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ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
 

Α. Παρουσίαση των Νεωρίων  

Το λιμάνι του Ηρακλείου αποτελούσε το σημαντικότερο ναυπηγικό και εμπορικό 

κέντρο στην ανατολική Μεσόγειο την εποχή της ενετοκρατίας. Οι Ενετοί φρόντισαν 

να οργανώσουν τα λιμάνια τους με ειδικά διαμορφωμένους και εξοπλισμένους χώρους, 

όπου γίνονταν η ναυπήγηση, η επισκευή, η προφύλαξη και η στέγαση των πλοίων τους, 

εμπορικών και πολεμικών. 

 

Τους χώρους αυτούς που ονομάζονταν νεώρια ή νεώσοικοι, όπου τα πλοία σύρονταν 

με τη βοήθεια μηχανικών μέσων είτε για να συντηρηθούν, είτε για να προφυλαχτούν 

από την τρικυμία. Τα στέγαστρα αυτά ήταν, επίσης, εξοπλισμένα με κατάλληλα μέσα 

ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ναυπηγεία-ταρσανάδες, όπου είτε 

επισκευάζονταν οι γαλέρες είτε ναυπηγούνταν νέες.  

 

Τα νεώρια του Ηρακλείου υπήρξαν ένα μεγαλεπήβολο τεχνικό έργο, η κατασκευή του 

οποίου χωρίζεται σε τέσσερις φάσεις από τον 15ο έως τον 17ο αι. Στο λιμάνι του 

Ηρακλείου (τότε Χάνδακα) και στο μυχό του όρμου του κατασκευάστηκαν 19 τέτοια 

στέγαστρα, ομαδοποιημένα σε τρία συγκροτήματα. Τα συγκροτήματα είναι 

τα Arsenali Antichi (Νότια), Vechi (Δυτικά) και Arsenali Nuovi (Ανατολικά). Μεταξύ 

τους επικοινωνούσαν μέσα από τοξωτά ανοίγματα και έκλειναν με θυρόφυλλα από 

καδρόνια με κενά διαστήματα μεταξύ τους. Το μέγεθος τους είναι εντυπωσιακό και 

κάθε θόλος προοριζόταν για μια γαλέρα.  

 

Νότια και δίπλα στα Ανατολικά Νεώρια (Nuovi) διακρίνονται, ακόμη και σήμερα, η 

μεγάλη δεξαμενή νερού Ζάνε με χωρητικότητα 20.000 βαρέλια, και αποτελείται από 

δύο θολοσκεπείς χώρους, που επικοινωνούν μεταξύ τους μέσα από τοξωτά ανοίγματα, 

και διαθέτει τέσσερα ανοίγματα για να μπαίνει το φως και ο αέρας. Από την άλλη 

μεριά, στα δυτικά, σώζεται η Αποθήκη Άλατος, στην οποία φυλασσόταν το πολύτιμο 

αλάτι που εμπορεύονταν οι Ενετοί σε όλη την Ευρώπη.  
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τα νεώρια στο Ηράκλειο την εποχή των Ενετών 

 

Τα Νεώρια ακόμη και σήμερα δεσπόζουν στο λιμάνι του Ηρακλείου και αποτελούν 

μαρτυρία της σημαντικής θέσης που κατείχε το λιμάνι, ως ένας σημαντικός 

ναύσταθμος της ανατολικής Μεσογείου. Δυστυχώς, διατηρούνται μόνο 5 νεώρια (4 

από τα Vechi (Δυτικά) και 1 από τα Nuovi (Ανατολικά)) από τα 19.  

 

Οι μεγάλοι επιμήκεις θολοσκέπαστοι χώροι των νεωρίων, που χρησίμευαν για την 

στέγαση και την επισκευή των πλοίων, μπορούν να αξιοποιηθούν και να αποδοθούν 

προς χρήση στους κατοίκους και επισκέπτες του Ηρακλείου, αφού προηγουμένως 

εκτελεσθούν οι αναγκαίες εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης. 
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Β. Μελέτη για την Ανάδειξη και Επανάχρηση Δυτικών Νεωρίων και Ευρύτερου 

Περιβάλλοντα Χώρου   

 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια αποκατάστασης και ανάδειξης των χώρων του 

ενετικού μνημείου των νεωρίων Ηρακλείου, καθώς και αξιοποίησής τους.  

 

Ο Δήμος Ηρακλείου για την επανάχρηση και αξιοποίηση του συγκροτήματος των 

νεωρίων έχει κατά το παρελθόν προκηρύξει διαγωνισμούς για την διενέργεια μελετών 

επανάχρησης και αξιοποίησης του συγκροτήματος των νεωρίων. 

 

Το 2009 προκηρύχθηκε από τον Δήμο Ηρακλείου πανελλήνιος αρχιτεκτονικός 

διαγωνισμός για την ανάδειξη και η επανάχρηση του συνόλου του εναπομείναντος 

τμήματος των Δυτικών Νεωρίων και της Αποθήκης. Ειδικότερα, για τα Δυτικά Νεώρια 

βραβεύθηκε η μελέτη με τίτλο: «Ανάδειξη και Επανάχρηση Δυτικών Νεωρίων και 

Ευρύτερου Περιβάλλοντος Χώρου». 

 

Αντικείμενο της μελέτης ήταν η αναδιαμόρφωση του ευρύτερου περιβάλλοντα χώρου, 

όπως αυτός οριοθετείται μεταξύ του συγκροτήματος των Δυτικών Νεωρίων, της 

Αποθήκης Άλατος, του Ενετικού Τείχους και του Ενετικού Λιμένα, καθώς και της 

περιοχής νότια του συγκροτήματος των Νεωρίων. Επίσης, μελετήθηκε ο τρόπος 

σύνδεσης του μνημειακού συγκροτήματος των Δυτικών Νεωρίων με τον Ενετικό 

Λιμένα και το φρούριο Κουλέ και την πλατεία Δεκαοκτώ Άγγλων.  

 

Οι επεμβάσεις του προηγούμενου αιώνα στο παραλιακό μέτωπο και τη διάνοιξη της 

παραλιακής λεωφόρου, ουσιαστικά απέκοψε τα Νεώρια από τη θάλασσα. Σύμφωνα με 

τη μελέτη, προκειμένου η περιοχή των Νεωρίων να αναδειχθεί ξανά ζωντανή, είναι 

αναγκαία η συνολική αποκατάσταση της αίσθησης της απότομης κατάληξης της πόλης 

προς τη θάλασσα, όπως και η αποκατάσταση της αίσθησης της ανοικτής εξόδου της 

πόλης προς τη θάλασσα.     

 

Η εν λόγω μελέτη προβλέπει: το μνημείο να ξαναπλησιάζει στο νερό. «Η πρόταση 

Αστικής Αποκατάστασης στην περιοχή του λιμένα αναιρεί το αποτέλεσμα της παραλιακής 

λεωφόρου. Αναιρεί τη σάρωση και τον ακρωτηριασμό. Το τείχος αποκαθίσταται, τα 

Νεώρια αποκαθίστανται. Με διπλό τρόπο. Το νερό ξαναπλησιάζει στην πέτρα, το κτίσμα 
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ξαναπλησιάζει στο νερό. Η θάλασσα αγγίζει την πόλη, η πόλη εξέρχεται προς τη θάλασσα. 

Αμφότερα αλληλο-διεισδύουν. Είναι η σχέση τους που αποκαθίσταται, όχι κάποια 

οπτική».  

 

Τα Νεώρια υποδέχονται τους πολίτες για αθλητικούς και πολιτιστικούς σκοπούς μέσω 

μιας νέας πλατείας, η οποία προτείνεται να δημιουργηθεί μπροστά από τα Δυτικά 

Νεώρια προεκτείνοντας τα και πάλι προς τη θάλασσα. Η πλατεία θα είναι η από 

θαλάσσης είσοδος στην πόλη του Ηρακλείου.  

 

Παράλληλα, προτείνεται η διαχείριση και ανάδειξη του βυζαντινού τείχους, μέσω της 

δημιουργίας χώρων πράσινου, ενός εκτεταμένου αστικού πάρκου, το οποίο θα 

αγκαλιάζει τα όρια του βυζαντινού τείχους μέχρι την περιοχή των Ανατολικών 

Νεωρίων. Πρόκειται για ένα πρανές μπροστά από το κτίριο της Περιφέρειας το οποίο 

οδηγεί από τα Ανατολικά Νεώρια προς την νέα παραθαλάσσια πλατεία των Δυτικών 

Νεωρίων.  

 

Επίσης, σύμφωνα με τη μελέτη, η παραλιακή λεωφόρος μετατρέπεται σε δρόμο ήπιας 

κυκλοφορίας, ενώ προβλέπονται παρεμβάσεις με σκοπό τη δημιουργία ενός ενιαίου 

συνόλου που διευκολύνει την κίνηση των πεζών από την 25ης Αυγούστου και την 

πλατεία Δεκαοκτώ Άγγλων προς τα Νεώρια και το ενετικό Φρούριο Κούλε.  

 

Οι παρεμβάσεις στο τμήμα των Δυτικών Νεωρίων προκειμένου να φιλοξενεί 

πολιτιστικές εκδηλώσεις οφείλουν να σεβαστούν το μνημειακό τους χαρακτήρα. Ο 

χώρος της Αποθήκης των Νεωρίων μπορεί, λόγω του κλειστού του χαρακτήρα, να 

μετατραπεί σε ένα αμφιθέατρο, που μπορεί να φιλοξενεί πληθώρα εκδηλώσεων.  

 

Η εν λόγω μελέτη προτείνει τη δημιουργία ενός επιβλητικού και μεγαλεπήβολου 

έργου, το οποίο δεν περιορίζεται στην ανάδειξη των Νεωρίων, αλλά αφορά την 

συνολική ανάπλαση και ανάδειξη των χώρων δημιουργώντας ένα ενιαίο σύνολο από 

το Φρούριο Κούλε, με τον Ενετικό Λιμένα και τα Δυτικά Νεώρια έως τα Ανατολικά 

Νεώρια και το βυζαντινό τείχος. Πρόκειται για μια πρόταση ριζικής ανάπλασης του 

παραλιακού αυτού τμήματος της πόλης του Ηρακλείου. 
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Γ. Η πρότασή μας για την ανάδειξη των Δυτικών Νεωρίων 

 

Η συντήρηση, ανάδειξη και αξιοποίηση των Δυτικών Νεωρίων αποτελεί σημαντικό 

κεφάλαιο του σχεδιασμού μας στο πλαίσιο του πανελλαδικού σχεδίου που έχουμε 

αναπτύξει για την αναβάθμιση και αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών για τη 

διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων. Στόχος μας, οι αθλητικές εγκαταστάσεις να 

αποτελέσουν πόλο δραστηριοτήτων αθλητισμού, πολιτισμού, αναψυχής και 

τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκουμε την αξιοποίηση και τη χρήση χώρων που 

παραμένουν, μέχρι στιγμής, αναξιοποίητοι.  

 

Μάλιστα, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην εξωστρέφεια του αθλητισμού και στην 

διεκδίκηση και διοργάνωση διεθνών αθλητικών γεγονότων, όχι μόνο ως μηχανισμού 

περαιτέρω ανάπτυξης και προβολής του αθλητισμού, αλλά και ως εργαλείο προβολής 

του τόπου μας και του πολιτισμού μας, ενίσχυσης του τουρισμού και ανάπτυξης της 

τοπικής οικονομίας.  

 

Με την από 13-01-2021 επιστολή μας προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού 

κ. Λίνα Μενδώνη,  ζητήσαμε να εξετασθεί η δυνατότητα παραχώρησης των Νεωρίων 

Ηρακλείου στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για περίοδο 15 ετών. Οι μεγάλοι 

επιμήκεις θολοσκέπαστοι χώροι των νεωρίων, που χρησίμευαν για την στέγαση και την 

επισκευή των πλοίων, μπορούν να αξιοποιηθούν και να αποδοθούν προς χρήση στους 

κατοίκους και επισκέπτες του Ηρακλείου, αφού προηγουμένως εκτελεσθούν οι 

αναγκαίες εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης. 

 

Παράλληλα, σε συνέχεια της εποικοδομητικής μας συνεργασίας με το Δήμο Ηρακλείου 

έλαβα την υπ’ αριθ. 44643/20-05-2021 επιστολή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, 

Πρασίνου και Καθημερινότητας κ. Ι. Αναστασάκη  αναφορικά με την αξιοποίηση του 

ενετικού μνημείου των Νεωρίων Ηρακλείου.  

 

Με την από 24-05-2021 επιστολή μας προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Βασίλη 

Λαμπρινό επιβεβαιώνουμε την πρότασή μας για την αξιοποίηση των δυτικών νεωρίων 

ως ένα σύγχρονο πολυχώρο πολιτισμού και αθλητισμού. Επίσης, ενημερώσαμε την 

πρόθεσή μας ότι είμαστε διατεθειμένοι να αναλάβει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 
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τη χρηματοδότηση της μελέτης για την συντήρηση και αξιοποίηση των Δυτικών 

Νεωρίων.     

 

Η πρότασή μας για την αναστήλωση, την ανάπλαση και την αξιοποίηση  των Δυτικών 

Νεωρίων, με σεβασμό στην ιστορία του εμβληματικού αυτού μνημείου, περιλαμβάνει 

τη δημιουργία ενός σύγχρονου πολυχώρου πολιτισμού και αθλητισμού για πολιτιστικές 

και εκπαιδευτικές δράσεις, αλλά και για την ανάπτυξη ήπιων αθλητικών 

δραστηριοτήτων που θα εξυπηρετεί ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και αποτελεί μια 

εξαιρετική ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. 

 

Ειδικότερα, η πρότασή μας περιλαμβάνει την ανάπλαση και αξιοποίηση των Δυτικών 

Νεωρίων, ως εξής:  

 ένας χώρος που θα φιλοξενεί δραστηριότητες του πνευματικού αθλητισμού (όπως 

το ζατρίκιο και το μπριτζ), καθώς και αθλημάτων ήπιας δραστηριότητας, όπως η 

επιτραπέζια αντισφαίρση (πινγκ-πονγκ),  το μπότσια,  και η ξιφασκία, 

 ένας χώρος εκδηλώσεων, συσκέψεων και συνεδριάσεων που μπορεί να φιλοξενεί 

αθλητικούς και πολιτιστικούς φορείς του Ηρακλείου,  

 ένας χώρος που μπορεί να λειτουργεί ως αναγνωστήριο και, παράλληλα, να 

φιλοξενεί περιοδικές μικρές εκθέσεις, και  

 ένας χώρος που μπορεί αν χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα πληροφόρησης και 

ενημέρωσης των πολιτών και επισκεπτών του Ηρακλείου.  

 

Ο πολυχώρος αυτός, με σεβασμό στην ιστορία και την αρχιτεκτονική του μνημείου και 

χωρίς ιδιαίτερες παρεμβάσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τα Άτομα με 

Αναπηρίες (ΑμεΑ), για ήπιες αθλητικές δραστηριότητες, όπως αυτές που 

προαναφέρθηκαν, καθώς και η ξιφασκία με αμαξίδιο, και να γίνει σημείο συνάντησης, 

κοινωνικής ενσωμάτωσής, ήπιας άθλησης για όλους και πολιτισμού. 

 

Με σεβασμό στην πόλη μας, την ιστορία και τα μνημεία της, η πρωτοβουλία αυτή έχει 

στόχο την αναβάθμιση ενός ιστορικού μνημείου, την ένταξή του στην καθημερινή ζωή 

της πόλης  και την αισθητική και ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινότητας μας και 

θα δώσει μια νέα πνοή ζωής στο παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου. 
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Είναι αξιοσημείωτο ότι η δημοσίευση της πρότασής μας έχει προκαλέσει ένα ιδιαίτερα 

ενθαρρυντικό κύμα υποστήριξης από ενεργούς πολίτες και την κοινωνία του 

Ηρακλείου. Ενδεικτικά αναφέρω τα πρόσφατα άρθρα σε τοπικά ΜΜΕ των κ.κ. 

Χρήστου Τζαμούση (Διευθυντής Κέντρου Ειδικών Παιδιών ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ, 

Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και Αντιπρόεδρος 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες), 

Ιωάννη Ασλανίδη (Καθηγητής Οφθαλμολογίας) και Νίκου Μακράκη (Χειρουργός 

Οδοντίατρος-Στοματόλογος, Πρόεδρος Αερολέσχης Τάλως Ηρακλείου, Πρόεδρος 

επιτροπής Υπάμ & παραμότορ ΕΛΑΟ, Πρόεδρος Ελληνικής Αεραθλητικής 

Ομοσπονδίας και Αντιπρόεδρος Διεθνούς Ομοσπονδίας Αεροναυτικής). 

 

Σε συνέχεια της εποικοδομητικής μας συνεργασίας για την περαιτέρω ανάδειξη και 

ανάπτυξη του πολιτιστικού και αθλητικού αγαθού, η αξιοποίηση του συγκεκριμένου 

συγκροτήματος των νεωρίων Ηρακλείου ως σύγχρονοι χώροι πολιτισμού, παιδείας, 

πνευματικού αθλητισμού και αθλημάτων ήπιας δραστηριότητας, θα συμβάλλει 

σημαντικά στην αισθητική αναβάθμιση του τμήματος του Ηρακλείου, που αποτελεί 

και την από θαλάσσης είσοδο στην πόλη του Ηρακλείου και βρίσκεται δίπλα στο σήμα 

κατατεθέν της πόλης, το Φρούριο Κούλε, στην ανάπτυξη της περιοχής και στη 

δημιουργία και άλλων παράπλευρων δραστηριοτήτων.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλώ για τις απόψεις σας και τις προτάσεις σας. Μέσα από 

έναν γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο μπορούμε να αναπτύξουμε μια συνολική 

πρόταση για την αναβάθμιση και την αξιοποίηση ενός ιστορικού μνημείου, το οποίο 

μπορεί να γίνει και πάλι μέρος της καθημερινής ζωής των κατοίκων του Ηρακλείου 

αναβαθμίζοντας έτσι την πόλη μας, καθώς και την αισθητική και ποιοτική 

καθημερινότητα των πολιτών και των επισκεπτών.    

 

Αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις προτάσεις σας και παραμένω στη διάθεσή σας 

για κάθε περαιτέρω πληροφορία.  

 

 


