Πιαηεία 25ες Μαρηίοσ:
Βρίςκεται ςτθ ςυμβολι Βιβιλάκθ και Βλαςτοφ και πιρε το όνομά τθσ από τθν θμερομθνία
ζναρξθσ τθσ ελλθνικισ επανάςταςθσ του 1821. Θ διαμόρφωςθ του αίκριου ςτθν πλατεία
25θσ Μαρτίου οφείλεται ςτον Μ. Αςτρινό και τουσ ςυμμακθτζσ του από το Γυμνάςιο
Αρρζνων κα Κθλζων (ςχ. ζτοσ 1945-46), όπωσ αναφζρει θ επιγραφι πίςω από τθν κρινθ.

Οδός Αγίας Βαρβάρας:
Ο ναόσ τθσ Αγίασ Βαρβάρασ είναι από τουσ παλαιότερουσ ναοφσ τθσ πόλθσ και βρίςκεται
ςτθν ομϊνυμθ οδό. Ο ναόσ τθσ Αγίασ Βαρβάρασ εμφανίηεται ςτουσ ενετικοφσ χάρτεσ από το
1613, ςτον ίδιο χϊρο που βρίςκεται και ο ςθμερινόσ, μεταγενζςτεροσ ναόσ. Θ εκκλθςία που
βρίςκεται ςιμερα ςτθν οδό Αγίασ Βαρβάρασ, χτίςτθκε το 1885. Από το 1898 ζωσ το 1907,
περίοδο τθσ ρωςικισ κατοχισ για το ζκυμνο, ο ναόσ παραχωρικθκε από τον Επίςκοπο
Διονφςιο Καςτρινογιαννάκθ ςτουσ ομόκρθςκουσ ϊςουσ ςτρατιϊτεσ για να εκτελοφν τα
κρθςκευτικά τουσ κακικοντα. Αυτοί, μάλιςτα, αφιζρωςαν ςτο ναό το μεςαίο πολυζλαιο, ο
οποίοσ είναι ρϊςικθσ καταςκευισ, ςαν ελάχιςτο ενκφμιο αιϊνιασ φιλίασ ανάμεςα ςτουσ
δφο ομόδοξουσ λαοφσ. Στθν οδό αυτι ςτεγάηονταν μζχρι πρόςφατα, ςτο κτιριο πίςω από το
ναό θ δθμοτικι βιβλιοκικθ. Στον αρικμό 26 τθσ οδοφ βρίςκεται θ αίκουςα του κατθχθτικοφ.

Οδός Αγίοσ Φραγθίζθοσ:
Ριρε το όνομά τθσ από τον Άγιο Φραγκίςκο, άγιο των Ενετϊν και προςτάτθ των φτωχϊν και
των αδφναμων. Θ εκκλθςία του Αγίου Φραγκίςκου αποτελοφςε το κφριο ναό Μονισ του
τάγματοσ των Φραγκιςκανϊν. Εκτόσ από το ναό ςϊηονται και δφο ερειπωμζνα παρεκκλιςια
ακριβϊσ ανατολικά του. Εντυπωςιακό είναι το κφρωμα τθσ ειςόδου με κιονόκρανα
ςφνκετου ρυκμοφ. Αυτι τθν εποχι γίνονται αναςκαφζσ και ζχουν βρεκεί αξιόλογα
αρχαιολογικά ευριματα με ςπουδαιότερα τουσ τάφουσ Βενετϊν ευγενϊν. Στο τζλοσ του
δρόμου βρίςκεται το διπλό κφρωμα του Τοφρκικου ςχολείου που είναι μία από τισ ειςόδουσ
τθσ πλατείασ Μικραςιατϊν. Το καμαρωτό ενετικό κφρωμα είναι διακοςμθμζνο με κλαδιά
αμπελιοφ. Είναι το μόνο του οποίου ςϊηεται το χρϊμα, πράςινο ςτα φφλλα και κόκκινο ςτα
ςταφφλια. Στθ οδό βρίςκεται ακόμθ θ αίκουςα τθσ "Ελλθνικισ Ρεριθγθτικισ Λζςχθσ", που
διοργανϊνει διάφορεσ εκδρομζσ, ςυμμετζχει ςτο καρναβάλι και ετοιμάηει αποκριάτικουσ
χοροφσ για μικροφσ και μεγάλουσ.

Οδός Θεόδωροσ Αρακπαηδόγιοσ:
Ριρε το όνομά τθσ από τον παλιό αντιδιμαρχο ενϊ παλαιότερα ονομάηονταν οδόσ
Κεςςαλονίκθσ. Θ οδόσ αυτι ξεκινά από τθν κρινθ Rimondi και καταλιγει ςτθν Κυρία των
Αγγζλων. Στο δρόμο αυτό μποροφμε να παρατθριςουμε πολλά κιόςκια που ζχουν
διατθρθκεί από τθν τουρκοκρατία. Στο κτιριο με τον αρικμό 50 ςτεγάηονταν επί
Ενετοκρατίασ το Ραλάτι του Επιςκόπου ςτο οποίο διζμενε ο επίςκοποσ μαηί με λίγουσ
μοναχοφσ που μοίραηαν τροφι ςτουσ άπορουσ κατοίκουσ τθσ πόλθσ. Στο νοφμερο 30 τθσ
οδοφ βρίςκεται το μοναδικό ςπίτι που διακζτει δφο κιόςκια, ζνα που βλζπει ςτθν οδό
Αραμπατηόγλου και ζνα ςτθν οδό αδαμάνκιουσ και ςτο οποίο κατοικοφςαν χανοφμιςςεσ.

Τζλοσ ςτο νοφμερο 48 τθσ οδοφ βρίςκεται το ςκονιςμζνο μουςείο ενάλιασ ηωισ, που πλζον
δεν λειτουργεί και τα εκκζματά του ζχουν μεταφερκεί ςε αποκθκευτικό χϊρο.

Οδός Αρθαδίοσ:
Ραλαιότερα ονομαηόταν ο «δρόμοσ τθσ Άμμου» διότι τα ςπίτια που βρίςκονται ςιμερα ςτθ
βορινι πλευρά του δρόμου παλαιότερα δεν υπιρχαν. Αργότερα, όταν για πρϊτθ φορά οι
ϊςοι (1898-1909) ζδωςαν επίςθμα ονόματα ςτουσ δρόμουσ του εκφμνου, ονομάςτθκε
οδόσ Τςάρου, προσ τιμιν του αυτοκράτορα τουσ. Ιταν και εξακολουκεί να είναι ζνασ από
τουσ πιο εμπορικοφσ δρόμουσ του εκφμνου.
Επί τθσ Αρκαδίου βρίςκεται το τηαμί Καρά Μουςά Ραςά. Κατά τθν περίοδο τθσ Ενετοκρατίασ
ςτθ κζςθ αυτι βριςκόταν μονι αφιερωμζνθ ςτθν Αγία Βαρβάρα. Το όνομά του τηαμιοφ
προζρχεται από τον Τοφρκο διοικθτι των ναυτικϊν επιχειριςεων για τθν κατάλθψθ του
εκφμνου (1646). Στθ δυτικι πλευρά του οικοπζδου υπάρχει ο ερειπωμζνοσ μιναρζσ του ο
οποίοσ δεν φαίνεται εξαιτίασ τθσ βλάςτθςθσ. Στο μπροςτινό μζροσ του τηαμιοφ βρίςκεται
μία ςτεγαςμζνθ με κόλο κρινθ που αποτελοφςε αναπόςπαςτο τμιμα του ςυγκροτιματοσ
και ζχει δφο όψεισ: μία από τθν πλευρά τθσ οδοφ Αρκαδίου και μία από τθν αυλι του
τηαμιοφ.
Στο νοφμερο 154 τθσ Αρκαδίου, το παλιό ενετικό κτιριο γνωςτό και ωσ οικία Δρανδάκθ,
ςτεγάηονταν από τθσ αρχζσ του 20ου αιϊνα ζωσ και τα τζλθ του 1930 το αγγλικό
τθλεγραφείο. Χαρακτθριςτικό του κυρϊματοσ είναι ότι φζρει διπλι επιγραφι, οκωμανικι
και ελλθνικι, που αναφζρει Δόξα να ζχει ο Κεόσ (Αλλάχ) και να ςϊηει τον κτιτορα.
Στον αρικμό 182 βρίςκεται ζνα πολφ καλά ςυντθρθμζνο κιόςκι. Εδϊ βριςκόταν παλιά το
πρϊτο Δθμοτικό Νοςοκομείο, το "Χατηθγρθγοράκειο" με είςοδο από τθν οδό
Χατηθγρθγοράκθ ςτον αρικμό 5. Ριο παλιά ιταν το ςπίτι του Εδεχζμ Κλαψαράκθ, ιδρυτι του
Τοφρκικου ςχολείου.
Ακόμα, ςτθ γωνία των οδϊν Αρκαδίου και Μελιδϊνθ υπιρχε για πολλά χρόνια το
Δθμαρχείο του εκφμνου ενϊ ςιμερα ςυςτεγάηονται ο Σκακιςτικόσ όμιλοσ ρεκφμνου, ο
όμιλοσ Μπρίτη και θ Χορωδία.

Οδός Δκκαλοσήι Βερλάρδοσ:
Ονομάςτθκε από τον Εμμανουιλ Βερνάρδο (1777-1852) ο οποίοσ γεννικθκε ςτο ζκυμνο.
Αργότερα πιγε ςτθν Κωνςταντινοφπολθ για να ςυμπλθρϊςει τισ ςπουδζσ του και είναι
γνωςτόσ για τθ δράςθ του ςτο Λάςιο όπου κατάφερε και ίδρυςε ελλθνικό τυπογραφείο.
Ιταν ο πρϊτοσ Κρθτικόσ που μυικθκε ςτθ Φιλικι Εταιρεία. Στθν οδό αυτι ςυναντάμε το
Τηαμί Νερατηζ και το Λςτορικό - Λαογραφικό Μουςείο του εκφμνου που ςτεγάηεται ςε ζνα
Βενετςιάνικο αρχοντικό. Στον αρικμό 30 μποροφμε να παρατθριςουμε ζνα από τα πιο
ενδιαφζροντα κυρϊματα του εκφμνου.

Οδός Βηβηιάθε:
Ριρε το όνομά τθσ από τον λόγιο Εμμανουιλ Βιβιλάκθ (1806-1880) ο οποίοσ είχε ςθμαντικι
δράςθ τόςο ςτθν επανάςταςθ του 1821 όςο και ςτθν επανάςταςθ του 1940. Θ φιλοπατρία

του Βιβιλάκθ δεν περιορίςτθκε ςτο πεδίο τθσ μάχθσ αλλά εκδθλϊκθκε και με τθν ζκδοςθ
τθσ εφθμερίδασ αδαμάνκυσ με ιδία ζςοδα.

Οδός Παύιοσ Βιαζηού
Θ οδόσ Ρ. Βλαςτοφ (πρϊθν Κοραι/ Αςωμάτων) ενϊνει τθν πλατεία 25θσ Μαρτίου με τθν
οδό Αρκαδίου. Ο Ραφλοσ Βλαςτόσ (1860- 1910) χαρακτθρίηεται ωσ ο πατζρασ τθσ κρθτικισ
λαογραφίασ κακϊσ ανζλαβε τθν ςυλλογι των δθμοτικϊν τραγουδιϊν τθσ Κριτθσ, τθν
καταγραφι λθμμάτων τθσ κρθτικισ διαλζκτου, ςτοιχείων του κοινωνικοφ βίου και
αναρίκμθτων άλλων πλθροφοριϊν οι οποίεσ ςυνζκεςαν 93, ανζκδοτουσ ωσ επί το πλείςτον,
τόμουσ λαογραφικοφ υλικοφ. Ο Ρ. Βλαςτόσ ιταν επίςθσ γνϊςτθσ τθσ Βυηαντινισ μουςικισ
τθν οποία διδάχτθκε από τον μουςικοδιδάςκαλο Κωνςταντίνο Ψαρουδάκθ.

Οδός Γοβαηδηδάθε Ιωάλλε:
Ονομάςτθκε από τον βουλευτι του εκφμνου Λωάννθ Γοβατηιδάκθ. Στο τζλοσ τθσ οδοφ
βρίςκεται θ πίςω πόρτα του Τοφρκικου ςχολείου, με επιγραφι ςτθν οποία αναγράφεται:
«Αυτό το ςχολείο το ζχτιςε ο Εδεχζμ Κλαψαράκθσ για να πθγαίνουν τα κθλυκά παιδιά αυτισ
τθσ πόλθσ. Το «Τοφρκικο ςχολείο», όπωσ το αποκαλοφν οι εκεμνιϊτεσ, είναι το παλιότερο
ςχολικό κτιριο του εκφμνου και ςιμερα ςτεγάηει το 1ο Δθμοτικό Σχολείο τθσ πόλθσ μασ.
Στο ίδιο χϊρο λειτουργοφςε οκωμανικό ςχολείο κθλζων. που ιδρφκθκε το 1795.

Οδός Γαζθαιογηάλλε:
Ρρϊθν Ελιςάβετ με χαρακτθριςτικό ςχιμα Γ. Στον αρικμό 5 υπάρχει ζνα εντυπωςιακό
ενετικό κφρωμα. Ο Λωάννθσ Βλάχοσ ι Δαςκαλογιάννθσ (1725-1771) τζκθκε επικεφαλισ ςτθν
εξζγερςθ των Σφακίων το 1770, ενϊ αργότερα ςυμμετείχε ςε κλεφτοπόλεμο ο οποίοσ ζλθξε
με τθν χοριγθςθ αμνθςτίασ από τουσ Οκωμανοφσ αλλά και τθν επιβολι πολλϊν κυρϊςεων
ςτουσ Σφακιανοφσ κακϊσ και τθν φυλάκιςθ και εκτζλεςθ του Δαςκαλογιάννθ και των
ςυντρόφων του. Το προςωνφμιο Δαςκαλογιάννθσ οφείλεται ςτθν μόρφωςθ που ζλαβε ςτο
εξωτερικό. Το κτίριο τθσ ςυγγραφζωσ Μαρίασ Τςιριμωνάκθ που βρίςκεται ςτθν οδό ςτο
νοφμερο 2-4, παλαιότερα λειτουργοφςε ςαν Λζςχθ ϊςων Αξιωματικϊν.

Οδός Αζαλαζίοσ Γηάθοσ:
Κάκετο ςτενό ςτθν οδό Σαλαμίνοσ που τθν ενϊνει με τθν οδό Μάρκου Μπότςαρθ. Ριρε το
όνομά τθσ από τον ςπουδαίο οπλαρχθγό τθσ Ελλθνικισ επανάςταςθσ του 1821.

Οδός Δζληθής Αληηζηάζεως:
Επί Ενετοκρατίασ ονομάηονταν "Grande Ruga", δθλαδι Μεγάλοσ Δρόμοσ, και ιταν ο πιο
εμπορικόσ δρόμοσ του εκφμνου. Στον δρόμο αυτό βρίςκεται θ Μεγάλθ Ρόρτα ι Ρόρτα
Guora που αποτελοφςε τθν κφρια είςοδο για τθν πόλθ. Το μεγάλο πζτρινο πθγάδι, είχε

δίπλα του ςτα χρόνια των Ενετϊν μια όμορφθ κρινθ που ςυμπλιρωνε το ςτολιςμό τθσ
πλατείασ. Στον αρικμό 84, βρίςκεται το "Κζντρο Βυηαντινϊν Τεχνϊν", ςε οίκθμα που παλιά
ιταν το ςπίτι Τοφρκου Αγά (Μουλαμεχμετάκθ).

Δθθιεζηαζηηθό Μοσζείο:
Το Εκκλθςιαςτικό Μουςείο λειτουργεί από το 1995. Σε αυτό, πζρα από τα κειμιλια που
βρίςκονται ςτο Μουςείο και αποτελοφν δθμιουργιματα πίςτθσ, όπωσ εικόνεσ, ιερά ςκεφθ,
βιβλία κ.α. βρίςκεται και ο μθχανιςμόσ τθσ μεγάλθσ παλιάσ καμπάνασ που βριςκόταν ςτο
πιο ψθλό μζροσ του καμπαναριοφ.

Δκπορηθή Τράπεδα – Καζηρηλογηαλλάθε 23
Το 1924 αγοράηεται το ακίνθτο μεταξφ των οδϊν Επιςκ. Δ. Καςτρινογιανάκθ Αρ. 21 και
Τςαγρι, δίπλα ςτο προςκφνθμα των Αγίων Αποςτόλων με είςοδο και από τισ δυο οδοφσ και
ξεκινά θ λειτουργία του καταςτιματοσ εκφμνου τθσ Εμπορικισ Τραπζηθσ. Ράνω από το
κατάςτθμα κατοικοφςε ο εκάςτοτε Διευκυντισ του καταςτιματοσ. Τα γκιςζ ςτο εςωτερικό
τθσ τράπεηασ ιταν ξφλινα με μαρμάρινθ επζνδυςθ. Στο κουβοφκλιο του ταμείου υπιρχε
χοντρό διαχωριςτικό κάγκελο που το ξεχϊριηε από τθν πελατεία. Κατά τισ ςκαπτικζσ
εργαςίεσ τθσ ανζγερςθσ του κτθρίου, βρζκθκε θ εικόνα των Αγίων Αποςτόλων. Τότε
ανατζκθκε ςτον αδελφό του Ελ. Δερμιτηάκθ, πολιτικό μθχανικό Εμμ. Δερμιτηάκθ θ ανζγερςθ
του υπάρχοντοσ εικονοςταςίου των Αγίων Αποςτόλων ςτο τμιμα αυτό του οικοπζδου.

Βάρδα Καιιέργε
Ονομάςτθκε ζτςι από τον Βάρδα Καλλζργθ, αρχθγό τθσ επανάςταςθσ που ξεκίνθςε το 1333
ςτο χωριό Μαργαρίτεσ Μυλοπόταμου. Μαηί με 400 άντρεσ ορκίςτθκαν να αντιςτακοφν ςτισ
νζεσ φορολογικζσ καταπιζςεισ των Βενετϊν . Ζνα χρόνο αργότερα ςυνζλαβαν τον Καλλζργθ
και τον κανάτωςα, ενϊ τα παιδιά και οι αδελφοί του φυλακίςτθκαν ιςόβια. Οι Μαργαρίτεσ
πυρπολικθκαν και οι Βενετοί εξόριςαν τισ οικογζνειεσ όλων των επαναςτατϊν.

Κακπαλαρηό ηες Μεηρόποιες:
Καταςκευάςτθκε ςτθ νοτιοδυτικι γωνία του ναοφ το 1899* ωσ απάντθςθ τθσ χριςτιανικισ
Δθμογεροντίασ ςτθν οικοδόμθςθ του μιναρζ του τηαμιοφ τθσ Νερατηζσ από τθν
μωαμεκανικι Δθμογεροντία. Θ κεμελίωςι του ςυνάντθςε αρκετζσ δυςκολίεσ διότι υπιρχαν
νερά ςτο ςθμείο τθσ ανζγερςισ του. Για τθν αποπεράτωςθ του ζργου χρειάςτθκε θ
ςυνδρομι του ϊςου διοικθτι των δυνάμεων κατοχισ του εκφμνου και των οινοπωλϊν
τθσ πόλθσ, οι οποίοι διζκεςαν τα απαραίτθτα χριματα για τθν παραγγελία των καμπανϊν
από τθν Βενετία.

Οδός Καζηρηλογηαλλάθε:

Θ οδόσ αυτι παλαιότερα ονομαηόταν Κουκυδίδου και Θροδότου, αρχίηει από τθν
Τςουδερϊν και φτάνει μζχρι το καμπαναριό τθσ Μθτρόπολθσ. Οφείλει το όνομά τθσ ςτον
επίςκοπο Διονφςιο Καςτρινογιαννάκθ ο οποίοσ τάχκθκε υπζρ τθσ ζνωςθσ τθσ Κριτθσ με τθν
Ελλάδα και ιταν ο βαςικόσ ειςθγθτισ του καταςτατικοφ χάρτθ τθσ ορκόδοξθσ εκκλθςίασ τθσ
Κριτθσ.

Οδός Καηζώλε Λάκπροσ:
Ο Κατςϊνθσ καταγόταν από τθ Λιβαδειά, κατατάχκθκε ωσ αξιωματικόσ ςτο ελλθνικό τάγμα
του ρωςικοφ ςτρατοφ και πολζμθςε ςτο ωςοτουρκικό Ρόλεμο με αρκετζσ επιτυχίεσ.

Οδός Κιεηδή Σησιηαλού:
Ονομάςτθκε ζτςι από τον Στυλιανό Κλειδί, οπλαρχθγό που πολζμθςε εναντίον των
Βουλγάρων και των Τοφρκων ςτουσ Βαλκανικοφσ Ρολζμουσ. Στο νοφμερο 13 τθσ οδοφ
βρίςκεται ίςωσ το ωραιότερο κφρωμα του εκφμνου που απεικονίηει δυο παιδάκια ι κατά
άλλουσ δυο αγγελάκια που κυνθγοφν να πιάςουν κάποια πουλιά, ενϊ υπάρχει και μια
λατινικι επιγραφι που ςτα ελλθνικά ςθμαίνει «Πποιοσ πιςτεφει ςτο Κεό κα ανακουφιςτεί»

Κρήλε RIMONDI:
Θ κρινθ Rimondi ι Μεγάλθ Βρφςθ ι Βρυςάκια κατά τουσ περιςςότερουσ κατοίκουσ του
εκφμνου, βρίςκεται ςτθ ςυμβολι τθσ οδοφ Κ. Ραλαιολόγου με τθν πλατεία Τίτου
Ρετυχάκθ, ςτον Ρλάτανο. Θ Κρινθ, με τθ μορφι που ζχει ςιμερα, καταςκευάςτθκε το 1626
από το ζκτορα (Ενετό διοικθτι) του εκφμνου, Alvise Rimondi, απ’ όπου και πιρε το όνομά
τθσ. Στθ κζςθ τθσ υπιρχε τουλάχιςτον από το 1588 παλιότερθ κρινθ, τθν οποία ο Rimondi
ανακαταςκεφαςε μαηί με τρεισ άλλεσ κρινεσ ςτθν πόλθ του εκφμνου, «χωρίσ καμιά
δαπάνθ του δθμοςίου» όπωσ γράφει ο ίδιοσ ςε αναφορά του ςτισ 10 Φεβρουαρίου 1626.
Τθν περίοδο τθσ Τουρκοκρατίασ, που οι κρινεσ προτιμοφνταν να είναι ςτεγαςμζνεσ,
προςτζκθκαν δφο τετραγωνικοί πεςςοί, μπροςτά απ’ τθν Κρινθ, ςτουσ οποίουσ πατοφςαν
τρία οξυκόρυφα τόξα. Ράνω ς’ αυτά ακουμποφςε ο θμιςφαιρικόσ κόλοσ. Ο ζνασ πεςςόσ
ςϊηεται ςιμερα, ςτον οποίο μάλιςτα διακρίνεται ανάγλυφα ζνα alem, τζμενοσ με
μιςοφζγγαρο, ςφμβολο τθσ Οκωμανικισ αυτοκρατορίασ. Ο δεφτεροσ πεςςόσ
κατεδαφίςτθκε, μετά τθν κατάρρευςθ του κόλου, γιατί εμπόδιηε τθν κίνθςθ των
τροχοφόρων. Θ πρόςοψθ τθσ Κρινθσ αποτελείται από τζςςερισ ραβδωτοφσ κιονίςκουσ, με
κορινκιακοφ ρυκμοφ κιονόκρανα, που πατοφν πάνω ςτο υπερυψωμζνο επίπεδο τριϊν
μικρϊν γουρνϊν που χρθςίμευαν για το πότιςμα των ηϊων. Ο κριγκόσ που ςχθματίηεται
πάνω από τα κιονόκρανα αρχίηει με επιςτιλιο και ςυνεχίηεται με διακοπτόμενο διάηωμα
που ςυγκροτείται από τζςςερα φουροφςια, διακοςμθμζνα με φφλλα ακάνκθσ, ζνα πάνω
από κάκε κίονα. Εδϊ, υπάρχει μία επιγραφι που διακρίνονται κακαρά οι λζξεισ
LIBERALITATIS και FONTES. Ράνω τουσ ςτθρίηεται ζνα οριηόντιο γείςο πλοφςιο ςε κυμάτια.
Οι τρεισ κρουνοί του νεροφ, ςκαλιςμζνοι πάνω ςτθν πζτρα, ζχουν τθν καταγωγι τουσ ςτον
αρχαίο τφπο του κρουνοφ-λεοντοκεφαλισ και θ υποτικζμενθ χαίτθ παίρνει τθ μορφι
βοςτρφχων και φυλλωμάτων που ςυμπλζκονται μεταξφ τουσ. Ράνω απ’ το μεςαίο κρουνό
ςχθματίηεται μια κόγχθ, πάνω απ’ τθν οποία βρίςκεται το ςτζμμα του κτιτορα τθσ κρινθσ,
Alvise Rimondi.

Οδός Βηηζέληδοσ Κορλάροσ:
Ονομάςτθκε ζτςι από το τον Βιτςζντηο Κορνάρο, ςυγγραφζα του «Ερωτόκριτου» και
πικανϊσ τθσ Κυςίασ του Αβραάμ. Γεννικθκε ςτθ Σθτεία από βενετςιάνικθ εξελλθνιςμζνθ
και εφπορθ οικογζνεια. Ιταν αδερφόσ του Ανδρζα Κορνάρου ο οποίοσ ζγραψε τθν "Λςτορία
τθσ Κριτθσ" θ οποία δεν εκδόκθκε ποτζ. Ανζλαβε διοικθτικά αξιϊματα το 1591, ενϊ κατά
τθν διάρκεια τθσ πανοφκλασ (1591-1593) ανζλαβε κακικοντα υγειονομικοφ επόπτθ. Υπιρξε
επίςθσ μζλοσ ενόσ λογοτεχνικοφ ςυλλόγου, τθσ Ακαδθμίασ των Ραράξενων, που είχε ιδρφςει
ο αδελφόσ του Ανδρζασ. Ρζκανε ςτον Χάνδακα το 1613 ι το 1614 από άγνωςτθ αιτία και
κάφτθκε ςτο μοναςτιρι του Αγίου Φραγκίςκου.

Οδός Πάλοσ Κορωλαίοσ:
Ριρε το όνομά τθσ από τον Ράνο Κορωναίο, αξιωματικό τθ Σχολισ Ευελπίδων ο οποίοσ
αποτζλεςε θγετικό πρόςωπο ςτον Κρθτικό Αγϊνα. Στον δρόμο αυτό υπιρχαν τα
περιςςότερα τοφρκικα κιόςκια, όμωσ ςιμερα ςϊηονται μόνο 3. Στθν γωνία τθσ οδοφ με τθν
οδό Σμφρνθσ, βρίςκεται ο ορκόδοξοσ ναόσ τθσ Αγίασ Σοφίασ που μετατράπθκε ςε τηαμί το
1670 και καταςκευάςτθκε ξφλινοσ μιναρζσ, φψουσ 8 μ. Στθ γωνία Ράνου Κορωναίου και
Σμφρνθσ υπιρχαν 5 κρινεσ, 3 κάτω από τθ καμάρα και άλλεσ δφο ςτθν οδό Κορωναίου.
Ράνω από τθν κρινθ ςτθν οδό Κορωναίου υπάρχει επιγραφι που αναφζρει «Αυτι θ κρινθ
ζγινε για να πίνει ο λαόσ. Πποιοσ πιεί νερό και ξεδιψάςει ασ προςευχθκεί για τθν ψυχι
εκείνου που τθν ζχτιςε. 1863». Λίγο ψθλότερα υπάρχει μια μικρότερθ αραβικι επιγραφι
που γράφει: «Να μθ βαςκακεί αυτόσ ο τοίχοσ. Τον ζχτιςε ο Οςμάν ο Αφζντθσ». Στο τζλοσ
τθσ οδοφ βρίςκεται το καφενείο του Αςτζρα, όπου εκτίκενται τα κφπελλα του Αςτζρα.

Οδός Λαβσρίλζοσ :
Ρρόκειται για πάροδο τθσ οδοφ Τομπάηθ και ονομάςτθκε ζτςι από το ξακουςτό λαβφρινκο
τθσ Κνωςοφ. Στο τζρμα τθσ οδοφ ςτον αρικμό 2 βρίςκεται το Κζντρο Νζων εκφμνου.

Οδός Λαζζέλοσς:
Ονομάςτθκε ζτςι από το Λαςκζνθ, Κρθτικό ςτρατθγό του 1ου π.Χ αιϊνα, από τθν Κνωςςό.
Θ οδόσ αυτι ςυνδζει τθν Ρλατεία Μικραςιατϊν με τθν οδό Βερνάρδου με μικρι είςοδο ςαν
τοφνελ κάτω από οικία και ξεχωρίηει για το μοναδικό ςχιμα τθσ. Στθν οδό αυτι υπιρχε και
το αςβεςτοπωλείο/αλατοποιείο του Ρυκαγόρα.

Λόηδηα:
Οι Ενετοί τθν χρθςιμοποιοφςαν ςαν Λζςχθ Ευγενϊν, κάτι ςαν το γνωςτό μασ καφενείο. Εκεί
ςυνεδρίαηαν και ςυςκζπτονταν οι άρχοντεσ και οι ευγενείσ τθσ πόλθσ, ςυηθτϊντασ διάφορα
ηθτιματα, οικονομικά, εμπορικά, κ.λ.π. Ιταν ακόμα χϊροσ περιπάτου και αναψυχισ, ενϊ
επιτρζπονταν και τα τυχερά παιχνίδια. Μετά από χρόνια και αφοφ ζφυγαν και οι Ενετοί και
οι Τοφρκοι από τθν πόλθ, ζγινε εκεί το Αρχαιολογικό Μουςείο που ςιμερα ζχει μεταφερκεί
ζξω από το κάςτρο τθσ Φορτζτηασ. Στισ μζρεσ μασ, θ Λότηια λειτουργεί ςαν απλό εκκετιριο

αντιγράφων ζργων τζχνθσ που βρίςκονται ςτο Μουςείο μασ αλλά και ςε άλλα Μουςεία τθσ
χϊρασ μασ.

Οδός Μαληοσδάθε ηέιηοσ:
Αποτελεί προζκταςθ τθσ οδοφ Αγίασ Βαρβάρασ και ενϊνει τθν Τςαγρι με τθν Αρκαδίου. Ο
Στυλιανόσ Μανιουδάκθσ ςυμμετείχε ςτουσ Βαλκανικοφσ Ρολζμουσ (1912-13), ςποφδαςε
ςτθν Νομικι Ακθνϊν και ςτον πόλεμο του 1940 ζγινε διοικθτισ τθσ Χωροφυλακισ
εκφμνου. Σκοτϊκθκε ςτο ζκυμνο κατά τον βομβαρδιςμό τθσ Εκνικισ Τράπεηασ μαηί με
τον Νομάρχθ Γεϊργιο Τςαγρι.

Οδός Μαλοσζάθε Πέηροσ:
Ρρόκειται για πάροδο τθσ Γερακάρθ. Στον αρικμό 3 βρίςκεται το κτίριο του Δεςποτικοφ που
κτίςτθκε από τουσ ϊςουσ. Ο Ρζτροσ Μανουςάκθσ ιταν διακεκριμζνοσ δικθγόροσ και
διετζλεςε για πολλά χρόνια πρόεδροσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου εκφμνου κακϊσ και
Υπουργόσ το 1916.

Μεγάιε Πόρηα:
H Mεγάλθ Ρόρτα ι Ρφλθ Guora είναι ό,τι απομζνει από τθν ενετικι οχφρωςθ του εκφμνου.
Θ μεγαλοπρεπισ πφλθ που ζχει άνοιγμα 2.60 μ. και πιρε το όνομα τθσ από τον ρζκτορα
Giacomo Guoro ιταν θ κφρια είςοδοσ τθσ οχυρωμζνθσ πόλθσ και οδθγοφςε ςτθν κεντρικι
πλατεία όπου ιταν ςυγκεντρωμζνα τα ςθμαντικότερα δθμόςια κτίρια όπωσ θ Loggia, θ
κρινθ Rimondi και ο Ρφργοσ του ολογιοφ.

Οδός Μειηδόλε:
Ενϊνει τθν Ελ. Βενιηζλου με τθν Αρκαδίου. Στθν γωνία των οδϊν Αρκαδίου και Μελιδόνθ
βριςκόταν το παλιό δθμαρχείο του εκφμνου. Το κτιριο πλζον φιλοξενεί το Μδρυμα
Κοινωνικϊν Λςτορικϊν Ερευνϊν – Σταφροσ Καλλζργθσ, το Σκακιςτικό Πμιλο εκφμνου, τθ
Δθμοτικι Χορωδία εκφμνου και το εκεμνιϊτικο Πμιλο Μπριτη.

Οδός Μειτηζεδέθ:
Ονομάςτθκε ζτςι από τον Μελχιςεδζκ Τςουδερό, τον Θγοφμενο τθσ Μονισ Ρρζβελθ και
πρωτεργάτθ τθσ επανάςταςθσ. Στον αρικμό 6 βρίςκεται το κτίριο που ςτεγάηει τον
Ελλθνικό Ερυκρό Σταυρό. Στον αρικμό 10 βρίςκεται το 2ο Σφςτθμα Ναυτοπροςκόπων και
το 6ο Σφςτθμα Δαςοπροςκόπων, με το χαρακτθριςτικό τριφφλλι τουσ και το "ΖΣΟ
ΕΤΟΛΜΟΣ". Στον αρικμό 20 βρίςκεται ο Σφλλογοσ εκυμνίων Μικραςιατϊν. Για χάρθ τουσ
ονομάςκθκε θ μεγάλθ πλατεία τθσ παλιάσ πόλθσ "Μικραςιατϊν". Στο ζκυμνο υπάρχει και
ο Σφλλογοσ εκυμνίων Μικραςιατϊν «ΛΩΝΛΑ» ο οποίοσ όμωσ δεν ζχει εςτία.

Οδός Μεζοιογγίοσ:

Οδόσ δυτικά τθσ κρινθσ Rimondi, που ονομάςτθκε ζτςι από τθ γνωςτι πρωτεφουςα του
νομοφ Αιτωλοακαρνανίασ.

Μεηροποιηηηθός λαός:
Από τθν περίοδο τθσ Ενετοκρατίασ υπιρχε ςτθ κζςθ του ςθμερινοφ ναοφ των Ειςοδίων τθσ
Κεοτόκου ζνασ μικρότεροσ ναόσ τθσ Ραναγίασ του Ράκουσ, ο οποίοσ όμωσ κατεδαφίςτθκε.
Ο Μθτροπολιτικόσ ναόσ των Ειςοδίων τθσ Κεοτόκου οικοδομικθκε το 1844. Γφρω από τθν
εκκλθςία κεμελιϊκθκαν κτίρια, όπωσ το μοναδικό ςτο νομό εξατάξιο γυμνάςιο, που
προιγαγαν τθν πνευματικι ηωι του τόπου. Θ εκκλθςία και τα παρακείμενα κτίςματα
υπζςτθςαν ςοβαρζσ φκορζσ από τουσ βομβαρδιςμοφσ κατά τον Βϋ Ραγκόςμιο Ρόλεμο με
ςυνζπεια τθν κατεδάφιςθ τουσ, τθν ανζγερςθ του ςθμερινοφ ναοφ και τθν διαμόρφωςθ τθσ
πλατείασ τθσ Μθτρόπολθσ. Αξζχαςτο παραμζνει το περιςτατικό όπου κατά τον
βομβαρδιςμό τθσ πόλθσ το 1941 ζνασ καναπζσ προςγειϊκθκε ςτθν τροφλα του τροφλου του
καμπαναριοφ.

Οδός Μίλωος:
Ονομάςτθκε ζτςι από το βαςιλιά τθσ Κριτθσ, Μίνωα, ο οποίοσ είναι γνωςτόσ για τον νόμο
του για τουσ εφτά γιοφσ και τα εφτά κορίτςια, τα οποία προςφζρονταν για κυςία ςτον
Μινϊταυρο. Στο νοφμερο 3 υπάρχει μία από τισ πιο όμορφεσ καμινάδεσ τθσ πόλθσ. Ραλιά οι
εκεμνιϊτεσ ονόμαηαν τθν οδό αυτι «Φαραϊ ςοκάκι», ι «ςτενάκι πίςω από τθν Ραλιά
Θλεκτρικι» κακϊσ εκεί βριςκόταν το πρϊτο θλεκτροεργοςτάςιο του εκφμνου και
γενικότερα τθσ Κριτθσ. Το 1923 θλεκτροδότθςε τισ δζκα λάμπεσ που φϊτιηαν τθν
Αρκαδίου.

Οδός Μοσζούροσ Μάρθοσ:
Στον αρικμό 13 βρίςκεται θ ορκόδοξθ εκκλθςία του Αγίου Αντωνίου. Οφείλει το όνομά τθσ
ςτον Μάρκο Μουςοφρο που ςποφδαςε και δίδαξε ελλθνικά και λατινικά ςτθν Λταλία.
Βοικθςε ακόμα ςτθν ζκδοςθ των λεξικϊν: Μεγάλο Ετυμολογικό και Θςφχιον. Επιπλζον,
εξζδωςε χριςτιανικζσ επιςτολζσ και ζργα τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γραμματείασ με
ςθμαντικότερο τα Άπαντα του Ρλάτωνα.

Οδός Μοζτοβίηε Δηογέλοσς:
Ο Δ. Μοςχοβίτθσ γεννικθκε ςτθν Ρελοπόννθςο με καταγωγι από Αμάρι. Ιρκε ςτο
ζκυμνο το 1859 και διορίςτθκε γραμματζασ τθσ νεοςφςτατθσ τότε Χριςτιανικισ

Δθμογεροντίασ ςτο ζκυμνο και κατόπιν Ελλθνοδιδάςκαλοσ. Στθν επανάςταςθ του 1866
παρά το νεαρό τθσ θλικίασ του εκλζχκθκε αρχθγόσ και οδιγθςε ςε πολλζσ μάχεσ τουσ
επαρχιϊτεσ του.

Οδός Μπόηζαρε Μάρθοσ:
Ο Μάρκοσ Μπότςαρθσ ιταν μια από τισ επιφανζςτερεσ μορφζσ τθσ Ελλθνικισ
Επανάςταςθσ. Είχε φιμθ ανδρείου πολεμιςτι και νίκθςε πολλζσ φορζσ τα τουρκικά
ςτρατεφματα.

Οδός Μποσληαιή Σδαλέ Μαρίλοσ:
Ονομάςτθκε ζτςι από τον Ενετο- Κρθτικό ποιθτι. Στο δρόμο αυτό παλιά ιταν τα πεταλάδικα
και τα ςαμαράδικα. Εδϊ ζφερναν τα άλογά τουσ να τουσ αλλάξουν τα πζταλα, να τουσ
παραγγείλουν ζνα όμορφο πλουμιςτό ςαμάρι, να τα ξυςτρίςουν, να τα περιποιθκοφν. Στον
αρικμό 16 τθσ οδοφ υπιρχε ζνα χαλκουργείο, θ χαρκιδιό του κ. Χλιαουτάκθ. Το κτιριο αυτό
δωρίκθκε από τον κ. Χλιαουτάκθ ςτο Λςτορικό - Λαογραφικό μουςείο. Στον αρικμό 63
βρίςκεται ςιμερα το Σϊμα Ελλινων Οδθγϊν. Στο ςπίτι αυτό ηοφςε ζνασ Τοφρκοσ αγάσ, ο
Αλι Βαφισ με τθ γυναίκα του.

Οδός Νηθεθόροσ Φωθά:
Κεντρικόσ δρόμοσ τθσ παλιάσ τουρκογειτονιάσ του εκφμνου, ο οποίοσ ξεκινά από τον
Δθμοτικό Κιπο και καταλιγει ςτθ Φορτζτηα. Ραλαιότερεσ ονομαςίεσ τθσ οδοφ είναι οι
Ουηοφν Γιόλ ι Ουηοφν Σοκάκ ενϊ επί Κρθτικι Ρολιτείασ ονομαηόταν οδόσ Ενϊςεωσ. Σιμερα
ονομάηεται οδόσ Νικθφόρου Φωκά προσ τιμιν του Βυηαντινοφ αυτοκράτορα, ι Μακρφ
Στενό. Είναι από τα ομορφότερα ςοκάκια τθσ πόλθσ, γεμάτο βενετςιάνικα ςπίτια με
εκπλθκτικά κυρϊματα και παλιζσ πζτρινεσ κρινεσ. Ρερνάει από τον ναό τθσ Κυρίασ των
Αγγζλων. Στθν οδό αυτι ςτεγάηεται ςε ζνα αναπαλαιωμζνο βενετςιάνικο κτίςμα το
Λνςτιτοφτο Μεςογειακϊν Σπουδϊν του ΛΤΕ.

Οδός Νηαιηάλε Χαηδεκητάιε:
Ονομάςτθκε ζτςι από το Νταλιάνθ Χατηθμιχάλθ, ζναν Θπειρϊτθ ςτθν καταγωγι αγωνιςτι
τθσ Επανάςταςθσ του 1821. Ιρκε ςτθν Κριτθ το 1828 και οχυρϊκθκε ςτο Φραγκοκάςτελο
Σφακίων, το οποίο πολιορκικθκε από τουσ Τοφρκουσ. Πλοι οι εκελοντζσ, γυναικόπαιδα κλπ
ςκοτϊκθκαν ςτο φροφριο και από τότε υπάρχει ο μφκοσ ότι βγαίνουν οι ςκιζσ τουσ κάκε
χρόνο το Μάιο τισ θμζρεσ που ςκοτϊκθκαν και λζγονται Δροςουλίτεσ.

Οδός Παιαηοιόγοσ Κωλ/λοσ:
Ο Ραλαιολόγοσ ιταν ο τελευταίοσ αυτοκράτορασ του Βυηαντίου που υπεραςπίςτθκε τθν
Ρόλθ από τθν οργι των Τοφρκων. Βαςίλευςε ςτο Βυηάντιο από το 1449 ζωσ και το 1453, τθ

χρονιά τθσ άλωςθσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ. Στον αρικμό 36 υπάρχει το παραδοςιακό
ηαχαροπλαςτείο Mona Lisa που ιδθ μετρά αρκετά χρόνια ηωισ. Στθ γωνία με τθν οδό
Αρκαδίου ςυναντοφμε το ςτολίδι που μασ ζχτιςαν οι Ενετοί, τθν Λότηια.

Οδός Παηειάροσ Νεόθσηοσ:
Ονομάςτθκε ζτςι από το εκεμνιϊτθ μοναχό τθσ Μονισ Αρκαδίου ο οποίοσ ζγινε
Μθτροπολίτθσ όλθσ τθσ Κριτθσ. Στον αρικμό 53 τθσ οδοφ υπάρχει το εργαςτιριο τθσ
Αρχαιολογικισ και Φιλοςοφικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου, όπου ςυντθροφνται τα
αρχαιολογικά ευριματα του Ρανεπιςτθμίου. Ανάμεςα ςτουσ αρικμοφσ 15 και 16 υπάρχει
μια κακολικι ενετικι εκκλθςία αφιερωμζνθ ςτον Άγιο Λάηαρο. Σιμερα εκεί γίνονται γάμοι
ηευγαριϊν από τθν Ευρϊπθ και όλο τον κόςμο και ςτον ίδιο χϊρο από πάνω ςτεγάηεται θ
Σπθλαιολογικι εταιρεία. Στον αίκριο χϊρο του οικιματοσ υπάρχει μια Ενετικι κρινθ που
όμωσ δεν φαίνεται από το δρόμο.

Οδός Ραδακάλζοσς:
Ριρε το όνομά τθσ από τον αδάμανκυ, γιό του Δία και τθσ Ευρϊπθσ, αδελφόσ του Μίνωα.
Σφμφωνα με τθν ελλθνικι μυκολογία, μετά το κάνατό του αδάμανκυ, ο Ρλοφτωνασ του
ανζκεςε να δικάηει τουσ νεκροφσ του Άδθ, μαηί με τον Μίνωα και τον Αιακό. Θ οδόσ αυτι
είναι παράλλθλθ τθσ Αραμπατηόγλου και ςτο νοφμερο 25 βρίςκεται το τοφρκικο χαμάμ το
οποίο χτίςτθκε το 1670. Ιταν ζνασ λουτρϊνασ (λουτρό) όπου οι Τοφρκοι απολάμβαναν το
ηεςτό τουσ μπάνιο. Ζμεναν για αρκετι ϊρα ςε δωμάτιο με ατμοφσ και μετά ο λουτράρθσ ι θ
λουτράριςςα τουσ άλειφε με λάδια που χαλάρωναν και ξεκοφραηαν το ςϊμα. Το κτιριο
αποτελείται από δφο μεγάλουσ χϊρουσ, που ςκεπάηονται με θμιςφαιρικοφσ κόλουσ. Ζχουν
εξαγωνικά ανοίγματα για να μπαίνει το φωσ του ιλιου και να διαχζεται ςτο χϊρο. Τα
ονόμαηαν τα "μάτια του ελζφαντα". Από πάνω είχαν κρφςταλλα και ςτθν κορυφι ζνα μικρό
μπαλάκι.

Οδός Ρεληέρε Μάρθοσ:
Ριρε το όνομά τθσ από τον Μάρκο ενιζρθ, φιλόλογο και πρϊτο πρόεδρο του Ελλθνικοφ
Ερυκροφ Σταυροφ. Στο δρόμο αυτό ςτο νοφμερο 10 υπάρχει ζνα κφρωμα που ξεχωρίηει από
το μοναδικά ςκαλιςμζνο κλειδί του. Κλειδί ονομάηεται θ κεντρικι πζτρα του τόξου του
κυρϊματοσ που με τθν τοποκζτθςι τθσ θ καμάρα κλειδϊνει. Στθν οδό αυτι βρίςκεται
επίςθσ το πατρικό του ολυμπιονίκθ Στζλιου Μυγιάκθ ο οποίοσ ιταν ακλθτισ τθσ
Ελλθνορωμαϊκισ πάλθσ και κατζκτθςε το χρυςό μετάλλιο το 1980 ςτουσ Ολυμπιακοφσ τθσ
Μόςχασ.

Οδός οσιίοσ:

Ονομάςτθκε από το γνωςτό ορεινό χωριό, το Σοφλι. Στο δρόμο αυτό υπιρχαν τα
περιςςότερα τςαγκαράδικα και μαχαιράδικα ςε μικρά πετρόχτιςτα μαγαηάκια με
καμαρωτζσ πόρτεσ και θ περιοχι ονομάηονταν Μπιτςαξίδικα. Στο νοφμερο 31 τθσ οδοφ
υπάρχει ζνα πολφ όμορφο κφρωμα. Ρρόςφατα ανακαλφφκθκε τυχαία μια βυηαντινι
εκκλθςία.

Οδός Σοκπάδε Εκκαλοσήι:
Θ οδόσ αυτι αρχίηει από το πθγάδι τθσ Μεγάλθσ Ρόρτασ και καταλιγει ςτθν Μθτρόπολθ.
Στον αρικμό 59 βρίςκεται το ςπίτι του γιατροφ Κ. Δ. Μοάτςου με το εντυπωςιακό κφρωμα
με τα δφο κεφάλια ςτρατιωτϊν δεξιά και αριςτερά. Στον αρικμό 17 είναι το τηαμί τθσ Βαλιδζ
Σουλτάνασ. Ο Εμμανουιλ Τόμπαηθσ, από τον οποίο πιρε το όνομά τθσ θ οδόσ, είχε
καταγωγι από τθν Φδρα, ςυμμετείχε ςτθν ελλθνικι επανάςταςθ και διετζλεςε αρμοςτισ τθσ
Κριτθσ (1823-24).

Οδός Σζοσδερώλ:
Το όνομα Τςουδερόσ ςυνοδεφεται από μια αςτεία ιςτορία. Ρροζκυψε όταν ζνα από τα ζξι
αδζλφια τθσ οικογζνειασ που κατάγονταν από τουσ Καλλζργθδεσ, ο Εμμανουιλ, ςε κάποια
ςτιγμι τθσ μακθτείασ του ςτθ Μονι Ρρζβελθ, ἐκαψε τα μαλλιά του από ζνα αναμμζνο κερί.
Με άλλα λόγια, τα μαλλιά του «τςουδίςτθκαν» και ζτςι πιρε το όνομά του Τςουδερόσ. Στον
αρικμό 12 βρίςκεται το πατρικό τθσ οικογζνειασ Τςουδερϊν. Στον αρικμό 18 βρίςκεται το
νεοκλαςικό κτίριο τθσ Εκνικισ Τράπεηασ. Ακόμθ ςτο νοφμερο 22 βριςκόταν το ιδιωτικό
Νθπιαγωγείο και Δθμοτικό τθσ Αμαλίασ Ηαννιδάκθ.

Οδός Φωηάθε Εσζηραηίοσ:
Ριρε το όνομά τθσ από τον Ε. Φωτάκθ, από τισ Μζλαμπεσ Αγ. Βαςιλείου και ιταν
δικθγόροσ-ειςαγγελζασ-βουλευτισ-γερουςιαςτισ. Κατείχε δίπλωμα Νομικϊν και
Οικονομικϊν Επιςτθμϊν, δικθγόρθςε ςτο ζκυμνο και εξζδιδε τθν εφθμερίδα «ΑΓΩΝ».
Ακολοφκθςε το Βενιηζλο, ο οποίοσ τον τοποκζτθςε Ειςαγγελζα Ακθνϊν και αργότερα που ο
ίδιοσ παραιτικθκε, εκλζχκθκε βουλευτισ εκφμνου(3 φορζσ) και μία φορά γερουςιαςτισ.
Μετζφραςε ζργα και ζγραψε πλικοσ άρκρων και διατριβϊν.

Γεωργίοσ Χαηδεγρεγοράθε:
Ριρε το όνομά τθσ από τον Γεϊργιο Χατηθγρθγοράκθ. Γεννικθκε ςτα Σφακιά, το 1853 και
ιταν εγγονόσ του Ξενοφϊντα Χατηθγρθγοράκθ, πρακτικοφ γιατροφ και αγωνιςτι, όπωσ και
ο πατζρασ του Λωςιφ. Πταν ιταν 12 χρονϊν είδε το πατρικό του ςπίτι να τινάηεται ςτον
αζρα από ζκρθξθ ςτα υπόγεια όπου εφφλαςςαν πυρίτιδα που προόριηαν για τισ ανάγκεσ τθσ
Επανάςταςθσ του 1866. Σποφδαςε Λατρικι ςτο Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν. Το 1873 διζκοψε τισ
ςπουδζσ του και κατζβθκε ςτα Σφακιά για να γεφυρϊςει τα χάςματα μεταξφ άτακτων
ομάδων αγωνιςτϊν επαναφζροντασ το ζκιμο τθσ αδελφοποιίασ. Το 1878 ανάγκαςε τον
Τοφρκικο ςτρατό να μεταφερκεί ειρθνικά ςτθν Ραλαιόχωρα Σελίνου. Διετζλεςε διερμθνζασ
ςτο ωςικό Ρροξενείο ςτο ζκυμνο και με τον κάνατο του πεκεροφ του ζγινε προςωρινά

υποπρόξενοσ ωςίασ και παρζμεινε ςτθ κζςθ αυτι μζχρι τθν πτϊςθ του ρωςικοφ
κακεςτϊτοσ.

Κσρία ηωλ Αγγέιωλ:
Θ Κυρία των Αγγζλων ι Μικρι Ραναγία μετατράπθκε ςε τηαμί (τζμενοσ Ανγκεμποφτ Αχμζτ
Ραςά) και προςτζκθκε μιναρζσ ςτθ Νότια πλευρά, κακϊσ και μιχράμπ μετά τθν κατάλθψθ
του εκφμνου από τουσ Οκωμανοφσ (1646). Το πάνω μζροσ του μιναρζ γκρεμίςτθκε από
ςειςμό και ςτθν πάροδο του χρόνου ποτζ δεν ανακαταςκευάςτθκε – εξ ου και το όνομα που
του δόκθκε, «Κομμζνοσ Μιναρζσ» ι «Κουτςοτροφλθσ». Θ παράδοςθ αναφζρει ότι θ χάρθ
τθσ Ραναγίασ δεν άφθνε να ολοκλθρωκεί ο μιναρζσ.

Κέληρο Κρεηηθής Λαϊθής Σέτλες:
Βρίςκεται ςτθν οδό Κριτοβουλίδου και πρόκειται για ζνα «ηωντανό και διαδραςτικό
μουςείο» το οποίο ιδρφκθκε το 2000, και ςτο οποίο οι επιςκζπτεσ ζχουν τθν ευκαιρία να
παρακολουκιςουν τεχνίτεσ επί το ζργον και να μιλιςουν μαηί τουσ για τθν τζχνθ τουσ. Αυτι
τθ ςτιγμι υπάρχουν χϊροι για φφανςθ / κεντιματα, κεραμικι, βιβλιοδεςία, ξυλογλυπτικι
και γλυπτικι. Στο κζντρο γίνονται μακιματα για όλεσ αυτζσ τισ τζχνεσ.

Πιαηεία Καραοιή θαη Δεκεηρίοσ:
Θ πολφ μικρι αυτι πλατεία βρίςκεται βορειοανατολικά τθσ πλατείασ τθσ Μθτρόπολθσ.

Σδακί Νεραηδέ:
Το τηαμί Νερατηζ ι Τηαμί του Γαηί Χουςεΐν Ραςά ςτεγάηει ςιμερα το Ωδείο του εκφμνου.
Βρίςκεται ςτθ ςυμβολι των οδϊν Εκνικισ Αντιςτάςεωσ και Εμμανουιλ Βερνάρδου. Ο ναόσ
καταςκευάςτθκε από του Ενετοφσ για να ςτεγάςει τουσ Αυγουςτιανοφσ Μοναχοφσ και
αφιερϊκθκε ςτθ Santa Maria. Ραράλλθλα οικοδομικθκε και το παρεκκλιςι που βρίςκεται
δίπλα ςτο ναό, αφιερωμζνο ςτο Σϊμα του Χριςτοφ. Επί Τουρκοκρατίασ (1657) ο ναόσ
μετατράπθκε ςε τηαμί και αφιερϊκθκε ςτον πορκθτι του εκφμνου Γαηι Χουςεΐν Ραςά και
το παρεκκλιςι μετατράπθκε ςε βιβλιοκικθ όμωσ ο μιναρζσ προςτζκθκε αργότερα, το 1890
και ςχεδιάςτθκε από τον Γεϊργιο Δαςκαλάκθ. Το 1925 το τηαμί ανακθρφχκθκε χριςτιανικι
εκκλθςία και αφιερϊκθκε ςτον Άγιο Νικόλαο, όμωσ δεν λειτοφργθςε ποτζ ωσ εκκλθςία γιατί
το κτιριο χρθςιμοποιικθκε ςαν ωδείο. Για ζνα διάςτθμα ςτο ωδείο λειτοφργθςε και ςινεμά.

