
Το Αρχαιολογικό Έργο της 
Ι.Λ.Α.Ε.Κ. (1968-2018)

Ευγενία Παπαϊωάννου 
ΕΕΠ, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών 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ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ (1969-1970)

• Η παρθενική ανασκαφή της Ιστορικής & Αρχαιολογικής Εταιρείας Δυτικής Κρήτης 
ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1969 στη θέση Κάστελλος Βαρυπέτρου Κυδωνίας.


• Η ανασκαφική έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις: 

(α) η πρώτη στη θέση «του Βοσκού η Καθιά» το 1969 & 

(β) η δεύτερη το 1970 στο λόφο Κάστελλος μέσα στα βυζαντινά τείχη, τοποθεσία 
στρατηγικής σημασίας για τον έλεγχο του κάμπου των Χανίων. 



ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ (1969-1970)

• Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως τμήμα εκτεταμένου υστεροαρχαϊκού 
νεκροταφείου (ταφές σε πίθους). 


• Οι 6 τάφροι που ανοίχτηκαν έδωσαν ευρήματα πρώιμα βυζαντινά, ρωμαϊκά, 
ελληνιστικά και του πρώιμου 4ου π.Χ. αιώνα. 

Το Έργον της Ιστορικής & Αρχαιολογικής Εταιρείας Δυτικής Κρήτης (1967-1971)  
Επιμέλεια: Σ. Μοτάκη, Γ. Καψωμένου, Ι. Τσιφετάκη Χανιά, Ιούλιος 1972 



ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ (1969-1970)

Προμαχώνας των τειχών Καστέλλου.  
Στο βάθος διακρίνονται τα Χανιά.

Τμήμα του ναού 
και των 
εγκαταστάσεων 
της ιστορικής 
μονής Αγίας 
Κυριακής.

Χαρακτηριστικό τμήμα των 
τειχών Καστέλλου.



ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 ΑΝΑΣΚΑΦΗ  ΜΙΝΩΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΡΜΕΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (1970)

• Το 1970 η Ιστορική & Αρχαιολογική Εταιρεία Δυτικής Κρήτης συμμετέχει σε 
ανασκαφική έρευνα που διεξάγει η Εφορεία Αρχαιοτήτων ΚΑ' Περιφέρειας δια του 
προϊσταμένου επιμελητή κ. Ιωάννη Τζεδάκη.


• Συνολικά, βρέθηκαν  20 θαλαμοειδείς τάφοι σε τρεις συστάδες οι οποίοι έδωσαν 
πλούσια ευρήματα. 


• Τα ευρήματα συμπεριλαμβάνουν ψευδόστομους αμφορείς, κύλικες, κύπελλα, 
πυξίδες, κρατήρες, πινάκιο και ένα φλασκί.


• Ο οικισμός εντοπίστηκε σε απόσταση 500 μέτρων ΝΔ από το νεκροταφείο.

Το Έργον της Ιστορικής & Αρχαιολογικής Εταιρείας Δυτικής Κρήτης (1967-1971)  
Επιμέλεια: Σ. Μοτάκη, Γ. Καψωμένου, Ι. Τσιφετάκη Χανιά, Ιούλιος 1972 



ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 ΑΝΑΣΚΑΦΗ  ΜΙΝΩΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΡΜΕΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (1970)

Λάρνακα Νο 1 (τάφος 24).

Λάρνακα (τάφος 17).

Λάρνακα φέρουσα από τη μία 
πλευρά σκηνή κυνηγιού  

(τάφος 11).



ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 ΑΝΑΣΚΑΦΗ  ΣΤΥΛΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ (1970-1971)

• Η ανασκαφή στο Στύλο Αποκορώνου  ξεκίνησε το 1970   υπό την εποπτεία του κ. Κων/
νου Δαβάρα, προϊστάμενου της Επιμελητείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Κρήτης.


• Αποκαλύφθηκε τμήμα σημαντικού υστερομινωικού κτιρίου εντός του οποίου είχε 
ενσωματωθεί μικρό σπήλαιο πιθανότατα δεξαμενή. 


• Στη νότια πλευρά του κτιρίου αποκαλύφθηκε σπανιότατος κεραμικός κλίβανος. 


• Η ανασκαφή έφερε στο φως άφθονα δείγματα οικιακής κεραμικής, υψίποδες κύλικες, 
θήλαστρα, λίθους τριβής, ακόνια, υφαντικά βάρη και σφονδίλια, δύο ακέραια αγγεία, 
σμίλη, τριπτήρες, βελόνη και λεπίδες οψιανού.

Το Έργον της Ιστορικής & Αρχαιολογικής Εταιρείας Δυτικής Κρήτης (1967-1971)  
Επιμέλεια: Σ. Μοτάκη, Γ. Καψωμένου, Ι. Τσιφετάκη Χανιά, Ιούλιος 1972 



ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 ΑΝΑΣΚΑΦΗ  ΣΤΥΛΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ (1970-1971)

Τμήμα τοίχου από το υστερομινωικό 
οικοδόμημα.

Η είσοδος του κεραμικού κλιβάνου.



ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 ΑΝΑΣΚΑΦΗ  ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ ΒΡΥΣΙΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (1972-1973)

• Η θέση στην κορυφή Άγιο Πνεύμα Βρύσινα, θέση ψηλή  και με αμφίδρομη 
ορατότητα, εντοπίστηκε από τον P. Faure το 1963. 


• Τα έτη 1972-73  πραγματοποιήθηκε  εκτεταμένη ανασκαφή στο σημαντικό 
αυτό ιερό Κορυφής από τον κ. Κώστα Δαβάρα. 


• Προέκυψε  μια καταπληκτική πυκνότητα ειδικών ευρημάτων με μικρή χωρική 
διασπορά (100 σάκοι). 


• Τα ευρήματα απαρτίζουν μεγάλος αριθμός ειδωλίων και ποσότητες 
θραυσμάτων  κεραμικής που παραπέμπουν σε χώρο τελετουργιών και 
λατρευτικών αποθέσεων. 


• Με την ολοκλήρωση των εργασιών, τα ευρήματα τοποθετήθηκαν σε ειδικές 
θήκες και φυλάχθηκαν στον Ενετικό Ναό του Αγίου Ρόκκου. 



ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 ΑΝΑΣΚΑΦΗ  ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ ΒΡΥΣΙΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (1972-1973)

Ζωόμορφα ειδώλια από τον Βρύσινα.

 Άποψη του Βρύσινα από ΒΔ.



ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΣΤΕΛΟΣ ΒΡΥΣΩΝ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

• Η πρώτη ανασκαφική περίοδος στον Κάστελο Βρυσών Κυδωνίας, ανασκαφή 
εντός πόλεως, πραγματοποιήθηκε με  επιτυχία υπό τη διεύθυνση των 
αρχαιολόγων Αντώνη Ζώη και Χρίστου  Μόρτζου. 


• Οι επί τόπου εργασίες κράτησαν από τις 5 ως τις 23 Αυγούστου του 1974. 

• Κατά την ανασκαφή και σε όλη την έκτασή της πιστοποιήθηκαν δύο κύρια 
αρχαιολογικά στρώματα: (α) το στρώμα καταστροφής του μινωικού κτιρίου και 
(β) το στρώμα της απόθεσης του ελληνικού ιερού. 


• Το κτίριο πρέπει να αποτελούσε κατοικία μεμονωμένη ή ενταγμένη σε 
ευρύτερο οικιστικό σύνολο.


• Στο Ελληνικό Ιερό τα ευρήματα ήταν τμήματα ειδωλίων με γυναικεία μορφή, 
τμήματα μικρών υδριών, αγγεία και άλλα λατρευτικά αντικείμενα.



ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΣΤΕΛΟΣ ΒΡΥΣΩΝ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

ΒΡΥΣΕΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ – ΚΑΣΤΕΛΟΣ 1974        ΜΙΝΩΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ Α ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΕΡΟ

(α)ΚΑΤΟΨΗ (β)ΤΟΜΗ Α-Β

Ανασκαφή Βρυσών Κυδωνίας 1. 1974

Ιστορική και Αρχαιολογική Εταιρεία Δυτικής Κρήτης

Κρητική Βιβλιοθήκη – Σειρά Γ'  

Αρχαιολογικά Δημοσιεύματα 1  Επιμέλεια: Α. Ζώης

Αθήνα 1976




ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΣΤΕΛΟΣ ΒΡΥΣΩΝ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
ΒΡΥΣΕΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ – ΚΑΣΤΕΛΟΣ 1974

Κτήριο Α, ΒΑ τμήμα δωμ.1, προς Δ. από Δ. 
Καλλιεργημένο και στρώμα καταστροφής.


Χώρος ανασκαφής 1974 στο πλάτωμα και 
βράχοι, από Ν.



ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΣΤΕΛΟΣ ΒΡΥΣΩΝ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

Κτήριο Α, Δωμάτιο 1, πιθάρι in situ αρ.2 

Σώζεται στα 2/3 ή 3/4 του αρχικού του ύψους.


Κτήριο Α, ΒΔ γωνία δωματίου 1 με τα πιθάρια in 
situ αρ.1-3. Από Α.

ΒΡΥΣΕΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ – ΚΑΣΤΕΛΟΣ 1974



ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΣΤΕΛΟΣ ΒΡΥΣΩΝ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

Χώρος αποθήκευσης ελληνικού ιερού. 
Συσσώρευση κέρνων στο σκληρό στρώμα.

Κτήριο Α, από Δ.

ΒΡΥΣΕΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ – ΚΑΣΤΕΛΟΣ 1974



ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΣΤΕΛΟΣ ΒΡΥΣΩΝ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΩΛΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ

Άωτο κωνικό κύπελλο, δωμάτιο 2.

Πηλός λευκορόδινος. Ίχνη φωτιάς 
σώζονται στην εξωτερική 
επιφάνεια.

Μεγάλο γεφυρόστομο 
αγγείο, δωμάτιο 2. αρ.4.  
Έντονα ίχνη φωτιάς γύρω 
από τις λαβές.

Τρίωτο απιδόσχημο αλάβαστρο. 
Κτήριο Α, χώρος 5.  

Πηλός κεραμιδόχρωμος.



ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΣΤΕΛΟΣ ΒΡΥΣΩΝ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

Απόθεση ελληνικού ιερού. Δύο υδρίσκες από κέρνους.

Απόθεση ελληνικού ιερού.  
Δύο κέρνοι αποτελούμενοι από υδρίσκες 
σε κοινή τροχόμορφη βάση.

ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΩΛΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ



ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΣΤΕΛΟΣ ΒΡΥΣΩΝ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

Απόθεση ελληνικού ιερού. Ειδώλια, ύψος 13.7 εκ. μ.

Απόθεση ελληνικού ιερού.  
Τρία τμήματα ειδωλίων ένθρονης θεάς.

ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΩΛΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ



ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΜΥΡΙΔΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ (1973-1974)

• Η ανασκαφή της  Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής στην Αλμυρίδα Αποκορώνου 
ξεκίνησε το 1974. 


• Το ποσό που δαπανήθηκε ανήλθε συνολικά στις 40.000 δρχ. και ήταν χορηγία του 
οικονομολόγου Μίνου Ζομπανάκη. 


• Την εποπτεία είχαν οι αρχαιολόγοι Ιωάν. Παπαποστόλου, Εμμ. Μπορμπουδάκης και 
Μιχάλης Ανδριανάκης. 


• Πρόκειται για τρίκλιτη βασιλική με εγκάρσιο κλίτος και νάρθηκα. 


• Στο ψηφιδωτό της  διακρίνονται σταυροί,  ψάρια, φτερά πουλιών, κύκλοι.


• Οι ανασκαφικές έρευνες συνεχίστηκαν μέχρι το 1989 από την 13η Εφορεία 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.



ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΜΥΡΙΔΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ (1973-1974)

Ψηφιδωτό δάπεδο (λεπτομέρεια).

Πανοραμική άποψη.



ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 ΑΝΑΣΚΑΦΗ  ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΨΕΙΡΑ (1985)

• Η Ψείρα βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το λιμάνι Θόλος του Καβουσίου.


• Το 1908 η ομάδα του Αμερικανού αρχαιολόγου Richard Seager εντόπισε σπουδαίο 
οικισμό κτισμένο αμφιθεατρικά, που τοποθετείται στην πρωτομινωική περίοδο. 


• Τα ευρήματα της Ψείρας, κυρίως τα αγγεία, θεωρούνται από τα πιο αξιόλογα της 
μινωικής εποχής. 


• Το 1985 επιχειρήθηκε νέα ανασκαφή με μια ελληνοαμερικανική σύμπραξη και 
εδαφολογική μελέτη που αφορούσε όλη την επιφάνεια του νησιού. 


• Η Ι.Λ.Α.Ε.Κ. χρηματοδότησε τον αρχαιολόγο Κώστα Δαβάρα όταν ανέσκαπτε τη 
νησίδα Ψείρα. 



ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 ΑΝΑΣΚΑΦΗ  ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΨΕΙΡΑ (1985)

Θέση ανασκαφής. Η ανασκαφή από ψηλά.



ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 ΑΝΑΣΚΑΦΗ  ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΨΕΙΡΑ (1985)

Πλακοστρωμένοι δρόμοι των 
Μινωικών χρόνων.



ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ

Η Ιστορική & Αρχαιολογική Εταιρεία Δυτικής Κρήτης: 

• τάχθηκε εξ’ αρχής υπέρ της διατήρησης της μεσαιωνικής μορφής των παλαιών 
τμημάτων των πόλεων Χανίων και Ρεθύμνου, 


• συγκρότησε ειδικές επιτροπές,

• γνωστοποίησε τη θέση της στο ευρύ κοινό με σειρά διαλέξεων &   

• προχώρησε στην άμεση αναστήλωση και αποκατάσταση  ιστορικών μνημείων. 

Το Έργον της Ιστορικής & Αρχαιολογικής Εταιρείας Δυτικής Κρήτης (1967-1971)  
Επιμέλεια: Σ. Μοτάκη, Γ. Καψωμένου, Ι. Τσιφετάκη Χανιά, Ιούλιος 1972 



ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ
ΑΓΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
• Ο Άγιος Ρόκκος είναι ο κομψός Ενετικός Ναός που χτίστηκε το 1630 και κατά την 
Ενετοκρατία ανήκε στον οίκο Paolini.


• Εντυπωσιακό λατρευτικό κτίριο  με ορατά τα αναγεννησιακά στοιχεία που κοσμούν το 
εξωτερικό του.


• Οι Τούρκοι τον χρησιμοποιούσαν ως «καφενέ». 


• Στις αρχές του 20ου αιώνα χρησιμοποιήθηκε ως κατοικία, γραφεία συλλόγων, 
αποθήκη. 


• Περίοδος 1969 - 1971: αναζήτηση χρηματοδότη που  θα αναλάμβανε τη δαπάνη 
συντήρησης και στερέωσης. 


• Διετία 1973-75: Αναστήλωση του παρεκκλησίου του Αγίου Ρόκκου και συμπλήρωση 
εργασιών. 



ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ
ΑΓΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Ο Άγιος Ρόκκος κατά τη διάρκεια 
των εργασιών συντήρησης και 
στερέωσης.

Ο Άγιος Ρόκκος 
μετά τη συντήρηση 
και στερέωση. 



ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ
ΑΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

• Ο Άγιος Φραγκίσκος αποτελεί επιβλητικό μεσαιωνικό μνημείο του Ρεθύμνου. 


• Στο πέρασμα των χρόνων στέγασε πλήθος ιδρυμάτων με αποτέλεσμα την αλλοίωση του 
χαρακτήρα του κτιρίου. 


• Η Εταιρεία επιθυμώντας να διασώσει το μνημείο αποφάσισε να προχωρήσει στις 
απαραίτητες ενέργειες αναστήλωσης του επιβλητικού ναού. 


• Την αρχιτεκτονική μελέτη εκπόνησε ο αρχιτέκτονας Αναστάσιος Μπλέτσας.


• Το μνημείο χρησιμοποιήθηκε ως αίθουσα συνεδριάσεων του Β' Κρητολογικού 
Συνεδρίου το καλοκαίρι του 1971.

Το Έργον της Ιστορικής & Αρχαιολογικής Εταιρείας Δυτικής Κρήτης (1967-1971)  
Επιμέλεια: Σ. Μοτάκη, Γ. Καψωμένου, Ι. Τσιφετάκη Χανιά, Ιούλιος 1972 



ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ
ΑΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

Ο Άγιος Φραγκίσκος λειτουργούσε ως πτωχοκομείο  
επί τουρκοκρατίας.

Ο Άγιος Φραγκίσκος σήμερα.



ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ

• Το κτίριο της παλαιάς δημαρχίας βρίσκεται στην πλατεία Σαντριβανίου και επί των 
οδών Χάληδων και Ζαμπελίου.  


• Διώροφο ενετικό κτήριο θαυμάσιας αρχιτεκτονικής το οποίο πιθανά στέγαζε το 
ενετικό ναυαρχείο. 


• Η Εταιρεία, το 1970, απευθύνθηκε στον Ιταλό Καθηγητή Κλαούντιο Τιμπέρι για 
την εκπόνηση της μελέτης αναστήλωσης.

Το Έργον της Ιστορικής & Αρχαιολογικής Εταιρείας Δυτικής Κρήτης (1967-1971)  
Επιμέλεια: Σ. Μοτάκη, Γ. Καψωμένου, Ι. Τσιφετάκη Χανιά, Ιούλιος 1972 



ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ

Ανατολική όψη Παλαιάς Δημαρχίας. Βορειοανατολική όψη Παλαιάς Δημαρχίας.



ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ – Πύργοι και Πυργόσπιτα στο Νομό Χανίων

• Οι πύργοι αποτελούν σημαντικό μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Κρήτη 
αλλά και αναπόσπαστο τμήμα των κάστρων σε κάθε εποχή. 


• Χρησιμοποιούνταν ως παρατηρητήρια, αμυντικά κτίσματα, φάροι ή οχυρωμένες 
κατοικίες.


• Η Εταιρεία δημιούργησε ειδικές επιτροπές με σκοπό την άμεση διάσωση του 
Πύργου Αλιδάκη και την αναστήλωση τοίχων του Πύργου Ντα–Μολίν.

Από το Ημερολόγιο «Πύργοι και Πυργόσπιτα στο Νομό Χανίων»  

Ι.Λ.Α.Ε.Κ. 2003  Επιμέλεια:  Δέσποινα Κυριαζή – Μαν. Μανούσακας



Πύργοι και Πυργόσπιτα στο Νομό Χανίων

Τριώροφος μοναστηριακός πύργος στα  
Βαρσαμάκια Κισάμου (αρχές του 16ου αιώνα).

Στην ένθετη φωτογραφία ο ίδιος πύργος 
όπως τον είδε ο G. Gerola (1901-1902).

Ο φημισμένος πύργος Da Molin στον Αλικιανό. 
Στην ένθετη φωτογραφία ο πύργος όπως ήταν 
στις αρχές του 20ου αιώνα. Omnia mundi fumus et 
umbra.



Το πυργόσπιτο του περιβόητου 
Ιμπραήμ Αλιδάκη στον Εμπρόσνερο 
Αποκορώνου αποτελεί χαρακτηριστικό 
δείγμα της πρώιμης Τουρκοκρατίας. 
Στην ένθετη φωτογραφία, ο πλούσιος 
σε ιστορία πύργος όπως τον είδε ο R. 
Pasley στα 1834. 

Πύργοι και Πυργόσπιτα στο Νομό Χανίων



ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΚΑΡΥΔΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

• 1577: Ο Francesco Barozzi αναφέρεται στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.


• 19ος αιώνας: Η μικρή εκκλησία και οι εκτάσεις της παραχωρούνται στη Μονή της 
Αγίας Τριάδας των Τζαγκαρόλων για λόγους φορολογίας. Ανέγερση νέου ναού.


• 1863: Ανέγερση του εντυπωσιακού ελαιοτριβείου της Μονής με τις 12 καμάρες.


• 1905: Μέρος των εκτάσεων παραχωρείται σε αγρότες. Το Μοναστήρι ερειπώνεται.


• 1989: Το Υπουργείο Πολιτισμού ξεκινά την αναστήλωση του μοναστηριού με τις 
οδηγίες του Μητροπολίτη Ειρηναίου Γαλανάκη.


• Η Ι.Λ.Α.Ε.Κ. ως φορέας Ευρωπαϊκών προγραμμάτων συντελεί στην αναστήλωση και 
ανάδειξη της  ιστορικής Μονής του Αγίου Γεωργίου η οποία  ολοκληρώνεται το 1996 
με συλλογικές προσπάθειες. 



ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΚΑΡΥΔΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ



ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ – Αριστουργήματα της Αρχαίας Κρητικής Νομισματοκοπίας

Η Ι.Λ.Α.Ε.Κ.  στα πλαίσια της ενημέρωσης του κοινού για τη «Νομισματική Συλλογή της 
Αρχαίας Κυδωνίας στα Κλασικά και Ελληνιστικά Χρόνια» και τις «Συμμαχίες» 
πραγματοποίησε δύο διαλέξεις με τον Δρ. Μανόλη  Στεφανάκη στις 19.9.1994 & στις 
11.1.1996.

Πηγή: Από το Ημερολόγιο «Αριστουργήματα της Αρχαίας Κρητικής 
Νομισματοκοπίας»  Ι.Λ.Α.Ε.Κ., 2000  

Επιμέλεια:  Δρ. Μανόλης Στεφανάκης, αρχαιολόγος




ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ – Αριστουργήματα της Αρχαίας Κρητικής Νομισματοκοπίας

• Η νομισματική οικονομία διαδόθηκε στην Κρήτη κατά το β΄ μισό του 6ου αι. π.Χ..


• Η Κυδωνία, ως αποικία των Αιγινητών, έκοψε τις δικές της νομισματικές 
υποδιαιρέσεις γύρω στο 470 π.Χ..


• Στο τέλος του 4ου αι. π.Χ. όλες σχεδόν οι πόλεις του νησιού είχαν αποκτήσει το 
δικό τους νομισματοκοπείο. 


• Η έξαρση στην νομισματική παραγωγή αποδίδεται στη μαζική εισαγωγή αργύρου 
με τη μορφή μισθών που οι Κρήτες έφερναν στο νησί ή με εμπορικές 
συναλλαγές με την Αίγυπτο και την Κυρηναϊκή.


• Τα νομίσματα της Κρήτης εξελίχθηκαν από τις αρχαϊστικές παραστάσεις του 5ου 
αι. π.Χ. σε μια εξιδανικευμένη τέχνη στα ύστερα ελληνιστικά χρόνια.



Από την Απτέρα

Στην εμπρόσθια όψη μιας σειράς αργυρών διδράχμων της 
πόλης, στα τέλη του 4ου και στις αρχές 3ου αι. π.Χ., 
παρουσιάζεται η προστάτιδα Αρτέμιδα Απτέρα, στολισμένη με 
μια στεφάνη στα μαλλιά, σκουλαρίκια και περιδέραιο με την 
επιγραφή ΑΠΤΑΡΑΙΩΝ. Ο χαράκτης υπογράφει με το όνομά του 
σε γενική ΠΥΘΟΔΩΡΟΥ.


Ο βασιλιάς απεικονίζεται στην οπίσθια όψη πάνοπλος και 
υπερήφανος να αποδίδει σεβασμό σ’ ένα δέντρο δάφνης, 
αγαπημένο φυτό του Απόλλωνα. Γύρω του η επιγραφή ΠΤΟΛΙ 
ΟΙ ΚΟΣ του σημαίνει ο Πόλεως Οικιστής.

Η πόλη που έλεγχε τον κόλπο της Σούδας, δέσποζε στον 
κάμπο των Αρμένων και την κοιλάδα του Στύλου ιδρύθηκε από 
το μυθικό βασιλιά Απτέρα.



Από τη Γόρτυνα

Η εμπρόσθια όψη των αργυρών διδράχμων απεικονίζει 
την Ευρώπη, νύμφη - σύμβολο της Γόρτυνας, να 
κάθεται πάνω στον ιερό αειθαλή πλάτανο σκεπτική.


Η οπίσθια όψη των διδράχμων απεικονίζει τον Δία με τη 
μορφή ταύρου. Σε πολλές περιπτώσεις η επιγραφή 
ήταν σε αρχαϊκή μορφή ΛΟΡΤΥΝΣΙΟΝ (ΓΟΡΤΥΝΙΩΝ).

Η Γόρτυνα, κυρίαρχη πόλη στην πεδιάδα της Μεσαράς 
και επικεφαλής μεγάλης συμμαχίας πόλεων στις αρχές 
του 3ου αι. π.Χ., καταστάθηκε μεγάλη δύναμη στη 
νότια κεντρική Κρήτη και ανταγωνίστρια της Κνωσού 
για την πρωτοκαθεδρία στο νησί.



Από την Ελεύθερνα

Εμπρόσθια όψη αργυρής έκδοσης νομισμάτων στα τέλη 
του 4ου π.Χ. αι.. Ο  Απόλλωνας απεικονίζεται ως κεφαλή 
δαφνοστεφανωμένη.


Οπίσθια όψη που παρουσιάζει τον θεό του φωτός 
τοξοφόρο να κρατά στο δεξί του χέρι λίθο, ίσως το θεμέλιο 
λίθο της πόλης.

Η Αρχαία Ελεύθερνα ήταν μία από τις μεγαλύτερες πόλεις 
του Νομού Ρεθύμνης, στους ΒΔ. πρόποδες του  
Ψηλορείτη. Με τις συστηματικές ανασκαφές του Παν/μιου 
Κρήτης ήρθαν στο φως κομμάτια της πόλης από τα 
γεωμετρικά μέχρι και τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Η πόλη 
ήταν αφιερωμένη και προστατευόμενη από τον Απόλλωνα, 
τον οποίο και παρουσιάζει σχεδόν αποκλειστικά στα 
νομίσματά της.



Από την Κνωσό

Το τέρας σε έντονο διασκελισμό, πραγματικός κυρίαρχος, 
παριστάνεται να κυνηγά τα θύματά του μέσα στο λαβύρινθο.


Στα πρωιμότερα νομίσματα του 5ου αιώνα απεικονίζεται σβάστιγα.

Η «πρωτεύουσα» του μυθικού βασιλιά Μίνωα και η κυρίαρχος πόλη της 
Κρήτης κατά το μεγαλύτερο μέρος των κλασικών και ελληνιστικών 
χρόνων ήταν η Κνωσός. Επέβαλε την ηγεμονία της καταστρέφοντας 
ολοσχερώς τη γειτονική της Λύττο και διεξάγοντας συχνούς πολέμους 
με τη Γόρτυνα και την Κυδωνία. Ηγήθηκε συμμαχίας 17 πόλεων από το 
δυτικότερο μέχρι το ανατολικότερο άκρο της Κρήτης.



Από την Κυδωνία

Εμπρόσθια όψη που προβάλει την καταστόλιστη κεφαλή της 
θεάς Δίκτυννας (Αρτέμιδας). Πίσω από την κεφαλή της θεάς 
υπογράφει ο χαράκτης ΝΕΥΑΝΤΟΣ ΕΠΟΙΕΙ.


Οπίσθια όψη με τον μυθικό οικιστή και ήρωα της πόλης Κύδωνα 
να τεντώνει το τόξο του, με την επιγραφή ΚΥΔΩΝ.

Η σημαντικότερη πόλη της Δυτικής Κρήτης ανέλαβε στα 
Ελληνιστικά χρόνια ηγεμονικό ρόλο που την έφερε σε σύγκρουση με 
τις γειτονικές πόλεις Πολυρρήνια και Φαλάσαρνα. Η προσπάθειά 
της να επεκτείνει την επιρροή της στην κεντρική Κρήτη συντέλεσε 
στην καταστροφή της Απολλωνίας και έφερε το συμμαχικό στρατό 
Κνωσού και Γόρτυνας στα  τείχη της. Παραδοσιακός τύπος 
νομίσματος, τέλη 4ου π.Χ. αι. 



Από την Ομοσπονδία των Ορείων

Σειρά χρυσών υποδιαιρέσεων με παραστάσεις περιστεριών  
και στις δύο πλευρές και τα γράμματα ΙΛ στη μία και την 
επιγραφή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ στην άλλη.


Χρυσά νομίσματα που σφράγισαν μια πρώτη συμμαχία των 
πόλεων της Υρτακίνας και της Λισού.  Τα νομίσματα 
έφεραν στις δύο πλευρές τους πτηνά και τα γράμματα ΛΙ 
και ΥΡ  αντίστοιχα. Τέλος 4ου ή αρχές 3ου αι. π.Χ..

Οι πόλεις Τάρρα, Υρτακίνα, Λισός και Έλυρος ενώθηκαν 
νομισματικά στις αρχές του 3ου π.Χ. αι. στην Ομοσπονδεία 
των Ορείων.



ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία «Ανατολή» (ΑΒΕΑ)

• Το εργοστάσιο της ΑΒΕΑ στη Νέα Χώρα αποτελεί μοναδικό δείγμα της Βιομηχανικής 
Αρχαιολογίας, μνημείο της βιομηχανικής ιστορίας της πόλης.


• Ιδρύθηκε το 1889, έξω από τα τείχη της πόλης, από το Γάλλο χημικό Ιούλιο Δέις.

• Διέθετε εκχυλιστήριο, ξηραντήριο, ατμολέβητες καθώς και ελαιουργείο. 

• Το 1916 πέρασε σε ελληνικά χέρια και μετονομάστηκε σε Ανώνυμο Βιομηχανική 
Εταιρεία «Ανατολή». 

Από το Ημερολόγιο «ΑΒΕΑ:ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Δυνατότητες Αξιοποίησης»  
Ιστορική Λαογραφική Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης 2001  

Επιμέλεια:  Δ.Σ. Ι.Λ.Α.Ε.Κ.



Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία «Ανατολή» (ΑΒΕΑ)

Το εργοστάσιο της ΑΒΕΑ στις αρχές του 20ου αιώνα. 

Διακρίνεται σε πρώτο επίπεδο η «οικία» με νεοκλασικά στοιχεία, το κτίριο με τους 
ατμολέβητες και το σιδηρουργείο. Η φωτογραφία δίνει πληροφορίες για το δανεισμό 
μορφών από αρχιτεκτονικά ρεύματα που δέσποζαν σε προγενέστερες εποχές. (φωτ. 
Φ. Διαμαντόπουλος)




Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία «Ανατολή» (ΑΒΕΑ)

Γενική άποψη των εγκαταστάσεων.

Διακρίνονται οι δύο καπνοδόχοι από συμπαγή τούβλα.


Τα θέματα της Βιομηχανικής Αρχαιολογίας  
προβλήθηκαν από την Ι.Λ.Α.Ε.Κ. με τη διάλεξη 
του Π. Καμηλάκη «Η Σημασία της Βιομηχανικής 
Αρχαιολογίας και της Παραδοσιακής  
Τεχνολογίας και η Μελέτη τους στα Χανιά»  & 
την παρουσίαση του βιβλίου του Τάσου 
Χαλκιαδάκη «Βιομηχανική Αρχαιολογία στα 
Χανιά από τους Στ. Αποστολάκη και Π. 
Καμηλάκη,  στις 10.5.1997.

 



ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - Προστασία της Λιθόκτιστης Τοξωτής Γέφυρας Κλαδισού

• Το Δ.Σ. της Εταιρείας με επιστολή του στις 3-7-1991 προς όλο τον τοπικό τύπο 
τάσσεται υπέρ της προστασίας της λιθόκτιστης τοξωτής γέφυρας στον Κλαδισό. 


• Το έγγραφο κοινοποιείται στην Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και στο Υπουργείο 
Πολιτισμού. 


• Η Ι.Λ.Α.Ε.Κ. καλεί τους φορείς σε επιτόπια ενημέρωση και συζήτηση με στόχο την 
προστασία  δείγματος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 

Αρχειακό υλικό κ. Στέλλας Αλιγιζάκη, πρώην Προέδρου Δ.Σ. της Ι.Λ.Α.Ε.Κ.



ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Ι.Λ.Α.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΗΣ ΤΟΞΩΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 
ΚΛΑΔΙΣΟΥ 



ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ  - Ταμπακαριά

• Τα Ταμπακαριά έχουν μοναδική αξία για τα Χανιά από αρχιτεκτονική άποψη 

• Ταυτίζονται με ένα σημαντικό παραδοσιακό επάγγελμα, τη βυρσοδεψία. 

• Το βιομηχανικό αυτό σύνολο άρχισε να αναπτύσσεται πριν από τα μέσα του 19ου αι., 
δίπλα στον όρμο της Αγίας Κυριακής.


• Τα βυρσοδεψεία είναι ισόγεια στην είσοδό τους από το δρόμο και δίπατα ή τρίπατα 
από τη μεριά της θάλασσας, με πανύψηλα μεσοπατώματα. 


• Τα πέτρινα κτίσματα με τις  κεραμιδένιες στέγες  διακόπτονται από στενά απότομα 
περάσματα με σκαλοπάτια προς τη θάλασσα.

Από το Ημερολόγιο «Τα Χανιώτικα Ταμπακαριά»  

Ι.Λ.Α.Ε.Κ. 1992  Επιμέλεια:  Σταυρούλα Μαρκουλάκη, Αρχαιολόγος



Ταμπακαριά

Άποψη των Ταμπακαριών στις αρχές του 
20ου αιώνα.  (Ιστορικό Αρχείο, Φωτογραφική 
Συλλογή Blanc)

Μερική άποψη των Ταμπακαριών  στη δεκαετία 
του ’90 από Νότια.



ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ - ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ  
 Ξενάγηση  στον Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Ελεύθερνας

Την ξενάγηση πραγματοποίησε ο ίδιος ο ανασκαφέας  
Ν. Σταμπολίδης στις 23-10-2016. 



ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ - ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ
Ξενάγηση στον Αρχαιολογικό Χώρο του Κομμού 

Την 1-10-2017 η Ι.Λ.Α.Ε.Κ. πραγματοποίησε 
εκδρομή με ξενάγηση στον κλειστό 
αρχαιολογικό χώρο του Κομμού με άδεια της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Ο Κομμός, 
παραθαλάσσια μινωική πόλη της Μεσαράς, 
ήταν το επίνειο της γειτονικής Φαιστού. 



ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ - ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ
Ξενάγηση στη Νησίδα Θοδωρού
Από την πρόσφατη επίσκεψη στα «Θοδωρού» ή «το Ακοίτιον», εκδήλωση ενταγμένη στο πρόγραμμα 
της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων για την 77η επέτειο από τη Μάχη της Κρήτης που 
πραγματοποιήθηκε στις 25-5-2018 , συνδιοργάνωση με το σύλλογο «Οι Φίλοι του Βυθού».

Αποβίβαση επισκεπτών με πλοιάρια 
με άδεια του Δασαρχείου Χανίων.

Το σημείο  στο οποίο εντοπίστηκαν οστά 
και εξοπλισμός Γερμανού αλπινιστή.



ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ - ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ
Ξενάγηση στη νησίδα Θοδωρού

Από την ομιλία της ιστορικού κ. Στέλλας Αλιγιζάκη για 
τα γεγονότα της Μάχης της Κρήτης στην ευρύτερη 
περιοχή της Νησίδας των Αγίων Θεοδώρων.

Απέναντι διακρίνεται η ακτή της Αγίας 
Μαρίνας Χανίων.



Συνομιλώντας με τους Πρωταγωνιστές της Αρχαιολογίας

 Η Ι.Λ.Α.Ε.Κ. στην 50χρονη πολιτιστική της διαδρομή:  

• προβάλλει το έργο των αρχαιολόγων & τα ευρήματα των ανασκαφών


• στηρίζει την εξειδικευμένη γνώση και την έρευνα


• ενημερώνει το κοινό της, με διαλέξεις, επισκέψεις σε μουσεία και ξεναγήσεις σε 
αρχαιολογικούς χώρους, με ειδικές εκδρομές, πάντα με συνέπεια και σε συνεργασία 
με τις αρμόδιες Αρχαιολογικές υπηρεσίες και φορείς


• τιμά προσωπικότητες με ήθος, ανθρωποκεντρικό υπόβαθρο και όραμα


• με γνώμονα την ιστορία, τους αγώνες και την παράδοση της Κρήτης συντάσσεται 
με τον άνθρωπο στη διαχρονία του



Συνομιλώντας με τους Πρωταγωνιστές της Αρχαιολογίας
H Έρευνα του Ιστορικού Παρελθόντος στη Δυτική Κρήτη

Το Έργον της Ιστορικής & Αρχαιολογικής Εταιρείας Δυτικής Κρήτης (1967-1971), 
Επιμέλεια: Σ. Μοτάκη, Γ. Καψωμένου, Ι. Τσιφετάκη Χανιά, Ιούλιος 1972  

Από τη διάλεξη του Καθηγητή Νικολάου 
Πλάτωνα στις 29-12-1971 με θέμα «Ο 
Μινωικός Πολιτισμός στη Δυτική Κρήτη».

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας κ. Στ. Μοτάκης 
προσαγορεύει τον ομιλητή στην ίδια εκδήλωση.



Συνομιλώντας με τους Πρωταγωνιστές της Αρχαιολογίας
Ιδαίου Μύθοι

Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης στο Γιάννη Σακελλαράκη πραγματοποιήθηκε στις 9-3-2011 
στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Η σύζυγός του Έφη Σαπουνά-Σακελλαράκη ξενάγησε το 
πολυπληθές κοινό της, στον αρχαιολογικό χώρο της Ζωμύνθου στις 11-8-2013 και 
ανέπτυξε την ιστορία της ανασκαφής.



Συνομιλώντας με τους Πρωταγωνιστές της Αρχαιολογίας
Ξένοι Αρχαιολόγοι

Η Ι.Λ.Α.Ε.Κ. τίμησε τους ξένους αρχαιολόγους της Ελληνοσουηδικής 
ανασκαφής Eric Hallager και Jennifer Moody  για την προσφορά τους στον 
τόπο μας σε ειδική εκδήλωση  στις 26-7-2014 στην πλατεία Αγ. Τίτου.



Τιμητική Εκδήλωση της Ι.Λ.Α.Ε.Κ. για τον Καθηγητή  
Κλασικής Αρχαιολογίας κ. Νικόλαο Σταμπολίδη

Ομιλία του Καθηγητή Ν. Σταμπολίδη στο Μεγάλο 

Αρσενάλι στις 20–10-2016. 

Επίδοση τιμητικού διπλώματος από  την Πρόεδρο κ. 
Αρχόντισσα Παπαδερού-Ναναδάκη και το Δ.Σ. & 
αναγόρευση  του Ν. Σταμπολίδη σε επίτιμο μέλος της 
Εταιρείας.Φωτ: Γιάννης Τωμαδάκης



Συνομιλώντας με τους Πρωταγωνιστές της Αρχαιολογίας
 Μελετώντας το Κοινό των Ορείων

Από την ημερίδα «Η Λισός και η Ευρύτερη 
Περιοχή» που πραγματοποιήθηκε στην 
αίθουσα του Μουσείου Σούγιας στις 
8-7-2018. Διακρίνονται οι ομιλητές Λευτέρης 
Πλάτωνας Καθηγητής Προϊστορικής 
Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών και η κ. 
Σταυρούλα Μαρκουλάκη αρχαιολόγος - 
πρώην πρόεδρος της Ι.Λ.Α.Ε.Κ..



Συνομιλώντας με τους Πρωταγωνιστές της Αρχαιολογίας
 Μελετώντας το Κοινό των Ορείων

Ψηφιδωτό δάπεδο στο ναό του Ασκληπιού.Άποψη Λισού.

Ο Ναός του Αγίου Κηρύκου στη Λισό.

Διατηρεί  χάραγμα  του 1436.



Συνομιλώντας με τους Πρωταγωνιστές της Αρχαιολογίας
Διάλογος με τους Πολίτες

Από την ενημέρωση-ανοικτή συζήτηση για την υπαγωγή Μνημείων Πολιτισμού, 

Ιστορικών και Αρχαιολογικών Χώρων στο Υπερταμείο που πραγματοποιήθηκε στις 
11-10-2018 στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.



Η ΣΤΕΓΗ

Η Ι.Λ.Α.Ε.Κ., για 4 δεκαετίες, φιλοξενήθηκε στην ιστορική συνοικία της Χαλέπας & στο 
Φρούριο του Φιρκά.

• Στις 16-5-2009 έγιναν τα εγκαίνια των νέων γραφείων της Ι.Λ.Α.Ε.Κ. που βρίσκονται 
στη συμβολή της οδού Αγίου Μάρκου με την Πλατεία Αγίου Τίτου 


• Στις 17-10-2016 η Εταιρεία εγκαινίασε τη νέα πτέρυγα των γραφείων της. 

• Σε ειδικές τελετές, η Ι.Λ.Α.Ε.Κ ανακήρυξε επίτιμα μέλη τον πρώην Δήμαρχο Χανίων κ. 
Κυριάκο Βιρβιδάκη, το Δήμαρχο Χανίων κ. Αναστάσιο Βάμβουκα, τον πρώην Δήμαρχο 
κ. Εμμανουήλ Σκουλάκη και τον τέως Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Βασίλη 
Διγαλάκη, ως ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς τους.



Η ΣΤΕΓΗ

Η κατοικία του Πρίγκιπα στη Χαλέπα όπου 
στεγάστηκαν τα γραφεία της Ιστορικής & 
Αρχαιολογικής Εταιρείας Δυτικής Κρήτης.

Η στέγη στο Φρούριο του Φιρκά.



Η ΣΤΕΓΗ

Η γειτονιά μας στο λόφο του Καστελίου στην 
παλιά πόλη.



Η ΣΤΕΓΗ

Όψεις του κτιρίου και των γραφείων στην Πλατεία 
Αγίου Τίτου.



Η ΣΤΕΓΗ

Το κτίριο της πρώην Γαλλικής Σχολής στην ιστορική συνοικία της Χαλέπας. 

Φιλοξενεί τη συλλογή του λαογραφικού υλικού που η Ι.Λ.Α.Ε.Κ. διαθέτει

με παραχώρηση κτιρίου από το Πολυτεχνείο Κρήτης.



Η ΣΤΕΓΗ

Εγκαίνια  της νέων γραφείων  της Ι.Λ.Α.Ε.Κ. από τον Δήμαρχο 
κ. Κυριάκο Βιρβιδάκη στις 16-05-2009.

Εγκαίνια της νέας πτέρυγας  της Εταιρείας 

στις 17-10-2016. 




