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Επίσκεψη στο μουσείο αλιείας

Οι επισκέπτες που αγαπούν τη θάλασσα αλλά και όχι μόνο, σίγουρα θα

μαγευτούν από την ιστορία και την μαγεία των εκθεμάτων, όπως τις αρχαίες

άγκυρες, τα καμάκια, τα πυροφάνια, τα αλιευτικά σκάφη, τα εργαλεία των

ψαράδων, τα κογχύλια, τα σφουγγάρια, τα εχινόδερμα κ.α.



Εντυπωσιακά κογχύλια σε διάφορες 

αποχρώσεις, μεγέθη, σχήματα και 

σχέδια… τόσο προσεγμένα από τη 

φύση…



Αλιευτικά σκάφη… χειροποίητα, ξύλινα,  

παλιά, σύγχρονα… 

Εργαλεία ψαράδων 



48 διαφορετικά είδη ψαριών από την παραλία του Κολυμβαρίου, σε γυάλες



Οι απρόβλεπτες βραχονησίδες 



Η ζωή στο Αιγαίο 



Επίσκεψη στα Ανώγεια 

Τα Ανώγεια απέχουν 52 χιλιόμετρα από την πόλη του Ρεθύμνου και 36 χιλιόμετρα 

από το Ηράκλειο. Το όνομά τους οφείλεται στην τοποθεσία, που είναι χτισμένα 

δηλαδή σε ανώγειο μέρος (άνω + γαία). Πρόκειται για μαγευτικό χωριό που προκαλεί 

δέος σε κάθε επισκέπτη. Εκεί μαθαίνει κανείς την έννοια της κρητικής παράδοσης και 

φιλοξενίας.  

Ο πληθυσμός των Ανωγείων έχει διατηρήσει αναλλοίωτη στην πάροδο του χρόνου τη 

γλώσσα και την ιδιότυπη διάλεκτο΄, κατά την οποία η προφορά, βαρέα και ευθεία, 

παρουσιάζεται χαρακτηριστική ειδικότερα στα "λάμδα" και "ρο". 

Οι περισσότεροι κάτοικοι, διατηρούν τα επώνυμά τους χωρίς την κατάληξη - ακης





Το σπίτι του Νίκου Ξυλούρη

Βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του χωριού. Τους επισκέπτες καλοδέχονται οι αδερφές του.

Το σπίτι δεν είναι μεγάλο. Ένα δωμάτιο όλο κι όλο, γεμάτο όμως με κειμήλια, φωτογραφίες και 

πολλές αναμνήσεις. 



Στην πλατεία συναντάμε ένα παραδοσιακό

καφενείο πολλών χρόνων, με φωτογραφίες και

έγγραφα που αναδεικνύουν την διαχρονικότητά του

και την αποκλειστικότητά του.





Επίσκεψη στο Βοτανικό πάρκο 

Το πάρκο αυτό είναι τόπος

παραδεισένιος που ταυτόχρονα

συνδυάζει την εκπαίδευση και

την ψυχαγωγία!

Στο μικροκλίμα του οφείλεται

το γεγονός ότι ευημερούν φυτά

από όλο τον κόσμο… φιλοξενεί

εκατοντάδες είδη βοτάνων,

καλλωπιστικών και

φαρμακευτικών φυτών και

δέντρων.





Το μήλο του καγκουρό κατάγεται από την Αυστραλία, τα φρούτα του πρέπει 

να είναι πολύ ώριμα και φρέσκα για να φαγωθούν. Έχει πολλές ιατρικές χρήσεις. 



Το αβοκάντο είναι πολύ διαδεδομένο στην Ελλάδα, παρόλο που μας ήρθε από 

την κεντρική Αμερική. Έχει πολλές ευεργετικές ιδιότητες στην υγεία του ανθρώπου 

και την ομορφιά. 



Το πεπίνο έφτασε στο πάρκο από την Αμερική και παράγει φρούτα όμοια με 

τα πεπόνια. Τα φρούτα αυτά είναι πολύ δημοφιλή στην Ζηλανδία.



Η πυκροδάφνη ή αλλιώς σφάκα

είναι ένα δηλητηριώδες φυτό (περιέχει

ένα δηλητηριώδες γαλακτώδες υγρό)

και γι’ αυτό δεν έχει φυσικούς εχθρούς.

Φυτεύεται σε δρόμους για να απωθεί

ζώα.



Ο έβενος ο κρητικός είναι ενδημικό φυτό, ο πρίγκιπας της

κρητικής χλωρίδας. Τα άνθη του έχουν βαθύ κόκκινο χρώμα, και

χρησιμοποιούνταν για να γεμίζουν μαξιλάρια. Τρέφονται κουνέλια.

Μπορεί να φυτρώσει στα πιο άγονα και φτωχά εδάφη.



Η μέντα είναι ισχυρό φαρμακευτικό φυτό και χρησιμοποιείται ως

αφέψημα και αιθέριο έλαιο και καρύκευμα στη μαγειρική.



Η φασκομηλιά απαντάται

στη Μεσόγειο, έχει έντονο

άρωμα, χρησιμοποιείται ως

αφέψημα και ως καρύκευμα

και καλλιεργείται για τις

φαρμακευτικές ιδιότητές του.

Ακόμη, έχει καλλωπιστικές

ιδιότητες στη γυναίκα:

ανοίγει το χρώμα των

μαλλιών και ενυδατώνει το

δέρμα.



Το θυμάρι, καθιερώθηκε ως φάρμακο το 16ο αι. είναι αντιαλλεργικό, αντίδοτο για 

δαγκώματα φιδιών και πονοκέφαλο. Έχει έντονη μυρωδιά, ιδιαίτερα το άγριο, και 

χρησιμοποιείται πολύ στην κρητική μαγειρική. Από θυμάρι γίνεται το 2ο καλύτερο 

μέλι (σε διατροφική αξία). 



Η μαλοτήρα φύεται αποκλειστικά στην Κρήτη.

Υποστηρίζεται ότι η σωστή ονομασία του είναι σιδερίτης

και όχι μαλοτήρα. Έχει πολλές ευεργετικές

φαρμακευτικές ιδιότητες (π.χ. για το νευρικό σύστημα).

Συνδυάζεται στο τσάι με χαμομήλι ή μαντζουράνα.



Η λουίζα έχει προέλευση

από τη Λατινική Αμερική.

Είναι καταπραϋντικό και

έχει άρωμα λεμονιού. Έχει

πολλές χρήσεις στη

φαρμακευτική και στην

καλλωπιστική.

Θεωρείται εξαιρετικό στο

αδυνάτισμα και προσφέρει

ήρεμο ύπνο καθώς

ανακουφίζει από το στρες.



Καταγόμενο από τη Μεσόγειο, το μελισσόχορτο φύεται σε ορεινές

άγονες περιοχές. Είναι αρωματικό μπαχαρικό και έχει πολλές

φαρμακευτικές ιδιότητες.



Ο βασιλικός προέρχεται από την Ινδία και το

Ιράν. Είναι πολύ αρωματικό και χρησιμοποιείται

στη μαγειρική κυρίως αποξηραμένος. Επίσης,

κατέχει σημαντικό ρόλο στην ελληνική λαϊκή και

θρησκευτική παράδοση.



Το δεντρολίβανο, είναι αρωματικό και φαρμακευτικό  φυτό και συναντάται σε 

πετρώδεις περιοχές της Ελλάδας. Το αφέψημα των φύλλων του αποτελεί ισχυρό 

πεπτικό τονωτικό, διεγείρει την κυκλοφορία του αίματος στον εγκέφαλο και είναι 

κατά των ζαλάδων και των πονοκεφάλων. 



Η λεβάντα κατάγεται από τη

Γαλλία και την Ιταλία. Έχει

πιο σκουρόχρωμα πράσινα

φύλλα από τις άλλες λεβάντες.

Θεραπεύει τη λαρυγγίτιδα,

εκζέματα, βοηθά την

εξαφάνιση της πιτυρίδας,

καταπραΰνει τη δυσπεψία.

Τέλος χρησιμοποιείται και

στη μαγειρική.



Η βαλεριάνα είναι ανθοφόρο φυτό, απαντάται στην

Ασία, Ευρώπη και Βόρεια Αμερική. Έχει απίστευτες

θεραπευτικές ιδιότητες και δυνατή οσμή. Σε αυτά τα

χαρακτηριστικά του οφείλεται το όνομά του, που

προέρχεται από τη λατινική λέξη valere.

Η βαλεριάνα χρησιμοποιείται ως υπνωτικό,

αγχολυτικό, και κατευναστικό.



Το μπλε έλατο είναι κωνοφόρο μεγάλης

ανάπτυξης. Φυτρώνει σε ηλιόλουστες περιοχές

με έντονη ατμοσφαιρική υγρασία, καθώς και

υγρά, αμμώδη ή ελαφρώς ασβεστώδη εδάφη.

Φτάνει το ύψος των 12-15 m. Είναι φυτό

εισαγωγής και μπορεί να διατηρηθεί για

μεγάλο χρονικό διάστημα σε γλάστρα.



Επίσκεψη στην οικία του Ελ. Βενιζέλου



Η πρώτη σάλα. Εκεί καλωσόριζε τους επισκέπτες του…

Κάδρο στο οποίο 

απεικονίζεται νέος 



Κατά την κατοχή της Κρήτης από τους Γερμανούς, πολλά βιβλία, ολόκληρες συλλογές και

τόμοι κλέβονται, καίγονται ή καταστρέφονται. Όσα βιβλία μπόρεσαν να σωθούν από τους

γείτονές του, βρίσκονται στην τοπική βιβλιοθήκη των Χανίων.

Η τεράστια βιβλιοθήκη του…



Η τραπεζαρία είναι ένα ολόκληρο δωμάτιο…

Η μοκέτα είναι η ίδια από την εποχή 

διαμονής του Βενιζέλου στο σπίτι.



Στα χρόνια της κατοχής η οικεία του Βενιζέλου έγινε στρατηγείο και κατοικία του εκάστοτε

διοικητή. Το δωμάτιο αυτό κατά το Βενιζέλο, λειτουργούσε ως χώρος για το βοηθητικό

προσωπικό του, οι Γερμανοί όμως το μετέτρεψαν σε χώρο αναψυχής με κοροϊδευτικές

τοιχογραφίες. Είναι όμως σημαντικό να μην καταστραφούν οι τοιχογραφίες, διότι από εκεί

λαμβάνουμε πληροφορίες για τον τρόπο διασκέδασής τους. Εξάλλου αποτελούν και αυτές

αναπόσπαστα μέρη του κτιρίου!



Το 1945, το σπίτι βομβαρδίζεται και καταστρέφεται μέρος της δυτικής

πλευράς. Οι Γερμανοί το επισκευάζουν και αναστηλώνουν, μιας και ήταν

στρατηγείο τους και κατοικία του Διοικητή.



Το «Ανάθεμα» κατά του Βενιζέλου

Η σύγκρουση Βενιζέλου και Κωνσταντίνου για την έξοδο της χώρας στον Α΄

Παγκόσμιο Πόλεμο, προκάλεσε και το διχασμό του λαού. Γίνονταν εχθροπραξίες

και βαρβαρότητες ανάμεσα σε βενιζελικούς και βασιλικούς.

Οι πολιτικοί αντίπαλοι του Βενιζέλου, υποκίνησαν το «Ανάθεμα» κατά αυτού Τέλη

του 1930, χτίστηκαν βασιλικοί στάβλοι στο Γουδί, και χρησιμοποιήθηκαν για

δάπεδο οι λίθοι του αναθέματος.



Το αυτοκίνητο του Βενιζέλου με τα σημάδια από τις σφαίρες

Απόπειρα δολοφονίας Βενιζέλου 

(1933), Κηφισιά, Αθήνα. 

Τραυματίζεται η γυναίκα

του, Έλενα, και ο οδηγός

του, Γιάννης Νικολάου.

Η γυναίκα του

βρίσκεται στο νοσοκομείο

Ευαγγελισμός.



Υπνοδωμάτιο Βενιζέλου

Το ανεπίσημο γραφείο του. 

Εκεί καθόταν και χαλάρωνε.

Φωτογραφίες των γονιών του. 



Το υπνοδωμάτιο της Έλενας



Ο ξενώνας



Το κρεβάτι ξαπλωμένος στο οποίο πέθανε

Στις 13 Μαρτίου υπέστη

εγκεφαλική συμφόρηση λίγο

μετά τις 7 το πρωί, αφότου

είχε ξυπνήσει. Άρχισε να

ψευδίζει -ένδειξη εγκεφαλικού

επεισοδίου- και η σύζυγός του

κάλεσε τον Γάλλο καθηγητή

Ντε Ζεν. Ξανακοιμήθηκε

αλλά έκτοτε έχασε τις

αισθήσεις του για τα πέντε

επόμενα εικοσιτετράωρα.

Έφυγε από τη ζωή στις 08:05

το πρωί της 18ης Μαρτίου του

1936.



Προσωπικά αντικείμενα αυτού και της γυναίκας του. 


