
Η βιωματική εκπαίδευση 
ζωντανεύει τα Ενετικά Τείχη
Οι μαθητές της ΣΤ` Τάξης του 49ου 
Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου 
μελετούν με βιωματικό τρόπο την 
ιστορία του τόπου τους, ενώ 
παράλληλα δημιουργούν
και εκφράζονται

Ηράκλειο μια Αξιοβίωτη πόλη



«Είναι πραγματικά πολύ σπουδαίο να 
γνωρίζουν οι μαθητές την ιστορία της πόλης 
τους βιωματικά, μέσα από δράσεις που κάνει 
ο Δήμος. Τα παιδιά και οι γονείς έρχονται σε 
άμεση επαφή με ένα ζωντανό μνημείο τα 
Τείχη, που αποτελούν τοπόσημο για την 
πόλη και στο οποίο, ο Δήμος Ηρακλείου 
επενδύει, δημιουργώντας ένα 
αναβαθμισμένο περιβάλλον ιστορικής και 
πολιτιστικής αξίας αλλά και έναν ελεύθερο 
χώρο που, εντός του 2023, θα αποδοθεί 
στους δημότες και τους επισκέπτες».

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ), το σχολείο συμπράττει με 
τον Δήμο Ηρακλείου, εφαρμόζοντας το 
πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 
εντάσσεται στις δράσεις της ΣΒΑΑ.

«Το 49ο Δημοτικό είναι ένα σχολείο με 
σημαντική ιστορική αξία, βρίσκεται 
ακριβώς απέναντι από τα Τείχη αλλά 
παράλληλα είναι θεμελιωμένο σε ενετικές 
στοές που αποκαλύφθηκαν την περίοδο 
κατασκευής του. Είναι μία πολύτιμη γνώση 
για τα παιδιά, το να εκτιμήσουν το 
περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν, 
γνωρίζοντας και βιώνοντας μέσα από 
διαδραστικές εκπαιδευτικές διαδικασίες
τα ιστορικά μνημεία της πόλης τους.
Είμαι χαρούμενη που μπορώ να πω ότι τα 
παιδιά της ΣΤ` Τάξης, είναι σε θέση να 
πάρουν τους γονείς τους από το χέρι, να 
περπατήσουν στο ισόπεδο τμήμα και να 
τους μιλήσουν για όλα αυτά που πλέον 
γνωρίζουν για την ιστορία της πόλης τους».

Κάλλια Νικολιδάκη αρχαιολόγος από το 
Τμήμα Τουρισμού και Παλαιάς Πόλης του 
Δήμου

Γιώργος Σισαμάκης, Αντιδήμαρχος 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού, Ολοκληρωμένης 
Ανάπτυξης Υπαίθρου & Τουρισμού Δήμου 
Ηρακλείου.



Η δράση στηρίχτηκε στη βιωματική παρατήρηση 
και μελέτη των Ενετικών Τειχών του Ηρακλείου και 
συνδυάστηκε λογοτεχνικά, με αποσπάσματα από 
το μεγαλειώδες έργο που συνέθεσε ο Κρητικός 
ποιητής του 17ου αιώνα Μαρίνος Τζάνε 
Μπουνιαλής σε ένα έμμετρο χρονικό του
25ετούς πολέμου για την κατάληψη της Κρήτης 
από τους Οθωμανούς.

Η ιστορία συναντά
το παρόν και το
μέλλον μέσα από
την εργασία των
μαθητών της
ΣΤ` Τάξης του
49ου Δημοτικού
Σχολείου Ηρακλείου.

Στο ποιητικό έργο 12.000 στίχων, 
αποτυπώνονται 20 προσωποποιήσεις του 
Χάνδακα, ένας θησαυρός βιωμάτων 
οργανωμένου στην κρητική γλώσσα της 
περιόδου που μεταδίδει ζωντανά το 
ψυχολογικό κλίμα και την ατμόσφαιρα των 
γεγονότων.

Η τοπική ιστορία ζωντανεύει, αξιοποιώντας 
το πολιτισμικό κεφάλαιο μιας πόλης που 
συνυπάρχει αρμονικά με το ιστορικό 
παρελθόν της και αξιοποιείται για να ενταχθεί 
στο σχολικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Η εργασία καθώς και λογοτεχνικό και μουσικό 
δρώμενο, παρουσιάστηκε από τους ίδιους 
τους μαθητές σε εκδήλωση η οποία 
πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2022 
στο Πολύκεντρο Ηρακλείου με την 
υποστήριξη του διευθυντή του σχολείου κ. 
Στάθη Στιβακτάκη, της εκπαιδευτικού και 
προηγούμενης διευθύντριας κας Μαρίας 
Χατζηδάκη, της εκπαιδευτικού της τάξης κας 
Δήμητρας Παπανικολάου και του μουσικού 
του σχολείου κ. Δημήτρη Ζαϊμάκη.



...Ποιά χέρα γρηγορότρεχη,
μ� δίχως ν  σκοντάψει, 
ν  δηγηθε� τ  βάσανα
το� Χάντακος,
ν  γράψ�;

Χάντακας τώρα κράζομαι κα� Κρήτης τιμημένη, 
γιατ’ ε�μαι �πο� τσ’ �γαρηνο�ς πλ σα πολεμημένη,
πο� μο� δ�καν πόλεμο κα� τ� τειχι� μο� ρίξα
το� Μαρτινέγκο, το� Γεζο�, μ� ο� πόρτες δ�ν �νο�ξα.

Κ’ ο� Το�ρκοι πάλι τ’ �μοιο, τ�ς μπόμπες �κεντο�
σα, κα� πέτρες �νερίφνηταις βάνοντας �πετο�σα 
ε�ς �ρχοντες, ε�σ� φτωχούς, σ� νέους, σ� παπάδες, 
ε�σ� σολντάδους, σ� παιδιά, σ� νέες καλογράδες.

Κα� τ� παλάτια �ρίχτανε κα� τ� μικρ� πλακ�να,
 πο� τ
 Στράτα τ
ν Πλατει� �φέρνουντα κ’ �σ�να· 
πο� τ
ν �μμο τά �ριχνε κα� τρίγυρα κτυπο�σα
κι νθρ�ποι γι� ν� πορπατο� �κε� δ�ν �μπορο�σα.

Πόσος λας �χάθηκε κ’ �πέσαν κ� �τελει�σα
μ� μπάλες κα� μ� τουφεκιές, κι �λλοι καινούργιοι �σ�σα,
γι� τ
ν γάπη το� Χριστο� τν τόπο ν� κρατο�νε
κι �λ’ ο� Ρωμα�οι �πήγανε �ξω, γι� ν� χαθο�νε 
μ� θάνατο σκληρότατο, κα� τίς μπορε� ν� γράψει
τ� βάσανα, κα� τ χαρτ� μ� δάκρυα ν� βάψει...

Δυστυχισμένε Χάντακα, �ντα φωτι� μεγάλη
τ
 χώρα σου �κατάκαψε σ� μι� μερ� κ’ ε�ς �λλη!

Δέομαι μ� τ  δάκρυα,
Θεέ, �πάκουσέ με,
κι �π� τ  τόσα βάσανα
�πού ’χω λύτρωσέ με.
Ε�ρώπη, δάρσου σήμερο κα� τ� μαλλιά σου σύρε! 
�σίμωσε τ� τέλος μου, �φου, γι� ν� μ� δώσου,
ν� λάβουνε ξεκούραση, κ� �μένα ν� σκλαβώσου.

Μάτια μου, τί κοιτάζετε;
Τώρα σκοτεινιαστ�τε,
το�ς Τούρκους �πο�
θ� ν  μπο�ν �γι 
ν  μ�ν το�ς δ�τε.

�, Κάστρο μου περίδοξο,
τάχατες �σοι ζο�νε, 
τάχατες ν  σ� κλαίσινε
κα� ν  σ’ �ναζητο�νε; ...
Μαρίνος Τζανέ Μπουνιαλής,
Ο Κρητικός Πόλεμος
(1645-1669)
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