόδου. 
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Δράσεις στο σχολείο 
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Δώσαμε ζωή σε ένα παλιό 
ποδήλατο,  
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με ζωντανά χρώματα και όμορφα λουλούδια  
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στολίζοντας μια  γωνιά στο  σχολείο 
με χρώματα και αρώματα . 



μετατρέποντας το σε σύμβολο 
της Ομάδας μας  
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Όλοι μαζί φυτέψαμε στη 
αυλή του Σχολείου  δένδρα 

και αρωματικά φυτά  



5/13/15 

κάνοντας έντονη την παρουσία της 
Ομάδας  μας στη ζωή του Σχολείου  
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και στέλνοντας ένα μήνυμα στους 
συμμαθητές μας να σέβονται το 

περιβάλλον. 



5/13/15 

και να δουλεύουν για ένα όμορφο σχολείο 



Περπατώντας στα κάστρα του 
Ηρακλείου… 

Χαράχτηκαν  ανεξίτηλα  μέσα μας   τα 
λόγια του Καζαντζάκη… 

 

 

 

 



«Ν' αγαπάς την ευθύνη.  Να λες:  Εγώ, εγώ 
μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης.  Αν 

δε σωθεί, εγώ φταίω.» 
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Συντονιστές Προγράμματος 
 

  

Ασλάνης Νίκος  

Τσαχάκη Αριάδνη 

Μηλιαράκη Μαρία 

Κοκκινογένη Μαρία 

 


