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Πєπίλητη 

Ζ παξoχζα πηπρηαθή εξγαζία έρεη σο ζέκα ηεv αμηoιφγεζε ησv ηoπξηζηηθψv 

ππεξεζηψv ηεο Κξήηεο κέζα απφ ηo Γηαδίθηπo θαη ζπγθεθξηκέvα ηα αμηoζέαηα. 

Γειαδή παξoπζηάδεη, πέξα απφ ηα ίδηα ηα αμηoζέηα, ηo βαζκφ παξoπζίαζεο ησv 

αμηoζέαησv ζηεv Κξήηε θαη κε ηεv βoήζεηα ηεο Γησvπκηθήο θαηαvoκήο εκθαvίδεη 

ηεv ζπζρέηηζε ησv βαζκoιoγηψv ηoπ Tripadvisor θαη ηoπ google links.  

 

  



 

 

 

Abstract 

This thesis is a study on assessment of tourism services in Crete through the Internet 

and specific attractions. That shows, beyond the very sights, degree presentation of 

the sites in Crete and with the help of the Binomial shows the correlation of scores 

Tripadvisor and google links. 



 

 

∆ιωvυµική καταvoµή 

∆ιωvυµική καταvoµή πιθαvότητασ  

Ζ δησvπµηθή θαηαvoµή (binomial distribution) είvαη ε πηo δηαδεδoµέvε δηαθξηηή 

θαηαvoµή πηζαvφηεηαο. Οη πεξηπηψζεηο ζηηο oπoίεο µπoξεί vα εθαξµoζηεί είvαη δχo:  

1. Καηά ηεv εμέηαζε εvφο δείγµαηoο απφ πιεζπζµφ µε δχo µφvo είδε µειψv (π.ρ. 

άvδξεο θαη γπvαίθεο).  

2. Καηά ηεv πξαγµαηoπoίεζε µηαο ζεηξάο ηπραίσv πεηξαµάησv θάησ απφ ηηο ίδηεο 

ζπvζήθεο, φπoπ ηo θάζε πείξαµα παξoπζηάδεη δχo µφvo πηζαvά εvδερφµεvα.  

Έζησ έvα πείξαµα ηo oπoίo µπoξεί vα επαvαιεθζεί πoιιέο θoξέο θάησ απφ ηηο ίδηεο 

ζπvζήθεο. Κάζε επαvάιεςε ηoπ πεηξάµαηoο ovoµάδεηαη δoθηµή. Σo απoηέιεζµα 

θάζε δoθηµήο είvαη αvεμάξηεηo απφ ηα πξoεγoχµεvα θαη µπoξεί vα πάξεη µία απφ 

δχo πηζαvέο ηηµέο (εvδερφµεvα). Σα εvδερφµεvα απηά µπoξoχv –απζαίξεηα ή φρη– vα 

ovoµαζηoχv σο επηηπρία θαη απoηπρία. Δπεηδή ηα πεηξάµαηα είvαη αvεμάξηεηα, ε 

πηζαvφηεηα επηηπρίαο ζε θάζε δoθηµή είvαη ε ίδηα θαη ζπµβoιίδεηαη µε p. Ζ 

πηζαvφηεηα απoηπρίαο είvαη πξoθαvψο ίζε µε 1  – p. Αv o αξηζµφο ησv δoθηµψv 

είvαη ίζoο µε n, ε δησvπµηθή θαηαvoµή πεξηγξάθεη ηεv πηζαvφηεηα εµθάvηζεο k 

επηηπρηψv, φπoπ ηo k θπµαίvεηαη µεηαμχ 0 θαη n.   

Μαζεµαηηθά, αv µε X ζπµβoιηζηεί ε ηπραία µεηαβιεηή µε εvδερφµεvα ηηο ηηµέο k (k 

= 0…n) πoπ αvηηπξoζσπεχoπv ηov αξηζµφ επηηπρηψv ζε n αvεμάξηεηεο δoθηµέο µε 

πηζαvφηεηα επηηπρίαο θαζεµηάο ίζε µε p, ε µεηαβιεηή απηή αθoιoπζεί δησvπµηθή 

θαηαvoµή µε παξαµέηξoπο n θαη p. Μηα θιαζηθή πεξίπησζε εθαξµoγήο ηεο 

δησvπµηθήο θαηαvoµήο είvαη ηo πείξαµα ξίςεο εvφο voµίζµαηoο. Σα πηζαvά 

εvδερφµεvα είvαη δχo (θoξψvα ή γξάµµαηα), έvα απφ ηα oπoία µπoξεί απζαίξεηα vα 

ovoµαζηεί σο επηηπρία. Ζ πηζαvφηεηα επηηπρίαο ζε θάζε ξίςε ηoπ voµίζµαηoο 

(δoθηµή) είvαη ίζε µε 0,5. Αv ε δoθηµή επαvαιεθζεί έvα ζπγθεθξηµέvo αξηζµφ, έζησ 

30, πoηα είvαη ε πηζαvφηεηα vα ππάξμoπv ζπvoιηθά 10, 15, 20 (ή oπoηoζδήπoηε 

αξηζµφο µεηαμχ 0 θαη 30) επηηπρίεο; Πξφθεηηαη γηα µηα πεξίπησζε εθαξµoγήο ηεο 

δησvπµηθήο θαηαvoµήο µε n = 30 θαη p = 0,5. Ζ ζρέζε ππoιoγηζµoχ ησv 

πηζαvoηήησv απηψv είvαη αξθεηά πoιχπιoθε θαη δεv πξφθεηηαη vα παξoπζηαζηεί. Οη 



 

 

ππoιoγηζµoί πoπ αθoιoπζoχv ζηεξίδovηαη απoθιεηζηηθά ζηηο ζπvαξηήζεηο πoπ 

παξέρεη ηo Excel.  

Πξηv εμεηαζζoχv oη ζρέζεηο ππoιoγηζµoχ πoπ αθoξoχv ζηε δησvπµηθή θαηαvoµή, 

ζθφπηµo είvαη vα παξoπζηαζηεί ε µoξθή ηεο. ηεv εηθφvα 1 παξoπζηάδεηαη, µε ηε 

µoξθή ξαβδoγξάµµαηoο, ε θαηαvoµή πηζαvφηεηαο πoπ αvηηζηoηρεί ζηo παξάδεηγµα 

ξίςεο voµίζµαηoο πoπ αvαθέξζεθε παξαπάvσ. Ζ γξαµµή, ζηo ίδηo δηάγξαµµα, 

αvηηπξoζσπεχεη  

 

Δικόvα 1  Ζ διυvςµική καηαvoµή πιθαvόηηηαρ. 

 ηεv αvηίζηoηρε αζξoηζηηθή θαηαvoµή πηζαvφηεηαο. ηo θχιιo απηφ δίvεηαη επίζεο ε 

δπvαηφηεηα πεηξαµαηηζµoχ µε ηηο παξαµέηξoπο ηεο θαηαvoµήο. Μεηαβάιιovηαο ηα 

θειηά πoπ πεξηέρoπv ηηο ηηµέο ησv παξαµέηξσv p θαη n   –εηζάγovηαο άµεζα ηηο vέεο 

ηηµέο ή ρξεζηµoπoηψvηαο ηα θoπµπηά πoπ βξίζθovηαη ζηα αξηζηεξά ησv θειηψv– 

εvεµεξψvεηαη απηφµαηα ηo δηάγξαµµα ηεο θαηαvoµήο. Έvα εvδηαθέξov ζπµπέξαζµα 

πoπ πξoθχπηεη είvαη φηη γηα ζρεηηθά µεγάιεο ηηµέο ηoπ n θαη γηα ηηµέο ηεο p φρη πoιχ 

θovηά ζηα άθξα 0 θαη 1, ε δησvπµηθή θαηαvoµή είvαη ζπµµεηξηθή θαη έρεη ηε  µoξθή 

«θαµπάvαο».  

Με ηε βoήζεηα ηoπ ίδηoπ αξρείoπ µπoξεί vα ππoιoγηζηεί θαη ε πηζαvφηεηα εµθάvηζεο 

ζπγθεθξηµέvoπ αξηζµoχ επηηπρηψv. Γηα παξάδεηγµα, ζηεv πεξίπησζε πoπ oη 



 

 

παξάµεηξoη p θαη n έρoπv ηηµέο 0,5 θαη 30 αvηίζηoηρα, oη πηζαvφηεηεο εµθάvηζεο 10, 

15 θαη 20 επηηπρηψv είvαη 0,028, 0,144 θαη 0,028 αvηίζηoηρα. Οη αvηίζηoηρεο 

αζξoηζηηθέο πηζαvφηεηεο  (oη πηζαvφηεηεο δειαδή εµθάvηζεο ηoπιάρηζηov 10, 15 θαη 

20 επηηπρηψv) είvαη 0,049, 0,572 θαη 0,979.  

πσο θάζε θαηαvoµή πηζαvφηεηαο, έηζη θαη ε δησvπµηθή θαηαvoµή ραξαθηεξίδεηαη 

απφ µία µέζε (αvαµεvφµεvε) ηηµή θαη µία ηππηθή απφθιηζε . Οη δχo απηέο πoζφηεηεο 

εμαξηψvηαη απoθιεηζηηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά µεγέζε ηεο θαηαvoµήο (n, p) θαη 

ππoιoγίδovηαη απφ ηηο ζρέζεηο:  

 

 

Τπoλoγιςµoί µε τη διωvυµική καταvoµή ςε λoγιςτικά φύλλα 

Γηα ηov ππoιoγηζµφ πηζαvoηήησv µε ηε δησvπµηθή θαηαvoµή ηo Excel δηαζέηεη ηε 

ζπvάξηεζε BINOMDIST. Ζ ζχvηαμή ηεο είvαη ε αθφιoπζε: BINOMDIST 

(k;n;p;cum) Σo δεχηεξo θαη ηξίηo φξηζµα (n θαη p) είvαη oη παξάµεηξoη ηεο 

δησvπµηθήο θαηαvoµήο (αξηζµφο δoθηµψv θαη πηζαvφηεηα επηηπρίαο ζε θάζε δoθηµή 

αvηίζηoηρα). Σo πξψηo φξηζµα (k) είvαη o αξηζµφο ησv επηηπρηψv, ε πηζαvφηεηα 

εµθάvηζεο ησv oπoίσv ππoιoγίδεηαη. Σo ηειεπηαίo φξηζµα (cum) είvαη  µηα ιoγηθή 

παξάµεηξoο. ηαv έρεη ηηµή FALSE (ή ηεv αξηζµεηηθή ηηµή 0) ηφηε ε ζπvάξηεζε 

επηζηξέθεη ηεv πηζαvφηεηα εµθάvηζεο αθξηβψο k επηηπρηψv [ P(X= k)]. ηαv έρεη 

ηηµή TRUE (ή αξηζµεηηθή ηηµή δηαθoξεηηθή απφ 0) ηφηε ε ζπvάξηεζε επηζηξέθεη ηεv 

αζξoηζηηθή πηζαvφηεηα, δειαδή ηεv πηζαvφηεηα o αξηζµφο ησv επηηπρηψv vα είvαη 

µηθξφηεξoο ή ίζoο απφ k [ P(X≤ k)].  

Παραδείγματα Διωvυμικήσ Καταvoμήσ 

Απφ ηεv πεξηγξαθή ηεο δησvπκηθήο δηαδηθαζίαο θαίvεηαη φηη o αξηζκφο x είvαη ηηκή 

κηαο δηαθξηηήο η.κ. Υ, ηεο oπoίαο ε θαηαvoκή πηζαvφηεηαο ιέγεηαη «δησvπκηθή 

θαηαvoκή πηζαvφηεηαο». Σεv θαηαvoκή απηή εηζάγoπκε κε έvα παξάδεηγκα. 

Παράδειγμα 1o: 

Πσιεηήο αζθαιηζηεξίσv ζπκβoιαίσv δσήο ζπvαvηά ηoπο ππoςήθηoπο πειάηεο ηoπ 

μερσξηζηά ηov θαζέvα. 



 

 

ε θάζε ζπvάvηεζε θαηαβάιιεη ηεv ίδηα πξoζπάζεηα πξoθεηκέvoπ vα πείζεη ηov 

ππoςήθηo πειάηε vα αζθαιηζηεί. 

Ζ δηαπίζησζε πoπ έρεη θάvεη o πσιεηήο κεηά απφ πoιχρξovε ζεηεία ζηo ρψξo ησv 

αζθαιίζεσv είvαη φηη ε πηζαvφηεηα vα πείζεη ηov πειάηε vα αζθαιηζηεί (πηζαvφηεηα 

επηηπρίαο) είvαη ξ = 0,1 ή (10%). 

Πoηα ε πηζαvφηεηα ζε v = 4 ζπvαvηήζεηο κε ηζάξηζκoπο ππoςήθηoπο πειάηεο vα 

αζθαιίζεη ηov έvα (x = 1) απφ απηoχο ; 

Απάvηεζε 

Οξίδoπκε ηo εvδερφκεvo: 

Δ = o πειάηεο πείζεηαη θαη αζθαιίδεηαη κε ζπκπιεξσκαηηθφ ηo εvδερφκεvo 

Α = o πειάηεο δεv αζθαιίδεηαη 

Απφ ηεv εθθψvεζε ζπκπεξαίvoπκε ηα αθφιoπζα : 

 

    Ζ πηζαvφηεηα επηηπρίαο p(Δ) είvαη ζηαζεξή γηα θάζε ζπvάvηεζε κε πειάηε θαη ίζε 

κε p=0,1. Δδψ σο δoθηκή ζεσξείηαη ε ζπvάvηεζε κε πειάηε. 

    Οη δoθηκέο είvαη αvεμάξηεηεο. Ο πσιεηήο ζπvαvηά θάζε πειάηε ρσξηζηά. Ζ 

απφθαζε ηoπ εvφο δεv επεξεάδεη ηεv απφθαζε ηoπ επφκεvoπ ή θάπoηoπ άιιoπ απφ 

ηoπο επφκεvoπο. 

Ζ πηζαvφηεηα κηαο επηηπρίαο (Δ) ζε v=4 δoθηκέο πξoθχπηεη ππoιoγίδovηαο ηo πιήζoο 

ησv ηεηξάδσv πoπ πεξηέρoπv κία επηηπρία επί ηεv πηζαvφηεηα θάζε ηέηoηαο ηεηξάδαο, 

δειαδή: 

 

Μπoξoχκε ηψξα vα γεvηθεχζoπκε σο εμήο: 

Ζ πηζαvφηεηα vα έρoπκε x επηηπρίεο ζε v αvεμάξηεηεο δoθηκέο, φηαv ζε θάζε δoθηκή 

ε πηζαvφηεηα επηηπρίαο είvαη ζηαζεξή θαη ίζε κε ξ είvαη: 



 

 

 

Ζ Ρ[Υ=x], φπσο oξίζηεθε, απoηειεί ηε ζπvάξηεζε πηζαvφηεηαο ηεο δησvπκηθήο 

θαηαvoκήο. Ο δεηγκαηηθφο ρψξoο Rx ηεο δηαθξηηήο η.κ. Υ πoπ έρεη ηε δησvπκηθή 

θαηαvoκή είvαη: 

Rx = {0, 1, 2, ..., v}. 

Πρoώπoθέςεισ Διωvυμικήσ καταvoμήσ 

Ζ Γιυvςμική καηαvoμή είvαη κηα αζπvερήο θαηαvoκή κε πoιιέο εθαξκoγέο ζηεv 

θαζεκεξηvή δσή. Ζ εθαξκoγή ηεο βαζίδεηαη ζηηο εμήο ηέζζεξηο πξoυπoζέζεο:  

 Οη παξαηεξήζεηο ηαμηvoκoχvηαη ζε δχo ακoηβαίσο απoθιεηφκεvεο θαηεγoξίεο, 

πoπ ζπvήζσο ovoκάδovηαη επιηςσία θαη απoηςσία.  

 Ζ πηζαvoηεηα ηεο επηηπρίαο ηζoχηαη κε p , θαη είvαη ζηαζεξή ζε φιεο ηηο 

παξαηεξήζεηο.Έηζη ε πηζαvφηεηα vα αvήθεη ζηεv ζπκπιεξσκαηηθή ηεο , 

δειαδε ζηεv απoηπρηά ηζoχηαη κε 1-p θαη είvαη θαη απηή ζηαζεξή γηα φιεο ηηο 

παξαηεξήζεηο.  

 Ζ πξoεγoχκεvε πξoυπφζεζε ζεκαίvεη φηη oη παξαηεξήζεηο είηε πξoέξρovηαη 

απφ άπεηξoπο πιεζπζκoχο ρσξίο επαvαηoπoζέηεζε είηε απφ πεπεξαζκέvoπο 

κε επαvαηoπoζέηεζε πιεζπζκoχο. Πξαθηηθά απηφ ζεκαίvεη φηη ζε 

πεπεξαζκέvo αξηζκφ παξαηεξήζεσv κεηά ηεv δεηγκαηoιεςία o ΄΄θιήξoο΄΄ 

επαvαηoπoζεηείηαη ΄΄θιεξσηίδα΄΄ έηζη ψζηε ε πηζαvφηεηα επηηπρίαο vα 

παξακέvεη ζηαζεξή.  

 Σo απoηέιεζκα θάζε παξαηήξεζεο πξέπεη vα είvαη αvεμάξηεηo απφ ηα 

απoηειέζκαηα ησv άιισv παξαηεξήζεσv (θαηη πoπ ηζρχεη αv ηθαvoπoηείηαη ε 

πξoυπφζεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησv πηζαvoηήησv φπσο πξoαvαθέξακε).  

Ιδιότητεσ Διωvυμικήσ καταvoμήσ 

ΜΔΖ ΣΗΜΖ κ = Νp (Ν= πιήζoο, p= Πηζαvφηεηα) 

ΓΗΑΠΟΡΑ ζ
2
 = Npq (Ν= πιήζoο, p= Πηζαvφηεηα q=ζχvoιo αξηζκψv δεηγκαηoο) 



 

 

ΣΤΠΗΚ.ΑΠΟΚΛΗΖ ζ = ξίδα ηoπ Npq (Ν= πιήζoο, p= Πηζαvφηεηα q=ζχvoιo 

αξηζκψv δεηγκαηoο) 

ΤΝΣ.ΡΟΠΖ ΛΟΞΧΖ α 3 =q-p/ ξίδα ηoπ Npq (Ν= πιήζoο, p= Πηζαvφηεηα 

q=ζχvoιo αξηζκψv δεηγκαηoο) 

ΤΝΣ. ΡΟΠΖ ΚΤΡΣΧΖ α 4 = 3+( 1-6pq/Npq) (Ν= πιήζoο, p= Πηζαvφηεηα) 

Επιπλέov Πρoώπoθέςεισ χρήςησ τησ διωvυμικήσ καταvoμήσ  

Πφηε δεv κπoξoχκε vα ρξεζηκoπoηήζoπκε ηε δησvπκηθή θαηαvoκή: φηαv ηα 

εvδερφκεvα δεv είvαη αvεμάξηεηα. Πoιιέο αηηίεο κπoξεί vα ππάξρoπv γηα vα ζπκβεί 

θάηη ηέηoηo αιιά κία απφ απηέο είvαη o ηξφπoο κε ηov oπoίo εκείο θάvoπκε ηε 

δεηγκαηoιεςία: αv πάξoπκε έvα αvηηθείκεvo απφ κία ζπιιoγή Ν άζπξσv ή καχξσv 

αvηηθεηκέvσv θαη δεv ηo επηζηξέςoπκε, ε πηζαvφηεηα vα βγεη άζπξo ή καχξo ηo 

επφκεvo ζα έρεη αιιάμεη. Αv Υείvαη ηα καχξα θαη Ν-Υηα άζπξα, έζησ φηη ηo πξψηo 

ήηαv καχξo. Ζ πηζαvφηεηα vα ζπκβεί απηφ ήηαv Υ/Ν. Αv βγάιoπκε ηo πξψηo εθηφο, 

ε πηζαvφηεηα vα βγεη ηo δεχηεξo καχξo ζα είvαη (Υ-1)/(Ν-1) πoπ είvαη εv γέvεη 

δηαθoξεηηθφο αξηζκφο. Αv φκσο ηo επαvαηoπoζεηήζoπκε, oη πηζαvφηεηεο κέvoπv 

ίδηεο. Αv o πιεζπζκφο είvαη αξθεηά κεγάιoο ζε ζρέζε κε ηo δείγκα ηφηε κπoξoχκε vα 

απoζχξoπκε δείγκα ρσξίο vα αιιoησζεί ζεκαvηηθά ε πηζαvφηεηα. Δκπεηξηθφο 

θαvφvαο: αv πιεζπζκφο > 20 θoξέο ηo δείγκα, κπoξoχκε vα πoχκε φηη ηα εvδερφκεvα 

είvαη πξoζεγγηζηηθά αvεμάξηεηα θαη vα εθαξκφζoπκε ηε δησvπκηθή θαηαvoκή.  

Με ηηο παξαπάvσ πξoυπoζέζεηο vα αθoιoχζoπvηαη πξoθχπηεη έvαο ηειηθφο 

καζεκαηηθφο ηχπoο πξoζδηoξηζκoχ ησv πηζαvoηήησv ηεο δησvπκηθήο θαηαvoκήο.  

 

 Τύπoς:  

 

Απηή είvαη ε γεvηθή κoξθή ηεο δησvπκηθήο θαηαvoκήο. Πξoζέμηε φηη ηα p, q είvαη 

παξάκεηξoη ηεο θαηαvoκήο θαη φρη ζηαηηζηηθά δείγκαηoο. Σψξα, ε δησvπκηθή 

θαηαvoκή ζπvεζίδεηαη vα δίvεηαη ζε πίvαθεο σο ζπvάξηεζε ηoπ κεγέζoπο ηoπ 

δείγκαηoο Ν, ησv αξηζκψv επηηπρίαο Υ θαη ηεο πηζαvφηεηαο "επηηπρίαο" αvά 

παξαηήξεζε, p (oξίδovηαο ηα δχo εvδερφκεvα σο "επηηπρία" θαη "απoηπρία", o,ηη θαη 



 

 

αv ζεκαίvεη απηφ). Γίvεηαη επίζεο θαη απφ ζπvαξηήζεηο ζηα πξoγξάκκαηα 

ιoγηζηηθψv θχιισv φπσο Excel Microsoft Office 2007 θαη OpenOfficeCalc.  

Αvαγωγικόσ Σύπoσ (αvαδρoμικόσ τύπoσ) 

ηε δησvπκηθή θαηαvoκή απoδεηvθχεηαη εχθoια έvαο αvαγσγηθφο ηχπoο o oπoίoο καο 

δίvεη ηεv πηζαvφηεηα P(X = x+1) φηαv γvσξίδoπκε ηεv ακέζσο πξoεγoχκεvε 

P(X=x).  

Ο ηχπoο είvαη:  

P(X = x + 1) = ( / nu − x) / (x + 1) * p / q * P(X = x)  

Παράδειγμα 1 δικovoμικήσ καταvoμήσ 

 Πoηα είvαη ε πηζαvφηεηα ζε κηα παξέα 3 αηφκσv oη δχo vα έρoπv θηvεηφ ηειέθσvo, 

φηαv είvαη γvσζηφ φηη ηo 40% ησv αηφκσv έρoπv θηvεηφ ηειέθσvo; 

Οη ηηκέο ησv δεδoκέvσv ηoπ πξoβιήκαηoο είvαη n=3, X=2 , p=0.4.Έηζη:  

ή 28,8%  

Παράδειγμα 2 

Πηζαvφηεηα ειαηησκαηηθoχ εμαξηήκαηoο ζε κία παξαηήξεζε: 0.1  

α) Πoηα ε πηζαvφηεηα vα κε βξεζεί θαvέvα ειαηησκαηηθφ ζε δείγκα ηεζζάξσv; 

β) Πoηα ε πηζαvφηεηα vα βξεζεί έvα ειαηησκαηηθφ ζε δείγκα ηεζζάξσv; 

γ) Πoηα ε πηζαvφηεηα vα βξεζεί ηo πoιχ έvα ζε δείγκα ηεζζάξσv; 

Απφ πίvαθεο:  

α) Ρ(0; 4; 0.1) = 0,656 = 65,5%  

β) Ρ(1; 4; 0.1) = 0,292 = 29,2% 

γ) Ρ(<=1; 4; 0.1) = Ρ(0; 4; 0.1) + Ρ(1; 4; 0.1) = 94,7% 

Ζ ηειεπηαία απάvηεζε καο ζπκίδεη θαη ηεv έvvoηα ηεο αζξoηζηηθήο θαηαvoκήο 

(cumulative distribution) πoπ είvαη ε πηζαvφηεηα vα έρεη θάπoηα κεηαβιεηή 

(ζηαηηζηηθφ) ηηκή κηθξφηεξε απφ κία δεδoκέvε ρ.  



 

 

Παράδειγμα 3 

Αv Υ αθoιoπζεί ηε Β(3, ) ηφηε vα ππoιoγηζηoχv oη πηζαvφηεηεο P(X=x)=f(x) γηα 

x=0, 1, 2, 3.  

Λχζε  

f(0)=P(X=0)=(3/0)* ( )*( )=   

oκoίσο f(1)=  , f(2)=  , f(3)= .  

 

 

Ειδικέσ  διακριτέσ καταvoμέσ 

Οξηζκφο:  Έvα ηπραίo πείξακα ζα ιέγεηαη πείξακα Bernoulli αv είvαη  δπvαηφv vα  

θαηαιήμεη  ζε  έvα  απφ  δχo  κφvo,  μέvα  κεηαμχ  ηoπs, εvδερφκεvα πoπ ε έvσζή 

ηoπο απoηειεί ηov δεηγκαηηθφ ρψξo.   

πvήζσο ρξεζηκoπoηoχκε ηoπο φξoπο ―επηηπρία‖ (success) (S) θαη ―απoηπρία‖ 

(failure) (F) γηα ηα εvδερφκεvα απηά θαη ζπκβoιίδoπκε κε   

p = P(S)   θαη   q = 1-p = P(F) ,    0 ≤ p ≤ 1  

Ο  δεηγκαηηθφο  ρψξoο,  δειαδή, ζ’ έvα πείξακα Bernoulli απoηειείηαη απφ δχo κφvo 

ζεκεία, ηα S θαη F.  

Παξαδείγκαηα πεηξακάησv Bernoulli απoηειoχv ηo ζηξίςηκo εvφο voκίζκαηoο 

(θεθάιη-γξάκκαηα), ε πoηφηεηα εvφο βηoκεραvηθoχ πξoτφvηoο (ειαηησκαηηθφ-κε 

ειαηησκαηηθφ), ε γέvvεζε εvφο παηδηoχ (αγφξη - θoξίηζη) θ.ι.π.    

Οξηζκφο:  Θα ιέκε  φηη  έρoπκε  κηα  αθoιoπζία n δoθηκψv Bernoulli φηαv έρoπκε n 

αvεμάξηεηεο επαvαιήςεηο εvφο πεηξάκαηoο Bernoulli κε ηέηoηo ηξφπo ψζηε ε 

πηζαvφηεηα   επηηπρίαο  p  vα  κέvεη  ίδηα  απφ δoθηκή ζε δoθηκή.  



 

 

Ο δεηγκαηηθφο ρψξoο ζε κηα αθoιoπζία  n δoθηκψv Bernoulli απoηειεηηαη απφ 2n  

ζεκεία ηεο κoξθήο S θαη F.  

Παξαδείγκαηα αθoιoπζίαο δoθηκψv Bernoulli έρoπκε ζηo ζηξίςηκo εvφο voκίζκαηoο 

n θoξέο, ζηo ξίμηκo εvφο  δαξηoχ  n  θoξέο θ.ι.π.  ηεv πεξίπησζε αθoιoπζίαο  

δoθηκψv  Bernoulli, επεηδή  oη  δoθηκέο είvαη αvεμάξηεηεο, oη πηζαvφηεηεο 

πoιιαπιαζηάδovηαη. Με άιια ιφγηα, ε πηζαvφηεηα oπoηαζδήπoηε ζπγθεθξηκέvεο 

αθoιoπζίαο είvαη ηo γηvφκεvo πoπ παίξvoπκε αvηηθαζηζηψvηαο ηα ζχκβoια S θαη F 

κε p θαη q αvηίζηoηρα.  

Έηζη                     P(SSFFS...SFS) = ppqqp...pqp   

 Η καταvoμή BERNOULLI                         

Οξηζκφο:  Έζησ X κηα ηπραία κεηαβιεηή κε πεδίo ηηκψv ηo {0, 1}  θαη θαηαvoκή 

πηζαvφηεηαο        

 

Ζ ηπραία κεηαβιεηή X ιέγεηαη ηπραία κεηαβιεηή Bernoulli (Bernoulli random 

variable) θαη ε θαηαvoκή πηζαvφηεηαο ηεο X ιέγεηαη θαηαvoκή Bernoulli (Bernoulli 

distribution).  

Δίvαη πξoθαvέο φηη ε θαηαvoκή Bernoulli  είvαη  κηα  θαιψο oξηζκέvε θαηαvoκή 

(∑P(x) = 1,  P(x)≥0).  

Μovτέλα πoυ oδηγoύv ςτηv καταvoμή Bernoulli             

Αv έρoπκε έvα πείξακα Bernoulli θαη oξίζoπκε ηεv ηπραία κεηαβιεηή X κε ηηκέο 

X(S)=1 θαη X(F)=0 θαη θαηαvoκή πηζαvφηεηαο P(X=x)  

 

ιέκε φηη ε X αθoιoπζεί ηεv θαηαvoκή Bernoulli.  

Πξφηαζε:  Αv X αθoιoπζεί ηεv θαηαvoκή Bernoulli, ηφηε  E(X) = p,  Γ(X) =pq  

Απφδεημε:  Πξoθαvήο.   



 

 

Εφαρμογήσ Διωνυμικήσ Κατανομήσ ςτα Δεδομένα Αξιολογήςεων 

TripAdvisor 

αλ παξάδεηγκα ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα δεδνκέλα αμηνιφγεζεο απφ ηνπο ρξήζηεο 

ηνπ TripAdvisor γηα ηελ παξαιία Διαθνλήζη ζηελ Κίζακν Υαλίσλ. ηνλ παξαθάησ 

Πίλαθα 1 ζηε 2
ε
 γξακκή είλαη ην πιήζνο αμηνινγήζεσλ κε 5-4-3-2-1 αζηέξηα ηεο 

παξαιίαο (π.ρ. 297 ηελ βαζκνιφγεζαλ κε 5 αζηέξηα «εμαηξεηηθφ») απφ 369 ρξήζηεο 

ζπλνιηθά. ηελ 3
ε
 γξακκή Γεδνκέλα% είλαη ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ ζηηο αληίζηνηρεο 

αμηνινγήζεηο θαη είλαη ε πξαγκαηηθή θαηαλνκή ησλ δεδνκέλσλ.  

Αζηέπια 

Χαπακηηπιζμόρ 

5 ''ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΟ'' 4 ''ΠΟΛΎ 

ΚΑΛΟ'' 

3 ''ΜΔΣΡΗΟ'' 2 ''ΑΝΔΠΑΡΚΔ'' 1 ''ΠΟΛΎ ΚΑΚΟ'' 

Πλήθορ 

Αξιολογήζεων 

297 48 16 5 3 

Δεδομένα % 80,49% 13,01% 4,34% 1,36% 0,81% 

Διωνςμική % 82,68% 16,10% 1,18% 0,04% 0,00% 

Σθάλμα -2,19% -3,09% 3,16% 1,32% 0,81% 

Τεηπαγωνικό 

Σθάλμα 

0,000479 0,000954 0,000998 0,000174 0,000065 

Πίνακας 1: Σα δεδνκέλα αμηνινγήζεσλ γηα ηελ παξαιία Διαθνλήζη 

ηελ 4
ε
 γξακκή Γησλπκηθή % είλαη ε πξνζέγγηζε ησλ πξαγκαηηθψλ πνζνζηψλ απφ 

ηελ θαιχηεξε δησλπκηθή θαηαλνκή κε p=95,36% πνπ βξέζεθε φηη είλαη ε ηηκή ηνπ p 

πνπ ειαρηζηνπνηεί ην ηεηξαγσληθφ ζθάικα. ηελ 5
ε
 θαη 6

ε
 γξακκή ηνπ πίλαθα είλαη νη 

αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ ζθάικαηνο θαη ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο. 



 

 

 

Γράυημα 1: Σα δεδνκέλα θαη ε Γησλπκηθή γηα ηελ παξαιία Διαθνλήζη 

Ζ Δχξεζε ηεο θαιχηεξεο πξνζέγγηζεο ησλ δεδνκέλσλ απφ ηε δησλπκηθή θαηαλνκή 

έγηλε κε κε γξακκηθή παιηλδξφκεζε ρξεζηκνπνηψληαο ην εξγαιείν «Δπίλςζη» ηνπ 

excel. Γειαδή κε θξηηήξην ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο 

δεηήζεθε λα βξεζεί ε βέιηηζηε ηηκή ηεο παξακέηξνπ P ηεο Γησλπκηθήο θαηαλνκήο. 

ην Γξάθεκα 1 παξνπζηάδνληαη ζε κνξθή θακπχιεο ηα δεδνκέλα ζε πνζνζηά θαη ε 

θακπχιε ηεο Γησλπκηθήο θαηαλνκήο. Φαίλεηαη φηη ππάξρεη θαιή πξνζέγγηζε ησλ 

δεδνκέλσλ απφ ηε δησλπκηθή θαηαλνκή θαη επνκέλσο ε θαηαλνκή ησλ αμηνινγήζεσλ 

είλαη θπζηνινγηθή. Ζ βέιηηζηε ηηκή ηνπ p=95,36% κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη είλαη ην 

πφζν αξέζεη ε παξαιία ζε έλα επηζθέπηε, είλαη ε αλακελφκελε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο 

ελφο επηζθέπηε. Αλ ζέινπκε λα ηελ κεηαηξέςνπκε ζηελ θιίκαθα 1-5 αζηέξηα απιά 

πνιιαπιαζηάδνπκε 0,9536*5=4,767. 

Με ηελ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο Γησλπκηθήο θαηαλνκήο ζηα δεδνκέλα 

ππνινγίδνπκε έλα «δηνξζσκέλν» πνζνζηφ ηεο κέζεο αμηνιφγεζεο ηνπ TripAdvisor 

πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ήηαλ pt=94,20% γηαηί ππνινγίδεηαη σο 

ζηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ησλ αστεριών Χ άτομα ποσ βαθμολόγησαν δει. 

pt=(297*5+48*4+16*3+5*2+3*1)/369=4,710. Ζ δηαθνξά ησλ 2 εθηηκήζεσλ 4,710-

4,767 νθείιεηαη ζε ηπραίνπο παξάγνληεο (ζθάικα) θαη επνκέλσο ε εθαξκνγή ηεο 

Γησλπκηθήο μαρ επιηπέπει να ςπολογίζοςμε ηο ζθάλμα πος ςπάπσει ζηιρ 

αξιολογήζειρ. 
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 Περιγραφή αξιoθέατωv τησ Κρήτησ 

Ειςαγωγικά 

Γηα ηηο αvάγθεο ηηο εξγαζίαο θαηαγξάςακε ηα  θπξηφηεξα αμηoζέαηα ηεο Κξήηεο κε 

βάζε απφ ηo tripadvisor κε ζθoπφ vα πξoρσξήζoπκε ζηεv αμηoιφγεζε απηψv ζηo 

επφκεvo θεθάιαηo. 

Νoμόσ Φαvίωv 

ΕΛΑΥΟΝΗΙ 

Ζ vήζoο Διαθφvεζoο  βξίζθεηαη ζηε voηηoδπηηθή άθξε ηεο  Κξήηεο θαη απέρεη γχξσ 

ζηα 150 κέηξα απφ ηεv απέvαvηη αθηή, απφ ηεv oπoία ρσξίδεηαη κε αβαζή δίαπιo. 

Δίvαη επηκήθεο  κε κέγηζηo κήθoο 1.500 m θαη κέγηζηo πιάηoο  500 m, αv θαη ζηo 

κεγαιχηεξo ηκήκα ηεο έρεη πιάηoο 150-300 m. Σo κεγαιχηεξo πςφκεηξo είvαη 39 m 

θαη βξίζθεηαη ζηo δπηηθφ βξαρψδεο  κέξoο, εvψ ηo ππφιoηπo είvαη ρακειφ θαη θπξίσο 

ακκψδεο.  Βξαρψδεο ππφβαζξo εκθαvίδεηαη κφvo πεξηθεξεηαθά ζηηο αθηέο (κε 

εμαίξεζε ηo αvαηoιηθφ ηκήκα ηoπ vεζηoχ). ηεv εθηεηακέvε παξαιία ηoπ vεζηoχ 

ζρεκαηίδovηαη ακκoζίvεο, φπoπ αvαπηχζζεηαη ε θπηoθoηvσvία Ammophiletum 

arenariae. Τπάξρoπv πoιιέο θπηoθoηvσvίεο πoπ αvαπηχζζovηαη πάvσ ζε άκκo, ζηηο 

βξαρψδεο αθηέο θαη ζηo θέvηξo ηoπ vεζηoχ oπoχ αvαπηχζζovηαη θξχγαvα. Λίγα 

ρηιηφκεηξα πξηv απφ ηεv Διαθφvεζo βξίζθεηαη ε κovή ηεο  Xξπζoζθαιίηηζζαο κε 

ραξαθηεξηζηηθή θξπγαvψδε θαη καθθία βιάζηεζε. Σέιoο, ηo ζαιάζζηo ηκήκα ηεο 

πεξηoρήο πoπ θαιχπηεη πεξίπoπ ηo 53% ηεο  ζπvoιηθήο ηεο έθηαζεο πεξηιακβάvεη 

ακκoζχξζεηο, αβαζείο  φξκoπο, χθαιoπο  θαη εθηεηακέvα ππoζαιάζζηα ιηβάδηα κε 

Posidonia oceanica. 



 

 

   

Δικόvα 2 Δλαθόvηζoρ ¨http://www.firstchoice.co.uk/holiday/attraction/Kolymbari/Elafonisi-Island-

Paradise-991715¨ 

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΑ ΣΟΤ ΜΠΑΛΟΤ  

       Ο Μπάιoο ή ιηκαvάθη ησv Φαξάδσv, φπσο ήηαv παιηφηεξα γvσζηφο, είvαη κία 

εμσηηθή παξαιία, ζηεκέvε ζε έvα ζθεvηθφ απεξίγξαπηεο oκoξθηάο, ζηo 

βoξεηoδπηηθφηεξo άθξo ηoπ voκoχ Υαvίσv ηεv θαηάιεπθε ακκoπδηά ηεο κε ηα 

ππέξoρα vεξά, θηάvoπv θαζεκεξηvά ηoπο θαιoθαηξηvoχο κήvεο, εθαηovηάδεο μέvoη 

επηζθέπηεο, θπξίσο κε πιoηάξηα απφ ηo ιηκάvη ηεο Κηζάκoπ. ηε ζπvέρεηα, παίξvoπv 

ηo ζρεηηθά εχθoιo κovoπάηη πoπ oδεγεί ζηεv ακκoπδηά, κεηά απφ πεξίπoπ 35-40 

ιεπηά. Οη απφηoκεο θαη βξαρψδεηο πιαγηέο ηoπ βoπvoχ Γεξoζθίvoο, ζηo αθξσηήξηo 

ηεο Γξακβoχζαο, θαηαιήγoπv ζε κία ρξπζφιεπθε ακκoπδηά θαη ζηε ζπvέρεηα ζε 

έvαv ζεφξαηo ζηξoγγπιφ βξάρo πoπ παγηδεχεη ηα vεξά ηεο ζάιαζζαο, ζρεκαηίδovηαο 

κηα κεγάιε ιηκvoζάιαζζα, κέζα ζηεv oπoία ηo vεξφ έρεη βάζoο κφιίο ιίγσv 

εθαηoζηψv. ηε δεμηά πιεπξά ηoπ θφιπoπ ηα vεξά βαζαίvoπv ηφζo φζo ρξεηάδεηαη 

γηα vα απoιακβάvεη θαvείο ηo θoιχκπη ζηε ζάιαζζα, αvάκεζα ζε εμσηηθέο vεζίδεο 

απφ άκκo. 

ΣΟ ΥΑΡΑΓΓΙ ΣΗ ΑΜΑΡΙΑ 

Σo Φαξάγγη ηεο ακαξηάο είvαη ίζσο ηo κεγαιχηεξo ζε κήθoο θαξάγγη ηεο Δπξψπεο 

κεηά απφ ηα γαιιηθά θαξάγγηα ηoπ Βεξvηφv (Verdon) θαη απoηειεί κία απφ ηηο 

σξαηφηεξεο πεδoπoξηθέο δηαδξoκέο. Έρεη θεξπρζεί εζvηθφο δξπκφο γηα vα 

πξoζηαηεπηεί ε ζπάvηα ρισξίδα θαη παvίδα ηoπ απφ ηo 1962 θαη θηιoμεvεί πoιιά 

εvδεκηθά είδε πoπιηψv θαη δψσv, ηo πηo γvσζηφ απφ ηα oπoία είvαη o 

θξεηηθφο αίγαγξoο γvσζηφο θαη ζαv θξη-θξη. Σo φvoκά ηoπ ηo πήξε απφ ηo 

εγθαηαιειεηκκέvo ζήκεξα ρσξηφ ηεο ακαξηάο, πoπ κε ηε ζεηξά ηoπ oθείιεη ηo 

φvoκα ζηεv εθθιεζία ηεο Οζίαο Μαξίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Σoπξθoθξαηίαο 

απoηέιεζε θξεζθχγεηo επαvαζηαηψv θαη ηoπ ηoπηθoχ πιεζπζκoχ. Απφ ηo 2010 

http://el.wikipedia.org/wiki/Ευρώπη
http://el.wikipedia.org/wiki/Γαλλία
http://el.wikipedia.org/wiki/Αίγαγρος
http://el.wikipedia.org/wiki/Κρι-κρι
http://el.wikipedia.org/wiki/Τουρκοκρατία


 

 

απoηειεί κέξoο ηoπ Παγθφζκηoπ Γηθηχoπ Απoζέκαησv Βηφζθαηξαο ηεο UNESCO Σo 

θαξάγγη είvαη απφ ηα ζεκαvηηθά αμηoζέαηα ηεο Κξήηεο έιθovηαο πoιιέο ρηιηάδεο 

ηoπξηζηψv πoπ ζέιoπv vα δηαζρίζoπv πεξπαηψvηαο ηε δηαδξoκή ησv 16 ρηιηoκέηξσv 

απφ ηo Οκαιφ κέρξη ηεv [Αγία Ρoπκέιε Υαvίσv, Αγία Ρoπκέιε]. 

 

Δικόvα 3 Φαπάγγι ηηρ αμαπιάρ ¨http://cpjournalist.wordpress.com¨ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΥΑΛΑΑΡΝΑ 

  

 Ζ Φαιάζαξvα είvαη κηα απo ηεο ζεκαvηηθέο πφιεηο ηεο Κηζζάκoπ .  Βξηζθφηαv ζε 

κηα κηθξή έμαξζε ηoπ εδάθoπο ζηε ζέζε  πoπ ιέγεηαη ζήκεξα Κoπηξί, ιηκάvη ηεο 

Πoιπξξήvηαο απφ ηεv oπoία  απείρε 60 ζηάδηα, ζχκθσvα κε ηov ηξάβσvα. Ήηαv 

ιηκάvη θιεηζηφ, πεξηθιεηφηαv απo ηείρε θαη εvσvφηαv κε ηε ζάιαζζα κε δηψξπγα. Σo 

ιηκάvη θαη ε δηψξπγα είvαη ζήκεξα ρσξάθηα πoπ θαιιηεξγoχvηαη, γηαηί έρεη αvπςσζεί 

ε παξαιία πεξίπoπ 5κ. Ζ απφζηαζε ηoπ ιηκαvίoπ απo ηεv ζάιιαζα απέρεη 5 κέηξα .Ζ 

αζθάιεηα ηoπ ιηκαvηoχ ηεο  ζε ζπvδπαζκφ κε ηo απφξζεηo  θξoχξηo ηεο  θαη ηov 

πιoχζηo θάκπo ηεο  δείρvoπv φηη ήηαv ζπoπδαίo  εκπoξηθφ θαη vαπηηθφ θέvηξo. Έρεη 

vαφ πξoο ηηκήv θαηα πάζα πηζαvφηεηα ζηε  ζεά Γίθηπvvα. Ζ Φαιάζαξvα θηίζηεθε 

ζηoπο ηζηoξηθoχο  ρξφvoπο, φκσο ηo φvoκα ηεο ήηαv πξoειιεvηθφ θαη πξoέξρεηαη απφ 

ηεv vχκθε Φαιάζαξvε.. Ήηαv oη πηo ζεκαvηηθέο πφιεηο  καδί κε ηεv Πoιπξξήvηα 

Λφγσ ηεο αvεμαξηεζίαο ηεο θαη ηεο απηovoκίαο ηεο  είρε δηθά ηεο  voκίζκαηα, πoπ ηo 

έvα κέξoο  θέξoπv θεθαιή γπvαίθαο κε εvψηηα θαη απφ ηo άιιo ηo γξάκκα Φ.Α. 

αvάκεζα ζε κηα ηξίαηvα. Ζ Φαιάζαξvα, πηζαvoιoγείηαη vα θαηαζηξάθεθε απφ ηo 

Ρσκαίo ζηξαηεγφ Μέηειιo, ηov επovoκαδφκεvo Κξεηηθφ, εμαηηίαο ηεο επίκovεο 

αvηίζηαζεο θαη ηεο πoιηηηθήο ηεο Πoιπξξήvηαο 

http://el.wikipedia.org/wiki/Εκπαιδευτική_Επιστημονική_και_Πολιτιστική_Οργάνωση_των_Ηνωμένων_Εθνών
http://el.wikipedia.org/wiki/Ομαλός_Χανίων


 

 

ΛΟΤΣΡΟ  

 

Σo ρσξηφ Λoπηξφ είvαη εvα παξαιηαθφ κεξoο θαη  βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 71 πεξίπoπ 

ρικ voηίσο ησv Υαvίσv ζηεv επαξρία θαθηψv ζηo άθξo ηoπ αθξσηεξίoπ κoπξη. 

Πηζηεχεηαη φηη ήηαv ηo πιεπξφ ηεο αξραίαο πφιεο Φoίvηθαο θαη επίζεο ήηαv ηo 

ιηκάvη ηεο αξραίαο Αvσπoιεο, αξγφηεξα έγηvε ηo ρεηκεξηvφ ιηκάvη ηεο πφιεο ησv 

θαθηψv, εμ αηηίαο ηoπ γεγovφηoο φηη o πεξηβάιισv θφιπoο θαη ηo κηθξφ vεζί ζηεv 

είζoδo ηoπ δεκηoπξγoχv έvα θπζηθφ ιηκάvη φπoπ ηα πιoία κπoξoχv vα είvαη αζθαιή 

αθφκα θαη ζε πoιχ θαθφ θαηξφ. Σo ρσξηφ ovoκάζηεθε έηζη απφ ηα ιoπηξά πoπ 

βξέζεθαv εθεί, ηo vεξφ ησv oπoίσv εξρφηαv απφ ηεv Avoπoιε. Αvάκεζα ζηα παιηά 

θηίξηα πoπ κπoξεί θαvείο vα δεη εδψ, κπoξεί vα δεη επίζεο ηo θπβεξvείo πoπ 

ρξεζηκoπoηήζεθε ηo 1821(θαηά ηεv επαvάζηαζε). Απφ ηo Λoπηξφ κπoξείηε vα 

επηζθεθζείηε ηα εξείπηα ηεο αξραίαο Aξaδεvαο κε ηεv βπδαvηηvή εθθιεζία ηoπ 

αξράγγειoπ Μηραήι, θαη ηεο Avσπoιεο. ηo Λoπηξφ δεv ππάξρoπv κεγάια 

μεvoδoρεία κε πηζίvεο, oχηε γεκάηoη θίvεζε δξφκoη , πoιπζχρvαζηα εζηηαηφξηα ε 

παξάιηεο, oχηε θαv απηoθίvεηα ππάξρoπv εθεί!!! Έvα κηθξφ γξαθηθφ ςαξoρσξη, ζηε 

voηηoδπηηθή Κξήηε, πoπ δεv έρεη αθφκα "ραιάζεη" απφ ηo καδηθφ ηoπξηζκφ. 

αvαθαιχςηε ηηο φκoξθεο παξάιηεο "γιπθά vεξά ",ηίκηoο ζηαπξφο, πεξβoιάθη, 

κάξκαξα. Τπάξρoπv δπo ηξφπoη vα πάεη θαvείο εθεί, κε θαΐθη ε κε ηα πoδηά, 

απoιαχζηε ηov ήιηo ηα πεvηαθάζαξα vεξά θαη ηεv εξεκία                                             



 

 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΛΤΚΑ ΝΕΡΑ 

   
Δικόvα 4 Γλςκά Νεπά ¨http://www.cretanbeaches.com/paralies/hania/paralia-glyka-nera-sfakia/¨ 

Σα Γιπθά Νεξά βξίζθovηαη 75km vφηηα ησv Υαvίσv θαη 4km δπηηθά  ηεο Υψξαο 

θαθίσv. Δίvαη κηα απφ ηηο παξαιηεο πoπ αμίδεη θαvείο vα επηζθεπηειη ιφγσ ηoπ 

θάιιoπο ηεο, ε oπoία είvαη θξπκκέvε αvάκεζα ζηoπο oξεηvoχο φγθoπο ησv θαθίσv. 

Σo 2003, oη Times ηoπ Λovδίvoπ ηεv είραv θαηαηάμεη ζηηο 20 πηo φκoξθεο παξαιίεο 

ηεο Δπξψπεο. Ζ επσvπκία ηεο έρεη πξoέιζεη απφ ηηο πεγέο γιπθoχ vεξoχ πoπ 

αvαβιχδoπv δίπια θαη κέζα ζηε ζάιαζζα. Σo vεξφ είvαη πφζηκo, αv θαη ιίγo γιπθφ 

κεξηθέο ρξovηέο. Ζ παξαιία απoηειέηαη ε ζηεξγηά ηεο απo βφηζαιo θαη ηα vεξo ηεο 

ερεη εvα ραξαθηεξηζηηθφ βαζπγάιαvo ρξψκα.ε γεvηθέο γξακκεο , o κφvoο ηξφπoο γηα 

vα έξζεηε εδψ είvαη κε θαξαβάθη απφ ηε Υψξα θαθίσv. Σα vεξά φπσο αvακέvεηαη 

είvαη γεvηθά παγσκέvα αθφκε θαη ζηo θαηαθαιφθαηξo,δηφηη ππάξρoπv πoιιεο πεγεο 

.Δπηπιέov παξφηη είvαη κηα θπζθηή παξαιηα πoπ ηεv έρoπv αθήζεη, ππάξρεη κηα 

θαvηίvα πάvσ ζε έvα βξάρo ζηεv δπηηθή πιεπξά ηεο παξαιίαο ε oπoία πoπιάεη 

θαγεηφ, αvαςπθηηθά θαη voηθηάδεη μαπιψζηξεο. Δπίζεο, ππάξρoπv αξθεηά αικπξίθηα 

ζηεv παξαιία, ζηα oπoία (αv πξoιάβεηε) ζα βξείηε δξoζηά 

ΑΡΦΑΙΑ ΑΠΣΕΡΑ 

  

Ζ αξραία Απηέξα ηδξχζεθε ζηo ρακειφ χςσκα Παιηφθαζηξo, ζε έvα ηφπo πoπ 

παξακέvεη κovαδηθφο γηα ηε θπζηθή ηoπ oκoξθηά, κε ηov παvέκoξθo θφιπo ηεο 

oχδαο ζηα βφξεηα θαη ηεv επηβιεηηθή oξoζεηξά ησv Λεπθψv Οξέσv ζηα vφηηα. Ζ 

ζηξαηεγηθή ζέζε ηεο πφιεο κε ηα δπo ιηκάvηα ηεο, ηε Μηvψα ( ζεκεξηvφ Μαξάζη ) 

θαη ηεv Κίζακo ( θovηά ζηηο ζεκεξηvέο Καιχβεο ) ζηεv είζoδo ηoπ θπζηθoχ θφιπoπ, 

πoπ εμαζθάιηδε ηε δπvαηφηεηα ηoπ ειέγρoπ ζηε δηαθίvεζε ηoπ εκπoξίoπ, επvφεζε 

ηεv αvάπηπμε ηεο. Γηα ηo ιφγo απηφ ραξαθηεξίζηεθε απφ ηov ηζηoξηθφ Γ. βoξψvo ε 

πηo εκπoξηθή πφιε ηεο Κξήηεο θαη ζηηο πεξηφδoπο αθκήο ηεο, κία απφ ηηο πηo 

http://www.cretanbeaches.com/hrisimes-plirοfοries/poleis/xora-sfakion/
http://www.cretanbeaches.com/hrisimes-plirοfοries/poleis/xora-sfakion/


 

 

ηζρπξέο. Απφ ηov 4o π. Υ. Αηψvα ε πφιε αθκάδεη θαη είvαη κηα ζεκαvηηθή πφιε-

θξάηoο δηφηη ζηαδηαθά γίvαηηαη ε πηo εκπoξηθή πφιε ηεο Κξήηεο. Δίρε ζπvάςεη 

ηζρπξέο  εκπoξηθέο θαη πoιηηηθέο ζπκθσvίεο  κε ηεv Αίγππηo, ηε Ληβχε, ηα Βαζίιεηα 

ηεο Πεξγάκoπ θαη ηεο Βηζπvίαο αιιά θαη απέζηεηιε πξφμεvoπο ζε πoιιέο πφιεηο ηεο 

Κξήηεο, ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο, ηεv Πειoπφvvεζo, ηα vεζηά ηoπ Αηγαίoπ, ηεv 

Αδξηαηηθή, ηov Διιήζπovηo θαη ηεv Μηθξά Αζία, θαη αvέπηπμε ζηξαηησηηθή 

ηζρχ.Γείγκα επξεκάησv δηαθφξσv ρξovηθψv πεξηφδσv απφ ηεv πφιε θαη ηo 

vεθξoηαθείo εθηίζεvηαη ζηo Αξραηoιoγηθφ Μoπζείo Υαvίσv.Τπήξραv ζεκαvηηθά 

εξγαζηήξηα αξγπξo -ρξπζoρoΐαο θαη πoιεκηθψv φπισv. Ο αξραηoιoγηθφο ρψξoο ηεο 

Απηέξαο είvαη ειεχζεξoο γηα ηoπο επηζθέπηεο θαζεκεξηvά απφ ηηο 8:30 έσο 15:00, 

εθηφο Γεπηέξαο. 

ΛΕΤΚΑ ΟΡΗ 

                                              

Σα Λεπθά ξε είvαη κηα ,αζπγθξηηoπ θπζηθoχ θάιιoπο,   oξoζεηξά ζηεv δπηηθή 

Κξήηε. Ζ έθηαζε ηoπο θηάvoπv ηα  50 ρηι. Μήθoο   θαη πιάηoπο 25 ρηι.  θαη 

oπζηαζηηθά  είvαη ηo κεγαιχηεξo ηκήκα ηoπvoκoχ Υαvίσv.Φειφηεξεο θoξπθέο είvαη 

oη Πάρvεο, Σξoράξεο βoπξηρηή . Υαξαθηεξηζηηθφ  γvψξηζκά ηoπο απoηειεί έvα 

εζσηεξηθφ πςίπεδo ηo oπoίo πεξηβάιιεηαη απφ πoιιέο θoξπθέο.  Ζ ηδηαίηεξε 

κoξθoιoγία ηoπο θαζηζηά αvαγθαίo ζηov εθάζηoηε  επηζθέπηε vα δηαζέηεη κέζα θαη 

γvψζεηο πξoζαvαηoιηζκoχ γηαηί ε πηζαvφηεηα vα ραζεί θάπoηoο κέζα ζε απηή ηε 

«ζάιαζζα» απφ θoξπθέο δεv είvαη δηφιoπ επθαηαθξφvεηε . ηα Λεπθά ξε ηα  

εηήζηα χςε βξoρήο (2000 mm) είvαη oμχκσξo  αθoχ oη πεξηoρέο απηέο φκσο ηo 

θαιoθαίξη είvαη εvηειψο μεξέο  θαη δεv ππάξρoπv πεγέο γηα αvεθoδηαζκφ vεξoχ. Οη 

δηαδξoκέο θαη oη ηξφπoη vα ηα πξoζεγγίζεη θαvείο  είvαη πoηθίιoη θαη γίvεηαη είηε απφ 

ηε vφηηα είηε απφ ηε βφξεηα πιεπξά ηoπο. Πεξηζζφηεξo εvδηαθέξov πάvησο 

παξoπζηάδεη ε δηάζρηζε ηoπ φιoπ ζπγθξoηήκαηoο ζε ζρέζε κε ηεv αvάβαζε ζε 

θάπoηεο κεκovσκέvεο θoξπθέο. Ο ρξφvoο γηα vα δηαζρίζεί θαvείο ηηο θoξπθέο δεv 

είvαη θαζoξηζκέvoο αθoπ δηαθέξεη απφ επoρή ζε επoρή, φκσο ζίγoπξo είvαη πσο  ζα 

πξέπεη vα ππoιoγίδεηαη ζε αξθεηέο ψξεο. Δv θαηαθιείδη ζηεv πεξηoρή ησv Λεπθψv 

Οξέσv θαη θπξίσο ζηε vφηηα πιεπξά ηoπο βξφζθoπκε θάπoηα απφ ηα 

κεγαιχηεξα θαξάγγηα ηεο Διιάδαο (ακαξηάο, Φαξάγγη ηoπ 

Διπγηά, Κιάδoπ, Σξππεηήο) ηα oπoία αμίδεη vα επηζθεθζεί . 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Οροσειρά&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Κρήτη
http://el.wikipedia.org/wiki/Νομός_Χανίων
http://el.wikipedia.org/wiki/Υψίπεδο
http://el.wikipedia.org/wiki/Προσανατολισμός
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Ύψος_βροχής&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Φαράγγι
http://el.wikipedia.org/wiki/Φαράγγι_της_Σαμαριάς
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Φαράγγι_του_Ελυγιά&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Φαράγγι_του_Ελυγιά&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Φαράγγι_του_Κλάδου&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Φαράγγι_της_Τρυπητής&action=edit&redlink=1


 

 

ΥΑΡΑΓΓΙ ΙΜΠΡΟΤ 

 
Δικόvα 5 Φαπάγγι ηηρ Ίμππoς http://www.xania.net/sights/canyonschania/60-imbroucanyon.html 

Σo θαξάγγη ηεο Ίκπξoπ, θovηά ζηε Υψξα θαθίσv, είvαη ηo δεχηεξo πηo δεκoθηιέο 

θαξάγγη ηεο Κξήηεο κεηά απηφ ηεο ακαξηάο. Ζ δηαδξoκή δεv είvαη ηδηαίηεξα 

δχζθoιε θαη κπoξεί vα oιoθιεξσζεί ζε 2-3 ψξεο. Σo ηoπίo είvαη παvέκoξθo θαη ε 

ζρεηηθή επθoιία ζηεv θαηάβαζε θαζηζηά ηεv θάζoδo ηεο Ίκπξoπ ηδαvηθή γηα 

oηθoγέvεηεο κε παηδηά. Σo κήθoο ηoπ θαξαγγηoχ είvαη 11 ρηιηφκεηξα. Σε πξψηε κηζή 

ψξα ηo πεξπάηεκα είvαη θαηεθoξηθφ, κε ηo θαξάγγη vα ζηεvεχεη ζε φιo ηo κήθoο 

ηoπ. Μεηά απφ 75 ιεπηά πεξίπoπ ζα βξίζθεζηε ζηo ζηεvφηεξo, πηo εvηππσζηαθφ 

ζεκείo ηoπ θαξαγγηoχ. Σα ηoηρψκαηα ηoπ θαξαγγηoχ εδψ απέρoπv κεηαμχ ηoπο 

ιηγφηεξo απφ 2m, εvψ ηo χςoο ηoπο θηάvεη ηα 300 κέηξα. Έvα αθφκα εvηππσζηαθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηoπ θαξαγγηoχ είvαη oη ιεγφκεvεο πέηξηvε πχιεο. 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΑΘΙ 

 

   
Δικόvα 6 Μαπάθι  ¨http://www.angelfire.com/super2/greece/marathi.html¨ 

Σo Μαξάζη βξίζθεηαη ζηo Αθξσηήξη 16km έμσ απφ ηεv πφιε ησv Υαvίσv. 

Απoηειείηαη απφ δχo παξαιίεο θαη έvα vεζάθη γχξσ ζηα 1000m καθξηά  Κovηά 

ππάξρεη επίζεο αξραηoιoγηθφο ρψξoο πoπ ιέγεηαη ηo «Μηθξφ αvάθηoξo ηoπ Μίvσα». 

http://www.cretanbeaches.com/hrisimes-plirοfοries/poleis/xora-sfakion/
http://www.cretanbeaches.com/faraggia/faraggia-hanion/faragi-samarias/


 

 

ΣΟ ΠΗΛΑΙΟ ΑΓΙΑ ΟΥΙΑ 

Σo ζπήιαηo ηεο "Αγίαο oθίαο" δηαvoίγεηαη ζηα δπηηθά ηoηρψκαηα ηoπ θαξαγγηoχ 

ησv Σoπoιίσv, ζε απφζηαζε 47 ρικ. απφ ηεv πφιε ησv Υαvίσv. Απoηειείηαη απφ 

δχo αίζoπζεο ζε δηαθoξεηηθά επίπεδα. Ζ θάηoςε ηoπ ζπειαίoπ είvαη ζρήκαηoο 

πεξίπoπ θπθιηθoχ κε δηάκεηξo 50 κ. Σo χςoο ηoπ είvαη κεηαβιεηφ θαη ζε oξηζκέvα 

ζεκεία θζάvεη ηα 20 κ. Ζ είζoδoο ηoπ έρεη άvoηγκα 25 κ. θαη ζηo αξηζηεξφ ηεο άθξo 

βξίζθεηαη ηo εθθιεζάθη ηεο Αγ. oθίαο, δηαζηάζεσv 6Υ3 κ.  

Σo ζπήιαηo παξoπζηάδεη αξραηoιoγηθφ θαη ηζηoξηθφ εvδηαθέξov.Ο P. Faure αvαθέξεη 

φηη εvηφπηζε ραξαθηεξηζηηθά φζηξαθα ηεο vεoιηζηθήο, θιαζηθήο θαη ξσκατθήο 

πεξηφδoπ. Σo 1963 o S. Hood αvαθάιπςε έvα πήιηvo εηδψιηo, πoπ ρξovoιoγείηαη ζηo 

ηέιoο ηoπ 4oπ αη. π.Υ., θαζψο θαη θεξακηθή vεoιηζηθψv, πξσηoκηvσηθψv, 

πζηεξoκηvσηθψv ΗΗΗ, θιαζηθψv, ειιεvηζηηθψv θαη ξσκατθψv ρξφvσv. 

 

Νoμόσ Ρέθυμvoυ 

ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ ΡΕΘΤΜΝΟΤ 

Ζ Παιηά πφιε ηoπ Ρεζχκvoπ είvαη ρηηζκέvε πάvσ ζηo αθξσηήξη ηεο βφξεηαο 

παξαιίαο πoπ μεθφβεη απφ ηε ζηεξηά θαη πξoρσξά κέζα ζηε ζάιαζζα. Μέζα απφ έvα 

ζχκπιεγκα δηψξoθσv θαη ηξηψξoθσv ζπηηηψv, μεπξoβάιιoπv κηvαξέδεο ησv 

Οζσκαvηθψv ηδακηψv, ηo θσδσvoζηάζηo ηoπ 19oπ αηψvα ηoπ Μεηξoπoιηηηθoχ vαoχ, 

o θάξoο ζηo ζηφκηo ηoπ ιηκαvηoχ θαη Βεvεηζηάvηθφ θξoχξηo πoπ βξηζθεηαη ζήκεξα 

ζηo ιφθo ηoπ Παιαίθαζηξoπ. Υηιηάδεο επηζθέπηεο αθφκα θαη ζήκεξα ζηακαηoπv γηα 

vα ηo θσηoγξαθήζoπv απφ ηηο ίδηεο αθξηβψο ζέζεηο πoπ εδψ θη αηψvεο παιηoί 

ραξηoγξάθoη θαη πεξηεγεηέο θovηoζηάζεθαv γoεηεπκέvoη ζηo δξφκo γηα vα ηε 

ζθηηζάξoπv απφ καθξηά. ήκεξα, ηo Ηζηoξηθφ Κέvηξo ηoπ Ρεζχκvoπ δηαηεξεί ζε έvα 

κεγάιo ηκήκα ηoπ ηov πoιεoδoκηθφ ηζηφ ησv ρξφvσv. Ζ πεξίoδoο ηεο 

Σoπξθoθξαηίαο άθεζε ηα δηθά ηεο αξρηηεθηovηθά ραξαθηεξηζηηθά. Δμαηηίαο ησv 

ηδηαίηεξσv απηψv ραξαθηεξηζηηθψv ηεο, ε Παιηά Πφιε ραξαθηεξίζηεθε ηo 1967 

Ηζηoξηθφ Γηαηεξεηέo Μvεκείo, θαη ηo 1985 Παξαδoζηαθφο Οηθηζκφο.   



 

 

 

Δικόvα 7 Παλιά πόλη ηoς Ρεθύμvoς ¨http://soukarat.blogspot.gr/2012/07/blog-post_9991.html¨ 

ΣΟ ΚΟΤΡΣΑΛΙΨΣΙΚΟ ΥΑΡΑΓΓΙ  

Σo θαξάγγη ηoπ Κoπξηαιηψηε βξίζθεηαη ζηα vφηηα ηoπ voκoχ 22km απφ ηεv πφιε 

ηoπ Ρεζχκvoπ. Δίvαη έvα απφ ηα εvηππσζηαθφηεξα θπζηθά αμηoζέαηα ηoπ Ρεζχκvoπ. 

Ξεθηvάεη απφ ηo ρσξηφ Κoμαξέ, πoπ . Οη ηεξάζηηεο βξαρψδεο πιαγηέο ηoπ θαξαγγηoχ 

είvαη γεκάηεο αvoίγκαηα θαη ζπειηέο. Απφ κέζα πεξvάεη o Κoπξηαιηψηεο πoηακφο 

πoπ δηαζρίδεη κέξoο ηoπ θαξαγγηoχ θαη εθβάιεη ζηε Λίκvε Πξέβειε. 

 

Δικόvα 8 Σo θαπάγγι ηoς Κoςπηαλιώηη ¨http://www.2811.gr¨ 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΤ 

                                                                                                  

Ζ Ηεξα Μovε Αξθαδηoπ είvαη έvα απφ ηα ζεκαvηηθoηεξα ηζηoξηθα κvεκεηα ηεο 

vεoηεξεο Κξεηεο ηo oπoηo βξηζθεηαη 23 ρηιηoκεηξα Νoηηoαvαηoιηθα απφ ηo ξεζπκvo 

ζηηο βεξεηoδπηηθεο πιαγηεο ηoπ Φειoξεηηε θαη ζε πςoκεηξo πεξηπoπ 500 κεηξσv. 

Οιoη oη δξoκoη πoπ oδεγoπv ζηε Μovε πεξvoπv απφ πεξηoρεο απφ πεξηoρεο κε 

θπζηθε oκoξθηα θαη ηζηoξηθo εvδηαθεξov. Ζ ζπζηα ησv πoιηoξθεκεvσv απφ ηoπο 



 

 

ηoπξθoπο, επαvαζηαηεο θαη ιαoπ ζηεv επαvαζηαζε ηoπ 1866 θαηεζηεζε ηε Μovε 

Αξθαδηoπ παvηoηηvo ζπκβoιo ζπζηαο, αvδξεηαο θαη ειεπζεξηαο. Πoιια θεηκειηα απφ 

ηεv επoρε απηή θπιαζζovηαη ζηo κoπζεηo ηεο Μovεο, φπσο ηo ηεξo ιαβαξo ηoπ 

αξθαδηθoπ δξακαηoο, εηθovεο κοηαβπδαvηηvεο θπξηoο πεξηoδoπ, oπια ηεο 

επαvαζηαζεσο, δηαθoξα αvηηθεηκεvα ιαηξεηαο, ακθηα, ρεηξoγξαθα, ζθξαγηδεο θαη 

αιια.  

ΛΙΜΝΗ ΚΟΤΡΝΑ 

 
Δικόvα 9 Λίμvη Κoςπvά  http://el.wikipedia.org/wiki 

Ζ ιίκvε Κoπξvά απoηειεη  ηε κovαδηθή θπζηθή ιίκvε γιπθoχ vεξoχ ηεο Κξήηεο. Ζ 

ovoκαζία ηεο ιίκvεο Κoξεζζία ηoπoζεηείηαη θαηά ηεv πεξίoδo ηεο Αξαβoθξαηίαο 

ζηεv Κξήηε, αιιά ε πξoέιεπζε ηoπ ovφκαηoο άιιoηε απoδίδεηαη ζε αξαβηθή ιέμε 

πoπ ζεκαίvεη ιίκvε ή ιoπηήξα θαη άιιoηε σο παξάθξαζε 

ηεο ειιεvηθήο ιέμεοθξoπvφο. Ζ ιίκvε βξίζθεηαη ζηα φξηα ηoπ 

δήκoπ Απoθoξψvoπ ζηα αvαηoιηθά ηoπ voκoχ Υαvίσv, θovηά ζηα φξηα κε ηov 

voκφ Ρεζχκvoπ θαη εηvαη ηoπoζεηεκέvε ζηηο βφξεηεο παξπθέο ησv Λεπθψv Οξέσv. Ζ 

ιίκvε θαίvεηαη vα  έρεη ζρήκα αριαδηoχ  θαη   θαηαιήγεη ζε ηερvεηφ θξάγκα ειέγρoπ 

ηεο ξoήο ηoπ χδαηoο, πoπ θαηαζθεπάζηεθε ηo 1962 απφ ηεv Τπεξεζία Δγγείσv 

Βειηηψζεσv ηoπ Τπoπξγείoπ Γεσξγίαο. Ζ ιίκvε είvαη πδξoβηφηoπoο αθoπ ζηα vεξά 

ηεο δoχv  ρέιηα , αζεξίvα, πoηακoζαιηάξα  θαη ρξπζφςαξo. ηεv oξvηζoπαvίδα ηεο 

ιίκvεο εvηάζζovηαη θoηvέο πάπηεο, βαιηφπαπηεο ,πoξθπξoηζηθvηέο ,αξγπξoηζηθvηέο , 

vεξφθoηεο , θεξεvηίvηα  θαη πoιιά άιια είδε .  Ζ ιίκvε ηξoθoδoηείηαη απφ δχo 

ππφγεηεο πεγέο θαη ηεv επηθαvεηαθή απoξξoή, εvψ ε πεγή Μάηη ή Ακάηη είvαη oξαηή 

ζηεv ππoρψξεζε ησv πδάησv πoπ παξαηεξείηαη ζηεv ιίκvε ηoπο θαιoθαηξηvoχο 

κήvεο. Ζ ιίκvε είvαη ζεκαvηηθφο ζηαζκφο γηα απoδεκεηηθά πoπιηά, έρεη εvηαρζεί ζηo 

http://el.wikipedia.org/wiki/Κατάλογος_λιμνών_της_Ελλάδας
http://el.wikipedia.org/wiki/Κρήτη
http://el.wikipedia.org/wiki/Αραβική_γλώσσα
http://el.wikipedia.org/wiki/Ελληνική_γλώσσα
http://el.wikipedia.org/wiki/Δήμος_Αποκορώνου
http://el.wikipedia.org/wiki/Νομός_Χανίων
http://el.wikipedia.org/wiki/Νομός_Ρεθύμνου
http://el.wikipedia.org/wiki/Λευκά_Όρη
http://el.wikipedia.org/wiki/Αχλάδι
http://el.wikipedia.org/wiki/Φράγμα
http://el.wikipedia.org/wiki/Ροή_των_ρευστών
http://el.wikipedia.org/wiki/1962
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Υπουργείο_Γεωργίας_(Ελλάδα)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Χέλι
http://el.wikipedia.org/wiki/Αθερινίδες
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Σαλιάρα&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Χρυσόψαρο
http://el.wikipedia.org/wiki/Πάπια
http://el.wikipedia.org/wiki/Πηγή


 

 

δίθηπo Natura 2000 θαη απoηειεί πξoζηαηεπφκεvε Πεξηoρή Πξoζηαζίαο 

Οξvηζoπαvίδαο. 

ΙΣΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΥΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ  

ηεv παιηά πφιε ηoπ Ρεζχκvoπ έvα βεvεηζηάvηθo αξρovηηθφ έρεη αvoίμεη ηηο αίζoπζεο 

ηoπ θαη ζηεγάδεη ηo ηζηoξηθφ θαη ιαoγξαθηθφ κoπζείo ηεο πφιεο. Οη εθζεζηαθoί 

ρψξoη ηoπ Μoπζείoπ εθηείvovηαη ζε πέvηε αίζoπζεο θαη πεξηιακβάvoπv θπξίσο 

αvηηθείκεvα ηεο παξαδoζηαθήο ρεηξoηερvίαο θαη ιατθήο ηέρvεο. ηφρoο ηoπ Ηζηoξηθoχ 

- Λαoγξαθηθoχ Μoπζείoπ Ρεζχκvεο είvαη vα εμειηρζεί ζε έvα ζχγρξovo εξεπvεηηθφ 

θαη εθπαηδεπηηθφ θέvηξo γηα ηε δηάζσζε ηoπ Λατθoχ πoιηηηζκoχ ηεο Κξήηεο ,ηo 

ηζφγεηo ζηεγάδovηαη πεξηoδηθέο εθζέζεηο θαη πξαγκαηoπoηoχvηαη εθπαηδεπηηθά 

πξoγξάκκαηα. 

ΥΑΡΑΓΓΙ ΑΓΙΟΤ ΑΝΣΨΝΙΟΤ ( ΠΑΣΟΤ) 

             

 
Δικόvα 10 θαπάγγι ηηρ Παηζoύ ¨http://www.amari.gov.gr/index.php?id=52,114,0,0,1,0¨ 

Σo θαξάγγη ηεο Παηζoχ βξίζθεηαη 8 km voηηoδπηηθά ηεο Μovήο Αξθαδίoπ, ζηεv 

θαηαπξάζηvε επαξρία Ακαξίoπ. Πξφθεηηαη γηα επηζθέςηκo θαξάγγη κε ππoδoκή γηα 

πηθ-vηθ, κε πεγή κε ζπvερψο ηξερoχκεvo vεξφ δίπια ζηo πoηάκη, εvψ μερσξίδεη κέζα 

ζηα βξάρηα o ζπειαηψδεο vαφο ηoπ Αγ. Αvησvίoπ. Αθoιoπζείζηε ηα κovoπάηηα ηoπ 

θαξαγγηoχ θη αθήζηε ηo ηoπίo vα ζαο ζπvεπάξεη.Σo φvoκα ηoπ θαξαγγηoχ πξoέξρεηαη 

απφ ηo oκψvπκo ρσξηφ ηεο πεξηoρήο. Σo ρσξηφ Παηζφο  Γχξσ ηoπ επξίζθovηαη ηα 

ρσξηά Καξίvεο, πήιη θαη Γεξαθάξη. Ζ επξχηεξε πεξηoρή δηαζέηεη πιoχζηα 

βιάζηεζε. ιε ε βιάζηεζε θαη oη θαιιηέξγεηέο ηoπ oθείιovηαη ζηηο πoιιέο πεγέο 

vεξoχ πoπ δηαζέηεη .  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Natura_2000


 

 

ΕΝΕΣΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΡΕΘΤΜΝΟΤ 

   

Σo Ρέζπκvo είvαη πξσηεχoπζα ηoπ oκψvπκoπ voκoχ (πεξηθεξεηαθήο εvφηεηαο) 

ηεο Κξήηεο θαη έδξα ηoπ κεηξoπoιηηηθoχ oκψvπκoπ Γήκoπ ηεο πεξηθέξεηαο 

Κξήηεο(πξφγξακκα Καιιηθξάηεο). . Ο πιεζπζκφο ηεο πφιεο αvέξρεηαη ζε 28.987 

θαηoίθoπο (απoγξαθή 2001)[1]. Δίvαη ε ηξίηε κεγαιχηεξε πφιε ηεο Κξήηεο κεηά 

ηo Ζξάθιεηo θαη ηα Υαvηά. Μαξηπξίεο γηα ηεv χπαξμε ηεο πφιεο ππάξρoπv απφ ηov 

5o-4o αη. π.Υ. Δίvαη πεξηoξηζκέvεο oη πιεξoθoξίεο πoπ έρoπκε ζηε δηάζεζή καο γηα 

ηε βπδαvηηvή πεξίoδo. Σo 1538  Οη Δvεηoί απoθάζηζαv vα θαηαζθεπάζoπv oξηζκέvα 

oρπξσκαηηθά έξγα. Πεξηέβαιαv ηεv πφιε κε ηείρoο κήθoπο 1400 κ. Kαη 

θαηαζθεχαζαv ηo πεξίθεκo θάζηξo ηεο Φoξηέηδαο, ζσδφκεvo ζήκεξα. Ζ Φoξηέηδα 

απoηειεί ηo έκβιεκα ηoπ Ρεζχκvoπ. Ο 16oο αηψvαο βξίζθεη ηεv πφιε ζε κεγάιε 

πvεπκαηηθή άvζεζε. Πoιιoί Ρεζπκvηψηεο θαιιηηέρvεο θαη ιφγηoη εξγάδovηαη φρη 

κφvo ζηεv Κξήηε αιιά θαη ζηεv Βεvεηία.  ηo 1669 ε Κξήηε θαηαθηήζεθε απφ ηoπο 

Σoχξθoπο. Με ηεv έθξεμε ηεο Δπαvάζηαζεο ηoπ 1821  ε Κξήηε μεζεθψζεθε. Υσξίο 

δπζθoιία oη Σoχξθoη θαηέπvημαv ηεv επαvάζηαζε ζηo vεζί, Σo 1866 μέζπαζε vέα 

επαvάζηαζε.  Σo πηo ραξαθηεξηζηηθφ γεγovφο απηήο ηεο επαvάζηαζεο είvαη ηo 

oιoθαχησκα ηεο Μovήο Αξθαδίoπ (8 Νoεκβξίoπ 1866), εvφο κovαζηεξηoχ 22 ρικ. 

αvαηoιηθά ηoπ Ρεζχκvoπ. Με ηεv αvεμαξηεηoπoίεζε ηεο Κξήηεο (1897) ε πφιε 

άξρηζε θαη πάιη vα αvαπηχζζεηαη γηα vα δηαθoπεί κε ηε Μάρε ηεο Κξήηεο ζηo Β΄ 

Παγθφζκηo Πφιεκo, θαηά ηεv oπoία ε πφιε ππέζηε αξθεηέο θαηαζηξoθέο. 

Γηαζψζεθε, σζηφζo, ζεκαvηηθφ κέξoο ηεο (εvεηηθήο) παιηάο πφιεο, ε oπoία είvαη 

κέρξη ζήκεξα κηα απφ ηηο θαιχηεξα δηαζσδφκεvεο εvεηηθέο πφιεηο ζηεv Διιάδα 

ΜΟΤΕΙΟ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΙΚΗ  

Σo Μoπζείo Ξπιoγιππηηθήο βξίζθεηαη ζηoπο πξφπoδεο ηoπ Φειoξείηε θαη είvαη κηα 

κφvηκε ζπιιoγή ηoπ γιχπηε Γεσξγίoπ Κoπηάvηoπ. ηεv Αμφ Μπιoπoηάκoπ, κία ψξα 

απφ ηηο πφιεηο ηoπ Ρεζχκvoπ θαη ηoπ Ζξαθιείoπ,κέζα ζηo θπζηθφ πεξηβάιιov, 

εθηίζεvηαη ζε έvα δηψξoθo vεφθηηζηo ρψξo 300 η.κ., πεξηζζφηεξα απφ εθαηφ γιππηά, 

ρεηξoπoίεηα έξγα ηέρvεο απφ έvα ζθπξί θαη έvα ζθαξπέιo. Οη δηαζηάζεηο ησv 

γιππηψv είvαη ζε θπζηθφ κέγεζoο, εvψ oξηζκέvα απφ απηά παξoπζηάδovηαη ζε 

κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο,  



 

 

 ΠΗΛΙΑ ΔΙΚΣΑΙΟΤ ΑΝΣΡΟΤ 

 
Δικόvα 11 Γικηαίo Άvηπo  ¨http://el.wikipedia.org/wiki¨ 

                                                                                                         

Σo Γηθηαίo Άvηξo βξίζθεηαη ζηε βφξεηα πιεπξά ηoπ βoπvoχ Γίθηε ζηεv Κξήηε, 

πάvσ απφ ηo ρσξηφ Φπρξφ ζηo δήκo Οξoπεδίoπ Λαζηζίoπ Κξήηεο, ζε πςφκεηξo 

1020κ. Θεσξείηαη απφ ηα ζεκαvηηθφηεξα δηεζvψο γvσζηά ζπήιαηα, κε κεγάιo 

κπζoιoγηθφ θαη αξραηoιoγηθφ εvδηαθέξov. Σo ζπήιαηo έρεη ζπγθεvηξψζεη ηo 

εvδηαθέξov πιήζoπο Διιήvσv θαη μέvσv αξραηoιφγσv πoπ έρoπv θαηά θαηξoχο 

αvαζθάςεη ηo εζσηεξηθφ ηoπ. Δπξήκαηα vεoιηζηθά, κηvσηθά, πζηεξoκηvστθά, 

γεσκεηξηθά, αξρατθά, θιαζηθά, ειιεvηζηηθά θαη ξσκατθά απoδεηθvχoπv ηε ζπvερή 

ρξήζε ηoπ απφ ηov άvζξσπo, θπξίσο γηα ιαηξεπηηθoχο ζθoπoχο . Σo ζπήιαηo έρεη 

έθηαζε 2.200 ηκ θαη είvαη επηζθέςηκo. Σo ζπvoιηθφ κήθoο ηεο ηoπξηζηηθήο 

δηαδξoκήο είvαη 250 κ. ηo εζσηεξηθφ ηoπ ππάξρεη πιoχζηoο δηάθoζκoο ζηαιαθηηηψv, 

ζηαιαγκηηψv θαη κία γξαθηθή ιίκvε. Σo Γηθηαίo άvηξo είvαη ηo ζπήιαηo ζηo oπoίo 

θαηέθπγε ε Ρέα γηα vα γεvvήζεη ηov κειιovηηθφ παηέξα ησv ζεψv Γία, απφ θφβo 

κήπσο θαη o Κξφvoο θαηαβξoρζίζεη θαη απηφv ηov γηo πoπ ζα γεvvoχζε (ππήξρε 

έvαο ρξεζκφο πoπ έιεγε φηη o Κξφvoο ζα ζθoησζεί απφ ηo γηo ηoπ θαη κε απηφ ηov 

ηξφπo o Κξφvoο πξoζηάηεπε ηov εαπηφ ηoπ). Ζ Ρέα φκσο ηov μεγέιαζε θαη, αvηί γηα 

ηo βξέθoο, ηoπ έδσζε έvα βξάρo ηπιηγκέvo ζηα ζπάξγαvα ηoπ κσξoχ. ηε ζπvέρεηα 

άθεζε ηov Γία εθεί γηα vα ηov αvαζξέςoπv oη Γηθηαίoη Κoπξήηεο, θξπθά απφ ηov 

παηέξα ηoπ . 



 

 

 ΑΡΦΑΙΑ ΠΟΛΗ ΣΗ ΛΑΣΨ 

 
Δικόvα 12 Λαηώ ¨http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%84%CF%8E¨ 

Ζ Λαηψ ήηαv κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο πφιεο – θξάηε ησv Γσξηέσv ζηεv Κξήηε. Ήηαv 

θηηζκέvε ζε δηάζειo δπo ιφθσv ζε θπζηθά oρπξή θαη ζηξαηεγηθή ζέζε. Πεξέ ηo 

φvoκα απφ ηεv Λάησ, ηεv κεηέξα ηoπ Απφιισvoο θαη ηεο Αξηέκηδoο, αv θαη ε 

θπξηφηεξε ζεά ηεο πφιεο ήηαv ε Δηιεηζπία, ε oπoία εηθovηδφηαv θαη ζηα voκίζκαηα. 

Απφ ηεv βφξεηα κεξηά ηεο πεξηoρήο, ζηov ςηιφηεξo ιφθo , κπoξoχζε θαvείο φιε ηεv 

πεξηoρή ησv Λαηίσv, ζηεv oπoία πεξηιακβάvovηαv oη ζεκεξηvέο πεξηoρέο ηoπ Αγίoπ 

Νηθoιάoπ, ηεο Κξηηζάο θαη ηoπ Κξoχζηα κε ηo oξoπέδηo Καζαξoχ, ηoπ Καιoχ 

Υσξηoχ θαη ηεο Πξίvαο. Γχξσ απφ ηo άζηπ ππήξραv vεθξoηαθεία, κηθξά θξoχξηα γηα 

ηov έιεγρo ηεο επηθξάηεηαο, ηεξά, κηθξέο θψκεο θαη εγθαηαζηάζεηο εμαξηεκέvσv 

θαιιηεξγεηψv ή βoζθψv. Παξφιo πoπ ηα oξαηά oηθoδoκηθά ιείςαvα ζηo αζηηθφ 

θέvηξo ησv Λαηίσv αvήθoπv ζηov 4o θαη 3o αη. π.Υ. Σo ρψξo επηζθέθζεθαv oη 

αξραηoιφγoη F. Halbherr, L. Mariani θαη A. Taramelli πoπ αvαγvψξηζαv ζηα εξείπηα 

ηεv αξραία Λαηψ. Σo 1894-6 o Α. Evans έθαvε κηθξήο θιίκαθαο έξεπvεο ζηεv 

πεξηoρή. Ζ ζπζηεκαηηθή έξεπvα αξρίδεη ηo 1899-1901 απφ ηε Γαιιηθή Αξραηoιoγηθή 

ρoιή κε ηov J. Demargne θαη επαvαιακβάvεηαη ηo 1968 σο ηε δεθαεηία ηoπ 1970 

απφ ηoπο P. Ducrey, O. Picard θαη Β. Υαηδεκηράιε. 

 ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΗ ΓΕΨΡΓΙΟΤΠΟΛΗ 

Ζ Γεσξγηoχπoιε είvαη έvα ηoπξηζηηθφ ζέξεηξo πoπ βξίζθεηαη 38km αvαηoιηθά ησv 

Υαvίσv θαη 21km δπηηθά ηoπ Ρεζχκvoπ. Δίvαη κηα κηθξή παξαζαιάζζηα θσκφπoιε, 

ρηηζκέvε κέζα ζε κηα θαηαπξάζηvε πεδηάδα, γεκάηε πoηάκηα θαη πεγέο. Ζ θσκφπoιε 

βξίζθεηαη ζηo δπηηθφ άθξo κηαο ηεξάζηηαο παξαιίαο κήθoπο 10km. Ζ παξαιία ηεο 



 

 

Γεσξγηoχπoιεο εθηείvεηαη 2km αvαηoιηθά ηoπ πoηακoχ Αικπξoχ, έσο ηεv παξαιία 

ηoπ Καβξoχ, ε oπoία απoηειεί θπζηθή ζπvέρεηα ηεο πξψηεο. πσο φιo ηo παξαιηαθφ 

κέησπo ησv 10km, ε παξαιία είvαη ακκoπδεξή, κε κεγάιoπο ακκφιoθoπο θαη ξερά 

vεξά. Δίvαη πάξα πoιχ θαιά oξγαvσκέvε, κε vαπαγoζψζηε θαη ηδαvηθή γηα παηδηά. 

Χζηφζo, αv θπζάεη ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξoζoρή, ιφγσ ησv ξεπκάησv ηεο 

ζάιαζζαο. ηεv παξαιία πξoζθέξovηαη oκπξέιεο, vηoπο θαη θαγεηφ. Δπίζεο, 

κπoξείηε vα δηαζθεδάζεηε κε ζαιάζζηα ζπoξ, αιιά θαη ηππαζία ζηεv άκκo. 700m 

αvαηoιηθά ηoπ ιηκαvηoχ, ε παξαιία «ζπάεη» απφ ηov πoηακφ Πεξαζηηθφ θαη 

ζπvερίδεηαη ζηα αvαηoιηθά κε κεγαιχηεξo θάξδoο ακκoπδηάο. Σo θoκκάηη πoπ 

βξίζθεηαη θovηά ζηo πoηακφ είvαη γvσζηφ θη σο παξαιία Πεξαζηηθφο θαη είvαη 

θαηαπξάζηvo. Λφγσ ησv πoηακψv ηεο πεξηoρήο, ε ζάιαζζα είvαη παγσκέvε. 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΥΡΑΓΚΟΚΑΣΕΛΛΟ 
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ηεv voηηoαvαηoιηθή γσvηά ηoπ voκoχ Υαvίσv, πεξίπoπ 65km απφ ηεv πφιε ησv 

Υαvίσv, 15 ρηιηφκεηξα αvαηoιηθά ηεο Υψξαο θαθίσv βξίζθεηαη ηo 

Φξαγθoθάζηειo. Υηίζηεθε απφ ηoπο Δvεηoχο ηov 14o αηψvα. Σo 1828, ζηεv δηάξθεηα 

ηεο Κξεηηθήο εμέγεξζεο εvαvηίov ηεο Οζσκαvηθήο θπξηαξρίαο ηoπ vεζηoχ, 5000 

Σoχξθoη ζηξαηηψηεο έζθαμαv πάvσ απφ 600 Κξεηηθoχο πoιεκηζηέο πoπ είραv βξεη 

θαηαθχγηo ζηo θάζηξo. Απφ ηφηε, ζχκθσvα κε ηo ζξχιo, ζηεv επέηεηo ηεο ζθαγήο, 

ηα θαvηάζκαηα ησv vεθξψv πoιεκηζηψv, oη Γξoζoπιίηεο , φπσο απoθαιoχvηαη, 

ζεθψvovηαη απφ ηo παξαθείκεvo θoηκεηήξηo, αξκαησκέvoη ζαv ηφηε, θαη 

ζρεκαηίδoπv κηα πoκπή πoπ πεξvάεη κέζα απφ ηo θάζηξo θαη θαηαιήγεη κέζα ζηεv 

ζάιαζζα. Ζ παξαιία είvαη θαζαξή θαη ξερή κε φκoξθε άκκo θαη σξαία ζέα ηo 

θάζηξo απφ ηεv παξαιία. 



 

 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΟ ΑΜΜΟΤΔΙ ( ΚΛΕΙΙΔΙ) 

Σo Ακκoχδη είvαη έvα ζχκπιεγκα θφιπσv πoπ βξίζθεηαη 32km voηίσο ηoπ Ρεζχκvoπ 

θαη 4km αvαηoιηθά ηoπ Πιαθηά. Γηα vα έξζεηε εδψ, ζα πξέπεη vα oδεγήζεηε απφ ηov 

αζθαιηoζηξσκέvo δξφκo πoπ μεθηvάεη απφ ηo ρσξηφ Λεπθφγεηα. Ο 

αζθαιηoζηξσκέvoο δξφκoο ζηακαηάεη ζηεv πξψηε παξαιία ηεο πεξηoρήο, ηo Μεγάιo 

Ακκoχδη ή απιψο Ακκoχδη. Ζ παξαιία απηή είvαη ειάρηζηα oξγαvσκέvε, κε 

oκπξέιεο θαη θάπoηεο ηαβεξvoχιεο θαη δσκάηηα θovηά. Δπίζεο, ζηo Ακκoχδη ππάξρεη 

θαη κηα ζρoιή scuba diving. Σo Ακκoχδη έρεη ρovηξή ιεπθή άκκo θαη βξαρψδε βπζφ, 

ηδαvηθφ γηα θαηάδπζε θαη κάζθα θαη ηα vεξά έρoπv έvα έvηovo πξαζηvσπφ ρξψκα. 

Γίπια ζηεv παξαιία ππάξρoπv πoιιά αικπξίθηα, φπoπ κπoξείηε vα βξέηηε ζθηά θαη 

vα θαηαζθεvψζεηε.   

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΡΑΚΑ (ΡΟΔΑΚΙΝΟ) 
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Σo ρσξηφ Ρoδάθηvo βξίζθεηαη 45km voηηoαvαηoιηθά ηoπ Ρεζχκvoπ, ζηεv έμoδo εvφο 

απφηoκoπ θαξαγγηoχ πoπ θαηεβαίvεη απφ ηo φξoο Κξπovεξίηεο, ιίγα ρηιηφκεηξα 

δπηηθά ηoπ Πιαθηά θαη αvαηoιηθά ηoπ Φξαγθoθάζηειoπ. Σo παξαδoζηαθφ απηφ ρσξηφ 

είvαη απισκέvo ζηηο δχo κεξηέο ηoπ θαξαγγηoχ, ηo oπoίo ηo ρσξίδεη ζηo Κάησ θαη 

ζηo Άvσ Ρoδάθηvo θαη έρεη ζέα ζηo απέξαvηo γαιάδηo ηoπ Ληβπθoχ πειάγoπο. Σo 

φvoκα ηoπ ρσξηoχ oθείιεηαη, ιέvε, ζε κηα Ρoδαθηvηά πoπ θχηξσζε εδψ, παξά ηo μεξφ 

θιίκα ηεο πεξηoρήο. Άιιoη ιέvε ηo θαξάγγη παιαηφηεξα ovoκαδφηαv Ρίθηvζoο θαη 

αξγφηεξα παξαθξάζηεθε ζε Ρoδάθηvo ή φηη oη θάηoηθoη έρoπv ξoδoθφθθηvo δέξκα. 

ηεv έμoδo ηoπ πoηακoχ πoπ δηέξρεηαη απφ ηo θαξάγγη, 2 ρηιηφκεηξα voηηφηεξα ηoπ 

ρσξηoχ, ππάξρoπv πoιιέο ππέξoρεο θαη ήξεκεο παξαιίεο. Παξά ηo γεγovφο φηη έρεη 



 

 

έvα κεγάιo παξαιηαθφ κέησπo, ηo Ρoδάθηvo δεv έρεη αvαπηπρζεί ηδηαίηεξα, 

δηαηεξψvηαο ηεv παξαδoζηαθή ηoπ κoξθή θαη γαιήvε. 

ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΕΤΘΕΡΝΑ 
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Ζ Διεχζεξvα ήηαv θαηά ηεv αξραηφηεηα πφιε ηεο Κξήηεο. Βξηζθφηαv ζηo 

ζεκεξηvφ Νoκφ Ρεζχκvoπ, 30 ρηιηφκεηξα ΝΑ ηεο πφιεο ηoπ Ρεζχκvoπ. Ο 

αξραηoιoγηθφο ρψξoο θαηαιακβάvεη κηα oδovησηή θoξπθoγξακκή ηoπ Φειoξείηε, ζε 

χςoο 380 κέηξσv.Απφ ηo 1985 θαη εμήο ζπζηεκαηηθέο αvαζθαθηθέο έξεπvεο ζηεv 

επξχηεξε πεξηoρή έρεη αvαιάβεη ηo Παvεπηζηήκηo Κξήηεο, Σoκέαο Αξραηoιoγίαο θαη 

Ηζηoξίαο ηεο Σέρvεο, ζε ηξεηο δηαθoξεηηθoχο ηoκείο ζχκθσvα κε ηε γεσκoξθoιoγία 

ηoπ ρψξoπ. Σεv πφιε ίδξπζαv oη Γσξηείο ηov 9o αηψvα π.Υ. ζηε δηαζηαχξσζε ησv 

δξφκσv πoπ έvσvαv ηηο πφιεηο Κπδσvία, Κvσζζφ θαη ηo ηεξφ ζηo φξoο Ίδε. 

Σo 2010 αvαθoηvψζεθε ε αvαθάιπςε ζηεv πεξηoρή δηπιoχ ηάθoπ ειηθίαο 2.700 

εηψv, πoπ έθξπβε πεξηζζφηεξα απφ 3.000 θχιια ρξπζoχ θαη ηεv πξψηε απεηθφvηζε 

ηεο µέιηζζαο σο ζεάο. Ζ Διεχζεξvα, θαηά ηε δηάξθεηα ηoπ Πξψηoπ Κξεηηθoχ 

Πoιέκoπ (205 π.Υ. έσο 200 π.Υ.), ηάρζεθε κε ζηo πιεπξφ ηoπ βαζηιηά ηεο 

Μαθεδovίαο, Φηιίππoπ Δ', εvάvηηα ζηε Ρφδo θαη ηεv Κvσζζφ. Ο αξραηoιoγηθφο 

ρψξoο ηεο Διεχζεξvαο ηεο Κξήηεο εθηείvεηαη ζε επξεία πεξηoρή, αιιά oη θχξηoη 

ππξήvεο ηεο αξραίαο πφιεο βξίζθovηαη ζηoπο ιφθoπο Νεζί θαη Ππξγί, πoπ αvήθoπv 

ζηoπο oηθηζκoχο Διεχζεξvαο θαη Αξραίαο Διεχζεξvαο. 

ΥΑΡΑΓΓΙ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ  
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ηε ∆πηηθή πιεπξά ησv Λεπθψv Οξέσv, ζηεv Δπαξρία ειίvoπ (Γήκoο Αvαηoιηθoχ 

ειίvoπ) βξίζθεηαη ηo µovαδηθφ ζε oµoξθηά θαη βιάζηεζε Φαξάγγη ηεο Αγίαο 

Δηξήvεο. Σo θαξάγγη έρεη πάξεη ηo φvoµά ηoπ απφ ηo oµψvπµo ρσξηφ πoπ βξίζθεηαη 

θovηά ζηε βφξεηα είζoδφ ηoπ. Σo θαξάγγη απoηειεί ηµήµα ηoπ Δπξσπατθoχ 

µovoπαηηoχ Δ4, έρεη µήθoο 7,5 ρηιηφµεηξα θαη ε δηάβαζε ηoπ δηαξθείπεξίπoπ ηξεηο 

ψξεο. Ζ Νφηηα είζoδoο απέρεη 5 ρηιηφµεηξα απφ ηo παξαζαιάζζηo ρσξηφ ηεο oχγηαο. 

Απoηειεί ηµήµα ηεο πεξηoρήο NATURA 2000 µε Κσδηθφ GR 4340008 θαη έρεη 

επίζεο ραξαθηεξηζηεί σο Καηαθχγηo Άγξηαο Εσήο απφ ηo Τπoπξγείo Γεσξγίαο. Σo 

θαξάγγη απoηειεί ηµήµα ηoπ βηoηφπoπ ηoπ Κξεηηθoχ Αίγαγξoπ θαη ραξαθηεξίδεηαη 

απφ πoηθίια µηθξoπεξηβάιιovηα πoπ απoηειoχv θαηαθχγηo θαη εvδηαίηεµα γηα πoιιά 

είδε παvίδαο. Υαξαθηεξηζηηθφο είvαη θαη o πιoχηoο ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο ηφζo απφ 

άπoςε δέvδξσv (Κππαξίζζη, Σξαρεία πεχθε, θεvδάµη, Πιάηαvoο, Πoπξvάξη, Αξηά) 

αιιά θαη ησv ζάµvσv, θξπγάvσv θαζψο θαη ησv αξσµαηηθψv θπηψv µε θπξηφηεξo 

ηov δίθηαµo.                                                                                                               

ΠΗΛΑΙΑ ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΤ 

Σo πήιαηo Μειηδovίoπ βξίζθεηαη 18 ρικ απφ ηo oκψvπκo ρσξηφ ζηo voκφ 

Ρεζχκvoπ. Οvoκάδεηαη θαη Γεξovηφζπειηoο θαη απoηειεί έvα απφ ηα πηo φκoξθα 

ζπήιαηα ζηεv Κξήηε. Μέζα έρoπv βξεζεί αξθεηά επξήκαηα απφ ηα αξραία ρξφvηα 

πoπ καξηπξoχv φηη ηεv Μηvσηθή επoρή ε ζπειηά ρξεζίκεπε σο ηφπoο ιαηξείαο ηoπ 

Σάιoπ ηoπ ράιθηvoπ γίγαvηα πoπ ε κπζoιoγία ζέιεη vα ήηαv o πξoζηάηεο ηoπ 

vεζηoχ. Σo ζπήιαηo αvά ηα ρξφvηα έδσζε θαηαθχγηo ζε πoιιoχο φπσο ηov Οθηψβξηo 

http://el.wikipedia.org/wiki/Λευκά_Όρη
http://el.wikipedia.org/wiki/Επαρχία_Σελίνου
http://el.wikipedia.org/wiki/Δήμος_Ανατολικού_Σελίνου
http://el.wikipedia.org/wiki/Δήμος_Ανατολικού_Σελίνου
http://el.wikipedia.org/wiki/Αγία_Ειρήνη_Χανίων
http://el.wikipedia.org/wiki/Αγία_Ειρήνη_Χανίων
http://el.wikipedia.org/wiki/Φύση_2000
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Kri-kri&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Κυπαρίσσι
http://el.wikipedia.org/wiki/Τραχεία_πεύκη
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Σφενδάµι&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Πλάτανος
http://el.wikipedia.org/wiki/Πουρνάρι
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Αριά&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Δίκταµο&action=edit&redlink=1
http://www.2811.gr/Κρήτη


 

 

ηoπ 1823 φπoπ 370 γπvαηθφπαηδα θαη 30 άvηξεο θιείζηεθαv εθεί γηα vα απoθχγoπv 

ηoπο Σoχξθoπο πoιεκηζηέο. Οη Κξεηηθoί δεv ήζειαv κε ηίπoηα vα παξαδoζoχv oπφηε 

oη Σoχξθoη χζηεξα απφ ηξεηο κήvεο πoιηoξθίαο έβαιαv θσηηά θαη ηoπο έθαςαv 

δσvηαvoχο κέζα ζηo ζπήιαηo.  

 

Νoμόσ Ηράκλειoυ 

AQUAWORLD 

Ζ ηδέα ήηαv εvφο θoηζέδoπ (Mc Larren) πoπ εξζε ζηεv Κξήηε ηo 1991 θαη ρφκπη 

ηoπ ήηαv ηα εvπδξεία. ια μεθίvεζαv απφ έvα κηθξφ ρηαπφδη πoπ βξήθε ζηεv αθηή 

ηov ρεηκψvα, ηov έβαιε ζηo εvπδξείo ηoπ θαη ηo εvδηαθέξov ηoπ θφζκoπ γηα vα δoπv 

ηo ρηαπφδη ζηo εvπδξείo  ήηαv εvηππσζηαθφ. Σφηε γεvvήζεθε ε ηδέα θαη ήηαv εχθoια 

vα πξαγκαηoπoηεζεί. Ήηαv ηo πξψηo εvπδξείo ζηεv Κξήηε (ηξίηo ζηεv Διιάδα), 

αvoηθηφ ζηo θoηvφ θαη vα αθoξά ηεv ηoπηθή ζαιάζζηα δσή. Σo ¨Aquaworld¨ άvoημε 

ηov Ηoχιηo ηoπ 1995 κε κεξηθά εvπδξεία θαη ηξία ςαξηά. Υάξε ζηηο ζπκβoπιέο ηoπ 

Γξ Pascal Divanach ηoπ " Διιεvηθoχ Κέvηξoπ ζαιάζζησv Δξεπvψv " (δείηε ηε 

ζειίδα Links), θαη ράξε ζηα ρξήκαηα πoπ ζπγθεvηξψζεθαv απφ ηoπο επηζθέπηεο, o 

θιηκαηηζκφο άξρηζε vα εγθαζίζηαηαη κέζα ζηo 2002, ιεηηoπξγψvηαο φιε ηε vχρηα γηα 

vα θξαηάεη ηηο δεμακεvέο δξoζεξέο θαη ηα ςάξηα επηπρή θαη πγηή. Αξγφηεξα 

απoθηήζαvε κηα vέα δεμακεvή 8000 ιίηξσv , 50η.κ επέθηαζε θαη εξπεηά.  

 

ΛΤΦΝΟΣΑΣΗ                                                             

Σo κoπζείo "Λπρvoζηάηεο" δεκηoπξγήζεθε απφ ηov επίθoπξo θαζεγεηή 

oθζαικoιoγίαο θαη ζπιιέθηε-ιαoγξάθo Γηψξγo Μαξθάθε. Κηίζηεθε θαηά ηεv 

πεξίoδo 1986-1992 κε πξoζσπηθή εξγαζία ηεο oηθoγέvεηαο Μαξθάθε θαη ηεζζάξσv 

εξγαηψv. ηεv θαηαζθεπή ηoπ ρξεζηκoπoηήζεθαv κφvo πξσηoγεvή πιηθά (πέηξα-

μχιo-πειφο) θαη απoθεχρζεθε ε ρξήζε κεραvηθψv κέζσv (εθζθαθείο-θoξησηέο-

κπεηovηέξεο, θιπ.).Ξεθίvεζε ηo 1992 σο ηδησηηθφ κoπζείo. Σo 1993 ηδξχζεθε o 

χιιoγoο Φίισv ηoπ Μoπζείoπ (ΝΠΗΓ), o oπoίoο έρεη αvαιάβεη αξθεηέο 

πξσηoβoπιίεο θαη εζειovηηθέο δξάζεηο γηα ηo κoπζείo θαη ηoπο ζθoπoχο πoπ απηφ 

ππεξεηεί. Ο ζχιιoγoο αξηζκεί ζήκεξα 143 κέιε (80 εvεξγά). ηo κoπζείo ήδε 

ιεηηoπξγoχv ηκήκαηα Οπηηθoαoπζηηθψv κέζσv & Δθδφζεσv [έρεη γίvεη παξαγσγή ζε 



 

 

8 ερoξάκαηα - 2 βηvηεoηαηvίεο - 1 βηβιίo], Δθπαηδεπηηθψv πξoγξακκάησv, 

Παξαδoζηαθψv πξoτφvησv, Σεθκεξίσζεο. Μovαδηθoί πφξoη ηoπ κoπζείoπ είvαη ηα 

έζoδα απφ ηε ιεηηoπξγία ηoπ θαζψο θαη oξηζκέvεο ηδησηηθέο ρoξεγίεο. Σo κoπζείo 

ήηαv ππoςήθηo γηα ηo Βξαβείo ηoπ Δπξσπατθoχ Μoπζείoπ ηεο Υξovηάο 1996, εvψ ηo 

1997 έιαβε έπαηvo απφ ηo Παvεπηζηήκηo Κξήηεο ζηo δηαγσvηζκφ Πεξηβαιιovηηθήο 

Πξoζηαζίαο "Διεπζέξηoο Πιαηάθεο". Έρεη ζπκκεηάζρεη κε εηζεγήζεηο θαη 

ερoξάκαηα ζε 14 δηεζvή θαη παvειιήvηα ζπvέδξηα - ζεκηvάξηα θαη έρεη oξγαvψζεη 32 

εθδειψζεηο ζε Διιάδα θαη Κξήηε κε ζπvδηoξγαvσηέο πoηθίιιoπο πoιηηηζηηθoχο θαη 

επηζηεκovηθoχο θoξείο. 
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        ΣΑΛΙΔΑ 

Ζ ηαιίδα βξίζθεηαη αvαηoιηθά ηoπ Ζξαθιεηoπ, αvάκεζα ηεο Υεξζovήζoπ θαη 

Μαιησv θαη o παξαζαιάζζηoο oηθηζκφο ηεο αξηζκεί ζήκεξα πεξίπoπ 1000 κovίκoπο 

θαηoίθoπο. Ο oηθηζκφο ηεο ηαιίδαο αvαπηχρζεθε θαη ζπγθξoηήζεθε ιφγσ ηoπ 

ηoπξηζκoχ  ηέιε δεθαεηίαο ηoπ 1960 θαη αμηoπoηήζεθε oπζηαζηηθά κεηά ηo 1980. 

Κoιπκπη θαη ζαιαζζηα ζπoξ κπoξεη vα θαvεη θαvεηο ηoζo ζε ακκoπδεξεο παξαιηεο, 

oζo θαη ζε ιηκαvαθηα κε βξαρηα, oπoπ κπoξεη θαvεηο vα επηδoζεη θαη ζηo 

ςαξovηoπθεθo.                                           



 

 

ΒΟΣΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ( ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΚΗΠΟ) 
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O Γεκoηηθφο  Κήπoο  ηεο πφιεο δεκηoπξγήζεθε γηα vα θαιχςε  ηεv αvάγθε εvφο 

πεξηπάηoπ θαη δξαζηεξηoηήησv  αvαςπρήο  ησv ζηξηκσγκέvσv εvηφο ησv ηεηρψv 

θαηoίθσv, ηα ηειεπηαία ρξφvηα ηεο ηoχξθηθεο θαηoρήο.Ο Κήπoο είρε ζρεδηαζζεί ηo 

1870 ζε επξσπατθά πξφηππα θαη ήηαv ηo πξψηo θoηvσθειέο έξγo ηεο πφιεο ησv 

Υαvίσv. ηov θήπo έρoπv θπηεπζεί θπξίσο  αεηζαιή δέvηξα, εvψ θάησ απφ ηεv 

ππθvή ζθηά ηoπο θαιιηεξγήζεθαv πoηθίια ιoπιoχδηα. Οη δξφκoη ηoπ θήπoπ, 

ραξαγκέvoη ζχκθσvα κε ηα επξσπατθά θεπoηερvηθά πξφηππα θαη ζηξσκκέvoη κε 

ρovδξή άκκo, ζε πoιιά ζεκεία ζθεπάδovηαv κε θιεκαηίδεο.  

Δvηφο ηoπ θήπoπ ηoπoζεηήζεθαv δχo αγάικαηα θαη έvαο "Δξκήο" πoπ πξoέξρεηαη 

απφ ηεv αξραία Κπδσvία. Δθεί άιισζηε πξαγκαηoπoηήζεθε ηo 1900 ε Α΄Γηεζvήο 

΄Δθζεζε ησv Υαvίσv κε 701 εθζέηεο απφ ηεv Κξήηε, ηεv ππφιoηπε Διιάδα θαη ηo 

εμσηεξηθφ. ηo θηήξηo ζηo θέvηξo ηoπ Κήπoπ ιεηηoχξγεζε ε Κξεηηθή Βoπιή, εvψ 

αξγφηεξα ρξεζηκoπoηήζεθε σο ζέαηξo.  ε παιηά εθεκεξίδα αvαθέξεηαη πσο ε ρηεζε 

ηoπ θηεξηoπ θαπoηoα επoρή ήηαv θαη σο εvoο απιoπ θαθεvεηφπ εvψ ηo 1905 oη 

εvoηθηαζηέο ηoπ Κ. Μαvσιηθάθεο θαη Γ. αββάθεο έθεξαv θαη ιεηηoχξγεζαv ηov 

πξψηo θηvεκαηoγξάθo. Σo 1928, απoζηέιovηαv θχηα γηα vα θπηεπηoχv ζηεv oηθία 

ηoπ Διεπζεξίoπ Βεvηδέιoπ κέξoο εθ ησv oπoίσv θαηαιήγoπv ζηεv δηαθφζκεζε ηoπ 

θήπoπ .  

ΙΣΟΡΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ 

Σo Ηζηoξηθφ Μoπζείo Κξήηεο (Η.Μ.Κ.) ηδξχζεθε ηo 1953 απφ ηεv Δηαηξία Κξεηηθψv 

Ηζηoξηθψv Μειεηψv (Δ.Κ.Η.Μ.) Ο ζηφρoο ησv ηδξπηψv ηoπ Η.Μ.Κ. εμ αξρήο  ππήξμε ε 

ζπγθέvηξσζε θαη δηαθχιαμε εvφο δπζέπξεηoπ αξραηoιoγηθoχ, εζvoγξαθηθoχ θαη 

ηζηoξηθoχ πιηθoχ απφ ηεv κεζαησvηθή θαη ηε vεφηεξε πεξίoδo ηεο ηζηoξίαο ηεο 



 

 

Κξήηεο.Ο εκπιoπηηζκφο  ησv ζπιιoγψv, ε  επέθηαζε ησv ρψξσv, παξάιιεια κε ηεv 

πoηθίια εξεπvεηηθή θαη εθδoηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Δ.Κ.Η.Μ., ηε δηoξγάvσζε 

κoπζεηoπαηδαγσγηθψv πξoγξακκάησv θαη ηε ρξήζε εμειηγκέvσv oπηηθoαθoπζηηθψv 

κέζσv απoηειoχv πάvηoηε ηεv αvεμάvηιεηε αvηδέvα ηoπ Μoπζείoπ.Αθφκα ηo 

Μoπζείo επηδεηψθεη vα πξoζθέξεη εξεζίζκαηα γηα πoηθίιεο oκάδεο επηζηεπηψv 

εθζέηovηαο ζπvερψο δηαθoξεηηθά εθζέκαηα πoπ vα εκπεξηέρoπv φιo  ηo θάζκα ηεο 

ηζηoξίαο ηoπ θξηηηθoχ πoιηηηζκoχ. ηηο ζπιιoγέο ηoπ Η.Μ.Κ. πεξηιακβάvovηαη 

ε κεζαησvηθή θαη αvαγεvvεζηαθή ζπιιoγή, ζπιιoγή Αγψvσv γηα ηεv Διεπζεξία, 

Λαoγξαθηθή πιιoγή, ε αίζoπζα Νίθoπ Καδαvηδάθε θαη ε αίζoπζα Δκκαvoπήι 

Σζoπδεξoχ. 

ΣΟ ΕΝΕΣΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ 

Tα Υαvηά θαηά ηεv Δvεηoθξαηία θαη ηεv Σoπξθoθξαηία είραv αξθεηά αvεπηπγκέvo 

εκπφξηo θαη vαπηηιία. Σo ιηκαvη θαηαζθεπαζηεθε γηα πξσηε θoξα κεηαμπ 1320 θαη 

1356. Ζ ππoδoκή ηoπο ιηκαvηoχ ήηαv ειιεηκαηηθή δηoηη δηαπξψηαv θαηά ηηο 

πξoζθξoχζεηο ησv vεξψv παvψ ηoπ . Σα ρξφvηα ηεο ηoπξθoθξαηίαο παξαρσξήζεθε 

ζηov Αηγππηηo Μερκεη Αιε o oπoηoο ηo θαζαξηζε θαη επηζθεπαζε. ηεv επoρή καο ηo 

γξαθηθφ Δvεηηθφ ιηκάvη ησv Υαvίσv ζπγθεvηξψvεη πιήζψξα επηζθεπηψv θαη αιια 

θαη γεγεvψv , θπξίσο ηoπο ζεξηvoχο κήvεο. Ζ πεξηoρή είvαη αvεπηχγκεvε θαη  παξέρεη 

ρψξoπο αvαςπρήο θαη ςπραγσγίαο φπσο  εζηηαηφξηα, ηαβέξvεο, θαθεηέξηεο, κπαξ 

θαηά κήθoο ηεο παξαιίαο . 

 ΓΟΤΡΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ  

Tα Γoπξvηά είvαη ηo εvδεηθηηθφ αvαζθακκέvo παξάδεηγκα εvφο κεζαίoπ κεγέζoπο 

oηθηζκoχ ηεο επoρήο ηεο κηvσηθήο αθκήο (Τζηεξoκηvσηθή Η πεξίoδoο : 1550-1450 

π.Υ.). Βξίζθεηαη ζε ηδηαίηεξα  θαιή θαηάζηαζε,εμ απηoχ  ηo ovφκαζαv "Πoκπεία ηεο 

κηvσηθήο Κξήηεο". Ζηoπoζεζία ηoπ είvαη ζε ρακειφ ιφθo, πoιχ θovηά ζηε ζάιαζζα, 

ζηov Ηζζκφ ηεο Ηεξάπεηξαο. Οη αvαζθαθέο πξαγκαηoπoηήζεθαv ηα έηε 1901-1904 

απφ ηεv Ακεξηθαvίδα αξραηoιφγo Harriet Boyd-Hawes. Οη πξψηoη θάηoηθoη 

εγθαηαζηάζεθαv ζηεv Πξσηoκηvσηθή ΗΗΗ πεξίoδo (2300 π.Υ.). ψδovηαη απoκεηvάξηα 

ηεο Μεζoκηvσηθήο πεξηφδoπ (2000-1600 π.Υ.), εvψ ζηo ηέιoο ηεο θηίζζεθε ηo 

αvάθηoξo, ηo oπoίo θαηαζηξάθεθε καδί κε ηεv πφιε γχξσ ηoπ ηo 1450 π.Υ., ηεv ίδηα 

επoρή πoπ ζπvέβε ηo ίδηo θαη ζηα άιια κηvσηθά θέvηξα.. Οη αvαζθαθέο έθεξαv ζηo 

θσο θαη άιια πoιπηειέζηεξα αγγεία (φπσο ξπηά θαη ηειεηoπξγηθά αγγεία).Σo 

αvάθηoξo βξίζθεηαη ζηεv θoξπθή ηoπ ιφθoπ, δπηηθά ηεο oξζoγψvηαο απιήο απφ ηεv 



 

 

oπoία έρoπv είζoδo αξθεηέο ηδησηηθέο θαηoηθίεο. Πξφθεηηαη δειαδή γηα έvαv 

ππoηππψδε "ζεαηξηθφ ρψξo".    

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΑΜΜΟ 
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Ζ Κφθθηvε Άκκoο ραξηoγξαθείηαη 68km voηηoδπηηθά ηoπ Ζξαθιείoπ, κφιηο 800m 

vφηηα ησv δηάζεκσv Μαηάισv, ζηεv πεξηoρή Μoχδηα. Γηα vα oδεγεζείηε εθέη  ζα 

πξέπεη vα πεξπαηήζεηε έvα κovoπάηη πoπ μεθηvάεη βφξεηα ηoπ oηθηζκoχ ησv 

Μαηάισv θαη δηαζρίδεη ηo ιφθo πoπ ρσξίδεη ηα Μάηαια κε ηεv Κφθθηvε Άκκo. Καη 

γηα φζoπο δεv είvαη ιάηξεηο ηεο πεδoπoξίαο , κπoξoπv  vα πάξoπv  βάξθα απφ ηo 

ιηκάvη. Υαξαθηεξηζηηθφ γvψξηζκα  ηεο παξαιίαο, είvαη ε ,κε ηα ηoζo γήηvα ρξψκαηα, 

άκκoο πoπ πξoέξρεηαη απφ ηα θoθθηvσπά πεηξψκαηα ηεο πεξηoρήο. Σα ρξψκαηα ηεο 

ζάιαζζαο, ιφγσ ηεο άκκoπ, απoθηoχv έvα ππέξoρo ζκαξαγδέvηo ρξψκα, πoπ θάvεη 

ηo ηoπίo εμσηηθφ θαη παξαδεηζέvηo. Ζ Κφθθηvε Άκκoο απoηέιεζε έvαv απφ ηoπο 

αγαπεκέvoπο πξooξηζκoχο ησv ρίπηο, θαηά ηηο δεθαεηίεο ηoπ 60’ θαη 70’. Έθηoηε, 

πoιιoί ιάηξεηο ηεο πεξηoρήο εμαθoιoπζoχv vα έξρovηαη ζηεv παξαιία 

ραξαθηεξηζηηθφ δε ηεο παξαιίαο απηήο είvαη πσο  έρεη ςεθηζηεί σο κηα απφ ηηο 

θαιχηεξεο παξαιίεο γηα γπκvηζκφ ζηov θφζκo. . Δθεί ζα δείηε πoιιέο πειεθεκέvεο 

πέηξεο πoπ αvαπαξηζηoχv ππέξoρεο Μηvστθέο θαη Αηγππηηαθέο ζαιαζζηvέο κoξθέο. 

Σα γιππηά απηά δεv είvαη αξραία, αιιά ηα έρεη ραξάμεη o ξoκαvηηθφο Βέιγoο Gerard, 

παιηφο ιάηξεο ησv Μαηάισv. Σα γιππηά απηά απoηειoχv πιέov αvαπφζπαζηo 

θoκκάηη ηεο παξαιίαο.Απηή ε ζπειηά παξέρεη θαηαθχγηo ζε άγξηα πεξηζηέξηα θαη 

ζηεv Μεζoγεηαθή θψθηα.  

ΜΟΤΕΙΟ ΥΤΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΚΡΗΣΗ 

 

Σo Μoπζείo Φπζηθήο Ηζηoξίαο Κξήηεο ιεηηoπξγεί κέζα ζηα πιαίζηα ηoπ 

Παvεπηζηεκίoπ Κξήηεο έρovηαο φιεο ηηο απαξαηηεηεο πξoδηαγξαθέο θαη εvέξγεηο  

http://www.cretanbeaches.com/paralies/irakleiο/paralia-matala/


 

 

εvoο  ζχγρξovoπ κoπζείoπ. πσο vα δηαηεξεί θαη  vα αvαπηχζζεη ζπιιoγέο, vα 

πξαγκαηoπoηεί έξεπvεο γηα ηo θπζηθφ πεξηβάιιov, αθoκα ζπvεηζθέξεη ζηεv 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία φισv ησv βαζκίδσv ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηειoο vα 

πξoβάιιεη ζηoπο εθζεζηαθoχο ηoπ ρψξoπο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηoπ πεξηβάιιovηoο ηεο 

Κξήηεο θαη ηεο Μεζoγείoπ. Ζ εvηππσζηαθή ηoπ αvάπηπμε θαηά ηεv ηειεπηαία 

δεθαεηία αvηηθαηoπηξίδεη απφ ηε κηα ηε κεγάιε αvάγθε ηεο θoηvσvίαο γηα ηε ζσζηή 

πεξηβαιιovηηθή εvεκέξσζε θαη απφ ηεv άιιε ηε ζπvέπεηα θαη ηov επαγγεικαηηζκφ 

ησv εξγαδφκεvσv ζε απηφ. 

ΝΑΤΣΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ ΚΡΣΗΣΗ  

 

Σo Ναπηηθφ Μoπζείo Κξήηεο βξίζθεηαη ζηεv είζoδo ηoπ Ηζηoξηθoχ Φξoπξίoπ Φηξθά. 

Ηδξχζεθε ηo 1973, ψζηε vα ζηεγάζεη θαη vα δηαθπιάμεη ηηο vαπηηθέο καο παξαδφζεηο 

θαη vα αvαδείμεη ηo θχζηθo πιoχηo πoπ έρεη ε Διιαδα ζηo πγξφ ζηoηρείo, αιια θαη ηo 

πφζo έρεη εμειηρζεί αvα ηα ρξφvηα .  Σo Ν.Μ.Κ. έρεη ζέζεη σο βαζηθφ ζηφρo ηεv 

αvάπηπμε επαθήο κε άιια Ναπηηθά κoπζεία ηεο Διιάδαο θαη ηoπ εμσηεξηθoχ. Δίvαη 

ηo 2o Ναπηηθφ Μoπζείo ζηεv Διιάδα ηφζo απφ πιεπξάο παιαηφηεηαο φζo θαη 

δπvακηθoχ. Πεξηιακβάvεη 2.500 εθζέκαηα φπσο θεηκήιηα ζε κovηκε βάζε , 

αvηηθείκεvα πoπ αvαζχξζεθαv απφ ηo βπζφ, δσγξαθηθoχο πίvαθεο, ράξηεο, 

θσηoγξαθηθφ πιηθφ, καθέηεο πιoίσv, δηάθoξα vαπηηθά φξγαvα θ.ιπ. Μεγαιεπίβoιoο 

ζηφρoο ηoπ Ναπηηθoχ Μoπζείoπ Κξήηεο  ήηαv ε θαηαζθεπή oκoηψκαηoο Μηvσηθoχ 

πιoίoπ,o oπoίoο θαη πιoπoηήζεθε  κε βάζε εξεπvεηηθφ πξφγξακκα πεηξακαηηθήο 

αξραηoιoγίαο, κε ηεv ρξήζε απζεvηηθψv πιηθψv, εξγαιείσv θαη δηαδηθαζηψv ηεο 

επoρήο πoπ αθoξά (15oο αη. π.Υ).  

http://www.marmuseum.tuc.gr/History.html#_blank
http://www.marmuseum.tuc.gr/Minoiko.html#_blank
http://www.marmuseum.tuc.gr/Minoiko.html#_blank


 

 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΣΑΛΑ 
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Σα Μάηαια βξίζθovηαη voκφ Ζξαθιείoπ, πεξίπoπ 70 ρικ απφ ηεv πφιε. Ζ δηάζεκε 

ακκψδεο  παξαιία ηoπ. ηα θαζαξά, θαηαγάιαvα vεξά θαη ζπvάκα κε ηα ηερvεηά 

κηθξά ζπήιαηα ζηoπο βξάρoπο είvαη ηα ζηoηρεία πoπ θάvoπv ηεv παξαιία ησv 

Μαηάισv κovαδηθή! Σα Μάηαια έρoπv αvαπηπρζεί θαη ππoδέρovηαη θάζε ρξovo 

πιήζσξα ηoπξηζηψv Σεv δεθαεηία ηoπ '70 είραv  βξεί  θαηαθχγηo εθεφ oη ιεγφκεvoη 

ρίπηο. Μεηαμχ ηoπο θαη θάπoηoη δηάζεκoη θαιιηηέρvεο ηεο επoρήο απφ ηε ζθεvή ηεο 

rock κoπζηθήο φπσο o Bob Dylan, ε Janis Joplin θαη o Cat Stevens. κσο ηεο πεξίoδo 

ηεο ρoχvηαο ζηε Διιάδα , κε εvηoιή ηoπ Μεηξoπoιίηε Γφξηπvαο, oη ρίπηο 

απoκαθξχvζεθαv απφ ηα Μάηαια. Έπεηηα απo απηφ oη ζπειηεο πξoθπιάζζovηαη απφ 

ηεv Αξραηoιoγηθή Τπεξεζία ε δηακovή ερεί θπξερζεί απαγoξεπκέvε  . Σα Μάηαια 

θαηά ηα Μηvσηθά ρξφvηα ήηαv επίvεηo ηεο Φαηζηoχ θαη θαηά ηα Ρσκατθά ηεο 

Γφξηπvαο. Πιήζσο vαπαγίσv  έρoπv βξεζεί ζηεv πεξηoρή. Σo πηo ζεκαvηηθφ είvαη 

απηφ ηoπ Μεvέιαoπ πoπ εηθάδεηαη φηη έγηvε κεηαμχ Μαηάισv θαη Κoκκoχ. Φαίvεηαη 

πσο o oηθηζκφο ζηα κέξε απηα ππήξμε απo αξραηoηάησv ρξφvσv .δίoηη ππάξρoπv ίρvε 

, φπσο ηάθoη απφ ηα Διιεvoξσκατθά θαη ηα Πξoρξηζηηαvηθά ρξφvηα, εvψ θάπoηoη 

ππoζέηoπv φηη oη ζπειηέο ρξεζηκoπoηoχvηαv σο θαηoηθίεο ζηα Πξoτζηoξηθά ρξφvηα. 

Αμίδεη vα ζεκεηψζoπκε φηη κέζα ζε βξάρo βξέζεθε ιαμεπκέvε ε εθθιεζία ηεο 

Παvαγίαο. 

ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΜΗΝΑ 

 

Γίπια ζηo Μηθξφ vαφ ηoπ Αγίoπ Μεvά θαη ηεο Τπαπαvηήο θηίδεηαη o vέoο 

Μεηξoπoιηηηθφο vαφο αθηεξσκέvoο θαη απηφο ζηov Πoιηoχρo Άγηo Μεvά, ηov 

πξoζηάηε Άγηo ησv Καζηξηvψv, ζπvδπάδovηαο έηζη ηo ζξχιo κε ηεv παξάδoζε θαη 



 

 

ηεv ηζηoξία ηεο πφιεο. Οη εξγαζίεο αvέγεξζεο μεθίvεζαv ηo 1862 γηα vα 

oιoθιεξσζoχv ηo 1895. Ζ vέα Μεηξφπoιε είvαη κέρξη ζήκεξα έvαο απφ ηoπο πηo 

κεγαιoπξεπείο θαη επηβιεηηθoχο vαoχο ηεο Διιάδαο. Αvήθεη ζηov ηχπo 

ηoπ ζηαπξoεηδoχο εγγεγξακκέvoπ κε ηξoχιo, πoπ εδξάδεηαη ζε πςειφ ηχκπαvo, εvψ 

εζσηεξηθά ζπvδπάδεη θαη ζηoηρεία ηξίθιηηεο βαζηιηθήο. Έρεη δχo θσδσvoζηάζηα, έvα 

ζηε βoξεηoαvαηoιηθή θαη έvα ζηε voηηoαvαηoιηθή γσvία. Ληγα κέηξα απφ ηεv Αγία 

Αηθαηεξίvε oξζψvεηαη o Μεηξoπoιηηηθφο Ναφο ηoπ Αγίoπ Μεvά(αξρείo βίvηεo), πoπ 

είvαη o πξoζηάηεο Άγηoο ηoπ Ζξαθιείoπ θαη δηέζσζε ηoπο Υξηζηηαvoχο ηεο πφιεο 

απφ ηεv ζθαγή, φηαv oη Σoχξθoη, vσξίο ηov 19o αηψvα επηρείξεζαv vα ηoπο 

εμoιoζξεχζoπv. Ο vαφο ρηηδφηαv ηξηάvηα πεξίπoπ ρξφvηα θαη εγθαηvηάζηεθε ηo 1896 

κε κεγαιφπξεπεο ηειεηέο θαη ιακπξφ εoξηαζκφ. Γίπια ηoπ βξίζθεηαη ε κηθξή 

εθθιεζία ηoπ Αγίoπ Μεvά, παξρεηφηεξε  θαη ππεξιακπξή κε ηηο αγηoγξαθίεο ζηoπο 

ηoίρoπο θαη έξγα ζπoπδαίσv Αγηoγξάθσv. 

 ΥΑΙΣΟ  

 
Δικόvα 21 Φαιζηόρ ¨http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE 

%BF:Crete_-Phaistos_disk_-_side_B.JPG¨ 

Ζ Φαηζηφο ήηαv ε δεχηεξε ζεκαvηηθφηεξε πφιε ηεο Κξήηεο θαηά ηε δεχηεξε ρηιηεηία 

πξo Υξηζηoχ, κεηά απφ ηεv Κvσζφ, θαη απoηειεί ζήκεξα ζεκαvηηθφ αξραηoιoγηθφ 

ρψξo. Βξίζθεηαη ζηα voηηoδπηηθά ηoπ Ζξαθιείoπ. Τπφ ηov έιεγρo ηεο Φαηζηoχ 

βξίζθovηαv ηα αξραία ιηκάvηα ησv Μαηάισv θαη ηoπ Κoκκoχ.Ζ πξψηε αvαθoξά 

ζηεv Φαηζηφ γίvεηαη απφ ηov κεξo ζηεv Ηιηάδα θαη ηεv Οδχζζεηα. Ζ πφιε ήηαv 

αvεμάξηεηε θαη απηφvoκε θαη έθoβε πoιιά voκίζκαηα ζηα oπoία εηθovηδφηαv 

ε Δπξψπε θαζηζκέvε ζε ηαχξo θαη έvα θεθάιη ιηovηαξηoχ κε ηηο ιέμεηο ΦΑΗΣΗΧΝ 

ΣΟ ΦΑΗΜΑ. ηε Φαηζηφ βαζίιεπζε ε δπvαζηεία πoπ είρε ηδξχεη o Ραδάκαvζπο, γηoο 

ηoπ Γία. ηε Φαηζηφ ε κηvσηθή επoρή αξρίδεη ηo 2.600 π. Υ. Σo πξψηo αvάθηoξo 

βξηζθφηαv ζηε δπηηθή πιεπξά ηoπ αξραηoιoγηθoχ ρψξoπ[6], oηθoδoκήζεθε ηo 2.000 

http://grypas.heraklion.gr/heraklion-site/sig.php?id=1283
http://www.heraklion.gr/files/186/3056/ekklhsiesfr5.mpeg#_blank
http://grypas.heraklion.gr/heraklion-site/sig.php?id=1263
http://grypas.heraklion.gr/heraklion-site/sig.php?id=1263
http://el.wikipedia.org/wiki/Κρήτη
http://el.wikipedia.org/wiki/Κνωσός
http://el.wikipedia.org/wiki/Ηράκλειο
http://el.wikipedia.org/wiki/Μάταλα
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Κομμός&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Ευρώπη
http://el.wikipedia.org/wiki/Ραδάμανθυς
http://el.wikipedia.org/wiki/Φαιστός#cite_note-.CE.9B.CE.BF.CE.B3.CE.B9.CE.AC.CE.B4.CE.BF.CF.85_.CF.83.CE.B5.CE.BB._144-6


 

 

π.Υ. ζε αιιεπάιιεια επίπεδα θαη oη ηoίρoη ηoπ ήηαv θηηζκέvoη κε αξγoιηζoδoκή. Σo 

αvάθηoξo θαηαζηξάθεθε απφ ζεηζκφ ηo 1730 π.Υ., φπσο θαη ε Κvσζφο. ηε ζέζε 

ησv εξεηπίσv θηίζηεθε αvάθηoξo, κεγαιoπξεπέζηεξo ηoπ πξψηoπ. Ζ ζεκαvηηθφηεηα 

ηoπ αvαθηφξoπ ηεο Φαηζηoχ έγθεηηαη ζηo γεγovφο φηη παξέρεη εμαηξεηηθή 

ζηξσκαηoγξαθία αιιά θαη πιεξoθoξίεο γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ηoπ πξψηoπ θαη ηoπ 

δεχηεξoπ αvαθηφξoπ θαη ησv δχo δηαθoξεηηθψv θάζεσv ηoπ Μηvσηθoχ πoιηηηζκoχ 

εv γέvεη. 

ΣΟ ΠΑΛΑΣΙ ΣΗ ΚΝΨΟΤ 

 
Δικόvα 22 Κvυζό ¨http://www.eloundastar.gr/articles.asp?mlang=gr&aid=87&id=126 

Σo κηvστθφ αvάθηoξo είvαη o θχξηoο επηζθέςηκoο ρψξoο ηεο Κvσζoχ, ζεκαvηηθήο 

πφιεο θαηά ηεv αξραηφηεηα, κε ζπvερή δσή απφ ηα vεoιηζηθά ρξφvηα έσο ηov 5o αη. 

κ.Υ. Δίvαη ρηηζκέvo ζηo ιφθo ηεο Κεθάιαο, κε εχθoιε πξφζβαζε ζηε ζάιαζζα αιιά 

θαη ζηo εζσηεξηθφ ηεο Κξήηεο. Καηά ηεv παξάδoζε, ππήξμε ε έδξα ηoπ ζoθoχ 

βαζηιηά Μίvσα. πvαξπαζηηθoί κχζoη, ηoπ Λαβχξηvζoπ κε ηo Μηvψηαπξo θαη ηoπ 

Γαίδαιoπ κε ηov Ηθαξo, ζπvδέovηαη κε ηo αvάθηoξo ηεο Κvσζoχ. Σα παιαηφηεξα 

ίρvε θαηoίθεζεο ζηo ρψξo ηoπ αvαθηφξoπ αvάγovηαη ζηε vεoιηζηθή επoρή (7000-

3000 π.Υ.). Ζ θαηoίθεζε ζπvερίδεηαη ζηεv πξoαvαθηoξηθή πεξίoδo (3000-1900 

π.Υ.), ζηo ηέιoο ηεο oπoίαο o ρψξoο ηζoπεδψvεηαη γηα ηεv αvέγεξζε εvφο κεγάιoπ 

αvαθηφξoπ. Σo πξψηo απηφ αvάθηoξo θαηαζηξέθεηαη, πηζαvφηαηα απφ ζεηζκφ, ηo 

1700 π.Υ. πεξίπoπ. Γεχηεξo, κεγαιoπξεπέζηεξo αvάθηoξo αvεγείξεηαη πάvσ ζηα 

εξείπηα ηoπ παιαηoχ. Μεηά απφ κεξηθή θαηαζηξoθή γχξσ ζηo 1450 π.Υ., Μπθεvαίoη 

εγθαζίζηαvηαη ζηεv Κvσζφ. Γχξσ απφ ηo αvάθηoξo εθηεηvφηαv o κηvσηθφο oηθηζκφο 

θαη, ζηoπο ιφθoπο, ηα vεθξoηαθεία. εκαvηηθά oηθoδoκήκαηα ηεο ίδηαο πεξηφδoπ 

είvαη: ε Νφηηα Οηθία, ε Οηθία ηoπ ηεξoχ Βήκαηoο, ηo Μηθξφ Αvάθηoξo, o Ξεvψvαο, ε 

Βαζηιηθή Δπαπιε θαη o Σάθoο-Ηεξφ. Απφ ηε ξσκατθή Κvσζφ ζεκαvηηθφ oηθoδφκεκα 

είvαη ε Βίιια ηoπ Γηovχζoπ κε ςεθηδσηά δάπεδα (2oο αη. κ.Υ.). Σα πoιπάξηζκα, 

εμαηξεηηθήο ηέρvεο, επξήκαηα απφ ηo αvάθηoξo, αγγεία, ζθεχε, εηδψιηα, ηo αξρείo 

πηvαθίδσv ηεο Γξακκηθήο Β γξαθήο, θαζψο θαη ηα πξσηφηππα ησv ηoηρoγξαθηψv, 

θπιάζζovηαη ζηo Μoπζείo Ζξαθιείoπ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/Κνωσός


 

 

 
 

 ΘΑΛΑΟΚΟΜΟ 

 
Δικόvα 23 θαλαζζoκoζμoρ ¨www.tripadvisor.gr¨ 

Πξφθεηηαη γηα ηo κεγαιχηεξo θέvηξo έξεπvαο, ηερvoιoγίαο θαη αvαςπρήο ζηεv 

κεζφγεηo θαη πεξηιακβάvεη ηo εvπδξείo έθηαζεο  5000 κ2 θαη ηα θηίξηα ηoπ 

ΔΛΚΔΘΔ. Ο  "Θαιαζζφθoζκoο" θαηαιακβάvεη ζπvoιηθά έθηαζε 60 ζηξεκκάησv 

ζηo παξαιηαθφ βφξεηo-δπηηθφ ηκήκα ηεο πξψεv Ακεξηθαvηθήο βάζεο ζηηο Γoχξvεο 

Ζξαθιείoπ. ζηo εvπδξείo δίvεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηεv αvάδεημε ησv Διιεvηθψv 

ζαιαζζψv θαη ηεο αvαηoιηθήο Μεζφγεηoπ.  

 ΠΑΡΑΛΙΑ ΧΑΡΟΜΟΤΡΑ 

                                                                                                   
                                                                                                                              ¨                                                                                                                                        

                                                                                                    

 Ζ Φαξoκoχξα βξίζθεηαη 22km βoξεηoδπηηθά ηoπ Ζξαθιείoπ κφιηο 500m βφξεηα 

ηεο Αγίαο Πειαγίαο. Σo φvoκα Φαξoκoχξα πξoέξρεηαη απφ ηηο ιέμεηο ςάξη θαη κoπξί. 

Δτvαη δειαδή ηo κoπξί (αθξσηήξη) φπoπ έρεη πoιιά ςάξηα. Ζ παξαιία έρεη βφηζαιo 

θαη είvαη ηδηαίηεξα δεκoθηιήο ζηoπο vηφπηoπο θαη ιηγφηεξo ζηoπο μέvoπο. ηα βφξεηα 

ππάξρεη έvαο κεγάιoο ραξαθηεξηζηηθφο βξάρoο κε πoιιέο πηπρψζεηο  πoπ 

πξoζηαηεχεη ηεv παξαιία απφ ηα θχκαηα.Ζ Φαξoκoχξα κέρξη πξηv ιίγα ρξφvηα δεv 

ήηαv θαζφιoπ oξγαvσκέvε θαη ήηαv κηα απφ ηηο πηo φκoξθεο παξαιίεο ηεο Κξήηεο.  

ζoη πξφιαβαv vα γvσξίζoπv ηεv Φαξoκoχξα πξηv ηεv αιιoίσζε ηεο, θαηαvooχv 

απφιπηα φζoπο voζηαιγoχv ηεv παιηά κoξθή ηεο. Γηα vα έξζεηε ζηε Φαξoκoχξα, 

oδεγείζηε σο ηεv Αγία Πειαγία. Μεηά ηo μεvoδoρείo Capsis, ζπvερίζηε δπηηθά γηα 

100m θαη ζηξίςηε δεμηά ζηo ζηεvάθη.  



 

 

ΒΕΝΕΣΙΑΝΙΚΟ ΚΑΣΡΟ ( ΚΟΤΛΕ)                   

   

Δικόvα 24 Βεvεηζιάvικo θαλάζζιo θπoύπιo http://www.heraklion.gr/city/koule/koule.html 

Βεvεηζηάvηθo ζαιάζζηo θξoύξηo πoπ βξίζθεηαη ζηεv είζoδo ηoπ παιηoύ ιηκαvηoύ. Κηίζηεθε 

από ηoπο Βεvεηoύο, πξηv ηεv θαηαζθεπή ηεο vέαο εvεηηθήο oρύξωζεο,  Σεv ηειηθή ηoπ κoξθή 

παίξvεη κεηαμύ 1523-1540 αvηηθαζηζηώvηαο άιιε θαηαζθεπή πoπ θαηαζηξάθεθε από ζεηζκό. 

Έρεη δερηεί επαvεηιεκκέvεο επηζθεπέο εμαηηίαο ηεο oξκεηηθήο δύvακεο ηεο ζάιαζζαο ,Δίvαη 

θηηζκέvo από oγθόιηζoπο θαη απoηειείηαη από δπo oξόθoπο. ηo ηζόγεηo ππάξρoπv 26 

δηακεξίζκαηα  Σα αvώηεξα ηκήκαηα θαη ε βάζε ηoπ κηvαξέ απoηειoύv ηoύξθηθεο επεκβάζεηο. 

Δμωηεξηθά, ζηηο θύξηεο πιεπξέο ηoπ θξoπξίoπ, δεζπόδoπv oη αvάγιπθεο πιάθεο κε ηo 

ιηovηάξη ηoπ Αγίoπ Μάξθoπ, ηo ζύκβoιo ηεο Βεvεηίαο.  

ΕΝΕΣΙΚΑ ΣΕΙΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

Ο Υάvδαθαο, κε ηεv εγθαηάζηαζε ησv Δvεηψv ζηα 1211 (ovoκάδεηαη Candia απφ 

ηoπο vέoπο απoίθoπο) εμειίζζεηαη ζηo ζπoπδαηφηεξo θέvηξo ηεο πoιηηηθήο, 

ζηξαηησηηθήο, πvεπκαηηθήο θαη εκπoξηθήο δσήο ηoπ Νεζηoχ.Αξαβoβπδαvηηvφ 

ηείρoο: Οη Δvεηoί αξρηθά αξθέζηεθαv ζηεv oρχξσζε πoπ ήδε ππήξρε (αξαβηθή - 

βπδαvηηvή), ηκήκαηα ηεο oπoίαο ζψδovηαη θαη ζήκεξα  επηθέξovηαο φκσο θάπoηεο 

επηδηoξζψζεηο, πξoθεηκέvoπ vα πξoζηαηεπζoχv απφ ηηο εζσηεξηθέο αvαηαξαρέο. 

ηαv, φκσο δηαπίζησζαv φηη o ηoπξθηθφο θίvδπvoο γηvφηαv oιoέvα θαη πηo oξαηφο 

άξρηζαv ηo ζρεδηαζκφ θαη ηεv αvoηθoδφκεζε ηoπ vέoπ oρπξσκαηηθoχ πεξηβφιoπ.Νέα 

oρχξσζε: Ζ vέα oρχξσζε ηoπ Υάvδαθα άξρηζε vα πιoπoηείηαη ζηα 1462 . Ο 

ζρεδηαζκφο έγηvε κε βάζε ηηο vέεο αξρέο ηεο oρπξσκαηηθήο ηέρvεο θαη ηηο αvάγθεο 

πoπ πξoέθπςαv απφ ηεv εθεχξεζε ηεο ππξίηηδαο. .  Ο θξoπξηαθφο πεξίβoιoο ηoπ 

Υάvδαθα απoηειεί έξγo ζαπκαζηφ φζov αθoξά ηεv έκπvεπζε θαη ηo ζρεδηαζκφ ηoπ 

γηα oιφθιεξε ηε κεζoγεηαθή ιεθάvε θαη απoηειεί πιέov έvα ζεκαvηηθφ ηζηoξηθφ 

κvεκείo γηα ηεv πφιε ηoπ Ζξαθιείoπ. 



 

 

ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

 
Δικόvα 25 Απσαιoλoγικό Μoςζείo Ζπακλείoς  http://nylou.com/html/ent/638/ent.18638.2.asp 

                                                                           

Σo ζεκεξηvφ Αξραηoιoγηθφ Μoπζείo Ζξαθιείoπ άξρηζε vα oηθoδoκείηαη ηo 1935. Σo 

αvηηζεηζκηθήο θαηαζθεπήο θηήξηo είvαη έvα ζεκαvηηθφ παξάδεηγκα κovηέξvαο 

αξρηηεθηovηθήο θαη βξαβεχζεθε κε έπαηvo Bauhaus. Σα ρξψκαηα θαη, θπξίσο, ηα 

πιηθά δoκήο πoπ ρξεζηκoπoηήζεθαv, φπσο ηα πoιχρξσκα θιεβσηά κάξκαξα, 

αvαθαιoχv ηηο κηvσηθέο ηoηρoγξαθίεο, oη oπoίεο κηκoχvηαv πεξίηερvεο 

oξζoκαξκαξψζεηο.  Σo κoπζείo είvαη Δηδηθή Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία ηoπ 

Τπoπξγείoπ Πoιηηηζκoχ. Οη αξκoδηφηεηέο ηoπ αvάγovηαη ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηεv 

απφθηεζε, θχιαμε, ζπvηήξεζε, ηεθκεξίσζε, κειέηε, δεκoζίεπζε θαη πξoβoιή ηεο 

θξεηηθήο πoιηηηζηηθήο θιεξovoκηάο απφ ηεv πξoτζηoξηθή έσο ηεv πζηεξoξσκατθή 

πεξίoδo.   Σo εξγαζηήξηo ζπvηήξεζεο ζπγθξoηείηαη απφ ηα ηκήκαηα γιππηηθήο-

θεξακηθήο, κεηάιιηvσv αvηηθεηκέvσv θαη ηoηρoγξαθηψv. Οη ζπιιoγέο ηoπ 

Αξραηoιoγηθoχ Μoπζείoπ Ζξαθιείoπ άξρηζαv vα ζπγθξoηoχvηαη ζηα ηέιε ηoπ 19oπ 

αηψvα Σo πξψηo κoπζείo oηθoδoκήζεθε θαηά ηεv πεξίoδo 1904 έσο 1907  Μεηά ηεv 

πξoζζήθε κίαο επηπιέov πηέξπγαο ηo 1912, ζρεδηαζκέvεο απφ ηov αξρηηέθηovα 

W.Doerpfeld θαη ηov γξακκαηέα ηεο Αξραηoιoγηθήο Δηαηξείαο Αζεvψv, Π. 

Καββαδία, ηo πξψηo απηφ θηήξηo παξέκεηvε εκηηειέο. 

 ΜΟΤΕΙΟ ΚΡΗΣΙΚΗ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ 
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Σo Μoπζείo Κξεηηθήο Δζvoιoγίαο (ΜΚΔ) απoηειείηαη απφ έvα εθζεζηαθφ 

ζπγθξφηεκα θαη απφ έvα Δξεπvεηηθφ θαη πvεδξηαθφ Κέvηξo ζε ρσξηζηφ θηίξηo. Σo 

κoπζείo δηαζέηεη γηα ηεv παξoπζίαζε ησv εθζεκάησv ηoπ έvα δηψξoθo θηίξηo 

ζπvoιηθήο επηθαvείαο 500 η.κ. θαη ζρεδηάδεηαη ε επέθηαζε ζε γεηηvηάδov 

παξαδoζηαθφ ζπγθξφηεκα 300 η.κ.  

Ζ εζvoγξαθηθή έξεπvα ηoπ κoπζείoπ θαη ηα εθζέκαηα ηoπ θαιχπηoπv ηεv 2ε ρηιηεηία 

κ.Υ. ζηεv Κξήηε.  ηεv δηάξθεηα ησv 700 επφκεvσv εηψv θαηoρήο απφ ηoπο Δvεηoχο 

θαη ηoπο Σoχξθoπο, o ιαφο απηφο ζα εμειηρζεί δεκηoπξγηθά κέζα ζηoπο αηψvεο 

ζπvηεξψvηαο ηα πξφηππα ηεο απηoθξαηoξίαο. Ζ Έθζεζε παξoπζηάδεη 3000 εθζέκαηα 

απ' φιε ηεv Κξήηε θαη αθoιoπζεί ηεv εζvoιoγηθή ηαμηvoκηθή ησv θoηvσvηθψv 

εξγαζηψv ηoπ Αvζξψπoπ. 

 Σo Μoπζείo Κξεηηθήο Δζvoιoγίαο (ΜΚΔ) ήηαv ηo 6o θαηά ζεηξά Διιεvηθφ 

Μoπζείo πoπ ιάβαηvε δηάθξηζε, απφ ηεv ίδξπζε ηoπ ζεζκoχ ηo 1977.  

ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ ΜΑΛΙΨΝ 

   
Δικόvα 27 Σo αvάκηoπo ηυv Μαλίυv http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=0c47338d-

46ae-40b4-ac40-014841c93d0b 

Σα Μάιηα βξίζθovηαη 37 ρηιηφκεηξα αvαηoιηθά απφ ηo Ζξάθιεηo, ζηε βφξεηα αθηή 

ηεο Κξήηεο. Αvαηoιηθά απφ ηα ζεκεξηvά Μάιηα βξίζθεηαη ηo κηvσηθφ 

αvάθηoξo ησv Μαιίσv θαη εηvαη ηo ηξίηo ζε κέγεζoο αvάθηoξo ηεο κηvσηθήο Κξήηεο. 



 

 

Σo αvάθηoξo ησv Μαιίσv θαηά ηε κπζoιoγία ρξεζίκεπε ζαv θαηoηθία ηoπ 

αξπεδφvα, αδεξθoχ ηoπ Μίvσα, θαη πξσηoρηίδεηαη ηo 1900 π.Υ. Ο πξoυπάξρσv 

ηζρπξφο oηθηζκφο, απφ ηov oπoίo ζψδovηαη ζπvoηθίεο γχξσ απφ ηo αvάθηoξo, 

κεηαηξέπεηαη έηζη ζε αvαθηoξηθφ θέvηξo-πφιε. Σo πξψηo απηφ αvάθηoξo 

θαηαζηξέθεηαη γχξσ ζηα 1700 π.Υ. θαη αvoηθoδoκείηαη γχξσ ζηα 1650 π.Υ., ζηεv 

ίδηα ζέζε θαη κε ηo ίδηo βαζηθφ ζρέδηo ηoπ παιηoχ. Σέιoο, ηo 1450 π.Υ. 

θαηαζηξέθεηαη θαη δεv θαηoηθείηαη μαvά. Μφvo ζηεv πεξίoδo ηεο κπθεvατθήο  

θπξηαξρίαο ρηίδεηαη αvάκεζα ζηα εξείπηά ηoπ έvα κηθξφ oηθoδφκεκα πoπ κάιιov 

ήηαv έvα ηεξφ. 

 ΚΡΗΝΗ ΜΟΡΟΖΙΝΙ 

 

Δικόvα 28 Κπήvη Μoπoζίvι  ¨http://el.wikipedia.org/wiki¨                                                                                                         

Ζ Κξήvε Μoξoδίvη βξίζθεηαη ζηε πιαηεία Ληovηαξηψv (Διεπζεξίoπ Βεvηδέιoπ) 

απέvαvηη απφ ηε Βαζηιηθή ηoπ Αγίoπ Μάξθoπ, ζηo θέvηξo ηoπ Ζξαθιείoπ. 

Θεσξείηαη έvα απφ ηα σξαηφηεξα εvεηηθά κvεκεία ηoπ Υάvδαθα (Οvoκαζία ηoπ 

Ζξαθιείoπ Κξήηεο) θαη ζψδεηαη ζε πoιχ θαιή θαηάζηαζε. Ο ιφγoο θαηαζθεπήο δεv 

ήηαv αηζζεηηθφο αιιά ε παξoρή vεξoχ ζηεv πφιε ηoπ Ζξαθιείoπ. Σo vεξφ εξρφηαv 

απφ ηo βoπvφ Γηoχρηαο ζηηο Αξράvεο κε έvα πδξαγσγείo 15 ρηιηoκέηξσv πoπ έθηαvε 

ζηo Ζξάθιεηo. Σα εγθαίvηα έγηvαv ζηηο 25 Απξηιίoπ ηoπ 1628 - γηoξηή ηoπ Αγίoπ 

Μάξθoπ ηφηε πoιηoχρoπ ηεο πφιεο. Δκπvεπζηήο ηoπ έξγoπ ήηαv o Φξαγθίζθoο 

Μoξoδίvη, πoπ έδσζε ζηεv θξήvε ηo φvoκά ηoπ. ηo θάζε εκηθχθιηo κπoξoχv vα 

ζηαζoχv πέvηε, δειαδή ζ' φιε ηεv θξήvε ζαξάvηα άηoκα ζπγρξφvσο, vα βoπηήμoπv 

ηα δoρεία ηoπο θαη vα ηα γεκίζoπv. Βξχζεο (θξoπvoί) δεv ππήξραv. Σα ζέκαηα ησv 

αvάγιπθσv παξαζηάζεσv ζηoπο ιoβoχο, είvαη παξκέvα απφ ηεv ειιεvηθή κπζoιoγία 

θαη θπξίσο απφ ηo ζαιαζζηvφ θφζκo (ηξίησvεο, δειθίvηα, κπζoιoγηθά ηέξαηα, 

ζαιάζζηoπο δαίκovεο). 



 

 

 ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΝΑΤΣΗ 

 

Δικόvα 29 Μovovαύηηρ   ¨http://www.evitaapts.gr/beaches.html¨ 

Ο Μovovαχηεο είvαη κηα παvέκoξθε βoηζαισηή παξαιία 24km βoξεηoδπηηθά ηoπ 

Ζξαθιείoπ θαη κφιηο 1km βφξεηα ηεο Αγίαο Πειαγίαο. χκθσvα κε ηεv παξάδoζε, 

θάπoηε έγηvε εδψ έvα vαπάγηo θαη ζψζεθε κφvo έvαο vαχηεο, δίvovηαο έηζη ηo φvoκα 

απηφ ζηεv παξαιία. Χζηφζo, o "Μovovαχηεο" είvαη έvαο κεγάιoο βξάρoο πoπ θηάvεη 

ζηεv επηθάvεηα 50 κέηξα απφ ηεv αθηή. Βξίζθεηαη  ζηo βoξεηφηεξo ηκήκα ηεο 

ρεξζovήζoπ ηεο Αγίαο Πειαγίαο θαη είvαη πξoζηαηεπκέvε απφ ηoπο βoξηάδεο, θαζψο 

θoηηάδεη αvαηoιηθά. Απηφ ηo ραξαθηεξηζηηθφ θάvεη ηo Μovovαχηε, αιιά θαη ηηο 

ηξηγχξσ παξαιίεο, πoιχ δεκoθηιείο ζηoπο vηφπηoπο, εηδηθά φηαv θπζάεη 

βoξεηoδπηηθφο άvεκoο.Ζ παξαιία έρεη ρovηξή άκκo θαη βφηζαια εvψ ηα vεξά έρoπv 

έvα ραξαθηεξηζηηθφ πξαζηvσπφ ρξψκα. Δίvαη πoιχ θαιά oξγαvσκέvε, κε oκπξέιεο, 

μαπιψζηξεο, ζαιάζζηα sports θιπ. Δπίζεο, δίπια ζηεv παξαιία ππάξρoπv πoιιέο 

θαθεηέξηεο, ηαβέξvεο αιιά θαη πoιιέο επηιoγέο γηα δηακovή. Ζ πεξηoρή είvαη γεκάηε 

πιαθoχξεο θαη βξάρηα, πoπ ηεv θάvεη ηδαvηθφ πξooξηζκφ γηα ςάξεκα, αιιά θαη γηα 

oξγαvσκέvε θαηάδπζε. 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 

Σo παξαζαιάζζηo ρσξηφ ηεο Αγίαο Μαξίvαο βξίζθεηαη κφιηο 9km δπηηθά ησv 

Υαvίσv. Απoηειεί έvα απφ ηα πηo δεκoθηιή ζέξεηξα ηεο Κξήηεο, θαζψο ζηεv 

πεξηoρή ππάξρoπv ρηιηάδεο μεvoδoρεία θαη φια ηα είδε ηoπξηζηηθψv ππoδoκψv. Σo 

φvoκα ηεο πεξηoρήο πξoέξρεηαη απφ ηεv oκψvπκε Δθθιεζία ηεο Αγίαο Μαξίvαο. Ζ 

παξαιία ηεο Αγίαο Μαξίvαο είvαη θαvηαζηηθή, κε ππέξoρε άκκo θαη πεvηαθάζαξα 

vεξά. Ζ δπηηθή πιεπξά ηεο, θovηά ζηo ιηκαvάθη ηoπ Πιαηαvηά είvαη δηάζπαξηε κε 

κηθξoχο ηερvεηoχο θφιπoπο, φπoπ κπoξείηε vα απoιαχζεηε ηo κπάvηo ζαο. ηα 

αvαηoιηθά ε παξαιία γίvεηαη εvηαία θαη ε ακκoπδηά εθηείvεηαη σο ηo ηαιφ. ε φιo 

ηo κήθoο ηεο, ζα βξείηε φιεο ηηο ππεξεζίεο πoπ πξoζθέξovηαη ζε κηα θαιά 



 

 

oξγαvσκέvε παξαιία. 1.5km vφηηα απφ ηo ρσξηφ, ππάξρεη ηo ζπήιαηo ηεο 

Νεξoζπειηάο, κε πιoχζηo ζπειαηoιoγηθφ δηάθoζκo, ηo oπoίo ππήξμε ηφπoο ιαηξείαο 

θαηά ηε Μεζoκηvστθή επoρή 

ΚΣΙΡΙΟ ΛΟΣΖΙΑ  

 

Δικόvα 30 Λόηζια ¨http://www.ethnos.gr¨ 

Ζ Λφηδηα (Loggia) βξίζθεηαη ζηo θέvηξo ηoπ Ζξαθιείoπ, ζηεv oδφ 25εο Απγoχζηoπ, 

ιίγα κέηξα παξαθάησ απφ ηε Βαζηιηθή ηoπ Αγίoπ Μάξθoπ θαη ηα Ληovηάξηα. Ζ 

Λφηδηα είvαη έvα θoκςφηαηo oηθoδφκεκα, απφ ηα oκoξθφηεξα κvεκεία πoπ έρεη vα 

αvαδείμεη ε εvεηηθή αξρηηεθηovηθή ζηεv Κξήηε. Ζ Λφηδηα πoπ ζψδεηαη ζήκεξα ζηo 

Ζξάθιεηo, ρηίζηεθε ηo 1626-28 απφ ηov Φξαγθίζθo Μoξoδίvη, απηφv πoπ επίζεο 

έρηηζε ηεv θξήvε κε ηα ιηovηάξηα (θξήvε Μoξoδίvη) ζηεv πιαηεία Διεπζεξίoπ 

Βεvηδέιoπ. Πξφθεηηαη γηα ηεv ηέηαξηε θαη ηειεπηαία Λφηδηα πoπ ρηίζηεθε ζηεv 

πεξίoδo ηεο εvεηoθξαηίαο, εvψ γηα ηηο πξoεγoχκεvεο ηξεηο ειάρηζηεο πιεξoθoξίεο 

ζψδovηαη γηα vα κπoξεί θάπoηoο vα απoθηήζεη κία ηθαvoπoηεηηθή εηθφvα. ήκεξα ε 

αvαθαηαζθεπαζκέvε πηα Λφηδηα καδί κε ηo θηίξηo ηεο Αξκεξία ζηεγάδoπv ππεξεζίεο 

ηoπ Γήκoπ. ηov α΄ φξoθo έρεη δηακoξθσζεί εηδηθή αίζoπζα ηειεηψv θαη 

ζπvεδξηάζεσv ηoπ Γεκoηηθoχ πκβoπιίoπ πoπ έρεη επηπισζεί θαη δηαθoζκεζεί 

αvάιoγα. Δπηζηέγαζκα φισv απηψv ησv πξoζπαζεηψv είvαη ε βξάβεπζε ηo 1988 απφ 

ηo Γηεζvή Οξγαvηζκφ Europa Nostra, γηα ηεv πιέov επηηπρή αvαζηχισζε ηζηoξηθoχ 

θηηξίoπ κε ζχγρξovε ρξήζε ζηov ειιεvηθφ ρψξo. 

 ΓΟΡΣΤΝΑ 

Ζ Γφξηπvα ήηαv αξραία πφιε θαη αξραηoιoγηθφο ρψξoο ζήκεξα ηεο Κξήηεο, 

45 ρηιηφκεηξα vφηηα ηoπ Ζξαθιείoπ. Ζ Γφξηπvα, ε oπoία απoηέιεζε 

ηεv πξσηεχoπζα ηεο Κξήηεο θαη ηεο Κπξεvατθήο θαηά ηεv Ρσκατθή επoρή, 

θαηoηθήζεθε ηo 3000 π.Υ. πεξίπoπ θαη γvψξηζε άvζεζε θαηά ηε Μηvσηθή πεξίoδo, 



 

 

κεηαμχ ηoπ 1600 – 1100π.Υ..Καηαζηξάθεθε δχo θoξέο απφ ζεηζκoχο,ηεv δεχηεξε 

κάιηζηα oιoζρεξψο. ηα εξείπηά ηεο είvαη ρηηζκέvα ηα ρσξηά Άγηoη 

Γέθα, Μεηξφπoιε θαη Ακπειoχδoο. Τπάξρoπv απoδείμεηο αvζξψπηvεο παξoπζίαο 

ζηεv αξραία Γφξηπvα πoπ ρξovoιoγoχvηαη απφ ηεv Νεoιηζηθή επoρή (7000 π.Υ.). Σα 

πεξηζζφηεξα ηέρvεξγα πoπ απoθάιπςαv oη 

αξραηoιoγηθέο αvαζθαθέο ρξovoιoγoχvηαη ζηε Μηvσηθή επoρή, θαζψο θαη θάπoηα 

ηεο Γσξηθήο (1100 π.Υ.). Ζ πφιε ηεο Γφξηπvαο θαηφξζσζε vα μεπεξάζεη αθφκα θαη 

ηεv Φαηζηφ θαηά ηεv πξψηε ρηιηεηία π.Υ., ε oπoία ήηαv ε ζεκαvηηθφηεξε πφιε ηεο 

Κξήηεο θαηά ηεv Μηvσηθή επoρή. Ζ Γφξηπvα ζπvέρηζε vα αvαπηχζζεηαη θαη ππφ 

ηεv Ρσκατθή Απηoθξαηoξία, oπφηε θαη έγηvε ε κεγαιχηεξε πφιε θαη πξσηεχoπζα ηεο 

ξσκατθήο επαξρίαο Κξήηεο θαη Βφξεηαο Αθξηθήο. Ζ πφιε θαηαζηξάθεθε 

ηo 828 κ.Υ. απφ Άξαβεο εηζβoιείο. ηε Γφξηπvα oηθoδoκήζεθε έvαο απφ ηoπο 

πξψηoπο ρξηζηηαvηθoχο vαoχο, o θαζεδξηθφο vαφο ηoπ Αγίoπ Σίηoπ, πξψηoπ 

επηζθφπoπ ηεο Κξήηεο. Ζ βαζηιηθή αvεγέξζεθε ηov 6 αηψvα κ.Υ. θαη ηα εξείπηά ηεο 

ζψδovηαη κέρξη ζήκεξα. 

 ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΜΟ 

 

Ζ παξαιία Κoκκφο βξίζθεηαη αvάκεζα ζηα Μάηαια θαη ηo Καιακάθη, πεξίπoπ 66 

ρικ vφηηα ηoπ voκoχ Ζξαθιείoπ. Δθεί ήηαv θάπoηε ηo ιηκάvη ηεο Φαηζηoχ πoπ 

θαηαζθεπάζηεθε ηo 2000 π.Υ. Πξφθεηηαη γηα κηα ακκψδε παξαιία κε έvα ηδηαίηεξo 

γθξη ρξψκα ζηεv άκκo. Δίvαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζε κήθoο θαη θαζαξφηεξεο 

παξαιίεο ζηεv Κξήηε θη εθεί ζα ζπvαvηήζεηε θαη ηηο θσιηέο απφ ηo πξoζηαηεπφκεvo 

είδoο ρειψvαο Καξέηα - Καξέηα. Δίvαη θαιά πξoθπιαγκέvε θαη γη' απηφ εθεί 

ζπρvάδoπv oη ιάηξεηο ηoπ γπκvηζκoχ θπξίσο ζηo βφξεηo ζεκείo ηεο παξαιίαο. Δθεί 

ππάξρoπv πoιιά αικπξίθηα θαη ακκφιoθoη, θαη ε πξφζβαζε γίvεηαη είηε αθήvovηαο 

ηo απηoθίvεηφ θαη πεξπαηψvηαο κέζα απφ ηoπο ακκφιoθoπο πoπ θαηαιήγoπv ζηεv 

παξαιία, είηε πεξπαηψvηαο θαηά κήθoο ηεο παξαιία μεθηvψvηαο απφ ηo ζεκείo κε ηηο 

αξραηφηεηεο. Νoηηφηεξα, κπξoζηά απφ ηηο αξραηφηεηεο, ππάξρεη κηα oξγαvσκέvε 

παξαιία κε oκπξέιεο, μαπιψζηξεο θαη ηαβεξvάθη. Αv ζέιεηε δηακovή, ζα πξέπεη vα 

επηζθεθζείηε ηα Μάηαια ή ηo γεηηovηθφ Καιακάθη. ' απηφ ηo ζεκείo θάζε ηέιoο ηoπ 

θαιoθαηξηoχ θπηξψvoπv ηα παvέκoξθα ιεπθά θξίvα ηεο άκκoπ. Αv ζαο αξέζoπv ε 

http://www.2811.gr/beaches/ΜΑΤΑΛΑ
http://www.2811.gr/beaches/Καλαμάκι
http://www.2811.gr/archaiological-sites/Φαιστός


 

 

εξεκία θαη oη παξαιίεο καθξηά απφ ηε θαζαξία θαη ηηο oξγαvσκέvεο αθηέο, αμίδεη vα 

επηζθεθζείηε ηov Κoκκφ! 

ΛΙΜΝΗ ΒΟΤΛΙΜΕΝΗ                                                                                                                                                                                                                                                 

   

Δικόvα 31 Λίμvη Βoςλιζμέvη ¨http://www.holidays2crete.com/lake-Voulismeni.jpg¨ 

H Λίκvε Βoπιηζκέvε (ή απιψο 'Λίκvε' γηα ηoπο Αγηovηθoιηψηεο) είvαη κηα κηθξή 

ιηκvoζάιαζζα ζηo θέvηξo ηεο πφιεο. Έρεη θπθιηθφ ζρήκα, δηάκεηξo 137 κέηξα θαη 

βάζoο 64 κέηξα. Δvψvεηαη κε ηε ζάιαζζα κε έvα ζηεvφ θαvάιη. Έvα κηθξφ πάξθo κε 

πεχθα πάvσ απφ ηε Λίκvε πξoζθέξεη κηα παvoξακηθή ζέα ηεο πφιεο, θη έvα κηθξφ 

πεηξφρηηζηo κovoπάηη πoπ μεθηvάεη απφ απηφ ειίζζεηαη αvάκεζα ζε αικπξίθηα θαη 

θαηαιήγεη ζηε Νφηηα πιεπξά ηεο Λίκvεο, εθεί φπoπ δέvoπv κηθξά ζθάθε αιηείαο. ηo 

κηθξφ ζεαηξάθη ηεο Λίκvεο vηφπηoη θαη επηζθέπηεο ηεο πφιεο απoιακβάvoπv 

εvδηαθέξoπζεο θαιιηηερvηθέο εθδειψζεηο. Πoιιoί κχζoη ππάξρoπv γηα ηε Λίκvε, oη 

αξραηφηεξoη απφ ηoπο oπoίoπο ζέιoπv ηηο ζεέο Αζεvά θαη Άξηεκε vα ιoχδovηαη ζε 

απηή. Δπίζεο κε ηε ιίκvε ζπvδέovηαη πoιιoί αζηηθoί κχζoη, φπσο φηη δεv ππάξρεη 

ππζκέvαο, θαη φηη ε Λίκvε ζπvδέεηαη κε ηo εθαίζηεηo ηεο αvηoξίvεο. Ο ηειεπηαίoο 

κχζoο ζηεξίδεηαη ζηo φηη θαηά ηεv ηειεπηαία έθξεμε ηoπ εθαηζηείoπ, ηα vεξά ηεο 

Λίκvεο θoχζθσζαv θαη πιεκκχξηζαv ηηο γχξσ απφ απηήv απoζήθεο. ηov ππζκέvα 

ηεο ιίκvεο ππάξρεη πoιεκηθφ πιηθφ πoπ εγθαηαιείθζεθε απφ ηoπο Γεξκαvoχο 

ζηξαηηψηεο πξoηoχ απoρσξήζoπv ζηo ηέιoο ηoπ Γεχηεξoπ Παγθφζκηoπ Πoιέκoπ.        



 

 

ΠΗΛΙΕ ΣΑ ΜΑΣΑΛΑ                                                                                          

  

Δικόvα 32 Μάηαλα  ¨http://www.explorecrete.com/crete-east/GR-Matala-spilies.html¨ 

Σα Μάηαια έρoπv ηαπηηζηεί κε ηηο ηερvεηέο ζπειηέο πoπ ιαμεχηεθαv ρηιηάδεο ρξφvηα 

πξηv ζηoχο απφηoκoπο βξάρoπο, πoπ oξζψvovηαη ζηεv βφξεηα πιεπξά ηoπ θφιπoπ θαη 

ηεο παξαιίαο. ηεv πξαγκαηηθφηεηα θαvείο δεv είvαη βέβαηoο πφηε δεκηoπξγήζεθαv 

oη ζπειηέο ζηα Μάηαια. Ζ επηθξαηoχζα άπoςε αvαθέξεη φηη πξφθεηηαη γηα 

Ρσκατθoχο ηάθoπο, ή θαη ρξηζηηαvηθoχο – ηεο πξψηκεο ρξηζηηαvηθήο πεξηφδoπ. Οη 

ηζηoξηθoί πηζηεχoπv φηη θάπoηεο απφ ηηο ζπειηέο ρξεζηκoπoηήζεθαv θαη σο θαηoηθίεο 

ζηo καθξηvφ παξειζφv, αιιά θαη πηo πξφζθαηα, φηαv έθηαζαv ζηα Μάηαια ηα 

«παηδηά ησv ιoπιoπδηψv». Οη ρίπηο ήξζαv απφ θάζε γσvηά ηεο γεο ζηα Μάηαια θαη 

βξήθαv έηoηκεο θαηoηθίεο ζηηο ζπειηέο. Δπίζεο εδψ γπξίζηεθε ε ειιεvηθή ηαηvία "Ζ 

ζεία κoπ ε Υίπηζζα" κε ηε Ρέvα Βιαρoπoχιoπ. Ζ αίζζεζε ειεπζεξίαο, ε παvέκoξθε 

παξαιία, o θηιφμεvoο θφιπoο θαη ηα θαηαγάιαvα vεξά δεκηoχξγεζαv ηo ηδαvηθφ 

ζθεvηθφ γηα ηoπο ρίπηο, πoπ βξήθαv ζηα Μάηαια ηov ηφπo φπoπ κπoξoχζαv vα 

εθθξαζηoχv, vα ραξoχv ηov έξσηα, vα δεκηoπξγήζoπv. Φαvηαζηείηε ηo πoιηηηζκηθφ 

ζoθ πoπ δέρηεθαv oη θάηoηθoη ζηα Μάηαια ηεο δεθαεηίαο ηoπ 1960 θαη 1970 δψvηαο 

δίπια ζηoπο ρίπηο κε ηov ειεχζεξo ηξφπo δσήο, εηδηθά αv αvαιoγηζηoχκε φηη oη 

Κξεηηθoί ηεο επoρήο εθείvεο ζ’ απηή ηεv απoκαθξπζκέvε (ηφηε) γσvηά ηoπ vεζηoχ 

πηζαvφηαηα δεv είραv αvηηθξχζεη ηoπξίζηα μαvά. Ζ αvηίδξαζε ησv vηφπησv 

oξγαvψζεθε απφ ηov Μεηξoπoιίηε Γoξηχvεο πoπ έδησμε ηoπο ρίπηο απφ ηεv πεξηoρή. 

Πoιιoί σζηφζo παξέκεηvαv ζηεv Κξήηε θαη βξήθαv θαηαθχγηo ζε απoκαθξπζκέvα 

κέξε ηεv επoρή εθείvε, φπσο ηα Καπεηαvηαvά, ηo θoηvηθφδαζoο ζηo Βάη θαη ζηεv 

Πξέβειε. ήκεξα ζηεv Κξήηε εμαθoιoπζoχv vα δoπv ιηγoζηoί άvζξσπoη ζε 

«ρίπηθε» θαηάζηαζε ζηεv παξαιία Γηζθφ ζηov Λέvηα. 

 

http://www.explorecrete.com/crete-east/GR-Vai.html


 

 

Νoμόσ Λαςιθίoυ 

ΠΙΝΑΛΟΓΚΑ 

    

Δικόvα 33 Ζ πιvαλόγκα ¨http://www.explorecrete.com/crete-east/GR-spinalonga.html¨ 

Ζ πηvαιφγθα είvαη έvα κηθξφ vεζάθη ηo oπoίo θιείvεη απφ ηα βφξεηα ηov θφιπo ηεο 

Διoχvηαο. Σo αξραίo ηoπ φvoκα ήηαv Καιπδψv αιιά κεηά ηεv θαηάιεςε ηoπ απφ 

ηoπο Δvεηoχο ovoκάζζεθε πηvαιφγθα πoπ ζεκαίvεη «καθξχ αγθάζη». Ο 

Δvεηφο ραξηoγξάθoο Βηvηζέvηζo Κoξovέιιη ππoζηεξίδεη πσο ε πηvαιφγθα δεv ήηαv 

πάvηα vεζί, αιιά ήηαv θπζηθά εvσκέvε κε ηεv 

γεηηovηθή ρεξζφvεζo Κoιoθχζα.Ορπξψζεθε άξηζηα απφ ηoπο Δvεηoχο ηφζo απφ 

θαηαζθεπαζηηθήο θαη αξρηηεθηovηθήο άπoςεο φζo θαη απφ απφςεσο αηζζεηηθήο ηoπ 

φιoπ ηoπίoπ πoπ θαη ζήκεξα αθφκε δηαηεξεί ηεv αμεπέξαζηε oκoξθηά ηoπ. Γηα 

δηαζηεκα 65 ρξovσv εβξηζθαv θαηαθπγηo oη ¨Υαηvηδεο¨, επαvαζηαηεο Κξεηηθoη, 

αξγoηεξα ρξεζηκoπoηεζεθε σο Λεπξoθoκεηo oπoπ oδεγεζεθαv oιoη oη ιεπξoη ηεο 

Κξεηεο. Μεηά ηo 1957 αξθεηέο δεθαεηίεο έκεηvε αvαμηoπoίεηε θαη κεηά ηov 

εvδηαθέξov ησv πoιπάξηζκσv ηoπξηζηψv άξρηζε vα γίvεηαη ζπζηεκαηηθή 

αvαζηήισζε θαη επηζθεπή ησv παιαησv θηηζκαησv. Πιεov ρηιηάδεο επηζθέπηεο 

επηζθέπηovηαη θάζε ρξφvo ηo παvέκoξθo απηφ vεζάθη κε θαξαβάθηα πoπ μεθηvoχv 

θάζε κία ψξα απφ ηα απεvαvηε ιηκαvαθηα.  

ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΙΘΙΟΤ 

                                                       

Σo Οξoπέδηo Λαζηζίoπ είvαη έvα καγεπηηθo ηoπίo πoπ καγvεηίδεη ηo εvδηαθεξov 

ρηιηάδσv ηoπξηζηψv θαζε ρξovo. πvδηάδεη ηε θπζηθή oκoξθηα ηεο γεο ζηo πεξαο ηεο 

ηζηoξηαο αvαδηθvχovηαο  ηo παξαδoζηαθφ ηξφπo δσήο. Απφ ηα αξραηoηάησv ρξφvσv  

ππήξμαv αvαθoξέο ζηo Οξoπέδηo Λαζηζίoπ θπξίσο ιφγσ ηoπ Γηθηαίoπ Άvδξoπ, πoπ 

θαηά ηε κπζoιoγία ήηαv o ηφπoζ γέvvεζεο θαη ιαηξείαο ηoπ Γηα,  o oπoίoο ήηαv o 

http://el.wikipedia.org/wiki/Χαρτογραφία
http://el.wikipedia.org/wiki/Χερσόνησος


 

 

Παηέξαο ησv Θεψv ηεο Αξραίαο Διιάδαο. Αvακθίβoια είvαη ηα πoηθίια ζηoηρεία πoπ 

καξηπξoχv πσο  εθεί ήηαv ηφπoο ιαηξείαο ηoπ Γία, θαζψο έρoπv βξεζεί πάξα πoιιά 

θεηκήιηα, πoπ βξίζθovηαη ζηo Μoπζείo ηoπ Ζξαθιείoπ. Σo Γηθηαίo Άvδξo είvαη κία 

εvηππσζηαθή ζπειηά πoπ βξίζθεηαη πάvσ απφ ηo ρσξηφ Φπρξφ θαη ζηo εζσηεξηθφ ηεο 

έρεη πoιιoχο θαη κεγάιoπο ζηαιαθηίηεο, oη oπoίoη απoζηoκψvoπv ηoπο ιάηξεηο ηoπ 

είδoπο θαη φρη κovo κε ηεv είζoδφ ηoπο  ζηε ζπειηά. 

ΝΗΟ ΦΡΤΗ 

                                                        

Οη γεγαηvεηο ηεv ovoκάδoπv θαη ¨vεζη¨. Σα βαζηθά πεηξψκαηα ηεο Υξπζήο ηα 

ρξψκαηα ησv oπoίσv αθήvoπv εθζακβoχο ηoπο επηζθέπηεο έηvαη θαζηαvoθφθθηvo, 

γθξηδoπξάζηvo, καχξo, θαη δεκηoπξγήζεθαv κε ηε ζηεξεoπoίεζε ιάβαο, πoπ 

εθρχζεθε απφ ππoζαιάζζηo εθαίζηεηo εθαηoκκχξηα ρξφvηα πξηv. Σo κεγαιχηεξo 

κέξoο ηεο Υξπζήο θαιχπηεηαη απφ άκκo. Πξηv απφ 350.000 έσο 70.000 ρξφvηα, ε 

Υξπζή ήηαv αθφκε βπζηζκέvε ζηo vεξo. Ζ ζαιάζζηα ρειψvα Caretta caretta έρεη 

παξαηεξεζεί πoιιέο θoξέο ζηo vεζί. ηεv αξραία επoρή ππήξραv κηθξoί oηθηζκoί θαη 

απηo απoδεηθvπεηαη θαη απo ηεv εθθιεζία ηoπ Αγίoπ Νηθoιάoπ πoπ ππάξρεη ζηα 

βoξεηoδπηηθά θαη  ρηίζηεθε πηζαvφηαηα ηo 13o αηψvα.Έvα θαηάιεηπσ ηoπ oηθηζκoχ 

είvαη κηα παιηά αιπθή , θαη ηo κovαδηθφ ζπίηη ηoπ vεζηoχ, πoπ είvαη ρηηζκέvo πάvσ 

ζε αξραίεο εγθαηαζηάζεηο. Νφηηα θαη voηηoδπηηθά ηoπ Αγίoπ Νηθoιάoπ ππάξρoπv 

πεγάδηα θαη ιαμεπηoί ηάθoη.Ζ δηαηήξεζε ηoπ θπζηθoχ πεξηβάιιovηoο ηεο Υξπζήο 

πέξα απφ ηηο εζηθέο δηαζηάζεηο πoπ έρεη, επηβάιιεηαη θαη απφ έvα απζηεξφ εζvηθφ θαη 

επξσπατθφ ζεζκηθφ θαζεζηψο πξoζηαζίαο. 

 ΥΑΡΑΓΓΙ ΡΙΦΣΗ 

 
Δικόvα 34 θαπάγγι ηoς Ρίσηη ¨http://www.cretanbeaches.com/faraggia/faraggia-lasithi%CE%BFy/faraggi-

rixti/¨ 



 

 

Σo θαξάγγη ηoπ Ρίρηε βξίζθεηαη ζηo Νoκφ Λαζηζίoπ, ζηεv βφξεηα πιεπξά, αvάκεζα 

ζηov Αγ Νηθφιαo θαη ηε εηεία.. Σo θαξάγγη θαη ηoπο θαιoθαηξηvoχο κήvεο 

εμαθoιoπζεί vα έρεη αξθεηφ vεξφ, ηo oπoίo ρξεζηκoπoηείηαη κέζσ δεμακεvήζ. Ζ 

δηαδξoκή δηαξθεί ηξεηο κε ηεζζεξηο ψξεο θαη μεθηvά απφ ηo πέηξηvo ηoμσηφ γεθχξη 

ηoπ Λαραvά. Δθεί ζχκθσvα κε ηεv ηζηoξία ηo 1922 κε ηεv αvηαιιαγή ηov 

πιεζπζκψv ιφγσ ηεο κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξoθήο ιέγεηαη φηη oη ρξηζηηαvoί 

ζθφησζαv ηoπο Σoχξθoπο ηεο πεξηoρήο, oη oπoίoη πξoζπαζoχζαv vα θαηέβoπv ζηεv 

εηεία, γηα vα θχγoπv κε θαξάβηα γηα ηεv Σoπξθία. Έπεηηα ηo θαξάγγη ζπvερίδεη  ζε 

έvα καγεπηηθφ θαηαπξάζηvo ηoπίo κέζα ζηo πoηάκη,.. Σα πιαηάvηα, oη πηθξoδάθvεο 

θαη oη θαζθoκειηέο είvαη πoιια , θαη oη επσδία  απφ ηεv χπαξμε δηαθφξσv 

αξσκαηηθψv  θπηψv θάvεη ηo ηoπίo δειεαζηηθφ . Σo ζηoιίδη ηoπ ηoπίoπ είvαη o 

θαηαξξάθηεο χςoπο άvσ ησv 15 κ. πoπ κφvo ζε πεξηoρέο ηεο Βφξεηαο Διιάδαο 

πεξηκέvεη θαvείο vα δεη. Δvηππσζηαδoχv ηov επηζθέπηε oη παιηoί vεξφκπιoη πoπ 

ζπvαvηά ζηo δηάβα ηoπ. Δv θαηαθιείδη απαvηάηαη ηo Κξεηηθφ πέιαγoο. ηεv φκoξθε 

βoηζαισηή παξαιία ηoπ Ρίρηε ππάξρoπv αξθεηά αικπξίθηα κε πέηξηvα θαζίζκαηα θαη 

ηξαπέδηα. Δπίζεο, ππάξρεη κηα πέηξηvε βξχζε πoπ ηξέρεη vεξφ φιo ηo ρξφvo 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑ ΣΡΙΑΔΑ 

 
 

χκθσvα κε ηεv παξάδoζε πoπ επηβεβαηψvεηαη θαη απφ έγγξαθα ησv αξρείσv ηεο 

Βεvεηίαο, θηίζηεθε απφ ηoπο αδειθoχο Ηεξεκία θαη Λαπξέvηηo Σδαγθαξφιoπο πoπ 

θαηαγφηαv απφ κεγάιε Βεvεηoθξεηηθή oηθoγέvεηα θαη είραv ηζρπξή επηξξoή ηφζo 

ζηov Οξζφδoμo πιεζπζκφ φζo θαη ζηoπο Καζoιηθoχο Βεvεηoχο. ηε ζέζε ηεο Αγίαο 

Σξηάδoο ππήξρε κηθξή Μovή πoπ αvήθε ζηov ηεξoκφvαρo Ησαθείκ oθηαvφ θαη ε 

oπoία ήηαv ζε παξαθκή κεηά ηo ζάvαηφ ηoπ. Γηα ηo ιφγo απηφ αvαηέζεθε απφ ηηο 

Βεvεηζηάvηθεο αξρέο ζηov ηεξoκφvαρo ηεο Μovήο ηεο Αγίαο Κπξηαθήο Ηεξεκία 

Σδαγθαξφιo ε αvαζπγθξφηεζή ηεο ηo 1611. Ο Ηεξεκίαο αξρίδεη ηεv αvoηθoδφκεζε 

εvφο πoιχ κεγάιoπ ζπγθξoηήκαηoο πoπ ζα ζπvερίζεη o αδειθφο ηoπ Λαπξέvηηoο κεηά 

ηo ζάvαηφ ηoπ, γχξσ ζηα 1634. ηα ρξφvηα ηεο Σoπξθoθξαηίαο ε Μovή είvαη γvσζηή 

σο Selvili Manastir (ηo Μovαζηήξη κε ηα θππαξίζζηα) θαη βξίζθεηαη ζπρvά ζε 

δχζθoιε ζέζε. ηε κεγάιε ειιεvηθή επαvάζηαζε ηoπ 1821 oη κovαρoί θεχγoπv 

ρσξίο φκσο vα πξoιάβoπv vα θξχςoπv ηα πoιχηηκα θεηκήιηα πoπ θαίγovηαη απφ ηεv 

ππξπφιεζή ηεο, ή αξπάδovηαη. 

http://www.cretanbeaches.com/paralies/lasithi/paralia-richtis/


 

 

ΥΡΟΤΡΙΟ ΥΟΡΣΕΣΑ 

 

Δικόvα 35 Φoπηέηζαρ ¨http://lexifilia.blogspot.gr/2012/08/blog-post_7282.html¨ 

Σo βεvεηζηάvηθo θξoχξηo ηεο Φoξηέηδαο είvαη θηηζκέvo πάvσ ζηo ιφθo ηoπ 

Παιαηoθάζηξoπ, ζηα δπηηθά ηεο ζεκεξηvήο πφιεο. ηo ιφθo απηφ ππήξρε ε 

αθξφπoιε ηεο αξραίαο πφιεο ηεο Ρίζπκvαο θαη ηo ηεξφ ηεο Ρoθθαίαο Αξηέκηδoο. Σα 

ιαμεχκαηα πoπ εvηoπίζηεθαv ζε δηάθoξα ζεκεία ηoπ ιφθoπ, καξηπξoχv ηεv χπαξμε 

ηεο αθξφπoιεο πάvσ ζηo βξάρo.Σo θξoχξηo ηεο Φoξηέηδαο θαηαζθεπάζηεθε κεηαμχ 

1573-1580 απφ ηoπο Βεvεηoχο θαη ερεη αζηεξφκoξθo ζρήκα, ηξεηο πχιεο θαη έμη 

πξoκαρψvεο. Δπηιέρζεθε o ιφθoο Παιαηφθαζηξo, πoπ έρεη απέξαvηε ζέα θαη απφ 

ζηεξηά θαη απφ ζάιαζζα.Σo ζπvoιηθφ κήθoο ηoπ είvαη 1307 κ. θαη πεξηιακβάvεη 

ηέζζεξηο πξoκαρψvεο θαη ηξεηο αηρκέο. Γηα ηεv oιoθιήξσζή ηoπ ρξεηάζηεθαv 76800 

αγγαξείεο ησv θαηoίθσv φιoπ ηoπ voκoχ θαη θαηαζθεπάζηεθε απφ θαvovηθέο 

oξζoγσvηθέο πέηξεο απφ ηov πξσηoκάζηoξα Γ. θoξδίιε. ηo θέvηξo o vαφο ηoπ S. 

Nicolo κεηαηξάπεθε ζηo Σδακί ηoπ oπιηάv Ηκπξαήκ Υάv. Τπήξρε ηo oίθεκα ηoπ 

Γηoηθεηή, ηoπ πκβoχιoπ, ρψξoη ζηξαησvηζκoχ θαη ζηαπιηζκoχ, απoζήθεο 

ππξoκαρηθψv, δεμακεvή χδξεπζεο θαη θαηoηθίεο πoπ θαηαζηάθεθαv 

κεηαγεvέζηεξα. Σo θάζηξo ηεο Φoξηέηδαο, ζηo oπoίo κερξη ζήκεξα δεv έρoπv 

πξαγκαηoπoηεζεί ζπζηεκαηηθέο αvαζθαθέο, «θηιoμεvεί» ηoπο εμήο ρψξoπο, ηεv 

θεvηξηθή πχιε, ηεv θαηoηθία ηoπ Ρέθηoξα, ηov θαζεδξηθφο vαφ, ηηο ππξηηηδαπoζήθεο, 

δεμακεvέο, απoζήθε ππξoβoιηθoχ, πηζαvφ Δπηζθoπηθφ Μέγαξo θά.  



 

 

 

ΠΗΛΑΙΟ ΜΙΛΑΣΟΤ 

 
Δικόvα 36 ζπήλαιo ηηρ Μιλάηoς ¨http://www.cretanbeaches.com/spilaia/spilaia-lasithi%CE%BFy/spilaio-

milatoy/¨ 

Σo ζπήιαηo ηεο Μηιάηoπ, γvσζηφ θη σο ζπήιαηo ηoπ Ραπά, βξίζθεηαη 3km 

βoξεηoαvαηoιηθά ηεο Μηιάηoπ, ζε πςφκεηξo 155m.. Σo ζπήιαηo είvαη εχθoια 

επηζθέςηκo, αvoηθηφ γηα ηoπο επηζθέπηεο. Σo ζπήιαηo ηεο Μηιάηoπ είvαη γvσζηφ γηα 

ηεv ηξαγσδία πoπ έιαβε ρψξo ηov Φεβξoπάξηo ηoπ 1823. Σo ρεηκψvα ηoπ 1822-23, o 

Υαζάv Παζάο θαηάζηξεςε θαη εξήκσζε ηo Οξoπέδηo Λαζηζίoπ. Έπεηηα, επέδξακε 

ζηεv πεξηoρή ηoπ Μηξακπέιιoπ θαη oη θάηoηθoη, πξoβιέπovηαο ηεv θαηαζηξoθηθή 

ηoπ καvία, θαηέθεπγαv ζε ζπειηέο.  . Σo ζπήιαηo έρεη 8 εηζφδoπο πoπ εθηείvovηαη ζε 

έvα κήθoο 40m. Ζ θεvηξηθή είζoδoο έρεη πιάηoο 9m θαη χςoο 2m. Ζ δεμηφηεξε 

είζoδoο αθήvεη ηo θσο ηεο εκέξαο vα θσηίδεη ηεv αίζoπζα ζηεv oπoία ππάξρεη ηo 

εθθιεζάθη ηoπ Αγίoπ Θσκά.  Καη oη δχo είζoδoη oδεγoχv ζηo θπξίσο ζπήιαηo. 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΙ 

Σo Φoηvηθφδαζoο ηoπ Βάη βξίζθεηαη ζηεv Κξήηε, ζηo voκφ Λαζηζίoπ. Δίvαη έvα απo 

ηα 19 Αηζζεηηθά Γάζε ηεο Διιάδαο κε έηoο ίδξπζεο ηo 1973. Σo κovαδηθφ 

θoηvηθφδαζoο ζηεv Δπξψπε κε ηεv φκoξθε παξαιία θαη ηεv πεvηαθάζαξε ζάιαζζα 

ζηo βφξεηo άθξo ηεο επαξρίαο πάvσ ζηo αθξσηήξηo ίδεξo, απoηειεί κηα κovαδηθήο 

oκoξθηάο γσvηά ηεο Κξεηηθήο γεο. Ο ιφγoο γηα ηov oπoίo αvήθεη ζε απηή ηε 

θαηεγoξία πξoζηαηεπφκεvσv θπζηθψv πεξηoρψv είvαη ε χπαξμε ηoπ εvδεκηθoχ 

Κξεηηθoχ Φoίvηθα. Οη θoίvηθεο εδψ είvαη απηoθπείο θαη oη ζπζηάδεο ηoπο θαιχπηoπv 

ηo κεγαιχηεξo κέξoο ηεο κηθξήο ξεκαηηάο κέρξη ηε ζάιαζζα. 

Σo Βάη εθηφο απφ αηζζεηηθή έρεη θαη κεγάιε βηoιoγηθή αμία. Ο πδξoβηφηoπoο πoπ 

δεκηoπξγείηαη αvάκεζα ζηo Φoηvηθφδαζoο θαη ζηεv παξαιία είvαη ζεκαvηηθφο γηα 

ηεv oξvηζoπαvίδα, εvψ κέζα ζηε ζάιαζζα αvαπηχζζεηαη ηεξάζηηoο πιoχηoο 

ζαιάζζηαο δσήο. Ζ έθηαζε ηoπ αηζζεηηθoχ δάζoπο είvαη 20 εθηάξηα θαη ε ovoκαζία 

ηoπ πξoέξρεηαη απφ ηα θoηvηθφδεvηξα πoπ ζηεv Κξήηε ovoκάδovηαη Βάγηεο - Βάγηα - 



 

 

Βάη. Ο ζπγθεθξηκέvoο θoίvηθαο είvαη γvσζηφο απφ ηε Μηvσηθή επoρή θαη ovoκάδεηαη 

θαη θoίvηθαο ηoπ Θεφθξαζηoπ. 

 ΜΟΝΗ ΣΟΠΛΟΤ 

Ζ κovή Σoπιoχ είvαη έvα μαθoπζηφ κovαζηήξη ζηεv αvαηoιηθή πιεπξά 

ηεο Κξήηεο θαη βξίζθεηαη 10ρικ αvαηoιηθά ηεο εηείαο θαη 6ρικ βφξεηα 

ηoπ Παιαηθάζηξoπ ηεο επαξρίαο εηείαο. Ζ αξρηθή ovoκαζία ηεο κovήο είvαη 

«Παvαγία ε Αθξσηεξηαvή» φπσο πξoθχπηεη απφ επίζεκα έγγξαθα θαη ζθξαγίδεο ηoπ 

15oπ ή ηoπ 16oπ αηψvα. Με ηεv ovoκαζία «Σoπιoχ» αvαθέξεηαη πξψηε θoξά ζε 

ηoπξθηθφ έγγξαθo ηoπ 1673. Γηα ηεv πξoέιεπζε ηoπ ovφκαηoο ηεο κovήο Σoπιoχ 

έρoπv εηπσζεί πoιιέο εθδoρέο κε πηo επηθξαηέζηεξε ηεv άπoςε φηη πξoέξρεηαη απφ 

ηεv ηoπξθηθή ιέμε Σoπ ( = θαvφvη) εμαηηίαο εvφο κηθξoχ θαvovηoχ πoπ ππήξρε εθεί 

απφ ηεv πεξίoδo ηεο Δvεηoθξαηίαο θαη ηo oπoίo φρη κφvo πξoθχιαζζε ηε κovή απφ 

ηoπο πεηξαηέο αιιά θαη εηδoπoηoχζε ηα γχξσ ρσξηά εάv δηέηξερε θίvδπvo. Ζ πηo 

αιεζoθαvήο φκσο εθδoρή απφ ηηο ππφιoηπεο είvαη φηη πξoέξρεηαη απφ ηε ζπγθoπή ηεο 

ιέμεο πιoχ(ζηo) θαζψο ηo κovαζηήξη δηέζεηε θαη δηαζέηεη αθφκα θαη ζήκεξα 

ηεξάζηηα αθίvεηε πεξηoπζία ( θηήκαηα, ακπειψvεο, ειαηψvεο ). Υαξαθηεξηζηηθφ 

είvαη ηo γεγovφο φηη αθφκα θαη ζήκεξα φηαv αvαθέξovηαη ζηε κovή ηεv πξoζθσvoχv 

κε ηo φvoκα «Σo Μεγάιo Μovαζηήξη». 

ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

Σo Αξραηoιoγηθφ Μoπζείo Αγίoπ Νηθoιάoπ δεκηoπξγήζεθε κε ζθoπφ vα εθζέηεη 

επξήκαηα απφ ηεv αvαηoιηθή Κξήηε πoπ κέρξη ηφηε κεηαθέξovηαv ζηo Μoπζείo 

Ζξαθιείoπ. Ζ έθζεζε δεv έρεη ηεv oξηζηηθή ηεο κoξθή, θαιχπηεη φκσο έvα ηεξάζηηo 

ρξovηθφ δηάζηεκα απφ ηε Νεoιηζηθή Δπoρή σο ηo ηέιoο ηεο Διιεvoξσκατθήο 

πεξηφδoπ. Μεγαιχηεξα θαη ζπoπδαηφηεξα ζχvoια απoηειoχv ηα θηεξίζκαηα απφ ηo 

πξσηoκηvσηθφ vεθξoηαθείo ηεο Αγίαο Φσηηάο θovηά ζηε εηεία (3.000-2.300 π.Υ.) 

ζηεv πξψηε αίζoπζα θαη ηα επξήκαηα απφ ηo αvάθηoξo ησv Μαιιίσv πoπ έθεξαv 

ζηo θσο oη έξεπvεο ηεο Γαιιηθήο Αξραηoιoγηθήο ρoιήο, ζηεv ηέηαξηε αίζoπζα. Πηo 

δηάζεκo αvηηθείκεvo ζεσξείηαη ηo ζπovδηθφ αγγείo πoπ έγηvε γvσζηφ σο "ε ζεά ηεο 

Μχξηoπ". Σo θηίξηo ηoπ Μoπζείoπ είvαη oξζoγψvηo κε oθηψ αίζoπζεο γηα ηα 

εθζέκαηα, πoπ δηαηάζζovηαη θπθιηθά γχξσ απφ θεvηξηθφ oξζoγψvηo θαη 

πιαθφζηξσηo αίζξηo. Μπξoζηά ηoπ αvoίγεηαη απιή ζηεγαζκέvε πoπ oδεγεί ζηα 

γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο (πξψεv Δθoξείo) θαη ζηo εξγαζηήξηo ζπvηήξεζεο απφ ηε κηα 

θαη ζε θήπo πoπ ζε ζρήκα Π πιαηζηψvεη ηo θεvηξηθφ θηίξηo. ηo παξειζφv έρoπv 



 

 

θηιoμεvεζεί πεξηoδηθέο εθζέζεηο φπσο: "Λαζίζη 5.000 ρξφvηα θαιιηηερvηθήο 

έθθξαζεο: Νίθoο σηεξηάδεο, πξoζσπεία-εηδψιηα 1997 κ.Υ.", "Δπξσπατθέο Ζκέξεο 

Πoιηηηζηηθήο Κιεξovoκηάο: Σo αζάvαηo vεξφ" θιπ. ηo άκεζo κέιιov oη αίζoπζεο 

ζα ιάβoπv ηεv ηειηθή ηoπο κoξθή, θαζψο πξoηίζεηαη vα γίvεη επαvέθζεζε ησv 

αvηηθεηκέvσv ζηα πιαίζηα έvηαμεο ηoπ Μoπζείoπ ζηo Γ' ΚΠ απφ ηεv ΚΓ' Δθoξεία 

Πξoτζηoξηθψv θαη Κιαζηθψv Αξραηoηήησv, ζηεv oπoία αvήθεη. 

 ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΜΑΡΚΟΤ 

Έvα απφ ηα πξψηα θαη ζπoπδαηφηεξα έξγα ησv Δvεηψv απoίθσv ήηαv ε 

αvoηθoδφκεζε ζηo θέvηξo ηεο πφιεο θαη απέvαvηη απφ ηo αvάθηoξo ηoπ εθάζηoηε 

δoχθα, εvφο vαoχ αθηεξσκέvoπ ζηov πξoζηάηε ηoπο, ηov Άγηo Μάξθo. Καηά ηεv 

πoιχρξovε πoιηoξθία ηεο πφιεο απφ ηoπο Σoχξθoπο, oη θακπάvεο έδηvαv ηo ζχvζεκα 

ηoπ ζπvαγεξκoχ ζε πεξηπηψζεηο βoκβαξδηζκoχ θαη φηαv oη Σoχξθoη θαηέιαβαv ηo 

Κάζηξo, o Άγηoο Μάξθoο παξαρσξήζεθε ζηov Γεθηεξδάξ Αρκέη Παζά πoπ ηov 

κεηέηξεςε ζε ηδακί πoπ έθεξε ηo φvoκά ηoπ. Σo θσδσvoζηάζηo θαηεδαθίζηεθε θαη 

ζηε ζέζε ηoπ πςψζεθε κηvαξέο. Οη vέoη θαηαθηεηέο κε ζεβφκεvoη ηεv ηεξφηεηα ηoπ 

ρψξoπ θαηέζηξεςαv ηηο ηoηρoγξαθίεο θαη ηoπο ρξηζηηαvηθoχο ηάθoπο. Μεηά ηεv 

αvηαιιαγή ησv πιεζπζκψv θαη ηεv απoρψξεζε ησv Σoχξθσv, o Άγηoο Μάξθoο 

πεξηήιζε ζηε δηθαηoδoζία ηεο Δζvηθήο Σξάπεδαο, κεηά ζηo Γήκo Ζξαθιείoπ θαη ηo 

1956 ππoγξάθεηαη ζχκβαζε κεηαμχ ηoπ Γήκoπ θαη ηεο Δηαηξείαο Κξεηηθψv 

Ηζηoξηθψv Μειεηψv θαη αξρίδεη έηζη ε απoθαηάζηαζή ηoπ.  

ΥΑΡΑΓΓΙ ΣΨΝ ΝΕΚΡΨΝ (ΚΑΣΨ ΖΑΚΡΟ)  

 

Δικόvα 37 Κάηυ Εάκπo ¨http://www.explorecrete.com/hiking/GR-faraggi-Zakrou.html¨ 

ε κηθξή απφζηαζε απφ ηε Δπάvσ Εάθξo, ζρεδφv 100km voηηoαvαηoιηθά ηoπ Αγίoπ 

Νηθoιάoπ μεθηvά ηo παvέκoξθo θαξάγγη ηεο Κάησ Εάθξoπ ή ησv Νεθξψv, πoπ 

ηειεηψvεη ζηεv Κάησ Εάθξo. Ζ oκoξθηά ηoπ ηoπίoπ, ε ηζηoξηθή ηoπ ζπoπδαηφηεηα 

αιιά θαη ε πξoζβαζηκφηεηα ηoπ, πξoζειθχoπv κεγάιo αξηζκφ επηζθεπηψv θάζε 



 

 

ρξφvo. Πξφθεηηαη γηα εμαηξεηηθήο oκoξθηάο θαξάγγη πoπ ζηα ςειά ηoπ ηείρε 

ππάξρoπv κεγάιεο ζπειηέο. ηηο ζπειηέο απηέο βξέζεθαv ηάθoη απφ ηε Μηvσηθή 

επoρή θαη κέζα ζε απηoχο επξήκαηα κεγάιεο αξραηoιoγηθήο αμίαο. Λφγσ ησv ηάθσv 

απηψv κάιηζηα ηo θαξάγγη ovoκάδεηαη "Φαξάγγη ησv Νεθξψv" θαη oη ζπειηέο 

"πειηέο ησv Νεθξψv". 

ΠΑΡΑΛΙΕ ΙΣΡΟΤ 

Σo Ίζηξo(v) βξίζθεηαη 12km αvαηoιηθά ηoπ Αγίoπ Νηθoιάoπ θαη πoιχ θovηά ζηo 

Καιφ Υσξηφ. Δίvαη έvα ήξεκo γξαθηθφ ρσξηφ, θηηζκέvo ζε κηα θoηιάδα θαηάθπηε κε 

ειαηψvεο θαη κε πoιιά vεξά, ηo oπoίo έρεη αvαπηπρζεί ηoπξηζηηθά. Κχξηoο κoριφο 

αvάπηπμεο ηoπ Ίζηξoπ είvαη αδηακθηζβήηεηα oη ζκαξαγδέvηεο αθξoγηαιηέο ηoπ, oη 

oπoίεο είvαη δηαζθoξπηζκέvεο ζηoπο ηξεηο ζπvερφκεvoπο θφιπoπο ηoπ, αιιά θαη ε 

εχθoιε πξφζβαζε ηoπ κέζσ ηoπ βφξεηoπ oδηθoχ άμovα ηεο Κξήηεο. Σo Ίζηξo είvαη 

θηηζκέvo ζηεv ηoπoζεζία ηεο αξρατθήο πφιεο Ίζηξσv. Δξείπηα κηαο κηvσηθήο πφιεο 

κε άγvσζηo φvoκα ζψδovηαη αθφκε ζηo ιφθo Βξφθαζηξo vφηηα ηoπ Καιoχ Υσξηoχ. 

Ζ πξψηε παξαιία ζηα δπηηθά, 1km δπηηθά ηoπ ρσξηoχ είvαη ε πηo απφκεξε ηεο 

πεξηoρήο θαη ovoκάδεηαη Καξαβoζηάζη. ηov ίδηo θφιπo, αvαηoιηθά απφ ηo 

Καξαβoζηάζη ππάξρεη ε παξαιία ηoπ Αγίoπ Παvηειεήκovα. Ο δεχηεξoο θφιπoο ηoπ 

Ίζηξoπ βξίζθεηαη 500m αvαηoιηθά ηoπ ρσξηoχ. Δδψ βξίζθεηαη κηα απφ ηηο 

σξαηφηεξεο παξαιίεο ηεο Διιάδoο πoπ θηγoπξάξεη ζε πάξα πoιιέο card postals ηεο 

Κξήηεο. Σo Βoχιηζκα ή Υξπζή Άκκoο είvαη κηα ππέξoρε ακκoπδηά κε άζπξε άκκo 

πoπ ηεο δίvεη έvα ππέξoρo εμσηηθφ γαιάδηo ρξψκα. Μηα αθφκε κεγάιε παξαιία ηoπ 

Ίζηξoπ βξίζθεηαη 1km αvαηoιηθά, ε Πήιoο. Αvάκεζα ζηov Πειφ θαη ζηo Βoχιηζκα 

βξίζθεηαη ε άγvσζηε παξαιία ηoπ Υαξηαιάκε Κφιπκπoο, ηδαvηθή γηα απoκφvσζε. 

Αvαηoιηθά ππάξρεη έvαο κηθξφο θφιπoο φπoπ ζρεκαηίδovηαη ηξεηο κηθξέο παξαιίεο κε 

παvέκoξθα vεξά. Οη παξαιίεο είvαη πξoζβάζηκεο απφ κovoπάηη θαη 

ovoκάδovηαη Βξπovήζη (ή Πξαζovήζη), ιφγσ ηoπ oκψvπκoπ κηθξoχ vεζηoχ πoπ 

βξίζθεηαη αθξηβψο απέvαvηη. 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΣΑΝΙΑ 

Ο Πιαηαvηάο βξίζθεηαη 12km απφ ηo θέvηξo ηεο πφιεο ησv Υαvίσv. Δίvαη ε 

θαηεμoρήv θoζκηθή παξαιία καδί κε ηεv παξαιία ηεο Αγίαο Μαξίvαο κε πιεζψξα 

μεvoδoρείσv, ηαβεξvψv θαη δεκoθηιψv θέvηξσv δηαζθέδαζεο. Ζ παξαιία ηoπ είvαη 

κεγάιε αιιά δεv έρεη άκκo θαη ζε αξθεηά ζεκεία είvαη απφηoκε θαη απαηηεί πξoζoρή 



 

 

απφ ηoπο ιoπφκεvoπο. Απφ ηεv <αθξφπoιε> ηoπ πιαηαvηά κπoξείηε vα απoιαχζεηε 

ηεv oκoξθηά ηoπ θφιπoπ ησv Υαvίσv. 



 

 

Μεθoδoλoγία έρευvασ 

κoπόσ τησ εργαςίασ  

θoπφο ηεο παξoχζαο έξεπvαο είvαη vα δηεξεπvεζεί θαηά πφζo ε βαζκoιoγία ηoπ 

tripadvisor θαη ησv google clicks  αvαδεηθvχoπv ηα ηoπξηζηηθά αμηoζέαηα ηεο Κξήηεο 

θαη βoεζoχv ζηεv πξoψζεζε ηoπ ηoπξηζκoχ.  

Δπίζεο ζθoπφο είvαη vα παξoπζηάζoπκε ηα απoηειέζκαηα ηεο δησvπκηθήο θαηαvoκήο 

ησv απoηειεζκάησv ηεο έξεπvαο καο θαη ηεv επίδξαζε ζηεv αvάδεημε ηoπ ηoπξηζκoχ 

ηεο Κξήηεο.  

Μεθoδoλoγία τησ έρευvασ  

ρεηηθά κε ηεv έξεπvα καο ζα αθoιoπζεζεί ζεηηθηζηηθή πξoζέγγηζε θαη ηo είδoο ηεο 

κεζoδoιoγίαο ηεο έξεπvαο ζα είvαη πoζoηηθή. ζo αθoξά ηηο ηερvηθέο ζα γίvεη 

ζπιιoγή ζηoηρείσv απφ ηo tripadvisor.com θαη ζα γίvεη ζχγθξηζε κε ηεv 

ζεκαvηηθφηεηα ζηεv αvαδήηεζε ηoπ ιήκκαηoο ζηo google.com κε ζθoπφ ηεv 

άvηιεζε ζηαηηζηηθψv δεδoκέvσv. (Μπακπηvηψηεο, Γ., 1998) 

Απηφ ηo ηκήκα ηεο έξεπvαο, απoηειείηαη απφ ηεv ζπζηεκαηηθή ζπιιoγή 

πιεξoθoξηψv απφ ήδε δεκoζηεπκέvεο πεγέο κε ζθoπφ ηεv θαηαvφεζε θαη ηεv 

δησvπκηθή θαηαvoκή ηoπ δείγκαηoο. Ζ αvάιπζε ησv δεδoκέvσv ζα γίvεη κε ηεv 

ρξήζε ηoπ ζηαηηζηηθoχ πξoγξάκκαηoο Excel ηεο Microsoft. 

Σα πιεovεθηήκαηα απηήο ηεο κεζφδoπ είvαη φηη: 

 επηηξέπεη ηε δηεπθξίvηζε ησv αζαθψv απαvηήζεσv ηεο βηβιηoγξαθίαο 

 έρεη ηε δπvαηφηεηα πξoζαξκoγήο, 

 κπoξoχv vα βγoπv πoιιαπιά ζπκπεξάζκαηα, 

 έρεη κηθξφ θφζηoο 

 επηηπγράvεη ζρεηηθά θαιή επoπηεία 

Φρηςιμότητα και χρήςη τησ βαθμoλoγίασ από τo tripadvisor 

Ζ βαζκoιoγία είvαη έvαο γξήγoξoο ηξφπoο γηα vα κoηξαζηείηε κε άιιoπο ηαμηδηψηεο 

ηε γvψκε ζαο γηα ηεv εκπεηξία πoπ είραηε ζε έvα θαηάιπκα, εζηηαηφξηo ή αμηoζέαηo. 



 

 

Ζ θιίκαθα ηεο βαζκoιoγίαο ζαο είvαη απφ 1 έσο 5 θχθιoη, φπoπ 5 είvαη ε θαιχηεξε 

βαζκoιoγία. Οη βαζκoιoγίεο δεv πεξηιακβάvoπv γξαπηή θξηηηθή. Χζηφζo, κπoξείηε 

vα πξoζζέζεηε κηα γξαπηή θξηηηθή ζηε βαζκoιoγία ζαο oπoηαδήπoηε ζηηγκή απφ ηε 

ζειίδα Βαζκoιoγίεο ζηo Κέvηξo Μειψv. 

πκθσvα κε ηo www.goviral.gr:  «Ζ βαζκoιoγία ζηo Trip Advisor βαζίδεηαη ζε έvα 

δηθφ ηεο ηξφπo κέηξεζεο πoπ ovoκάδεηαη, ―The popularity Index‖. Απηφο o δείθηεο 

είvαη ζηεv πξαγκαηηθφηεηα, έvαο αιγφξηζκoο πoπ θαζoξίδεηαη απφ ηεv πoζφηεηα, ηεv 

πoηφηεηα θαη ηεv ζπρvφηεηα ησv θξηηηθψv γηα έvα θαηάιπκα. Απηφο o δείθηεο φκσο 

πσο κεηαθξάδεηαη ζε θξαηήζεηο; 

Γvσξίδoπκε εδψ θαη θαηξφ φηη αθφκε θαη κηα κηθξή αιιαγή ζηεv θαηάηαμε ηoπ Trip 

Advisor κπoξεί vα έρεη ζεκαvηηθή επηξξoή ζηεv επηζθεςηκφηεηα online, φζo 

πςειφηεξε ε θαηάηαμε, ηφζo κεγαιχηεξε ζα είvαη ε θίvεζε ζηo site ηoπ μεvoδoρείoπ. 

Αιιά ε θίvεζε ζε έvα site μεvoδoρείoπ ζηηο κέξεο καο δεv ζεκαίvεη πoιιά. Απηφ πoπ 

ρξεηάδεηαη έvα θαηάιπκα είvαη ―κεηξήζηκε θίvεζε‖. Πφζε απφ απηή ηεv θίvεζε απφ 

ηo Trip Advisor κεηαηξέπεηαη ζε online θξαηήζεηο; 

Aπηφ είvαη δχζθoιo vα κεηξεζεί. Γεv πξέπεη φκσο vα παξαβιέπoπκε ηo γεγovφο φηη 

κεγάιo πoζoζηφ ησv ηoπξηζηψv εηδηθά ζηo εμσηεξηθφ αvαδεηoχv ηεv επηρείξεζή ζαο 

ζηo Trip Advisor θαη ε θαηάηαμε ηoπ μεvoδoρείoπ ζαο, παίδεη γηα απηoχο ζεκαvηηθφ 

ξφιo γηα vα πξαγκαηoπoηήζoπv ηεv θξάηεζή ηoπο. 

ε πξφζθαηε έξεπvα πoπ δηεμήγαγε ε εηαηξεία MICROS eCommerce, απφ έvα ηπραίo 

δείγκα ηoπ πειαηoιoγίoπ ηεο, απoδείρζεθε φηη φζo πηo ςειά ζηεv θαηάηαμε είvαη έvα 

θαηάιπκα, ηφζo κεγαιχηεξεο είvαη oη απεπζείαο online θξαηήζεηο. 

Ζ θαηάηαμή ζαο ζηo Trip Advisor κπoξεί γξήγoξα vα βειηησζεί κε ηoπο αθφιoπζoπο 

ηξφπoπο: 

 Πξoζθέξovηαο ππεξεζίεο θαη παξoρέο πoπ μεπεξvoχv ηηο πξoζδoθίεο 

 Παξαθoιoπζψvηαο θαη απαvηψvηαο άκεζα ζηηο θξηηηθέο ησv πειαηψv ζαο 

(κεξηθέο θoξέο γίvovηαη πξηv θαv θχγoπv απφ ηo μεvoδoρείo ζαο) 

 Απαvηψvηαο άκεζα θαη κε εηιηθξίvεηα 



 

 

 Εεηψvηαο επγεvηθά απφ ηoπο πειάηεο ζαο vα γξάςoπv κηα θξηηηθή ζηo Trip 

Advisor. Πξoζoρή, vα είζηε πξoζεθηηθoί φηαv απαvηάηε θαη vα 

ρξεζηκoπoηείηε ηε ζεηξά εξγαιείσv ―Free Marketing Tools‖ πoπ ζαο 

 πξoζθέξεη ηo Trip Advisor. 

Σo ηδαvηθφ είvαη vα απαvηάηε ζε φιεο ηη θξηηηθέο, είηε γηα vα δηoξζψζεηε κηα 

εζθαικέvε εvηχπσζε είηε γηα vα αvαδείμεηε πεξαηηέξσ έvα ζεηηθφ ηoκέα ηoπ 

μεvoδoρείoπ ζαο. Απηή είvαη ε θαιχηεξε ζηξαηεγηθή γηα έvα μεvoδoρείo πoπ ζέιεη vα 

απμήζεη ηεv θαηάηαμή ηoπ ζηo Trip Advisor θαη πηζαvφv θαη ε πηo απoηειεζκαηηθή.» 

 

Παρoυςίαςη τωv απoτελεςμάτωv 

Νoμόσ Φαvίωv 

ηo voκφ Υαvίσv είρακε 22 αμηoζέαηα πoπ αμηoιoγήζεθαv απφ ρξήζηεο ηoπ 

tripadvisor. ηov παξαθάησ πίvαθα παξoπζηάδoπκε ηα ζηoηρεία θαη ηα απoηειέζκαηα 

αμηoιoγήζεσv γηα ηα αμηoζέαηα ησv Υαvίσv 

A/A 
ΟΝΟΜΑ 

ΑΞΗΟΘΔΑΣΟΤ 
ΓΖΜΟ ΔΗΓΟ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜ
ΑΣΑ ΣΟ 
GOOGLE 
''LINKS'' 

Μ.Ο. 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 
TRIPADVISOR 

Βαζκνινγί
α από 

Γηωλπκηθή 

θάικα 
Γηωλπκηθήο 

3 ΔΛΑΦΟΝΖΗ ΚΗΑΜΟΤ ΠΑΡΑΛΗΑ 243000 94,20% 

369 0,00268 

5 
ΛΗΜΝΟΘΑΛΑΑ 

ΣΟΤ ΜΠΑΛΟΤ ΚΗΑΜΟΤ ΠΑΡΑΛΗΑ 236000 93,36% 

217 0,00819 

6 
ΣΟ ΦΑΡΑΓΓΗ ΣΖ 

ΑΜΑΡΗΑ ΥΑΝΗΧΝ ΦΑΡΑΓΓΗ 277000 90,33% 

213 0,00103 

11 

ΒΟΣΑΝΗΚΟ ΠΑΡΚΟ 
(ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΚΖΠΟ) ΥΑΝΗΧΝ ΚΖΠΟ 94300 91,23% 

57 0,00038 

13 
ΠΑΡΑΛΗΑ 

ΦΑΛΑΑΡΝΑ ΚΗΑΜΟΤ ΠΑΡΑΛΗΑ 282000 90,83% 

72 0,00332 

14 ΛΟΤΣΡΟ ΦΑΚΗΧΝ ΠΑΡΑΛΗΑ 330000 93,50% 

40 0,00093 

16 
ΣΟ ΔΝΔΣΗΚΟ 

ΛΗΜΑΝΖ ΥΑΝΗΧΝ ΛΗΜΑΝΖ 72000 84,29% 

42 0,00605 

19 
ΝΑΤΣΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ 

ΚΡΖΣΖΣ ΥΑΝΗΧΝ ΜΟΤΔΗΟ 1820000 87,69% 

52 0,00732 

20 
ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ 

ΜΟΤΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ ΥΑΝΗΧΝ ΜΟΤΔΗΟ 1120000 86,57% 

70 0,00015 

23 
ΠΑΡΑΛΗΑ ΓΛΤΚΑ 

ΝΔΡΑ ΦΑΚΗΧΝ ΠΑΡΑΛΗΑ 808000 100,00% 

7 0,00000 

24 ΑΡΥΑΗΑ ΑΠΣΔΡΑ ΟΤΓΑ ΜΟΤΔΗΟ 22500 87,66% 

47 0,01227 

25 ΛΔΤΚΑ ΟΡΖ ΦΑΚΗΧΝ ΒΟΤΝΑ 802000 93,85% 

13 0,00541 



 

 

26 ΛΗΜΝΖ ΚΟΤΡΝΑ 
ΑΠΟΚΟΡΧΝ

ΟΤ ΛΗΜΝΖ 40900 83,71% 

124 0,00353 

30 
ΗΔΡΑ ΜΟΝΖ ΑΓΗΑ 

ΣΡΗΑΓΟ ΥΑΝΗΧΝ 

ΘΡΖΚΔΤ
ΣΗΚΔ 

ΣΟΠΟΘΔ
ΗΔ 1400000 100,00% 

5 0,00000 

35 ΦΑΡΑΓΓΗ ΗΜΠΡΟΤ ΦΑΚΗΧΝ ΦΑΡΑΓΓΗ 49500 95,00% 

8 0,00118 

46 ΠΑΡΑΛΗΑ ΜΑΡΑΘΗ ΥΑΝΗΧΝ ΠΑΡΑΛΗΑ 139000000 84,00% 

15 0,01239 

51 
ΠΑΡΑΛΗΑ ΣΖ 

ΓΔΧΡΓΗΟΤΠΟΛΖ 
ΑΠΟΚΟΡΧΝ

ΟΤ ΠΑΡΑΛΗΑ 1660000 83,48% 

23 0,01183 

53 
ΠΑΡΑΛΗΑ 

ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΔΛΛΟ ΦΑΚΗΧΝ ΠΑΡΑΛΗΑ 178000 85,71% 

7 0,00108 

57 
ΠΑΡΑΛΗΑ ΑΓΗΑ 

ΜΑΡΗΝΑ ΥΑΝΗΧΝ ΠΑΡΑΛΗΑ 1250000 80,00% 

10 0,09309 

63 
ΠΖΛΑΗΟ ΑΓΗΑ 

ΟΦΗΑ ΚΗΑΜΟΤ ΠΖΛΑΗΟ 92500 90,00% 

2 0,02650 

69 
ΠΑΡΑΛΗΑ 

ΠΛΑΣΑΝΗΑ ΠΛΑΣΑΝΗΑ ΠΑΡΑΛΗΑ 285000 71,25% 

16 0,09086 

72 
ΦΑΡΑΓΓΗ ΑΓΗΑ 

ΔΗΡΖΝΖ 
ΚΑΝΣΑΝΟΤ-

ΔΛΗΝΟΤ ΦΑΡΑΓΓΗ 339000 80,00% 

5 0,04366 

 

 

Νoμόσ Ρεθύμvoυ 

ηo voκφ Ρεζχκvoπ είρακε 13 αμηoζέαηα πoπ αμηoιoγήζεθαv απφ ρξήζηεο ηoπ 

tripadvisor. ηov παξαθάησ πίvαθα παξoπζηάδoπκε ηα ζηoηρεία θαη ηα απoηειέζκαηα 

αμηoιoγήζεσv γηα ηα αμηoζέαηα ηoπ Ρεζχκvoπ 

Πίvακας 1:  Διάγραμμα ζημαvηικόηηηας αξιoθέαηωv voμoύ Χαvίωv 



 

 

Πίvακαρ 2 Απoηελέζμαηα αξιoθεάηυv voμoύ Ρεθύμvoς 

A/A 
ΟΝΟΜΑ 
ΑΞΗΟΘΔΑΣΟΤ 

ΓΖΜΟ ΔΗΓΟ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣ
Α ΣΟ 
GOOGLE 
''LINKS'' 

Μ.Ο. 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 
TRIPADVISOR 

Βαζκνινγία 
από 

Γηωλπκηθή 

θάικα 
Γηωλπκηθήο 

4 
ΠΑΛΑΗΑ ΠΟΛΖ 
ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΔΗΣΟΝΗΔ 485000 92,58% 

213 0,00048 

7 

ΣΟ 
ΚΟΤΡΣΑΛΗΧΣΗΚΟ 
ΦΑΡΑΓΓΗ 

ΑΓΗΟΤ 
ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΦΑΡΑΓΓΗ 14000 97,78% 

18 0,00004 

10 
ΗΔΡΑ ΜΟΝΖ 
ΑΡΚΑΓΗΟΤ 

ΜΤΛΟΠΟΣΑΜ
ΟΤ 

ΘΡΖΚΔΤΣΗΚ
Δ 
ΣΟΠΟΘΔΗΔ 52800 89,53% 

128 0,00377 

21 
ΠΑΡΑΛΗΑ 
ΠΡΔΒΔΛΖ  

ΑΓΗΟΤ 
ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΠΑΡΑΛΗΑ 129000 85,88% 

102 0,00207 

31 
ΦΡΟΤΡΗΟ 
ΦΟΡΣΔΣΑ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΚΑΣΡΟ 8500 81,05% 

153 0,00050 

37 

ΗΣΟΡΗΚΟ -
ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ 
ΜΟΤΔΗΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΜΟΤΔΗΟ 453000 86,40% 

25 0,01905 

39 

ΦΑΡΑΓΓΗ ΑΓΗΟΤ 
ΑΝΣΧΝΗΟΤ( 
ΠΑΣΟΤ) ΑΜΑΡΗΟΤ ΦΑΡΑΓΓΗ 22000 92,31% 

13 0,00805 

40 ΔΝΔΣΗΚΟ ΛΗΜΑΝΖ  ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΛΗΜΑΝΖ 81600 80,00% 

44 0,01305 

41 
ΜΟΤΔΗΟ 
ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ 

ΜΤΛΟΠΟΣΑΜ
ΟΤ ΜΟΤΔΗΟ 25800 96,67% 

6 0,00021 

56 ΜΗΚΡΟ ΑΜΜΟΤΓΗ 
ΑΓΗΟΤ 
ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΠΑΡΑΛΗΑ 61300 93,33% 

3 0,00422 

61 

ΠΑΡΑΛΗΑ 
ΚΟΡΑΚΑ 
(ΡΟΓΑΚΗΝΟ) 

ΑΓΗΟΤ 
ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΠΑΡΑΛΗΑ 60800 82,86% 

7 0,03342 

67 
ΑΡΥΑΗΑ 
ΔΛΔΤΘΔΡΝΑ 

ΜΤΛΟΠΟΣΑΜ
ΟΤ 

ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗ
ΚΟ ΥΧΡΟ 29900 74,00% 

10 0,06139 

73 
ΠΖΛΗΑ 
ΜΔΛΗΓΟΝΗΟΤ 

ΜΤΛΟΠΟΣΑΜ
ΟΤ ΠΖΛΑΗΟ 217000 86,67% 

3 0,09504 

 

Πίvακας 3:  Διάγραμμα ζημαvηικόηηηας αξιoθέαηωv voμoύ Ρεθύμvoσ 



 

 

 

Νoμόσ Ηρακλείoυ 

ηo voκφ Ζξαθιείoπ είρακε 26 αμηoζέαηα πoπ αμηoιoγήζεθαv απφ ρξήζηεο ηoπ 

tripadvisor. ηov παξαθάησ πίvαθα παξoπζηάδoπκε ηα ζηoηρεία θαη ηα απoηειέζκαηα 

αμηoιoγήζεσv γηα ηα αμηoζέαηα ηoπ Ζξαθιείoπ 

 

Πίvακαρ 5 Απoηελέζμαηα αξιoθεάηυv voμoύ Ζπακλείoς 

A/A 
ΟΝΟΜΑ 
ΑΞΗΟΘΔΑΣΟΤ 

ΓΖΜΟ ΔΗΓΟ 

ΑΠΟΣΔΛΔ
ΜΑΣΑ ΣΟ 
GOOGLE 
''LINKS'' 

Μ.Ο. 
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΗΑ 
TRIPADVI
SOR 

Βαζκνινγία 
από 

Γηωλπκηθή 

θάικα Γηωλπκηθήο 

1 
ΔΝΤΓΡΔΗΟ 
AQUAWORLD ΥΔΡΟΝΖΟΤ ΔΝΤΓΡΔΗΟ 71900 

97,58% 
364 0,00000 

2 
ΛΤΥΝΟΣΑΣΖ
 ΥΔΡΟΝΖΟΤ ΜΟΤΔΗΟ 26900 

95,38% 
130 0,00038 

8 ΣΑΛΗΓΑ ΥΔΡΟΝΖΟΤ ΠΑΡΑΛΗΑ 3680000 
89,28% 

222 0,00550 

12 

ΗΣΟΡΗΚΟ 
ΜΟΤΔΗΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΜΟΤΔΗΟ 761000 

91,48% 
54 0,00173 

15 ΓΟΤΡΝΗΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΑΡΥΑΗΟΛΟΓ
ΗΚΟ 
ΥΧΡΟ 122000 

96,67% 
12 0,00021 

17 
ΚΟΚΚΗΝΖ 
ΑΜΜΟ ΦΑΗΣΟΤ ΠΑΡΑΛΗΑ 32100 

89,80% 
49 0,00027 

18 

ΜΟΤΔΗΟ 
ΦΤΗΚΖ 
ΗΣΟΡΗΑ 
ΚΡΖΣΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΜΟΤΔΗΟ 945000 

91,82% 22 0,00440 

Πίvακας 4: Διάγραμμα ζημαvηικόηηηας αξιoθέαηωv voμoύ Ηρακλείoσ 



 

 

28 
ΠΑΡΑΛΗΑ 
ΜΑΣΑΛΑ ΦΑΗΣΟΤ ΠΑΡΑΛΗΑ 1720000 

85,52% 
58 0,00548 

32 

ΚΑΘΔΓΡΗΚΟ 
ΝΑΟ ΑΓΗΟΤ 
ΜΖΝΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΘΡΖΚΔΤΣΗ
ΚΔ 
ΣΟΠΟΘΔΗ
Δ 416000 

89,33% 15 0,00213 

33 ΦΑΗΣΟ ΦΑΗΣΟΤ 

ΑΡΥΑΗΟΛΟΓ
ΗΚΟ 
ΥΧΡΟ 241000 

85,41% 
37 0,01136 

34 

ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚ
Ο ΥΧΡΟ 
ΚΝΧΟΤ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΑΡΥΑΗΟΛΟΓ
ΗΚΟ 
ΥΧΡΟ 2860000 

78,47% 
522 0,01617 

36 
ΘΑΛΑΟΚΟ
ΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΝΤΓΡΔΗΟ 20400 

82,02% 
99 0,00974 

38 
ΠΑΡΑΛΗΑ 
ΦΑΡΟΜΟΤΡΑ ΜΑΛΔΒΗΕΗΟΤ ΠΑΡΑΛΗΑ 123500 

85,00% 
20 0,01696 

42 ΚΟΤΛΔ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΑΣΡΟ 8630000 
83,70% 

27 0,00190 

43 
ΔΝΔΣΗΚΑ 
ΣΔΗΥΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΑΣΡΟ 53000 

82,40% 
25 0,00358 

44 
ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚ
Ο ΜΟΤΔΗΟ  ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΜΟΤΔΗΟ 1140000 

77,25% 
138 0,02698 

45 

ΜΟΤΔΗΟ 
ΚΡΖΣΗΚΖ 
ΔΘΝΟΛΟΓΗΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΜΟΤΔΗΟ 26600 

92,00% 
10 0,00961 

48 

ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚ
Ο ΥΧΡΟ 
ΜΑΛΗΧΝ ΥΔΡΟΝΖΟΤ 

ΑΡΥΑΗΟΛΟΓ
ΗΚΟ 
ΥΧΡΟ 1120000 

78,28% 
58 0,00149 

54 
ΚΡΖΝΖ 
ΜΟΡΟΕΗΝΗ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΗΝΣΡΗΒΑΝΗ
Α 4060 

76,92% 
39 0,00304 

55 

ΠΑΡΑΛΗΑ 
ΜΟΝΟΝΑΤΣΖ
 ΜΑΛΔΒΗΕΗΟΤ ΠΑΡΑΛΗΑ 26200 

80,00% 
18 0,00156 

58 
ΚΣΗΡΗΟ 
ΛΟΣΕΗΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΗΣΟΡΗΚΔ 
ΣΟΠΟΘΔΗ
Δ 23800 

76,67% 
18 0,00852 

62 ΓΟΡΣΤΝΑ ΓΟΡΣΖΝΑ 

ΑΡΥΑΗΟΛΟΓ
ΗΚΟ 
ΥΧΡΟ 146000 

85,00% 
4 0,03694 

64 
ΝΑΟ ΑΓΗΟΤ 
ΜΑΡΚΟΤ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΗΣΟΡΗΚΔ 
ΣΟΠΟΘΔΗ
Δ 136000 

77,50% 
8 0,01835 

68 
ΠΑΡΑΛΗΑ 
ΚΟΜΟ 

ΑΡΥΑΝΧΝ-
ΑΣΔΡΟΤΗΧΝ ΠΑΡΑΛΗΑ 1500000 

100,00% 
1 0,00000 

71 
ΠΖΛΗΔ ΣΑ 
ΜΑΣΑΛΑ ΦΑΗΣΟΤ ΠΖΛΑΗΟ 68900 

75,00% 
8 0,07750 

74 ΑΜΜΟΤΓΑΡΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΠΑΡΑΛΗΑ 198563 
68,00% 

15 0,00263 

 

Νoμόσ Λαςιθίoυ 

ηo voκφ Λαζηζίoπ είρακε 14 αμηoζέαηα πoπ αμηoιoγήζεθαv απφ ρξήζηεο ηoπ 

tripadvisor. ηov παξαθάησ πίvαθα παξoπζηάδoπκε ηα ζηoηρεία θαη ηα απoηειέζκαηα 

αμηoιoγήζεσv γηα ηα αμηoζέαηα ηoπ Λαζηζίoπ 



 

 

Πίvακαρ 6 Απoηελέζμαηα αξιoθεάηυv voμoύ Λαζιθίoς 

A/A 
ΟΝΟΜΑ 
ΑΞΗΟΘΔΑΣΟΤ 

ΓΖΜΟ ΔΗΓΟ 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
ΣΟ GOOGLE 
''LINKS'' 

Μ.Ο. 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 
TRIPADVISOR 

Βαζκνινγία 
από 

Γηωλπκηθή 

θάικα 
Γηωλπκηθήο 

9 ΠΗΝΑΛΟΓΚΑ 
ΑΓΗΟΤ 
ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΝΖΗ 501000 87,95% 

420 0,00168 

22 
ΟΡΟΠΔΓΗΟ 
ΛΑΗΘΗΟΤ 

ΟΡΟΠΔΓΗΟ 
ΛΑΗΘΗΟΤ ΒΟΤΝΑ 127000 86,38% 

69 0,00232 

27 ΝΖΟ ΥΡΤΖ ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ ΝΖΗ 50900 84,46% 

148 0,02246 

29 
ΦΑΡΑΓΓΗ ΣΟΤ 
ΡΗΥΣΖ ΖΣΔΗΑ ΦΑΡΑΓΓΗ 205000 92,73% 

11 0,00660 

47 
ΠΖΛΑΗΟ 
ΜΗΛΑΣΟΤ 

ΑΓΗΟΤ 
ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΠΖΛΑΗΟ 41100 95,00% 

4 0,00118 

49 

ΠΖΛΗΑ 
ΓΗΚΣΑΗΟΤ 
ΑΝΣΡΟΤ 

ΟΡΟΠΔΓΗΟ 
ΛΑΗΘΗΟΤ ΠΖΛΑΗΟ 6290 80,77% 

26 0,01912 

50 
ΑΡΥΑΗΑ ΠΟΛΖ 
ΣΖ ΛΑΣΧ 

ΑΓΗΟΤ 
ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ 
ΥΧΡΟ 70200 95,00% 

4 0,00118 

52 ΠΑΡΑΛΗΑ ΒΑΗ ΖΣΔΗΑ ΠΑΡΑΛΗΑ 767000000 79,29% 

28 0,04874 

59 ΜΟΝΗ ΣΟΠΛΟΤ ΖΣΔΗΑ 
ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΔ 
ΣΟΠΟΘΔΗΔ 404000000 80,00% 

10 0,04366 

60 
ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ 
ΜΟΤΔΗΟ 

ΑΓΗΟΤ 
ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΟΤΔΗΟ 162000 73,33% 

30 0,05973 

65 
ΦΑΡΑΓΓΗ ΣΧΝ 
ΝΔΚΡΧΝ ΖΣΔΗΑ ΦΑΡΑΓΓΗ 92700 90,00% 

2 0,02650 

66 
ΠΑΡΑΛΗΔ 
ΗΣΡΟΤ 

ΑΓΗΟΤ 
ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΠΑΡΑΛΗΑ 363000 90,00% 

2 0,02650 

70 
ΛΗΜΝΖ 
ΒΟΤΛΗΜΔΝΖ 

ΑΓΗΟΤ 
ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΛΗΜΝΖ 43700 75,00% 

4 0,06981 

 

Πίvακας 7: Διάγραμμα ζημαvηικόηηηας αξιoθέαηωv voμoύ Λαζιθίoσ 



 

 

ύvoλo Κρήτησ 

Παξαηεξψvηαο θαvείο ηα απoηειέζκαηα παξαηεξεί φηη ηα 8 πίo γvσζηά αμηoζέαηα 

ηεο Κξήηεο, ζχκθσvα κε ηo tripadvisor είvαη 1 Δvπδξείo, 3 Παξαιίεο, 1 Νεζί, 1 

Αξραηoιoγηθφο ρψξoο, 1 Γεηηovηά θαη1 Φαξάγγη, εθ ησv φπoηψv ηα 4 είvαη ζηo voκφ 

Ζξαθιείoπ, ηα 2  ζηo voκφ Υαvίσv, ηo 1 ζηo voκφ Λαζηζίoπ θαη ηo 1 ζηo voκφ 

Ρεζχκvoπ. 

Δv αvηίζεζε φκσο ηα 8 πίo γvσζηά αμηoζέαηα ηεο Κξήηεο, ζχκθσvα κε ηα google 

links είvαη 4 Παξαιίεο, 1 Θξεζθεπηηθή ηoπoζεζία, 1 Κάζηξo, 1 Αξραηoιoγηθφ ρψξo 

θαη 1 Μoπζείo, εθ ησv φπoηψv ηα 4 είvαη ζηo voκφ Ζξαθιείoπ, ηα 2  ζηo voκφ 

Υαvίσv, ηα 2 ζηo voκφ Λαζηζίoπ θαη θαvέvα ζηo voκφ Ρεζχκvoπ.  Καη ζπγθξίvovηαο 

ηα παξαπάvσ κφvo o Αξραηoιoγηθφο ρψξoο ηεο Κvσζoχ θαη ε ηαιίδα είvαη θαη ζηα 

δχo.  

Με βάζε ηα παξαπάvσ κπoξεί vα δεη θαvέvαο φηη ηα google links δεv ζπvάδoπv κε 

ηεv Βαζκoιoγία ηoπ tripadvisor. Παξoιαπηά, εμεηάδovηαο εθηεvέζηεξα ηoπο πίvαθεο 

παξαηεξεί oηη ζε ρακειφηεξεο βαζκoιoγίεο ππάξρεη κηα ηαχηηζε. Απηφ επίζεο 

θαίvovηαη θαη ζηα πoζoζηά ηεο δησvπκηθήο θαηαvoκήο θαζψο θαη ζηα ζθάικαηα 

απηήο. 



 

 

υμπεράςματα 

Ζ Κξήηε κε ηεv είζoδo πέξα ησv oθηψ εθαηoκκπξίσv ηoπξηζηψv oιφρξovα έρεη γίvεη 

έvαο απφ ηoπο πηo γvσζηoχο πξooξηζκoχο απφ ηo oπoίo ζήκεξα ε ειιεvηθή 

θπβέξvεζε σθειείηε. Απψηεξoο ζθoπφο ηεο κειέηεο απηήο ήηαv ε παξoπζίαζε θαη ε 

δηεξεχvεζε ησv ηoπξηζηηθψv πξooξηζκψv θαη ε κειέηεο ηεο ζπoπδαηφηεηαο ηoπ 

βάζεη ηεο βαζκoιoγίαο ησv site ηoπ tripadvisor  θαη ησv google clicks  πoπ έρoπv 

αvαπηπρζεί  απφ ηεv δηαθήκηζε ηoπο ζηo δηαδίθηπo. Μέζα απφ ηεv πξoζπάζεηα 

κειέηεο έρoπv πξoθχςεη ζεκαvηηθά ζπκπεξάζκαηα. 

Πξαγκαηoπoηήζεθαv αξθεηέο εvέξγεηεο κε απψηεξo ζθoπφ ηov εκπιoπηηζκφ ηoπ 

ηoπξηζηηθoχ πξoτφvηoο ηεο Κξήηεο  ψζηε vα πξoζθέξεη έvα πoηoηηθά αvαβαζκηζκέvo 

πξooξηζκφ γηα ηoπο επηζθέπηεο ηεο. Οη εvέξγεηεο απηέο αθoξoχζαv ηεv αμηoπoίεζε 

θαη ηεv έvηαμε ζηo ηoπξηζηηθφ πξoτφv vέσv αμηoζέαησv  ζε ζπvδπαζκφ κε ηεv  

αvάδεημε ηoπ θπζηθoχ, ηoπ πoιηηηζηηθoχ πιoχηoπ φπσο θαη ηεο παξαδoζηαθήο 

αξρηηεθηovηθήο θαη Κξεηηθήο θoπδίvαο. ια απηά πξoζδίδoπv ζηov voκφ ηε 

κovαδηθφηεηα ηoπ θαη απoηειoχv θχξηα ζπζηαηηθά ζηoηρεία γηα ηεv αvάπηπμε ηoπ  

ηoπξηζκoχ.     

Απαξαίηεηε είvαη θαη ε ζπκκεηoρή ησv vηφπησv θαηoίθσv ζηεv πξoζπάζεηα 

αvάδεημεο ηεο Κξήηεο ζηoπο μέvoπο κέζα απφ ηεv δηαβίσζε θαη ηε ζπvέρηζε ηεο 

παξάδoζεο ηoπ ηφπoπ ζηεv θαζεκεξηvφηεηα ηoπο ρσξίο oη ίδηoη vα ηεv ππoηηκoχv.  

Αμίδεη vα ζεκεηψζoπκε πσο o θπξίαξρoο θαη ζεκαvηηθφηεξoο θoξέαο ηoπ ηoπξηζκoχ 

είvαη o ΔΟΣ o oπoίoο θαηέρεη θπξίσο ζπvηovηζηηθφ ξφιo φισv  ησv ππφιoηπσv 

ηoπηθψv θαη ηδησηηθψv θoξέσv. εκαvηηθφ ξφιo παίδεη φκσο θαη ε πξoζπάζεηα ησv 

μέvσv πξαθηoξείσv θαη ησv δηαθεκηζηηθψv εηαηξηψv. 

χετικά με τα απoτελέςματα τησ έρευvασ 

Οζo αθoξά ηα απoηειέζκαηα ηεο έξεvαο πηζηεχoπκε φηη απαvηήζεθε o ζθoπφο θαη oη 

ζηφρoη ηεο έξεπvαο. Απφ ηεv έξεπvα δηεξεπvεζήθε φηη ε αvηηιακβαvφκεvε αμία ησv 

ηoπξηζηηθψv αμηoζέαησv ηεο Κξήηεο έρεη γίvεη κεξηθψο θαηαvoεηή.  

Απφ ηεv έξεπvα πξoθχπηεη επίζεο θαη o βαζκφο ζπoπδαηφηεηαο θαη αvάδεημεο ηoπ 

εvδηαθέξovηoο γηα ηα ηoπξηζηηθά αμηoζέαηα ηεο Κξήηεο. ηεv Κξήηε αξθεηέο 

μεvoδoρεηαθέο κovάδεο έρoπv ηηο ππoδoκέο γηα vα ππoζηεξίμoπv ηo πιήζoο θαη ηηο 



 

 

ηδηαηηεξφηεηεο ησv ηoπξηζηηθψv αμηoζέαησv παξφια απηά ηoπο ιείπoπv oη ηξφπoη 

oξγάvσζεο θαη πξoζέγγηζεο ησv ηoπξηζηψv. πγθεθξηκέvα ππάξρoπv: α) oη ηφπoη 

πoπ ζα κπoξoχζαv vα πξoζειθχζoπv έvα αμηφιoγo αξηζκφ ηoπξηζηψv αιια δεv 

έρoπv πξoβιεζεί θαηάιιεια ή δεv έρoπv oξγαvσζεί σο πξέπεη (πρ Ναπηηθφ Μoπζείo 

Ρεζχκvoπ), β) ππάξρoπv πoπ δέρovηαη κεγάιo κέξoο ηoπξηζηψv (πρ Βάη, ακαξηά) 

αιια δεv έρoπv πψο vα ηoπο απαζρoιήζoπv ή πσο ηoπο δξαζηεξηoπoηήζoπv. πoηε 

ππάξρεη αvάγθε γηα ρξήζε ηoπ εvαιιαθηηθoχ Σoπξηζκoχ θαη ησv κoξθψv απηoχ. 

Δπίζεο oη μεvoδφρoη θαη oη ηoπξηζηηθoί θoξείο ηεο Κξήηεο δεv έρoπv εvεκεξσζεί 

πιήξσο γηα ηα πξoγξάκκαηα αvάπηπμήο θαη πξoψζεζεο ηoπ ηoπξηζκoχ ηεο Κξήηεο 

απφ θάπoηov αξκφδηo θoξέα oχηε έρoπv αζρoιεζεί ηδηαηηέξσο κε ηεv ζσζηή ρξήζε 

ηoπ tripadvisor. Απηφ θαίvεηαη απφ ηηο ιίγεο ειιεvηθέο θξηηηθέο θαη ηεv κε ζσζηή 

πoιιέο θoξέο πεξηγξαθήο ησv αμηoζέαησv. 

Πρoτάςεισ 

Σo θιεηδί πξoο απηή ηεv θαηεχζπvζε είvαη ε ζπvεξγαζία φισv ησv ηoπηθψv θαη 

θξαηηθψv ηoπξηζηηθψv θoξέσv αιιά θαη ησv vηφπησv θαηoίθσv γηα κηα oξγαvσκέvε 

παξέκβαζε ζηεv αvάδεημε θαη πξoψζεζε ησv ραξαθηεξηζηηθψv απηψv θαη ηov 

επαvαπξoζδηoξηζκφ ηεο ηoπξηζηηθήο ηαπηφηεηαο θαη δξαζηεξηφηεηαο ηεο Κξήηεο. 

Δηδηθφηεξα: 

Οι δημόςιεσ ςχέςεισ ωσ λειτoυργία και ωσ μoχλόσ αvάπτυξησ ςτισ 

επιχειρήςεισ τoυ τoυριςμoύ τησ Κρήτησ 

Οη δεκφζηεο ζρέζεηο, σο ιεηηoπξγία απαηηoχv θαιφ πξoγξακκαηηζκφ θαη αθξίβεηα 

θηvήζεσv θαη βεκάησv πιoπoίεζεο ησv ζηφρσv ηoπο, ψζηε vα oδεγήζoπv ζε 

ηθαvoπoηεηηθά απoηειέζκαηα. Πξoγξακκαηηζκφο είvαη έvα ζχvoιo ιειoγηζκέvσv 

εvεξγεηψv θαη κέζσv θαηάξηηζεο, εθαξκoγήο θαη έιεγρoπ θαη - εv ηέιεη 

πξαγκάησζεο εvφο πξoγξάκκαηoο, πoπ εθπovήζεθε απoθιεηζηηθψο γηα ηεv επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέvσv επηδησθφκεvσv ζθoπψv θαη ζηφρσv. 

Ο ζρεδηαζκφο εvφο πξoγξάκκαηoο δεκφζησv ζρέζεσv γηα κηα επηρείξεζε 

εvαιιαθηηθoχ ηoπξηζκoχ, δηαθξίvεηαη ζε δπo ζθέιε:  

α) ζηξαηεγηθφο πξoγξακκαηηζκφο, είvαη απηφο πoπ αζρoιείηαη κε ηoπο 

καθξoπξφζεζκoπο ζηφρoπο ηεο ηoπξηζηηθήο επηρείξεζεο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο θαη πoπ 

ρξεζηκoπoηεί ηερvηθέο πξoβιέςεσv, ψζηε vα κπoξεί vα θάvεη καθξoπξφζεζκεο 



 

 

πξoγvψζεηο γηα ηηο εμειίμεηο ζηov ηoπξηζηηθφ ρψξo, γηα ρξovηθή δηάξθεηα κεγαιχηεξε 

ηεο πεvηαεηίαο. 

β) ηαθηηθφο πξoγξακκαηηζκφο, είvαη απηφο πoπ αζρoιείηαη κε ηηο ζπγθεθξηκέvεο 

απoθάζεηο πoπ πξέπεη vα παίξvovηαη γηα ηεv ιεηηoπξγία ηεο ηoπξηζηηθήο επηρείξεζεο 

πξoθείκεvoπ vα πξαγκαησζoχv oη ζηφρoη πoπ ηίζεvηαη απφ ηov ζηξαηεγηθφ 

πξoγξακκαηηζκφ.  

Οι τρόπoι πρoώθηςησ τωv επιχειρήςεωv μέςω διαφόρωv μoρφώv 

τoυριςμoύ όπωσ τoυ εvαλλακτικoύ  

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο ηoπξηζηηθήο επηρείξεζεο θαη ε γvψζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο, κε βάζε 

ηεv αμηoιφγεζε ηoπ θφζηoπο θαη ηoπ αvακεvφκεvoπ θέξδoπο απoζθoπεί ζηo vα 

πξoζδηoξίζεη θαη vα επαvαπξoζδηoξίζεη ηo ζηφρo ηεο θαζψο θαη ηηο πξoηεξαηφηεηεο 

ηεο oη oπoίεο ζρεηίδovηαη κε:  

 ηε βειηίσζε ησv πoηoηηθψv ραξαθηεξηζηηθψv ησv εξγαδoκέvσv   

 ηε θηιoζoθία θαη ηεv επηδίσμε vα γίvεη ε ηoπξηζηηθή επηρείξεζε γvσζηή ζε 

θάζε vέα ηoπξηζηηθή αγoξά  

 ηεv παξoπζίαζε ηεο ηζηoξηθήο δηαδξoκήο ηεο επηρείξεζεο θαη  

 ηεv αvάδεημε ησv επηηεπγκάησv ηεο  

 ηεv πξoζπάζεηα αvάδεημεο ηεο εηθφvαο ηεο επηρείξεζεο, αv έρεη πηoζεηήζεη 

ζχγρξovεο oηθovoκηθέο ηερvηθέο ή vέεο ηερvηθέο δηείζδπζεο ζηεv ηoπξηζηηθή 

αγoξά  

 ηεv πξoεηoηκαζία γηα vέεο επεvδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πoπ ζα δηεπξχvoπv ηo 

κέγεζoο ηεο θαη ηo θχθιo ησv εξγαζηψv ηεο  

 ηεv αvάπηπμε ή ηε βειηίσζε ησv ζρέζεσv ηεο κε ηoπο θαηoίθoπο ησv 

ηoπηθψv θoηvσvηψv  

 ηεv επηκφξθσζε ησv εξγαδoκέvσv ζε απηή ψζηε vα κπoξoχv vα δηαζέηoπv 

φζo πηo απoηειεζκαηηθά ηo ηoπξηζηηθφ πξoτφv πξoο ηoπξίζηεο —θαηαvαισηέο 

ή πξoο δηαvoκείο ηoπξηζηηθψv παθέησv  ηεv απφθηεζε εκπηζηoζχvεο ησv 

ηoπξηζηψv —θαηαvαισηψv ή  



 

 

 ηεv επαvαπφθηεζε ηεο εκπηζηoζχvεο, εάv απηή έρεη ραζεί απφ θάπoηo αηπρέο 

ζπκβάv  

  ηε δεκηoπξγία vέαο επηρεηξεκαηηθήο ηαπηφηεηαο θαη πξoβoιήο πξoο ηα έμσ  

  ηε γvσζηoπoίεζε ησv θoηvσvηθψv δξαζηεξηoηήησv ηεο ηoπξηζηηθήο 

επηρείξεζεο αιιά θαη ησv δξαζηεξηoηήησv ησv αvζξψπσv ηεο 

Μελλovτικεσ ερευvεσ  

ε πξoπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδo ζα κπoξoχζαv vα γίvoπv: 

 Έξεπvεο γηα ηεv εθαξκoγή ηoπ εvαιιαθηηθoχ ηoπξηζκoχ ζηεv Κξήηε θαη ζε 

άιιεο πεξηoρέο ηεο Διιάδoο. 

 Μειέηε ρξήζεο ζηξαηεγηθψv κάξθεηηvγθ απφ ηηο μεvoδoρεηαθέο κovάδεο;. 

 Τπoβoιή θαη εθαξκoγή πξoηάζεσv γηα ηov ηoπξηζκφ ζε ηoπηθφ, πεξηθεξεηαθφ 

θαη θξαηηθφ επίπεδo. 

 Καη ηέιoο δεκηoπξγία ζρoιήο ζρεηηδφκεvεο κε ηov ηoπξηζκφ ζηεv επξχηεξε  

πεξηoρή 
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Παραρτημά 

A/A 
ΟΝΟΜΑ 

ΑΞΗΟΘΔΑΣΟΤ 

ΑΠΟΣΔΛΔ
ΜΑΣΑ 

ΣΟ 
GOOGLE 
''LINKS'' 

ΤΝΟ
ΛΟ 

ΒΑΘΜ
ΟΛΟΓ

ΗΑ 

% 
ΔΞΑΗΡΔΣΗ

ΚΟ 

%                       
ΠΟΛΎ 
ΚΑΛΟ 

% 
ΜΔΣΡΗΟ 

% 
ΑΝΔΠ
ΑΡΚΔ

 

%            
ΠΟΛΎ 
ΚΑΚΟ 

% 
ΤΝΟΛΟ 

1 
ΔΝΤΓΡΔΗΟ 
AQUAWORLD 71900 364 88,46% 10,99% 0,55% 0,00% 0,00% 100,00% 

2 
ΛΤΥΝΟΣΑΣΖ
 26900 130 80,00% 16,92% 3,08% 0,00% 0,00% 100,00% 

3 ΔΛΑΦΟΝΖΗ 243000 369 80,49% 13,01% 4,34% 1,36% 0,81% 100,00% 

4 
ΠΑΛΑΗΑ ΠΟΛΖ 
ΡΔΘΤΜΝΟΤ 485000 213 66,20% 30,52% 3,29% 0,00% 0,00% 100,00% 

5 

ΛΗΜΝΟΘΑΛΑ
Α ΣΟΤ 
ΜΠΑΛΟΤ 236000 217 78,80% 11,52% 7,83% 1,38% 0,46% 100,00% 

6 

ΣΟ ΦΑΡΑΓΓΗ 
ΣΖ 
ΑΜΑΡΗΑ 277000 213 64,32% 27,23% 6,10% 0,47% 1,88% 100,00% 

7 

ΣΟ 
ΚΟΤΡΣΑΛΗΧΣΗ
ΚΟ ΦΑΡΑΓΓΗ 14000 18 88,89% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

8 ΣΑΛΗΓΑ 3680000 222 60,36% 27,03% 11,71% 0,45% 0,45% 100,00% 
9 ΠΗΝΑΛΟΓΚΑ 501000 420 55,00% 32,14% 10,95% 1,43% 0,48% 100,00% 

10 
ΗΔΡΑ ΜΟΝΖ 
ΑΡΚΑΓΗΟΤ 52800 128 60,16% 28,13% 10,94% 0,78% 0,00% 100,00% 

11 

ΒΟΣΑΝΗΚΟ 
ΠΑΡΚΟ 
(ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΚΖΠΟ) 94300 57 64,91% 28,07% 5,26% 1,75% 0,00% 100,00% 

12 

ΗΣΟΡΗΚΟ 
ΜΟΤΔΗΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 761000 54 64,81% 31,48% 1,85% 0,00% 1,85% 100,00% 

13 
ΠΑΡΑΛΗΑ 
ΦΑΛΑΑΡΝΑ 282000 72 63,89% 26,39% 9,72% 0,00% 0,00% 100,00% 

14 ΛΟΤΣΡΟ 330000 40 75,00% 20,00% 2,50% 2,50% 0,00% 100,00% 
15 ΓΟΤΡΝΗΑ 122000 12 83,33% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

16 
ΣΟ ΔΝΔΣΗΚΟ 
ΛΗΜΑΝΖ 72000 42 38,10% 47,62% 11,90% 2,38% 0,00% 100,00% 

17 
ΚΟΚΚΗΝΖ 
ΑΜΜΟ 32100 49 59,18% 32,65% 6,12% 2,04% 0,00% 100,00% 

18 

ΜΟΤΔΗΟ 
ΦΤΗΚΖ 
ΗΣΟΡΗΑ 
ΚΡΖΣΖ 945000 22 68,18% 22,73% 9,09% 0,00% 0,00% 100,00% 

19 

ΝΑΤΣΗΚΟ 
ΜΟΤΔΗΟ 
ΚΡΖΣΖΣ 1820000 52 46,15% 46,15% 7,69% 0,00% 0,00% 100,00% 

20 

ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚ
Ο ΜΟΤΔΗΟ 
ΥΑΝΗΧΝ 1120000 70 47,14% 40,00% 11,43% 1,43% 0,00% 100,00% 

21 
ΠΑΡΑΛΗΑ 
ΠΡΔΒΔΛΖ  129000 102 48,04% 35,29% 14,71% 1,96% 0,00% 100,00% 

22 
ΟΡΟΠΔΓΗΟ 
ΛΑΗΘΗΟΤ 127000 69 44,93% 43,48% 10,14% 1,45% 0,00% 100,00% 



 

 

23 
ΠΑΡΑΛΗΑ 
ΓΛΤΚΑ ΝΔΡΑ 808000 7 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

24 
ΑΡΥΑΗΑ 
ΑΠΣΔΡΑ 22500 47 46,81% 46,81% 4,26% 2,13% 0,00% 100,00% 

25 ΛΔΤΚΑ ΟΡΖ 802000 13 76,92% 15,38% 7,69% 0,00% 0,00% 100,00% 

26 
ΛΗΜΝΖ 
ΚΟΤΡΝΑ 40900 124 41,94% 37,10% 19,35% 0,81% 0,81% 100,00% 

27 
ΝΖΟ 
ΥΡΤΖ 50900 148 58,78% 19,59% 11,49% 5,41% 4,73% 100,00% 

28 
ΠΑΡΑΛΗΑ 
ΜΑΣΑΛΑ 1720000 58 41,38% 46,55% 10,34% 1,72% 0,00% 100,00% 

29 
ΦΑΡΑΓΓΗ ΣΟΤ 
ΡΗΥΣΖ 205000 11 72,73% 18,18% 9,09% 0,00% 0,00% 100,00% 

30 

ΗΔΡΑ ΜΟΝΖ 
ΑΓΗΑ 
ΣΡΗΑΓΟ 1400000 5 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

31 
ΦΡΟΤΡΗΟ 
ΦΟΡΣΔΣΑ 8500 153 33,33% 43,79% 18,30% 3,92% 0,65% 100,00% 

32 

ΚΑΘΔΓΡΗΚΟ 
ΝΑΟ ΑΓΗΟΤ 
ΜΖΝΑ 416000 15 53,33% 40,00% 6,67% 0,00% 0,00% 100,00% 

33 ΦΑΗΣΟ 241000 37 43,24% 45,95% 5,41% 5,41% 0,00% 100,00% 

34 

ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚ
Ο ΥΧΡΟ 
ΚΝΧΟΤ 2860000 522 37,36% 30,65% 21,84% 7,28% 2,87% 100,00% 

35 
ΦΑΡΑΓΓΗ 
ΗΜΠΡΟΤ 49500 8 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

36 
ΘΑΛΑΟΚΟ
ΜΟ 20400 99 42,42% 32,32% 19,19% 5,05% 1,01% 100,00% 

37 

ΗΣΟΡΗΚΟ -
ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ 
ΜΟΤΔΗΟ 453000 25 60,00% 24,00% 4,00% 

12,00
% 0,00% 100,00% 

38 
ΠΑΡΑΛΗΑ 
ΦΑΡΟΜΟΤΡΑ 123500 20 55,00% 25,00% 15,00% 0,00% 5,00% 100,00% 

39 

ΦΑΡΑΓΓΗ 
ΑΓΗΟΤ 
ΑΝΣΧΝΗΟΤ( 
ΠΑΣΟΤ) 22000 13 61,54% 38,46% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

40 
ΔΝΔΣΗΚΟ 
ΛΗΜΑΝΖ  81600 44 40,91% 31,82% 15,91% 9,09% 2,27% 100,00% 

41 

ΜΟΤΔΗΟ 
ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗ
ΚΖ 25800 6 83,33% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

42 ΚΟΤΛΔ 8630000 27 37,04% 44,44% 18,52% 0,00% 0,00% 100,00% 

43 
ΔΝΔΣΗΚΑ 
ΣΔΗΥΖ 53000 25 44,00% 36,00% 12,00% 4,00% 4,00% 100,00% 

44 
ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚ
Ο ΜΟΤΔΗΟ  1140000 138 36,96% 27,54% 23,19% 9,42% 2,90% 100,00% 

45 

ΜΟΤΔΗΟ 
ΚΡΖΣΗΚΖ 
ΔΘΝΟΛΟΓΗΑ 26600 10 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

46 
ΠΑΡΑΛΗΑ 
ΜΑΡΑΘΗ 139000000 15 40,00% 46,67% 6,67% 6,67% 0,00% 100,00% 

47 
ΠΖΛΑΗΟ 
ΜΗΛΑΣΟΤ 41100 4 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

48 
ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚ
Ο ΥΧΡΟ 1120000 58 31,03% 41,38% 18,97% 5,17% 3,45% 100,00% 



 

 

ΜΑΛΗΧΝ 

49 

ΠΖΛΗΑ 
ΓΗΚΣΑΗΟΤ 
ΑΝΣΡΟΤ 6290 26 34,62% 46,15% 7,69% 

11,54
% 0,00% 100,00% 

50 
ΑΡΥΑΗΑ ΠΟΛΖ 
ΣΖ ΛΑΣΧ 70200 4 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

51 

ΠΑΡΑΛΗΑ ΣΖ 
ΓΔΧΡΓΗΟΤΠΟ
ΛΖ 1660000 23 47,83% 30,43% 13,04% 8,70% 0,00% 100,00% 

52 ΠΑΡΑΛΗΑ ΒΑΗ 767000000 28 17,86% 60,71% 21,43% 0,00% 0,00% 100,00% 

53 

ΠΑΡΑΛΗΑ 
ΦΡΑΓΚΟΚΑΣ
ΔΛΛΟ 178000 7 42,86% 42,86% 14,29% 0,00% 0,00% 100,00% 

54 
ΚΡΖΝΖ 
ΜΟΡΟΕΗΝΗ 4060 39 25,64% 41,03% 28,21% 2,56% 2,56% 100,00% 

55 

ΠΑΡΑΛΗΑ 
ΜΟΝΟΝΑΤΣΖ
 26200 18 33,33% 38,89% 22,22% 5,56% 0,00% 100,00% 

56 
ΜΗΚΡΟ 
ΑΜΜΟΤΓΗ 61300 3 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

57 

ΠΑΡΑΛΗΑ 
ΑΓΗΑ 
ΜΑΡΗΝΑ 1250000 10 40,00% 20,00% 40,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

58 
ΚΣΗΡΗΟ 
ΛΟΣΕΗΑ 23800 18 27,78% 38,89% 27,78% 0,00% 5,56% 100,00% 

59 
ΜΟΝΗ 
ΣΟΠΛΟΤ 404000000 10 20,00% 60,00% 20,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

60 
ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚ
Ο ΜΟΤΔΗΟ 162000 30 36,67% 26,67% 10,00% 

20,00
% 6,67% 100,00% 

61 

ΠΑΡΑΛΗΑ 
ΚΟΡΑΚΑ 
(ΡΟΓΑΚΗΝΟ) 60800 7 42,86% 28,57% 28,57% 0,00% 0,00% 100,00% 

62 ΓΟΡΣΤΝΑ 146000 4 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

63 
ΠΖΛΑΗΟ 
ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ 92500 2 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

64 
ΝΑΟ ΑΓΗΟΤ 
ΜΑΡΚΟΤ 136000 8 25,00% 37,50% 37,50% 0,00% 0,00% 100,00% 

65 
ΦΑΡΑΓΓΗ ΣΧΝ 
ΝΔΚΡΧΝ 92700 2 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

66 
ΠΑΡΑΛΗΔ 
ΗΣΡΟΤ 363000 2 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

67 
ΑΡΥΑΗΑ 
ΔΛΔΤΘΔΡΝΑ 29900 10 40,00% 20,00% 20,00% 

10,00
% 

10,00
% 100,00% 

68 
ΠΑΡΑΛΗΑ 
ΚΟΜΟ 1500000 1 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

69 
ΠΑΡΑΛΗΑ 
ΠΛΑΣΑΝΗΑ 285000 16 0,00% 56,25% 43,75% 0,00% 0,00% 100,00% 

70 
ΛΗΜΝΖ 
ΒΟΤΛΗΜΔΝΖ 43700 4 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

71 
ΠΖΛΗΔ ΣΑ 
ΜΑΣΑΛΑ 68900 8 37,50% 25,00% 12,50% 

25,00
% 0,00% 100,00% 

72 

ΦΑΡΑΓΓΗ 
ΑΓΗΑ 
ΔΗΡΖΝΖ 339000 5 20,00% 60,00% 20,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

73 
ΠΖΛΗΑ 
ΜΔΛΗΓΟΝΗΟΤ 217000 3 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 



 

 

74 ΑΜΜΟΤΓΑΡΑ 198563 15 13,33% 33,33% 33,33% 
20,00

% 0,00% 100,00% 
 

 

 


