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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα εργασία εκπονείται από την εταιρεία «Ανέλιξις Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.» στο 

πλαίσιο του τμήματος Β της υπ' αριθμόν 286/25-04-2018 υπογραφείσας σύμβασης παροχής 

υπηρεσίας για την εκπόνηση της Μελέτης - Εμπειρογνωμοσύνης για την ανάπτυξη 

εναλλακτικών δραστηριοτήτων στο Γεωπάρκο Ψηλορείτη (Παραδοτέο 5.1.2) της Πράξης 

«ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS» και 

Ακρωνύμιο “GEO-IN” στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος  Συνεργασίας INTERREG V-A 

Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» 

Στόχος της πράξης και βασική προτεραιότητά της είναι η υποστήριξη της κοινής προσπάθειας 

των Εταίρων για την ανάπτυξη του Γεωτουρισμού, με υψηλές ποιοτικά προδιαγραφές, η 

διαφοροποίηση και η ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και εν γένει η αυτοτροφοδοτούμενη 

βιώσιμη ανάπτυξη. Η διαδικασία επίτευξης του παραπάνω κεντρικού στόχου, συνίσταται στη 

συνεργασία για το σχεδιασμό και υλοποίηση κοινών δράσεων, καθώς και στο συντονισμένο 

χαρακτήρα της παρέμβασης που είναι ολοκληρωμένη για να καλύπτει το σύνολο των 

διαστάσεων του προβλήματος.  

Στο έργο συμμετέχουν πέντε Εταίροι  από την Κύπρο και την Ελλάδα και συγκεκριμένα:  

1. Α.Κ.Ο.Μ.Μ. Ψηλορείτης Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Κύριος Δικαιούχος 

2. Δήμος Σητείας (Δικαιούχος 2) 

3. Πανεπιστήμιο Κρήτης/ Μ.Φ.Ι.Κ. (Δικαιούχος 3) 

4. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου (Δικαιούχος 4) 

5. Αναπτυξιακή Εταιρία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους ΛΤΔ (Δικαιούχος 5) 

6. Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κύπρου 

(Δικαιούχος 6) 

Η Μελέτη - Εμπειρογνωμοσύνη για την ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων στο 

Γεωπάρκο Ψηλορείτη διαρθρώνεται σε δύο φάσεις, καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει τα 

εξής παραδοτέα: 

Φάση 1 
Αποτύπωση, Ανάλυση και Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης του γενικού και 

του τουριστικού προφίλ της περιοχής του Γεωπάρκου Ψηλορείτη 

Φάση 2 
Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων στο Γεωπάρκο 

Ψηλορείτη. 
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Το παρόν κείμενο αποτελεί την Φάση 2 της προαναφερθείσας μελέτης και ο ακόλουθος πίνακας 

παρουσιάζει εν συντομία τo κάθε ένα από τα κεφάλαια της. 

Κεφάλαιο 1 

Στο 1ο κεφάλαιο της φάσης 2 της μελέτης πραγματοποιείται η ανάλυση SWOT 

όπου παρουσιάζονται τα ισχυρά και αδύνατα σημεία και αναλύονται οι 

ευκαιρίες και οι απειλές στην περιοχή του Πάρκου. 

Κεφάλαιο 2 

Στο επόμενο κεφάλαιο «Ιεράρχηση αναγκών και βιωσιμότητα της ανάπτυξης 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού» καταγράφονται και αναλύονται οι ανάγκες 

του πάρκου και καθορίζονται οι στόχοι ώστε να καταστεί το πάρκο προορισμός 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

Κεφάλαιο 3 

Στο 3ο κεφάλαιο διατυπώνονται προτάσεις για την βελτίωση και την ανάπτυξη 

των εναλλακτικών δραστηριοτήτων και πραγματοποιείται προτεινόμενη 

κοστολόγηση. 

Κεφάλαιο 4 

Το 4ο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζει τα συμπεράσματα που προκύπτουν 

από την ανάπτυξη της 2ης φάσης της μελέτης 
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 SWOT  ANALYSIS  

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν, 

ενισχύουν αλλά και εκείνοι που αναστέλλουν την περιοχή του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη 

από το να καθιερωθεί ως ένας προορισμός εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 

Για να γίνει η αξιολόγηση της περιοχής του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη έγινε χρήση της 

μεθόδου S.W.O.T. Με τη μέθοδο S.W.O.T. γίνεται ανάλυση των ισχυρών και αδύνατων 

σημείων καθώς και ανάλυση των ευκαιριών και των απειλών στην περιοχή του Πάρκου. 

 

Εικόνα 2.1-1: Τυπική διάταξη SWOT Analysis 

 

Όσον αφορά τη διατύπωση προτάσεων, η τεχνική που χρησιμοποιείται αφορά στη 

συνδυασμένη ανάγνωση των τεταρτημορίων της SWOT Analysis ανά ζεύγος (δυνατά σημεία 

– ευκαιρίες, αδύνατα σημεία – ευκαιρίες, δυνατά σημεία – απειλές, αδύνατα σημεία – 

απειλές). Με αυτόν τον τρόπο προκύπτουν οι προτάσεις κατευθύνσεων πολιτικής 

(policychoises) που περιγράφονται στο παρακάτω σχήμα. 

Πίνακας 2.1-1: Χρήση μεθόδου SWOT για την κατάρτιση προτάσεων κατευθύνσεων πολιτικής 

 Δυνατά Σημεία Αδύνατα Σημεία 

Ευκαιρίες Επιταχυντικές Πολιτικές Διαρθρωτικές Πολιτικές 

Απειλές Σταθεροποιητικές Πολιτικές Προληπτικές Πολιτικές 

  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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  ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

• Ύπαρξη μεγάλου αριθμού Γεωτόπων και βιότοπων εντός των 

ορίων του Φυσικού Πάρκου 

• Ύπαρξη σημαντικού αριθμού περιπατητικών και φυσιολατρικών 

διαδρομών 

• Ύπαρξη πλήθους λαϊκών καλλιτεχνών οι οποίοι διαθέτουν 

επισκέψιμα εργαστήρια 

• Ύπαρξη αξιόλογων φυσιολατρικών και πολιτιστικών μνημείων 

εντός του Φυσικού Πάρκου 

• Ύπαρξη προτεινόμενων οδικών διαδρομών για ολοκληρωμένες 

περιηγήσεις εντός του Πάρκου 

• Ύπαρξη Κέντρων Πληροφόρησης στα Ανώγεια και στη Γέργερη 

• Ύπαρξη ορισμένων περιοχών με σημαντική ξενοδοχειακή 

υποδομή 

• Ύπαρξη μεγάλου αριθμού αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων 

• Ύπαρξη οικολογικών πόρων και δυνατότητας περιβαλλοντικής 

παρατήρησης  

• Ορισμένες περιοχές διαθέτουν ελάχιστες ξενοδοχειακές 

υποδομές 

• Υπάρχουν ελλείψεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

δασικών δρόμων δε πολλές περιοχές 

• Σε πολλά σημεία απαιτούνται επεμβάσεις βελτίωσης του 

υπάρχοντος  επαρχιακού και διαδημοτικού οδικού δικτύου 

• Δεν υφίστανται Ζ.Ο.Ε. σε πολλές περιοχές του Φυσικού 

Πάρκου 

• Υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος από την αλόγιστη 

χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και άλλες ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες 

• Έλλειψη ζωνών αντιπυρικής προστασίας που δημιουργούν 

υψηλό κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς 

• Έλλειψη υποδομών για άσκηση εναλλακτικών τουριστικών 

δραστηριοτήτων στην περιοχή του Φυσικού πάρκου και 

ελλιπής συντήρηση των υφιστάμενων 
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• Εκπόνηση πολλών μελετών κατά το παρελθόν σχετικά με την 

περιοχή μελέτης 

• Χαμηλή περιβαλλοντική επιβάρυνση 

• Ύπαρξη ορεινών καταφυγίων σε διάφορες τοποθεσίες της 

περιοχής μελέτης 

• Πλούσια χλωρίδα και πανίδα στην περιοχή του φυσικού πάρκου 

• Ένταξη ορισμένων περιοχών του Φυσικού Πάρκου στο Δίκτυο 

«ΦΥΣΗ 2000» 

• Ύπαρξη πολλών μικρών και μεγάλων παραδοσιακών οικισμών 

που αναπτύσσονται εντός των ορίων του Φυσικού Πάρκου 

• Ύπαρξη μεγάλου αριθμού σπηλαίων εντός του Φυσικού Πάρκου 

• Ύπαρξη μεγάλου αριθμού φαραγγιών εντός του Φυσικού 

Πάρκου 

• Ύπαρξη εμπειρίας από την εφαρμογή των προγραμμάτων 

LEADER 

• Αυξητική τάση βελτίωσης των βασικών υποδομών από άλλα 

κοινοτικά και εθνικά προγράμματα 

•  

• Χαμηλός βαθμός συνεργασιών και συνέργειας 

• Χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού 
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

• Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην περιοχή του 

Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη 

• Η δημιουργία ενός νέου τουριστικού προϊόντος που θα 

προσελκύσει μεγάλο αριθμό τουριστών 

• Τόνωση της τοπικής οικονομίας 

• Λόγω των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων η περιοχή μπορεί 

να αποτελέσει εναλλακτικό αυτόνομο τουριστικό προορισμό 

για όλες τις εποχές 

• Χάραξη νέων μονοπατιών και διαδρομών 

• Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από τα διαρθρωτικά ταμεία και τα 

ανταγωνιστικά προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 

2014-2020 για την ανάδειξη και προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη βιώσιμη 

τοπική ανάπτυξη  

• Αυξανόμενη τάση "απόδρασης" των κατοίκων των αστικών 

κέντρων προς το φυσικό περιβάλλον 

• Υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος από την 

υπερβόσκηση και τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα 

• Έλλειψη περιβαλλοντικής παιδείας και ευαισθητοποίησης των 

πολιτών των Δήμων της περιοχής 
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• Ενίσχυση των διατοπικών και διακρατικών συνεργασιών και της 

δικτύωσης για τη μεταφορά τεχνογνωσίας 

• Η αύξηση της ζήτησης από τους καταναλωτές για εναλλακτικές 

μορφές τουρισμού 

• Η αύξηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων των 

έργων υποδομής 

ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

• Καθιέρωση του Φυσικού Πάρκου του Ψηλορείτη ως προορισμού εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

• Δημιουργία νέων και βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών για την άσκηση εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων στο Φυσικό 

Πάρκο Ψηλορείτη 

• Η εκμετάλλευση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη των απαιτούμενων δράσεων και παρεμβάσεων 

• Η υποστήριξη της τοπικής παραγωγής και οικονομίας και εν γένει η ανάπτυξη της περιοχής του Γεωπάρκου 
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 ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Ανάλυση αναπτυξιακών αναγκών και κατάκτησης επιθυμητών 
θέσεων 

Σύμφωνα με την ανάλυση SWOT που προηγήθηκε, εντοπίστηκαν τα δυνατά και αδύνατα σημεία 

αλλά και οι ευκαιρίες και απειλές που σχετίζονται με την ανάπτυξη εναλλακτικών τουριστικών 

δραστηριοτήτων στο Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη.  

Στην περιοχή του Φυσικού Πάρκου τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί αρκετές δομές για 

την ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού, οι οποίες όμως περιορίζονται στην ανέγερση 

αγροτουριστικών καταλυμάτων και στην δημιουργία ενοποιημένων διαδρομών. Προκειμένου 

όμως να επιτευχθεί μια ισόρροπη, βιώσιμη και αειφόρος ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού 

βασική προτεραιότητα αποτελεί η ανάπτυξη νέων εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων  

και να αναβαθμιστούν οι ήδη προσφερόμενες στο Φυσικό Πάρκο. 

Για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων αυτών απαιτούνται νέες υποδομές αλλά και αναβάθμιση 

των υφιστάμενων. Όπως προκύπτει από τη SWOT ανάλυση, εκτός από τις υποδομές που 

απαιτούνται για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών, πρέπει επίσης να πραγματοποιηθούν 

έργα βελτίωσης των δασικών δρόμων, καθώς και του επαρχιακού και διαδημοτικού δικτύου. 

Επιπλέον, απαραίτητη κρίνεται η κατασκευή αρκετών αγροτουριστικών μονάδων για τη στέγαση 

των επισκεπτών καθώς και αρκετών μονάδων εστίασης. Τέλος, απαραίτητη κρίνεται η διενέργεια 

δράσεων για την καλλιέργεια αισθήματος περιβαλλοντικής ευαισθησίας στους κατοίκους και 

τους επισκέπτες του Φυσικού Πάρκου με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος. 

Για τον προσδιορισμό ενός στρατηγικού σχεδιασμού βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και 

αξιοποίησης του Ψηλορείτη, το ΑΚΟΜΜ στα πλαίσια υλοποίησης των διάφορων αναπτυξιακών 

προγραμμάτων του, έχει προσδιορίσει τις προϋποθέσεις βιωσιμότητας της και σε ένα δεύτερο 

στάδιο το χαρακτήρα και τα κριτήρια της τουριστικής – οικολογικής αξιοποίησης ως μορφής 

ήπιας τουριστικής ανάπτυξης. 

Η φιλοσοφία που εισάγει η Τοπική Ομάδα Δράσης στη διαδικασία ανάπτυξης του Φυσικού 

Πάρκου Ψηλορείτη, σχετίζεται με τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες βιωσιμότητας της ήπιας 

τουριστικής ανάπτυξης. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι: 

2.1.1 Αναπτυξιακή Δεκτικότητα 

Η δεκτικότητα της περιοχής του Ψηλορείτη αναφορικά με τις εν γένει δυνατότητες τουριστικής 

ανάπτυξης της, αλλά και ειδικά με ήπιο τρόπο, αναφέρεται σε μία ακολουθία παραμέτρων που 

συνθέτουν τις δυνατότητες της να ικανοποιήσει τις προϋποθέσεις εφαρμογής του αναπτυξιακού 
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σχεδιασμού. Καταρχήν, η δημογραφική εικόνα και τάση στην περιοχή, πιστοποιεί την παρουσία 

ικανού πληθυσμιακού μεγέθους, με άλλα λόγια την ύπαρξη και τις δυνατότητες διατήρησης ενός 

ζωντανού κοινωνικού και παραγωγικού πυρήνα και «δεξαμενής» απασχόλησης. 

 Επίσης, στα ειδικά μεγέθη εργατικού δυναμικού και απασχόλησης, διαπιστώνεται εν γένει η 

δεκτικότητα για μία επιπλέον παραγωγική δραστηριότητα.  

Μείζονος σημασίας είναι όμως και η ανάγκη ενίσχυσης υφισταμένων η και δημιουργία νέων 

τοπικών αναπτυξιακών φορέων, που κατέχουν ή θα μπορούν να αναπτύξουν την αναγκαία 

τεχνογνωσία υποστήριξης του αναπτυξιακού σχεδιασμού, σε επίπεδο υλοποίησης. 

Παρά το γεγονός ότι το μέσο επίπεδο των κοινωνικών - τεχνικών υποδομών και υπηρεσιών, δεν 

αναδεικνύει σημαντική ετοιμότητα, πριν την υποδοχή του επιθυμητού νέου τουριστικού 

ρεύματος, το μέγεθος των μέχρι τώρα αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων 

θεωρούμε ότι καθιστά το «έδαφος» γόνιμο και πρόσφορο.  

Σημαντικό κρίνεται το γεγονός ότι το επίπεδο κορεσμού της περιοχής από τουριστικής απόψεως 

(κύκλος ζωής – ανακάλυψη, μεγέθυνση, ωρίμανση, κορεσμός, παρακμή) επιτρέπει σημαντικές 

παρεμβάσεις τουριστικής κατεύθυνσης. 

2.1.2 Τουριστικοί Πόροι 

Η παρουσία στον Ψηλορείτη σημαντικών τουριστικών πόρων, αφενός προσδιορίζει τον βαθμό 

ελκυστικότητας και ταυτόχρονα παραπέμπει στην ύπαρξη καθοριστικών παραμέτρων (πόρων) 

στην περιοχή όπως: 

 α) περιβαλλοντικοί πόροι β) πολιτιστικοί πόροι γ) πόροι του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

Οι περιβαλλοντικοί πόροι σχετίζονται με το μεγάλο εύρος – πλούτο του φυσικού περιβάλλοντος 

της περιοχής. 

Οι πολιτιστικοί πόροι που αναφέρονται στο διαθέσιμο «απόθεμα» της περιοχής σε 

αρχαιολογικούς χώρους, μοναστήρια & εκκλησίες, ιστορικά μνημεία, λαϊκή αρχιτεκτονική κ.α. 

είναι σημαντικοί. 

Οι πόροι του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος όπου περιλαμβάνονται οι παραδοσιακοί οικισμοί 

και τα λοιπά αξιόλογα αν και μη χαρακτηρισμένα οικιστικά σύνολα, οι κρήνες, τα γεφύρια, ο 

τοπικός ηθογραφικός – λαογραφικός πλούτος (ήθη, έθιμα αξίες), οι παραδοσιακές τέχνες, η 

χειροτεχνία και η τοπική γαστρονομία, είναι αξιοσημείωτοι. 

Περισσότερο όμως σημασία για τα τρία επιμέρους στοιχεία των τουριστικών πόρων, έχει η 

διαπίστωση για την συνύπαρξη (υπάρχοντος και λανθάνοντος) αυτού αποθέματος στην περιοχή, 

εις τρόπον ώστε το «δίκτυο» τους να δύναται να αξιοποιηθεί τουριστικά. 
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2.1.3 Προσπελασιμότητα 

Ενισχυτικό της ύπαρξης του σημαντικού δικτύου τουριστικών πόρων του Ψηλορείτη ικανού 

μεγέθους, ώστε να χαρακτηρίζεται ελκυστικό για επίσκεψη και παραμονή, κρίνεται σημαντικά 

ικανοποιητική η προσπελασιμότητα (επαρκές οδικό δίκτυο) στην περιοχή το οποίο διασφαλίζει 

απρόσκοπτη ροή τουριστών σε μόνιμη βάση από τα αστικά κέντρα και τις αναπτυγμένες 

τουριστικά περιοχές. 

Το οδικό δίκτυο παρά το γεγονός των χαμηλών τεχνικών χαρακτηριστικών του κρίνεται ασφαλές 

και αυτό που χρειάζεται είναι η συνεχής συντήρηση του και η σωστή και επαρκής σήμανση του.  

2.1.4 Επίπεδο Υποδομών Κατάλυσης και εστίασης 

Το τουριστικό κύκλωμα, Ζήτηση – Διακίνηση – Προσφορά, εμπεριέχει ως βασικό συστατικό 

ανάπτυξης την προσφορά καταλυμάτων και εστιατορίων ως στοιχείο ελκυστικότητας και 

προϋπόθεση παραμονής μέρους του τουριστικού ρεύματος. Ο αριθμός και η ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, των καταλυμάτων και των καταστημάτων στον Ψηλορείτη δεν έχει 

καλύψει ακόμα εκείνο το επιθυμητό επίπεδο φέρουσας ικανότητας της περιοχής. 

Κύριος στόχος θα πρέπει να είναι ο χαρακτήρας τους να συνάδει με την ανάπτυξη του 

εναλλακτικού – θεματικού τουρισμού και η ποιότητα τους να ικανοποιεί τις ανάγκες του 

σύγχρονου, απαιτητικού και εκλεκτικού τουρίστα – περιηγητή για να μπορεί να ισχυροποιηθεί 

το τουριστικό προϊόν της Γής του Ψηλορείτη.  

2.1.5 Φήμη 

Η Φήμη η οποία συνιστά τον άυλο πόρο της περιοχής (τουριστική εικόνα – image) και 

αναφέρεται στη μέχρι σήμερα, αλλά και στη μελλοντική, διάδοση με την ανθρώπινη επαφή της 

καλής εικόνας, των θετικών εντυπώσεων και της εν γένει ξεχωριστής φυσιογνωμίας του 

Ψηλορείτη διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρξουν οι 

δράσεις εκείνες που θα την προστατέψουν αλλά και θα την επεκτείνουν. 

Θετικό στοιχείο βιωσιμότητας της περιοχής του Ψηλορείτη θεωρείται το μέγεθος της φήμης της 

(υψηλή), η απήχηση της (τοπική και υπερτοπική) και η διαχρονικότητα της (παρελθόν, παρόν, 

μέλλον) που προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά και την ταυτότητά της, τόσο 

από την πλευρά της ζήτησης, όσο και από την πλευρά της προσφοράς, και πάνω από όλα τη 

μελλοντική προοπτική της. 

Συμπερασματικά, για την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος 

στο Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη απαιτείται η υιοθέτηση μιας γενικότερης στήριξης αλλά και η 

εγκατάσταση ενός μηχανισμού διαχείρισης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής για την 

αναβάθμιση και αποτελεσματικότερη προβολή του οποίου απαιτούνται να γίνουν διάφορων 

ειδών επενδύσεις σε όλη την έκταση του Πάρκου.  
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Για τις ανάγκες τις παρούσας μελέτης θα μελετηθούν οι απαραίτητες Ιδιωτικές και Δημόσιες 

επενδύσεις για την ολοκλήρωση των καθαρά τουριστικών δικτύων και υποδομών των νέων 

μορφών τουρισμού. Τέτοιες επενδύσεις μπορούν να θεωρηθούν εκείνες που εξυπηρετούν τις 

εξής δραστηριότητες: 

• Αγροτουρισμός 
• Φυσιολατρικός Τουρισμός 
• Ορειβασία / οδοιπορία 
• Χιονοδρομία πίστας 
• Οδοιπορική χιονοδρομία 
• Ορειβατικά καταφύγια 
• Ορεινή ποδηλασία 
• Ιππασία 
• Περιπέτειες σε υδάτινους πόρους 
• Εντατικές περιπέτειες 

Οι επενδύσεις που εξυπηρετούν τις παραπάνω δραστηριότητες ενδιαφέρουν κυρίως ιδιώτες 

επιχειρηματίες η και ΟΤΑ που διαθέτουν μηχανισμούς ανάλογους (αναπτυξιακές εταιρείες 

τουρισμού και αναψυχής) και το ύψος τους ανά μονάδα δεν είναι υψηλό,( εκτός από την 

περίπτωση των χιονοδρομικών κέντρων). 

Άλλα έργα βελτίωσης της βασικής υποδομής για την ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού μπορεί 

να είναι αποκατάσταση / δημιουργία ορεινών μονοπατιών και ορεινών καταφυγίων.  

 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 

Όπως έχει προαναφερθεί, στην παρούσα μελέτη γίνεται διερεύνηση ανάπτυξης εναλλακτικών 

τουριστικών δραστηριοτήτων στο Φυσικό Πάρκου Ψηλορείτη με σκοπό τη συγκροτημένη ένταξή 

τους στο εναλλακτικό τουριστικό προϊόν που έχει ήδη δημιουργηθεί και συνεχώς αναπτύσσεται 

στην περιοχή.   

Μέχρι σήμερα, η τουριστική ανάπτυξη της Ορεινής Κρήτης βασίστηκε απλώς στην ανάδειξη 

μεμονωμένων τουριστικών σημείων που δε συνδέονται μεταξύ τους σε ένα δίκτυο προορισμών. 

Σήμερα, για να καταστεί το Φυσικό Πάρκου Ψηλορείτη ένας ανταγωνιστικός προορισμός 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού απαιτείται η υλοποίηση ολοκληρωμένων σχεδιασμών και 

δικτυώσεων και η διασύνδεση τους με πρόσθετες υποδομές και παρεμβάσεις έτσι ώστε όλες 

μαζί να συγκροτούν ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υποδομών εναλλακτικού τουρισμού με ποικιλία 

ευκαιριών περιήγησης, αναψυχής, διαμονής, αναβαθμισμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και 

υποστήριξης και καινοτόμες πρακτικές διαχείρισης. 

Επιμέρους στόχοι από την καθιέρωση του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη ως προορισμού 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού αποτελούν: 

• Η βελτίωση της ταυτότητας και της εικόνας των περιοχών του Φυσικού Πάρκου 
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• Η αύξηση της επισκεψιμότητας στις περιοχές αυτές 
• Η έκφραση της ταυτότητας των περιοχών του Φυσικού Πάρκου μέσα από την δημιουργία 

δικτυώσεων 
• Η δημιουργία υψηλής προστιθέμενης αξίας με την ήπια ανάπτυξη της κάθε περιοχής, 

μέσα από την ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και τη 
δημιουργία ενός ελκυστικού τουριστικού προϊόντος 

• Η καλλιέργεια οικολογικού αισθήματος στους κατοίκους αλλά και στους επισκέπτες του 
Φυσικού Πάρκου βοηθώντας στην προστασία του πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος της 
περιοχής 

• Η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και διαφοροποίηση της οικονομίας της ορεινής 
υπαίθρου, με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων συμπληρωματικών του κτηνοτροφικού - 
γεωργικού τομέα  

• Η δημιουργία θέσεων εργασίας και συγκράτηση κυρίως των νέων στην περιοχή 
• Η ορθολογική και ήπια αξιοποίηση των φυσικών πόρων και διατήρηση και ανάδειξη των 

ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων και της ιδιαίτερης τοπικής ταυτότητας 

Τους παραπάνω επιμέρους στόχους εξυπηρετεί η ενσωμάτωση νέων εναλλακτικών μορφών 

δραστηριοτήτων αλλά και η βελτίωση των ήδη προσφερόμενων στο Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη 

που θα στηρίζεται: 

• στην αξιοποίηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος,  
• στη παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων υψηλής ποιότητας ονομασίας προέλευσης, 
• στη ανάπτυξη και ανάδειξη περιοχών ή τόπων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, μπορούν να 

συμβάλουν στην συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού και γενικότερα στην ανάπτυξη. 

Η τουριστική ανάπτυξη θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης 

που θα στοχεύει στη βελτίωση της κοινωνικής και τεχνικής υποδομής και στη διεύρυνση του 

φάσματος των τοπικών φορέων που συμμετέχουν στην όλη αναπτυξιακή διαδικασία του 

Ψηλορείτη.  

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται στην συμμετοχή ειδικών ομάδων του πληθυσμού - 

κυρίως των νέων και των γυναικών οι οποίες ιστορικά έχουν διαδραματίσει σοβαρό ρόλο στις 

παραγωγικές δραστηριότητες της περιοχής - σε προγράμματα ανάπτυξης του αγροτουρισμού 

καθώς και άλλων εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθούν οι 

προϋποθέσεις για τη συγκράτηση και διανομή των εισοδημάτων στο τοπικό επίπεδο, ενώ 

παράλληλα θα δημιουργηθούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και άλλων οικονομικών 

και κοινωνικών δραστηριοτήτων. 

Το περιβάλλον και ο πολιτισμός της περιοχής μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά στοιχεία για 

την τουριστική ανάπτυξή της. Όμως για την αξιοποίηση αυτών των στοιχείων απαιτούνται ο 

σχεδιασμός και η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης συνεκτικής και αποτελεσματικής πολιτικής 

που ασκείται παράλληλα, συγκροτημένα και με σαφείς ρόλους, τόσο από τους φορείς που είναι 

αρμόδιοι για τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, όσο και από τους φορείς στην 
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αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα θέματα της προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης του 

φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

Απαραίτητες παράμετροι σε αυτόν το σχεδιασμό του τουριστικού προϊόντος του Ψηλορείτη, 

είναι η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης και των διατηρητέων αξιών του Ψηλορείτη 

που αποτελούν και τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα του Φυσικού Πάρκου.
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 ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ/ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Όπως έχει προαναφερθεί, στη μελέτη αυτή γίνεται διερεύνηση ανάπτυξης εναλλακτικών 

τουριστικών δραστηριοτήτων που μπορούν να αναπτυχθούν άμεσα στην περιοχή του Φυσικού 

Πάρκου Ψηλορείτη με σκοπό τη συγκροτημένη ένταξη τους στο εναλλακτικό προϊόν που έχει ήδη 

δημιουργηθεί και συνεχώς αναπτύσσεται. Στα πλαίσια της μελέτης αυτής, καταρτίζεται 

παρακάτω ένα σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη νέων εναλλακτικών τουριστικών 

δραστηριοτήτων και τη βελτίωση των ήδη υφιστάμενων.  

Ο εναλλακτικός τουρισμός αποτελεί ένα τμήμα των ειδικών μορφών τουρισμού, ο οποίος 

χαρακτηρίζεται από ένα ειδικό κίνητρο που διέπει τον τουρίστα, ο οποίος αναζητά έναν 

διαφορετικό τρόπο διακοπών από τον συνηθισμένο οργανωμένο μαζικό. Ο διαφορετικός αυτός 

τρόπος διακοπών δεν έχει σκοπό να βλάψει τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον, αντίθετα 

προσπαθεί να προστατέψει το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον καθώς και την τοπική 

κουλτούρα του τόπου στο οποίο βρίσκεται.  

Ο εναλλακτικός τουρισμός συνεπώς, ορίζεται ως το σύνολο των ολοκληρωμένων τουριστικών 

υπηρεσιών, οι οποίες διακρίνονται από εξειδίκευση ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και 

προτιμήσεις των πελατών τους, απευθύνονται σε ένα εξειδικευμένο κοινό, στηρίζονται σε 

οικολογικά ανεκτές και ήπιες δραστηριότητες, ενώ αναδεικνύουν χωρίς να καταστρέφουν τα 

φυσικά κάλλη μιας περιοχής. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν, πως ο εναλλακτικός τουρισμός απευθύνεται σε τουρίστες οι οποίοι 

έχουν ανάγκη για δράση και συμμετοχή στις διακοπές τους και όχι για παθητική απόλαυση του 

ήλιου, της θάλασσας και της παραλίας ενός τόπου. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση που προηγήθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια 

συμπεραίνουμε πως οι κυριότερες εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες που μπορούν να 

αναπτυχθούν στο Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη είναι οι παρακάτω: 

• Πεζοπορία – Ορειβασία 
• Σπηλαιολογικές δραστηριότητες 
• Χιονοδρομικές δραστηριότητες 
• Ποδηλατικές δραστηριότητες 
• Αναρριχητικές δραστηριότητες 
• Λοιπές αθλητικές δραστηριότητες 
• Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
• Γαστρονομικές δραστηριότητες 
• Δραστηριότητες σχετικές με τον: 
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o Θρησκευτικό τουρισμό 
o Αρχιτεκτονικό τουρισμό 
o Λαογραφικό τουρισμό 
o Πολιτιστικό – αρχαιολογικό τουρισμό 

Παρακάτω θα γίνει ανάλυση των χωρικών ενοτήτων στις οποίες χωρίζεται το Φυσικό Πάρκο 

Ψηλορείτη και θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες οι 

οποίες προτείνονται καθώς και οι βελτιώσεις που απαιτούνται στις ήδη υφιστάμενες. 

 ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Σύμφωνα με προηγούμενη ολοκληρωμένη μελέτη που αφορούσε τη δημιουργία περιπατητικών 

φυσιολατρικών διαδρομών και μονοπατιών στην περιοχή του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη, η 

συνολική περιοχή του πάρκου χωρίζεται σε τέσσερις  περιοχές. Ο καθορισμός των περιοχών 

αυτών καθορίστηκε ακολουθώντας μια μεθοδολογία που περιλαμβάνει δύο σκέλη: 

• Στο πρώτο σκέλος προσδιορίζονται οι γεωγραφικές ενότητες που διαμορφώθηκαν 
ιστορικά στην περιοχή του Ψηλορείτη με βάση τα ιδιαίτερα γεωγραφικά 
κοινωνικοοικονομικά και πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά. 

• Στο δεύτερο σκέλος οι ευρύτερες αυτές ενότητες, αξιολογούνται λεπτομερειακά ως προς 
τα κριτήρια που είχαν τεθεί σαν προϋποθέσεις βιωσιμότητας: δηλ. τους τουριστικούς 
πόρους που διαθέτουν, τη δυνατότητα προσπελασιμότητάς τους, την υφιστάμενη 
τουριστική τους υποδομή, με στόχο τον προσδιορισμό συνεκτικών περιοχών που θα 
μπορούσαν να παρέχουν μια ποικιλία ολοκληρωμένων τουριστικών δραστηριοτήτων και 
υπηρεσιών. 

Πιο αναλυτικά οι τέσσερις αυτές περιοχές χωρίζονται ως εξής: 

➢ ΠΕΡΙΟΧΗ 1: Β. Ψηλορείτης – Ορεινός Μυλοπόταμος – Μαλεβίζι 
➢ ΠΕΡΙΟΧΗ 2: Ταλαία Όρη – Πεδινός Μυλοπόταμος – Αρκάδι 
➢ ΠΕΡΙΟΧΗ 3: Αμάρι – Ν.Δ. Ψηλορείτης 
➢ ΠΕΡΙΟΧΗ 4: Πάνω ρίζα – Ν.Α. Ψηλορείτης 

Στο χάρτη που ακολουθεί απεικονίζονται οι 4 χωρικές ενότητες στις οποίες χωρίζεται το Φυσικό 

Πάρκο Ψηλορείτη για τη μελέτη ανάπτυξης / βελτίωσης εναλλακτικών δραστηριοτήτων στο 

πάρκο. Πιο αναλυτικά δεδομένα αναφέρονται στην ιστοσελίδα: 

http://staridasgeography.gr/psiloritis-geotourism/ 

 

 

http://staridasgeography.gr/psiloritis-geotourism/
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Εικόνα 3.2-1: Χωρικές ενότητες Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη για τη μελέτη ανάπτυξης / βελτίωσης 
εναλλακτικών δραστηριοτήτων  

 
Πηγή: http://staridasgeography.gr/psiloritis-geotourism/ 

 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

3.3.1 ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ – ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ 

Η πεζοπορία καθώς και η ορεινή πεζοπορία και η ορειβασία είναι οι πιο διαδεδομένες 

εναλλακτικές δραστηριότητες καθώς απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες, και επιπλέον ο καθένας 

μπορεί να επιλέξει μια πεζοπορική διαδρομή της αρεσκείας του καθώς και πολυήμερα trecking 

ανάλογα με τις ικανότητές του. 

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της πεζοπορίας είναι η πολυήμερη παραμονή των 

επισκεπτών σε μια περιοχή και όχι απλά μια ημερήσια εκδρομή τους. Στην Ελλάδα η πεζοπορία 

http://staridasgeography.gr/psiloritis-geotourism/
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δεν είναι ακόμα ανεπτυγμένη αρκετά σε σχέση με το εξωτερικό. Ένα μεγάλο μέρος των 

τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα και την Κρήτη κάθε χρόνο ασχολείται με την 

πεζοπορία. Η Κρήτη λόγω των καλών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο νησί σχεδόν καθ’ 

όλη τη διάρκεια του χρόνου προσφέρεται ιδιαιτέρως για την ανάπτυξη της δραστηριότητας της 

πεζοπορίας, προσφέροντας τη δυνατότητα επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου της περιοχής. 

Τα ορειβατικά - πεζοπορικά μονοπάτια εξυπηρετούν τη δασική αναψυχή, τον ορεινό τουρισμό 

και οικοτουρισμο καθώς και την προσέγγιση δύσβατων περιοχών ή σημείων στην ύπαιθρο, 

παραδοσιακών οικισμών και ταυτόχρονα συμβάλουν στην προβολή της φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την καλύτερη προστασία τους. Εκτός 

από ορεινές, ημιορεινές και πεδινές περιοχές μπορούν να διασχίζουν, παραλίμνια, 

παραθαλάσσια και παραποτάμια φυσικά τοπία καθώς και να διασχίζουν προστατευόμενες 

περιοχές ή και κάθε τύπο οικοτόπου πλην όσων είναι ευαίσθητοι και πιθανώς επικίνδυνοι για 

τους περιπατητές (π.χ. ενεργοί τυρφώνες) ή φιλοξενούν ευαίσθητα είδη χλωρίδας και πανίδας 

(π.χ. σπήλαια με χειρόπτερα/νυχτερίδες σε φάση διαχείμασης, ξεκούρασης ή θηλασμού). 

Στην περιοχή του Φυσικού Πάρκου του Ψηλορείτη υπάρχουν αρκετές πεζοπορικές και 

ορειβατικές διαδρομές και μονοπάτια, η πλειοψηφία των οποίων καταγράφεται στη συνέχεια 

της μελέτης, ενώ προτείνονται και κάποιες καινούριες διαδρομές. 

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 206/Β/30-1-2017 έγινε καθορισμός των τεχνικών 

προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών 

μονοπατιών. 

Συνεπώς, στα υφιστάμενα μονοπάτια θα πρέπει να γίνουν κάποιες αναμορφώσεις ώστε να 

εναρμονιστούν με τα πρότυπα, ενώ τα καινούρια μονοπάτια θα πρέπει να χαρακτούν και να 

σημανθούν σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι υφιστάμενες διαδρομές Ε4 της περιοχής του Φυσικού Πάρκου 

Ψηλορείτη. 
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 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Ε4 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ 

3.3.1.1.1 ΔΙΑΔΡΟΜΗ: ΠΙΤΕΣ ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ – ΧΑΡΑΚΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ: 4,8 χλμ. (+4,4 χλμ. μέχρι τη Ριζηνία) 

ΩPEΣ ΔIAΔPOMHΣ: 2,5-3  ώρες (+ 2 ώρες για Ριζηνία) 

ΔYΣKOΛIA ΔIAΔPOMHΣ: Μικρός (κατάλληλη για οικογένειες και μαθητές). Ελαφρά ανηφορικός 

αν συνεχιστεί προς Ριζηνία 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ: Δεν υπάρχει 

ΒΛΑΣΤΗΣΗ: Κατά τμήματα φρυγανική, δενδρώδεις καλλιέργειες, συστάδες βελανιδιάς 

Αρχή διαδρομής 

Η αρχή της διαδρομής γίνεται από το χώρο στάθμευσης στη  θέση θέας που υπάρχει πενήντα 

μέτρα πριν τη σχετική πινακίδα με τις «Πίτες» στον παλιό επαρχιακό δρόμο προς Αγία Βαρβάρα. 

Με τη διαπλάτυνση της οδού δεν θα υπάρχουν προβλήματα εφόσον διαμορφωθεί ο χώρος σε 

θέση στάθμευσης. 

Τέλος Διαδρομής 

Ίδιο με την αρχή. 

Πρόσβαση 

Η πρόσβαση γίνεται από τον οδικό άξονα Ηρακλείου – Μεσαράς. Ο επισκέπτης μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το Υπεραστικό ΚΤΕΛ για τη Μεσαρά ή ιδιόκτητο όχημα. 

 

Περίληψη 

Οι διαδρομή προς τις «Πίτες της Γριάς», αυτούς τους ιδιαίτερους βραχώδεις σχηματισμούς και 

τη δραματική βραχώδη έξαρση του «Χάρακα» που δεσπόζει στην ομαλή κοιλάδα είναι μια 

ξεκούραστη απόδραση σε ένα όμορφο περιβάλλον που διαμόρφωσε ο άνθρωπος και η φύση. 

Πέρα από τα γεωμορφολογικά στοιχεία της περιοχής, χαρακτηριστικά των νότιων ριζών του 

Ψηλορείτη, θα συναντήσει κανείς το όμορφο συνταίριασμα των ήπιων ανθρώπινων 

καλλιεργειών με τις μικρές νησίδες της άγριας φύσης. Κατά μήκος των πολλών χωμάτινων 

διαδρομών ο περιηγητής διέρχεται από διάφορες καλλιέργειες (κυριαρχεί η ελιά Olea europaea), 

εγκαταλειμμένους αγρούς και ελαιώνες, εκτάσεις με φρυγανική βλάστηση, καθώς και 

υπολειμματικές συστάδες βελανιδιάς (Quercus pubescens). Στις διάφορες εποχές του έτους 

φύονται πολλά άγρια φυτά και λουλούδια. Τα πετρώματα της περιοχής είναι κυρίως νεογενή 

ιζήματα στα οποία κυριαρχούν ψαμμίτες και μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι με αρκετές θέσεις 

απολιθωμάτων δίθυρων και αχινών (clypeaster sp.) ηλικίας 6-7 εκατομμυρίων χρόνων. 

Παράλληλα, μέσα σε ψαμμίτες σχηματίζονται συσσωματώματα από συμπαγή ψαμμίτη, 
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σφαιρικού σχήματος που οι κάτοικοι της περιοχής ονομάζουν «ψωμιά ή πίττες του Δία». Η 

αναρρίχηση μέχρι το τέλος του μονοπατιού προς τον υστερομινωικό οικισμό της Ριζηνίας, πέρα 

από την παραπάνω κούραση προσφέρει μια εντυπωσιακή θέα όλης της λεκάνης του Ηρακλείου 

από το εκκλησάκι του Αγ. Παντελεήμονα, που δεσπόζει στη μυτερή κορυφή του λόφου της 

Πατέλας. Η ολοκλήρωση του μονοπατιού και η επιστροφή στο χώρο στάθμευσης διέρχεται του 

απότομου και κατακόρυφου βράχου που δεσπόζει στο μέσο της ρεματιάς και οι ντόπιοι 

ονομάζουν «χάρακα» ή «βούτυρο», μιας και μοιάζει σαν ο βράχος να έχει κοπεί στη μέση όπως 

το βούτυρο. Η αναρρίχηση στην κορυφή του δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη ή απαιτητική και 

προσφέρει μια ωραία θέα όλης της γύρω περιοχής. 

Περιγραφή διαδρομής 

Από το χώρο στάθμευσης (Ι2) με τους μεγάλους ευκαλύπτους και την πινακίδα ενημέρωσης (Ι1) 

ακολουθούμε το μικρό κατηφορικό χωματόδρομο που οδηγεί προς τη ρεματιά (S24). Οι πίτες της 

Γριάς είναι εμφανείς από όλο το τμήμα της κατηφορικής αυτής πορείας. Δεξιά και αριστερά 

συναντούμε φρύγανα με διάφορους αγκαθωτούς θάμνους που την περίοδο της άνοιξης 

φιλοξενούν ανάμεσά τους και προστατεύουν με τα αγκάθια τους διάφορα είδη από ορχιδέες 

(Orchis sp. Ophrys sp.). Ο πρώτος χωματόδρομος προς τα δυτικά μας οδηγεί σε μια κατακόρυφη 

τομή στα πρανή του δρόμου όπου μέσα σε ψαμμίτες διακρίνονται μικρά, σφαιρικά σώματα από 

συμπαγή ψαμμίτη, που μοιάζουν με ψωμιά (S24). Αυτά είναι τα πετρωμένα «ψωμιά ή οι πίτες 

του Δία» που σύμφωνα με την παράδοση έριξε ο Δίας από τον Όλυμπο για να βοηθήσει τους 

μινωίτες σε μια ξηρή και καθόλου παραγωγική χρονιά (I3). 

Ο κατηφορικός χωματόδρομος συναντά στη πορεία έναν άλλο χωματόδρομο που διασχίζει κατά 

μήκος τη ρεματιά (S4) και ακολουθώντας πορεία δυτική συναντούμε έναν άλλο μικρότερο 

χωματόδρομο που διασχίζει το ρέμα (S3). Μετά από διακόσια περίπου μέτρα ένας γυμνός 

βράχος στα ανατολικά του δρόμου αποτελεί από μόνος του ένα μικρό οικοσύστημα (I4). Ένα 

αχινοπόδι (Genista acanthoclada), ένα ρείκι (Erica manipuliflora), ένα μαυραγκάθι (Rhamus 

lycioides), μερικά βολβώδη και βρύα ριζώνουν μέσα στις μικρές ρωγμές του βράχου και το 

λιγοστό χώμα. Για να προσεγγίσουμε την πρώτη πίτα της Γριάς περνούμε πάνω από ένα μικρό 

πέτρινο γεφύρι (Ι5), η ομορφιά του οποίου φαίνεται μόνο από κάτω, αφού έχει σκεπαστεί με 

τσιμέντο και το χώμα του δρόμου.  

Μετά από πενήντα περίπου μέτρα συναντούμε στην άκρη ενός ελαιώνα (S5) τις πρώτες «πίτες 

της Γριάς» (I6). Οι πίτες είναι σφαιρικοί, στρογγυλεμένοι βράχοι μαργαικού ασβεστολίθου του 

Μειοκαινου (6-7 εκατομμυρίων χρόνων) διαστάσεων έως 20 περίπου μέτρων, με σχετικό 

πεπλατυσμένο σχήμα. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των βράχων αυτών είναι μια μεγάλη αυλακιά 

που συνήθως διατρέχει την περιφέρειά τους σαν περίμετρος και δίνει σε όλο το σχηματισμό την 

εικόνα ενός «χάμπουργκερ». 

Οι βραχώδεις αυτοί σχηματισμοί έχουν προκύψει από τη διάβρωση και αποσάθρωση του 
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ασβεστολίθου. Η αρχική θέση των πετρωμάτων είναι ψηλά στην κορυφή του λόφου της Πατέλας. 

Οι ασβεστόλιθοι αυτοί έχουν στρώσεις με πάχος μερικών μέτρων. Εξαιτίας της διάβρωσης 

μεγάλα κομμάτια βράχων αποκόπτονται από τα πρανή και με το χρόνο και τη βοήθεια του νερού 

της βροχής γλιστρούν προς τα βάθη της ρεματιάς. Σιγά σιγά οι βράχοι διαλύονται από το νερό 

και αποκτούν ένα σφαιρικό σχήμα. Η διάβρωση γίνεται πιο έντονη κατά μήκος της στρώσης του 

βράχου και έτσι σχηματίζεται και η περιμετρική αυλακιά. Όλες λοιπόν οι πίττες είναι κομμάτια 

βράχου που αποκόπηκε από την κορυφή του λόφου, γλίστρησαν στα χαμηλά και διαλύθηκαν 

από το νερό της βροχής παίρνοντας το σχήμα που έχουν σήμερα. 

Γύρω από την πρώτη πίτα μπορούμε τους φθινοπωρινούς μήνες να δούμε ανθισμένους κρόκους 

(Crocus laevigatus) και την αγράμπελη (Clematis cirrhosa) να αναρριχάται σε βράχια και κλαδιά 

δένδρων. 

Ξαναβρίσκοντας τον παλιό χωματόδρομο ακολουθούμε πλέον πορεία ανοδική για τις επόμενες 

πίτες περνώντας δίπλα από όμορφους ελαιώνες, συστάδες με βελανιδιές και φρυγανική 

βλάστηση. Στην επόμενη διασταύρωση με το μεγάλο τετράγωνο βράχο και την ελιά (S6) 

ακολουθούμε πορεία προς τα βορειοανατολικά, αφήνοντας το χωματόδρομο για να 

ακολουθήσουμε  ένα μονοπάτι στα άκρα ενός ελαιώνα. Στον επόμενο χωματόδρομο (S8) 

συνεχίζουμε πορεία προς τα ανατολικά, περνώντας δίπλα από μια μικρή δεξαμενή με νερό που 

το χειμώνα λειτουργεί ως δεξαμενή κατσιγάρων (αποβλήτων ελαιοτριβείων). Μετά από 100 

περίπου μέτρα βλέπουμε μέσα σε διπλανό ελαιώνα τμήματα από γωνιώδεις βράχους καθώς και 

μια ακόμα μικρή πίτα (I7). Στα επόμενα μέτρα εμφανίζεται μπροστά μας η επόμενη, πίττα που 

είναι και η μεγαλύτερη και πιο χαρακτηριστική της περιοχής (I8). Το βορειοανατολικό της τμήμα 

σκεπάζεται από ένα μεγάλο κισσό δίπλα από τον οποίο μπορεί κανείς να σκαρφαλώσει πάνω σε 

αυτήν. Στα πρανή του βράχου υπάρχουν αρκετά απολιθώματα δίθυρων (μύδια, pecten )και 

αχινών (clypeaster sp.), ενώ στην πλατιά επιφάνεια της πίττας υπάρχουν μικρές κοιλότητες που 

μπορούν να συγκρατήσουν λίγο νερό της βροχής και ονομάζονται στην Κρήτη «αρόλιθοι». 

Από το σημείο αυτό το μονοπάτι έχει κυρίως φυσιολατρικό ενδιαφέρον αφού διασχίζει παλαιούς 

και νέους ελαιώνες, περιοχές με βελανιδιές, φρυγανική βλάστηση με πλήθος αγριολούλουδων 

και τα πετρώματα είναι κυρίως ψαμμίτες. Ακολουθώντας το χωματόδρομο προς τα ανατολικά 

συναντούμε διασταύρωση με άλλο ανηφορικό δρόμο (S9), που κατά τμήματα είναι 

τσιμεντοστρωμένος και αρχίζουμε την ανάβαση προς τα βόρεια. Προσπερνάμε πρώτα ένα 

χωματόδρομο – μονοπάτι προς τα δυτικά (S10) και μετά έναν άλλο μικρό χωματόδρομο που 

κατηφορίζει προς τα ανατολικά  (S11) συνεχίζοντας την πορεία μας προς το λόφο. Μετά από 

μερικές δεκάδες μέτρα, συναντούμε ένα άλλο, καλοστρωμένο χωματόδρομο (I9) που ανηφορίζει 

ακόμα περισσότερο και οδηγεί τελικά στον ασφαλτοστρωμένο επαρχιακό δρόμο Πρινιά - Ασιτών 

και μέσω αυτού στο λόφο της Πατέλας και την αρχαία Ριζηνία. 
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Εδώ ο περιπατητής θα επιλέξει εάν θα συνεχίσει για μια επιπλέον ώρα το ανηφορικό περπάτημά 

του για να καταλήξει μετά από 2,2 χιλιόμετρα περίπου στο εκκλησάκι του Αγ. Παντελεήμονα στην 

Πατέλα και στην αρχαία Ριζηνία ή θα ακολουθήσει πορεία προς τα δυτικά για να επιστρέψει 

προς τη ρεματιά. 

Κατά μήκος της διαδρομής προς τη ρεματιά,  προσπερνούμε μια διασταύρωση με μικρό 

κατηφορικό χωματόδρομο (S16) και συναντούμε πρανή με πολλά είδη της άγριας χλωρίδας όπως 

ορχιδέες, (Orchis sp.), ανεμώνες (Anemone coronaria), ίριδες (Iris unguicularis ssp. cretensis), 

άγρια γεράνια (Geranium sp.) και άγριο αγιόκλημα.(Lonicere etrusca)(I17). Σε μια 

χαρακτηριστική διασταύρωση (S17) θα συναντήσουμε μια μεγάλη συκιά και μια χαρακτηριστική 

αγριοβελανιδιά,(Quercus pubescens) τις οποίες θα προσπεράσουμε συνεχίζοντας την πορεία 

προς τα δυτικά για να συναντήσουμε άλλον χωματόδρομο (S18) που φαίνεται να έρχεται από το 

χωριό Πρινιάς. Αφού διασχίζουμε ένα όμορφο τοπίο με καλλιέργειες, βελανιδιές και κυπαρίσσια 

(Cupressus sempervirens) και προσπεράσουμε έναν ακόμη μικρό χωματόδρομο (S19) θα 

κατηφορίσουμε προς τη ρεματιά για να φτάσουμε ξανά στο σημείο που στρίψαμε για την μεγάλη 

πίτα (μεγάλο βράχο και ελιά) (S6). 

Από το σημείο αυτό όμως θα ακολουθήσουμε πλέον πορεία προς τα δυτικά για το μεγάλο 

Χάρακα (S7). Ο χωματόδρομος διέρχεται από ένα μικρό ρέμα και στη συνέχεια από ανάμεικτα 

τοπία με καλλιέργειες και συστάδες βελανιδιών και φρυγανική βλάστηση. Στην πρώτη 

διασταύρωση (S20) θα στρίψουμε λίγο βόρεια ώστε να προσεγγίζουμε τη βάση του «Χάρακα». 

Ο μυτερός βράχος (I14) αν και μοιάζει να έχει κοπεί στη μέση σαν να ήταν βούτυρο (εξ’ ου και η 

σχετική ονομασία) είναι στην ουσία ένα τμήμα κροκαλοπαγούς ασβεστολίθου ηλικίας πιθανόν 

12-13 εκατ. χρόνων, που φαίνεται να έχει ανορθωθεί με αποτέλεσμα η στρώση του να είναι 

πλέον κατακόρυφη. Σχηματίζεται έτσι μια ορθοπλαγία ύψους 30-40 μέτρων την οποία 

αγκαλιάζει ένας θεόρατος κισσός. Εξαιτίας των κάθετων βράχων πολλά αρπακτικά πουλιά όπως 

θα γεράκια φωλιάζουν εκεί. Ακολουθώντας ένα μικρό μονοπάτι στην άκρη του ελαιώνα (S21) 

μπορούμε να προσεγγίσουμε την κορυφή του «Χάρακα» από τη  δυτική πλευρά. Με λίγο 

σκαρφάλωμα μπορούμε να φτάσουμε στην κορυφή του και να απολαύσουμε την εντυπωσιακή 

θέα όλης της περιοχής. Γύρω από το «Χάρακα» θα βρούμε μια πληθώρα άγριων φυτών και 

λουλουδιών όπως τους φθινοπωρινούς κρόκους, (Crocus sp.) άγριο αγιόκλημα, άγριο σέλινο 

(Smyrnium olusatrum) και νεραγκούλες,(Ranunculus sp.) όπως και την ενδημική πετρομάρουλα 

(Petromarula pinnata) στους κάθετους βράχους. 

Για την επιστροφή μας στη θέση στάθμευσης συνεχίζουμε προς τα νότια το χωματόδρομο που 

αφήσαμε προηγούμενα (S20) και προσπερνούμε μια διασταύρωση (S22) μέχρι να συναντήσουμε 

μέσα στη ρεματιά άλλο χωματόδρομο που ακολουθεί την πορεία του ρέματος προς τα βόρεια 

(S23). Μετά από μερικές δεκάδες μέτρα ο δρόμος συνεχίζει πάνω στο παλιό καλντερίμι (Ι15) που 

συνέδεε τη Μεσαρά με το Ηράκλειο πριν την έλευση του αυτοκινήτου. Για να προσεγγίσουμε το 



  

 

 

 

 

 25 

χώρο στάθμευσης μπορούμε είτε να συνεχίσουμε μέχρι να ξαναβρούμε την αρχή της πορείας 

μας (S3) ή να κόψουμε δρόμο μέσα από τους θαμνότοπους ακολουθώντας το μονοπάτι από την 

άκρη των ελαιώνων (S2). Το μονoπάτι αυτό θα μας οδηγήσει (S1) στη θέση με τα «Ψωμιά του 

Διά» (I3) απ’ όπου θα φτάσουμε ξανά στη θέση στάθμευσης στην αρχή του μονοπατιού (Ι2) 

Διαδρομή προς Πατέλα – Ριζηνία 

Η διαδρομή προς το Λόφο Πατέλα απαιτεί λίγο παραπάνω περπάτημα χωρίς όμως να 

δυσκολεύει έναν μέσο περιπατητή σε κανένα σημείο της διαδρομής. Στο μεγαλύτερό της τμήμα, 

μετά τη διασταύρωση του κανονικού μονοπατιού (Ι9), είναι ανηφορική και ακολουθεί το 

χωματόδρομο (S13) που καταλήγει στον επαρχιακό δρόμο Πρινιά – Ασσιτών, περνώντας δίπλα 

από καλλιέργειες και θαμνότοπους. Στην αρχή της διαδρομής θα συναντήσουμε κομμάτια 

βράχων μικρότερα από τις «Πίτες» που έχουν και αυτά κατρακυλήσει από την Πατέλα. Σε κάποια 

από αυτά θα βρούμε απολιθώματα από αχινούς (clypeaster) (I10), ενώ σε έναν μεγαλύτερο (I16) 

θα δούμε μια εντυπωσιακή συνύπαρξη ελιάς (Olea europaea), πρίνου (Quercus coccifera), 

συκιάς (Ficus carica) και σφενταμιού (Acer sempervirens). Μετά από μια διαστάυρωση με 

χωματόδρομο στα ανατολικά (S14) καταλήγουμε στην επαρχιακή οδό Πρινιά – Ασιτών (S15). Η 

πορεία στην επαρχιακή οδό χρειάζεται προσοχή παρόλο που η διέλευση αυτοκινήτων δεν είναι 

συχνή. Από τη θέση στάθμευσης ξεκινά το μονοπάτι που καταλήγει στην κορυφή της Πατέλας 

και στον Άγιο Παντελεήμονα. Ο χώρος είναι αρχαιολογικός και έχει σχετική φύλαξη (I11). Στην 

κορυφή η θέα προς το Ηράκλειο είναι μαγευτική, ενώ οι κάθετοι βράχοι στον μαργαικό 

ασβεστόλιθο σχηματίζουν εντυπωσιακούς γκρεμνούς που σκεπάζονται από κισσούς (I12). Ο 

Άγιος Παντελεήμονας είναι κτισμένος πάνω σε ένα φυσικό μπαλκόνι στη βόρεια άκρη του λόφου 

(I13). Σε όλη τη διάρκεια του έτους θα συναντήσουμε πολλά είδη ενδημικών και μη φυτών της 

Κρήτης όπως αγριονεραγκούλες (Ranunculus creticus), κρεπίδες (Crepis rubra) και βερμπάσκο 

(Verbascum macrurum). 

Δυσκολίες – Κίνδυνοι 

Η διαδρομή δεν εμπεριέχει σημαντικές δυσκολίες ή κινδύνους. Στο μεγαλύτερό της μέρος (εκτός 

της διαδρομής προς Ριζηνία) κινείται σε αγροτικούς δρόμους ή μονοπάτια. Ακόμη και το τμήμα 

της επαρχιακής οδού στην πορεία για Ριζηνία είναι πολύ χαμηλής κίνησης, ώστε με στοιχειώδη 

προσοχή να μην υπάρχουν κίνδυνοι. Αυξημένη προσοχή χρειάζεται στα τμήματα της 

αναρρίχησης στο «Χάρακα» όπως και η κίνηση εκτός μονοπατιών στην Πατέλα, λόγω των 

απότομων γκρεμνών. Για σχολικές ή άλλες οργανωμένες εκδρομές το τέλος της διαδρομής 

μπορεί να είναι στο χώρο στάθμευσης της Ριζηνίας. Καθώς δεν υπάρχουν πηγές πόσιμου νερού 

σε όλο το μήκος της διαδρομής συνίσταται, η εξασφάλιση της απαραίτητης ανά περίπτωση 

ποσότητας. 
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Ιδιαίτερες προφυλάξεις όσον αφορά στις καιρικές συνθήκες απαιτούνται μόνο κατά την 

ανάβαση στην Πατέλα κυρίως λόγω των ανέμων και της πιθανότητας καταιγίδων και κατά τους 

θερινούς μήνες όπου η θερμοκρασία μπορεί να είναι αρκετά υψηλή 

3.3.1.1.2 ΔΙΑΔΡΟΜΗ: ΓΕΩΔΙΑΔΡΟΜΗ ΓΩΝΙΩΝ 

ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: 3,95 χιλιόμετρα  

ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΑΡΧΗΣ: 620 μέτρα 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΤΕΛΟΥΣ: 620 μέτρα  

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ: 620 μέτρα 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ: 720 μέτρα Μέγ.  

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: 100 μέτρα 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ: Δεν υπάρχει 

ΒΛΑΣΤΗΣΗ: Φρυγανική, καλλιέργειες 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ:  Μικρός (κατάλληλη για οικογένειες και μαθητές) 

Η περιοχή των Γωνιών Μαλεβιζίου κατέχει μια μοναδική για όλη την Κρήτη γεωλογική 

ιδιαιτερότητα. Μέσα σε μια απόσταση δύο χιλμ. ο επισκέπτης μπορεί να δει τα τέσσερα από τα 

έξι τεκτονικά καλύμματα, τις ομάδες δηλαδή των πετρωμάτων που σκεπάζουν, σαν κουβέρτες ή 

μια την άλλη, που σχηματίζουν την Κρήτη. Για το λόγο αυτό έχει και τη μεγαλύτερη γεω-

ποικιλότητα σε όλο το νησί! Η γεω-διαδρομή ακολουθεί το μικρό ασφάλτινο δρόμο που 

ανηφορίζει πάνω από τις Γωνιές με κατεύθυνση προς το νότο. Είναι πολύ βατή για μικρούς και 

μεγάλους, χωρίς μεγάλες υψομετρικές διαφορές, ιδιαίτερες δυσκολίες και κινδύνους, αφού στο 

σύνολό της κινείται κατά μήκος των αγροτικών δρόμων της περιοχής. Στην αρχή της πορείας 

εμφανίζονται εξαιρετικές τομές των ηφαιστειακών πετρωμάτων που σχηματίστηκαν πριν 140 

εκατ. χρόνια στο βυθό ενός ωκεανού και ονομάζονται Οφειολίθοι. Τα πετρώματα αυτά είναι 

κυρίως σερπεντινίτες και πυροξενίτες και σχηματίζουν όλο το λόφο Φιλιόρημος. Κατά μήκος της 

ανηφορικής διαδρομής συναντούμε πολλές εμφανίσεις των πετρωμάτων αυτών , ρήγματα 

καθώς και την επαφή τους με τα κατώτερα πετρώματα της ομάδας του «Βάτου». Το καλύτερο 

σημείο για να τα παρατηρήσουμε είναι βέβαια δίπλα στον παραδοσιακό ανεμόμυλο, έναν από 

τους λίγους που σήμερα διατηρούνται στο Μυλοπόταμο. Δίπλα από τον ανεμόμυλο υπάρχουν 

πολλές εμφανίσεις με τους ασβεστιτικούς σχιστόλιθους του «Βάτου», που μάλιστα κάμπτονται 

και σχηματίζουν όμορφες πτυχές. 

Από το σημείο αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουμε την τσιμεντόστρωτη διαδρομή που συνεχίζει 

προς νότο. Πολύ σύντομα τα πετρώματα αλλάζουν και αρχίζουν να εμφανίζονται λεπτά 

στρώματα από ψαμμίτες, ασβεστόλιθους, αργιλικά ιζήματα, πυριτόλιθους και ραδιολαρίτες που 

σχηματίζουν τον φλύσχη της «Πίνδου». Στη συνέχεια και για αρκετή απόσταση συναντούμε 
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εναλλαγές με τα ίδια πετρώματα και τη χαρακτηριστική φρυγανική βλάστηση της περιοχής με 

αστοιβίδες (Sarcopoterium spinosum), θυμάρι (Thymus vulgaris), λαδανιές (Cistus creticus) και 

σπάρτα (Spartium junceum), ενώ διάσπαρτες υπάρχουν μικρές παραδοσιακές καλλιέργειες με 

αμπέλια, ελιές, καρυδιές και αμυγδαλιές. Προσεγγίζοντας ένα παλιό λατομείο, τα πετρώματα 

αλλάζουν και μετατρέπονται σε πλακώδεις ασβεστόλιθους με χαρακτηριστικές πυριτικές 

εναλλαγές που γρήγορα δίνουν τη θέση τους στους κατώτερους κόκκινους κερατολίθους της 

«Πίνδου». Είναι από τα πιο όμορφα και εντυπωσιακά πετρώματα που θα συναντήσουμε στην 

Κρήτη. Πολύ σύντομα και όσο συνεχίζουμε την ανηφορική πορεία θα συναντήσουμε ξανά τα 

πετρώματα του φλύσχη της «Πίνδου». Η συνέχειά τους όμως διακόπτεται απότομα εξαιτίας ενός 

ρήγματος που τα κόβει και τα φέρνει σε επαφή με τα κατώτερά τους πετρώματα του φλύσχη της 

«Τρίπολης». Αυτός αποτελείται από παχιά στρώματα καστανών ψαμμιτών και κροκαλλοπαγών 

που κάνουν αντίθεση με τα λεπτά στρώματα του φλύσχη της «Πίνδου». 

Μέχρι και το διάσελο, όπου θα συναντήσουμε τη διασταύρωση με τον χωματόδρομο που θα 

ακολουθήσουμε στη συνέχεια για να επιστρέψουμε στο χωριό, τα πετρώματα παραμένουν τα 

ίδια. Περίπου 50 μ. μετά τη διασταύρωση θα συναντήσουμε τους κατώτερους ασβεστόλιθους 

της «Τρίπολης» που καλύπτουν όλο το τμήμα της ορεινής ζώνης μέχρι και το οροπέδιο του 

Εβδόμου. Η πορεία θα συνεχιστεί προς τον οικισμό ακολουθώντας τους χωματόδρομους που 

οδηγούν σε μικρές στάνες διασχίζοντας διαρκώς τα πετρώματα του φλύσχη της «Τρίπολης». Στην 

πρώτη μικρή ρεματιά που θα συναντήσουμε θα χρειαστεί να περάσουμε ένα φράχτη και καλό 

θα είναι να μην ξεχάσουμε να τον κλείσουμε πίσω μας. Πολύ γρήγορα θα τραβήξουν την 

προσοχή μας γεράκια που εξορμούν από τους μικρούς γκρεμούς που σκεπάζουν το χωρίο. 

Για να μπούμε στις Γωνιές θα πρέπει να περάσουμε δίπλα από τον τετράγωνο ψαμμιτικό βράχο 

που δεσπόζει στη διαδρομή και να ακολουθήσουμε το κατηφορικό μονοπάτι πίσω από αυτόν, 

περνώντας κάτω από τη μεγάλη χαρουπιά (Ceratonia siliqua). Η «Πέρα γειτονιά» είναι από τις 

πιο όμορφες και παλιές του χωριού με πετρόκτιστα σπίτια, αψιδωτές εισόδους και μικρές αυλές, 

που όμως είναι ερειπωμένα σε μεγάλο τους μέρος. Οι μικρές πλατείες με τα παγκάκια και την 

πλούσια σκιά θα ξεκουράσουν και θα δροσίσουν τον επισκέπτη. Ακολουθώντας στη συνέχεια 

τον κεντρικό δρόμο θα διασχίσουμε το χωριό περνώντας δίπλα από παλιές βρύσες και μικρά 

καφενεία και θα καταλήξουμε στον επαρχιακό δρόμο Ηρακλείου – Ανωγείων που θα μας 

οδηγήσει στην αρχή του μονοπατιού. Είναι το μόνο τμήμα που χρειάζεται προσοχή λόγω της 

διέλευσης οχημάτων. 

Πρόσβαση 

Από την επαρχιακή οδό Ηρακλείου - Ανωγείων. 

Αρχή και τέλος διαδρομής 
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Η διασταύρωση της επαρχιακής οδού Ηρακλείου – Ανωγείων με τον παρακαμπτήριο του 

οικισμού Γωνιών που οδηγεί προς το οροπέδιο του Εβδόμου και το Γωνιανό Αόρι, απέναντι από 

το χώρο στάθμευσης και τη θέση θέας. 

Δυσκολίες –Κίνδυνοι 

Δεν εγκυμονεί κινδύνους αφού στο σύνολό της κινείται κατά μήκος αγροτικών δρόμων γύρω από 

τον οικισμό. Προσοχή χρειάζεται στο τελευταίο τμήμα της διαδρομής, μετά τον οικισμό και μέχρι 

το χώρο στάθμευσης, όπου για περίπου 300 μέτρα ακολουθεί την επαρχιακή οδό. 

Σημεία Ενδιαφέροντος – Points of interest 

• Οφειόλιθοι / Ophiolites 

• Επαφή Οφειολίθων – Σχιστολίθων Βάτου / Ophiolite – Vatos’ schist contact 

• Σχιστόλιθοι Βάτου / Vatos’ schist 

• Φλύσχης Πίνδου / Pindos’ flysch  

• Πλακώδης Ασβεστόλιθος Πίνδου / Pindos’ platy limestone 

• Κερατόλιθοι Πίνδου / Pindos’ red radiolarites 

• Ρήγμα Πίνδου –Τρίπολης / Pindos – Tripolitsa fault 

• Φλύσχης Τρίπολης / Tripolitsa flysch 

• Επαφή φλύσχη – ασβεστολίθων Τρίπολης / Tripolitsa flysch –limestone contact 

• Φράκτης – Fence  

• Ψαμμιτικός βράχος / Sandstone rock 

• Βρύση / Fountain 
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Εικόνα 3.3-1:Χάρτης Διαδρομής: Γεωδιαδρομή Γωνιών 
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3.3.1.1.3 ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ «ΜΥΓΙΑΣ» 

ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: 2,5 χιλιόμετρα  

ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΑΡΧΗΣ: 1050 μέτρα 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΤΕΛΟΥΣ: 1050 μέτρα  

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ: 1050 μέτρα 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ: 1130 μέτρα Μέγ.  

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: 180 μέτρα 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ: Δεν υπάρχει 

ΒΛΑΣΤΗΣΗ: Φρυγανική, μακία 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1,5 ώρα 

Βαθμός δυσκολίας:  Μικρός (κατάλληλη για οικογένειες και μαθητές) 

Περιγραφή 

Μια εύκολη περιπατητική διαδρομή για όλη την οικογένεια που προσφέρει μέσα σε λίγο χρόνο όλες 

τις φυσικές ομορφιές του Ψηλορείτη. Συνδυάζει τα γεωλογικά με τα περιβαλλοντικά και τα 

ανθρωπογενή στοιχεία του βουνού. Η θέα σε όλο σχεδόν το μήκος της είναι μαγευτική όλες τις 

εποχές του χρόνου, ενώ συνήθως τη χειμερινή περίοδο το χιόνι καλύπτει μεγάλο της τμήμα. 

Κατά μήκος της διαδρομής διακρίνονται τα βασικά πετρώματα του Ψηλορείτη, δηλαδή τα πλακώση 

μάρμαρα και ο μεταφλύσχης της ενότητας των Πλακωδών ασβεστολίθων, οι ασβεστόλιθοι της 

ενότητας της Τρίπολης, καθώς και η μεταξύ τους επαφή, το πολύ σημαντικό επιστημονικά «Κρητικό 

Ρήγμα Απόσπασης». Κυρίαρχο στοιχείο αποτελεί το μικρό, αλλά εντυπωσιακό φαράγγι της 

«Μύγιας» που πήρε το όνομά του από τις μύγες που σύμφωνα με το λαϊκό μύθο μαζεύτηκαν όταν 

ένας παλαιός Ανωγειανός σκότωσε το «θεριό της Βρύσης». Έντονες πτυχώσεις των πετρωμάτων 

διακρίνονται σε πολλά σημεία, καθώς επίσης καταβόθρες, μικρά οροπέδια και άλλες μορφές 

καρστικής αποσάθρωσης των πετρωμάτων από το νερό. 

Η βλάστηση σε όλο το μήκος της διαδρομής είναι θαμνώσης, φρυγανική με χαμηλά κατσοπρίνια 

(κατσικοφαγωμένοι πρίνοι) και σφεντάμια (Acer semprevirens) σε διάφορα σημεία, ενώ τη 

μονοτονία σπάζουν εντυπωσιακοί δενδρώδεις πρίνοι (Quercus coccifera). Σε διάφορες εποχές του 

χρόνου ανθίζουν κρόκοι (Crocus sp.), κολχικά (Colchicum cretense), ίριδες (iris unguicularis ssp 

cretensis), λεγκούζιες (Legousia sp.) και άλλα αγριολούλουδα του Ψηλορείτη. 

Η ανθρώπινη παρουσία υποδηλώνεται με τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και ιδιαίτερα από τα 

παραδοσιακά, πετρόχτιστα μιτάτα με τις μάντρες τους. 

Σημεία ενδιαφέροντος 

1. Χώρος στάθμευσης, αρχή και τέλος διαδρομής 

2. Επιφανειακές κοιλότητες στους πλακώδεις ασβεστόλιθους (χύτρες, αρόλιθοι) 

3. Πετρώματα μεταφλύσχη της ενότητας πλακωδών ασβεστολίθων 

4. Τεκτονική επαφή του μεταφλύσχη των πλακωδών ασβεστολίθων με τους ασβεστόλιθους 

της Τρίπολης 
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5. Μιτάτα, μάντρες, πρίνος 

6. Θέα προς το Φαράγγι της Μύγιας, πτυχές στους πλακώδεις ασβεστολίθους 

7. Μισογκρεμισμένο μιτάτο 

8. Φυσικά σκαλοπάτια σε κατακόρυφους πλακώδεις ασβεστόλιθους 

9. Καρστική αποσάθρωση πλακωδών ασβεστολίθων, Οροπέδιο Στεφάνας 

10. Δεξαμενή σε παλιό μιτάτο 

11. Καταβόθρες (φυσικές κοιλότητες στην επιφάνεια του εδάφους που οδηγούν το νερό στα 

σπήλαια) 

12. Παλαιό νταμάρι με πτυχωμένους ασβεστολίθους στα πρανή του 

13. Τρεις εντυπωσιακές και μεγάλες καταβόθρες 

14. Τυπικό μιτάτο με τη μάντρα για το άρμεγμα των προβάτων 

15. Πανέμορφος Πρίνος, θέα προς τα βόρεια παράλια 

16. Μισογκρεμισμένο μιτάτο 

Εικόνα 3.3-2:Χάρτης Διαδρομής: Ο δρόμος της «Μύγιας 
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3.3.1.1.4 ΔΙΑΔΡΟΜΗ: ΦΑΡΑΓΓΙ ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ 

ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Εύκολο τμήμα: 2,6 χιλιόμετρα με επιστροφή πλήρης διαδρομή: 4,4 

χλμ, με επιστροφή από φαράγγι, 4,75 με εναλλακτική επιστροφή.  

ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΑΡΧΗΣ: 440 μέτρα 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΤΕΛΟΥΣ: 440 μέτρα  

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ: 440 μέτρα 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ: 660 μέτρα για εύκολη, 810 μέτρα για πλήρη διαδρομή  

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: 220 μέτρα για εύκολη, 370 μέτρα για πλήρη διαδρομή 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ: Μόνο στην αρχή της διαδρομής 

ΒΛΑΣΤΗΣΗ: Φρυγανική, δενδρώδης. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες εύκολο τμήμα, 3,5 ώρες πλήρης διαδρομή 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ:  Μέτριος για το εύκολο τμήμα, μεγάλος για τη διάσχιση του 

φαραγγιού (κατάλληλο μόνο για έμπειρους περιπατητές και ορειβάτες) 

ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Από την πλατεία του χωριού Πλατάνια, στην οποία υπάρχει 

σχετική Πινακίδα πληροφόρησης στην αρχή του μονοπατιού 

Περιγραφή 

Μια ξεχωριστή εμπειρία για τον επισκέπτη αφού συνδυάζει την αγριάδα των Κρητικών 

βουνών με την πλούσια χλωρίδα και πανίδα του νησιού. Είναι μια διαδρομή για σχετικά 

έμπειρους και μυημένους στα μυστικά της ανάβασης στο βουνό επισκέπτες, αν και το πρώτο 

και σχετικά εύκολο τμήμα της προσφέρεται ακόμα και για παιδιά με κατάλληλη φυσική 

κατάσταση. Το δεύτερο τμήμα της διάσχισης του φαραγγιού δεν συνίσταται για κάποιον που 

δεν έχει εμπειρία από ορειβασία βουνού ή πάσχει από υψοφοβία, μια που το μονοπάτι είναι 

σχεδόν λαξευμένο στο βράχο. Η εναλλακτική επιστροφή από το νότιο μονοπάτι παρακάμπτει 

το δύσκολο τμήμα του φαραγγιού. 

Εντυπωσιακοί γκρεμνοί και κατακόρυφοι βράχοι ασβεστόλιθου βαμμένοι με εντυπωσιακά 

κιτρινωπά και κόκκινα χρώματα της διάβρωσης, χαρακτηρίζουν όλα τα υψηλότερα τμήματα 

της διαδρομής. Σκαμμένα μέσα στο βράχο βρίσκονται διάσπαρτες βραχοσκεπές και σπήλαια 

σε όλο το τμήμα της διαδρομής μέχρι και το εκκλησάκι του Αγίου Αντωνίου. Τοπία ιδανικά 

για το φώλιασμα μεγάλου αριθμού πουλιών, κυρίως αρπακτικών. Ο επισκέπτης θα 

συναντήσει την αποικία των γυπών να τριγυρνούν στους κατακόρυφους βράχους, γεράκια, 

αγριοπερίστερα και κοράκια. Εάν είναι τυχερός μπορεί να δει και τον Γυπαετό. 

Κατά μήκος του μονοπατιού ο επισκέπτης διασχίζει παλιούς και εγκαταλειμμένους ελαιώνες, 

όμορφα διευθετημένους σε αναβαθμίδες, καθώς και μια μεγάλη ποικιλία ενδημικών και μη 

φυτών της Κρήτης, όπως οι αγκαραθιές (Phiomis lanata), οι καμπανούλες (Campanula 

sexatilis), οι πρίνοι (Quercus coccifera), τα σφεντάμια (Acer semprevirens) και τα πεύκα (Pinus 

brutia). 
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Η περιοχή του φαραγγιού των Πλατανιών είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000, είναι ζώνη 

προστασίας της ορνιθοπανίδας (SPA) καθώς και καταφύγιο άγριας ζωής. Το μονοπάτι 

σχεδιάστηκε από τη διεύθυνση Δασών. 

Σημεία ενδιαφέροντος 

1. Χώρος στάθμευσης, αρχή και τέλος διαδρομής 

2. Εποχιακά είδη χλωρίδας: αγκαραθιές (Phiomis lanata), οι καμπανούλες (Campanula 

sexatilis) και ορχιδέες (Orchis sp.) 

3. Θέση θέας προς την κοιλάδα Αμαρίου και την οροσειρά του Κέδρου. Λίγο πιο νότια 

από τη στάση θέας βρίσκεται το μικρό σπήλαιο Χωστόσπηλιος (C5). 

4. Αρχή του φαραγγιού, όμορφη θέα 

5. Κατακόρυφοι ασβεστολιθικοί βράχοι, αρπακτικά και άλλα πουλιά 

6. Φωλιές αρπακτικών και άλλων πουλιών στις μεγάλες ορθοπλαγιές. Κόκκινα και 

κίτρινα χρώματα οξειδίων στη μεγάλη ορθοπλαγιά. Στα απέναντι πρανή του 

φαραγγιού διακρίνονται οι βραχοσκεπές και το μικρό σπήλαιο Βορεινό (C6). 

Ενδημικά είδη χλωρίδας: πετρομάρουλα (Petromarula pinnata), Δίκταμος (Origanum 

dictamnus), Υπέρικο του Δία (Hypericum jovis) 

7. Πέτρινη καμάρα σαν αψίδα 

8. Καμάρα από τον κορμό αγριελιάς, τέλος εύκολου τμήματος μονοπατιού 

9. Αρχή δύσκολου τμήματος μονοπατιού (μόνο για έμπειρους ορειβάτες), πλούσια 

βλάστηση και φανταστική θέα, δύο μικρά σπήλαια ο Ρούσος σπήλιος (C4) και η παλιά 

τρύπα (C3)  

10. Τέλος δύσκολου τμήματος, μικρό οροπέδιο 

11. Σπήλαιο Κολιβέ (C1) 
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Εικόνα 3.3-3:Χάρτης Διαδρομής: Φαράγγι Πλατανιών 

 

3.3.1.1.5 ΔΙΑΔΡΟΜΗ: ΔΟΞΑΡΟ – ΠΤΥΧΕΣ ΒΩΣΑΚΟΥ 

ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: 5,95 χιλιόμετρα 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΑΡΧΗΣ: 220 μέτρα 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΤΕΛΟΥΣ: 220 μέτρα 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ: 220 μέτρα 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ: 430 μέτρα 

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: 210 μέτρα 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ: Μόνο στην αρχή της διαδρομής 

ΒΛΑΣΤΗΣΗ: Δενδρώδης, μακία, φρυγανική 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3,5 ώρες 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ:  Μικρός (κατάλληλη για οικογένειες και μαθητές) 

ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Ο πρώτος χωματόδρομος που ξεκινά πενήντα μέτρα μετά την 

παράκαψη προς το μοναστήρι του Βώσακου, απέναντι από το χώρο στάθμευσης που υπάρχει 

στην εκκλησία του Κάμπου Δοξαρού. 

Η διαδρομή Δοξαρό – Πτυχές Βώσακου περιδιαβαίνει μια περιοχή που θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ως αντιπροσωπευτική του κρητικού τοπίου και του πολιτισμού, με μια επιπλέον 

επιβράβευση για τον περιπατητή, τις εντυπωσιακές πτυχές του Βώσακου. Είναι μια εύκολη 

και βατή διαδρομή για όλο το κοινό, ακόμα και οικογένειες, μια που κινείται κυρίως κατά 

μήκος χωμάτινων διαδρομών, παλιών καλντεριμιών και μονοπατιών, αλλά και του μικρής 
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κυκλοφορίας ασφάλτινου τμήματος για το  μοναστήρι του Βώσακου. Η περιδιάβαση ξεκινάει 

από το χωριό Κάμπος Δοξαρού που βρίσκεταισε μια από τις πιο όμορφες και καταπράσινες 

κοιλάδες της Κρήτης, αυτή του Μυλοποτάμου. Μέσα από όμορφα περβόλια προσεγγίζει τον 

παλιό οικισμό του Δοξαρού με τα όμορφα πετρόχτιστα σπίτια και τις αυλές, ακολουθεί τα 

βήματα του παλιού μονοπατιού – καλντεριμιού που ένωνε τα χωριά της ρίζας του 

Κουλούκωνα και συνεχίζει στους αγροτικούς δρόμους που σκαρφαλώνουν στο βουνό. Στην 

πορεία δίνεται η ευκαιρία στον επισκέπτη να θαυμάσει την ποικίλη χρήση της άφθονης 

πέτρας στη διαμόρφωση των καλντεριμιών με τους χαρακτηριστικούς ξηρολιθικούς φράχτες 

που τα οριοθετούν, των μητάτων και των αλωνιών. Στα ψηλότερα θα εκπλαγεί από τους 

παμπάλαιους ελαιώνες όμορφα διευθετημένους σε ξηρολιθικές πεζούλες (αναβαθμίδες). Σε 

όλη τη διαδρομή και ανάλογα την εποχή του έτους η βλάστηση είναι οργιώδης με άφθονα 

αγριολούλουδα αγριογεράνια (Geranium sp), ορχιδέες (Orchis sp), νεραγκούλες (Ranunculus 

sp), ανθεμίδες (Anthemis chia) κλπ., βελανιδιές (Quercus coccifera), χαρουπιές (Ceratonia 

siliqua) και αγριελιές (olea europaea). Πεοσεγγίζοντας το ψηλότερο τμήμα της διαδρομής η 

δενδρώδης βλάστηση αντικαθίσταται με φρυγανική και αρχίζει πλέον η κυριαρχία της 

πέτρας. Η χωρισμένη σε πλάκες πέτρα του Ψηλορείτη (πλακώδεις ασβεστόλιθοι), θα 

κυριαρχεί μέχρι το τέλος σχεδόν της πορείας, με εξαίρεση τα άσπρα μάρμαρα γύρω από το 

παλιό λατομείο. Οι πιέσεις που διαμόρφωσαν την κρητική γη και τα ψηλά βουνά της 

φαίνονται σε όλο το μήκος της πορείας μέχρι τις πτυχές του Βώσακου. Μικρές και μεγάλες 

αναδιπλώσεις και κάμψεις των πετρωμάτων σχηματίζουν αλλεπάλληλες πτυχώσεις στα 

πρανή των δρόμων. Η μετάβαση στα κίτρινα σχιστολιθικά πετρώματα του Γκίγκιλου σημαίνει 

την επιστροφή στην πυκνή βλάστηση και στα όμορφα περβόλια. Το παλιό καλντερίμι οδηγεί 

μέσα από πανύψηλα πλατάνια (Platanus orientalis), ρίκια (Erica arborea) και αγριολούλουδα 

(κυκλάμινα (Cyclamen creticum), ανεμώνες (Anemone coronaria) κλπ.) στην αρχή του 

μονοπατιού και στο τέλος της περιήγησης. 

Σημεία ενδιαφέροντος 

1. Χώρος στάθμευσης, αρχή και τέλος διαδρομής 

2. Αρχή χωματόδρομου που οδηγεί μέσα στον παλιό οικισμό του Δοξαρού 

3. Διασταύρωση, ψηλός πλάτανος 

4. Τέλος χωματόδρομου, είσοδος οικισμού Δοξαρού 

5. Πετρόκτιστα σπίτια 

6. Παλιά εκκλησία οικισμού Δοξαρού, θέα στην κοιλάδα του Μυλοποτάμου και στην 

οροσειρά του Ψηλορείτη, αρχή καλντεριμιού 

7. Τέλος καλντεριμιού, χαμηλοί πετρόκτιστοι φράκτες 

8. Θέση θέας προς Ψηλορείτη και Λευκά Όρη 

9. Καλντερίμι, αλώνια, μιτάτα 
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10. Άγρια βλάστηση, χαρακτηριστικές ξηρολιθικές αναβαθμίδες και εντυπωσιακή θέα 

11. Γυμνοί βράχοι από πλακώδεις ασβεστόλιθους με κονδύλους πυριτόλιθων που 

σχηματίστηκαν από απολιθωμένα σφουγγάρια 

12. Πτυχώσεις στους πλακώδεις ασβεστόλιθους (πτυχές Βώσακου) 

13. Θέα προς τη ρεματιά, πτυχώσεις στα πετρώματα (πτυχές Βώσακου) 

14. Λατομείο από παχιά άσπρα μάρμαρα, μεγάλοι κρύσταλλοι ασβεστίτη 

15. Μεγάλοι κρύσταλλοι ασβεστίτη μέσα στα λευκά μάρμαρα στα πρανή του δρόμου και 

ο ενδημικός κέντρανθος (Centranthus calcitrapae) 

16. Πλακώδεις ασβεστόλιθοι με λευκές ταινίες πυριτόλιθου, εντυπωσιακές πτυχώσεις 

17. Εντυπωσιακές και μεγάλες σε μέγεθος πτυχώσεις 

18. Εντυπωσιακές και μεγάλες σε μέγεθος πτυχώσεις 

19. Αλλαγή λιθολογίας, κίτρινα πετρώματα του Γκίγκιλου 

20. Τομή πετρωμάτων όπου παρατηρούμε τα πετρώματα του Γκίγκιλου 

Εικόνα 3.3-4:Χάρτης Διαδρομής: Δοξαρό – Πτυχές Βώσακου 
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3.3.1.1.6 ΔIAΔPOMH: ΓEPAKI – ΑΜΑΡΙ – ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ 

ΣYNOΛIKO MHKOΣ: 15 km 

ΩPEΣ ΔIAΔPOMHΣ: 4 ώρες και 45 λεπτά  

ΠPOTEINOMENH ΠEPIOΔOΣ: Όλο το χρόνο 

ΔYΣKOΛIA ΔIAΔPOMHΣ: Σχετικά εύκολη διαδρομή 

EIΔOΣ ΣHMATOΔOTHΣHΣ: E4 (Kίτρινα και μαύρα σημάδια) 

Mετά την πλατεία Ηρώων στο Γερακάρι (1), προχωρούμε 450 μέτρα στη βόρεια έξοδο του 

χωριού, στρίβουμε δεξιά στο χωματόδρομο (2) τον οποίο εγκαταλείπουμε μετά από 150 

μέτρα και κατεβαίνουμε σε δυσδιάκριτο μονοπάτι το οποίο διασχίζει τη μικρή ρεματιά (3) 

και στην συνέχεια ανηφορίζει στο χωριό Ελένες (4). Από την βόρεια άκρη του χωριού 

ακολουθούμε ανατολικά τον χωματόδρομο, αγνοούμε δεξιά παράκαμψη και μετά από 400 

μέτρα περίπου στα αριστερά μας ξεκινάει το δυσδιάκριτο μονοπάτι (5) το οποίο ανηφορίζει 

στη θαμνώδη πλαγιά του λόφου μέχρι μικρό επίμηκες πλάτωμα. Στην συνέχεια ακολουθούμε 

τα σχετικά συχνά σήματα και στην ανατολική κορυφογραμμή του λόφου συναντούμε 

χωματόδρομο (6) ο οποίος μας οδηγεί ανατολικά χαμηλά σε πλάτωμα με αμπέλια από όπου 

ακολουθούμε βόρεια τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο (7).Ανατολικά δεσπόζει η μικρή 

χαρακτηριστική κορυφή του όρους Σάμιτος. Συναντούμε το εκκλησάκι του Αγίου Τίτου (8) 

βόρεια από το οποίο ξεκινάει χωματόδρομος, προχωρούμε ανατολικά για 200 m περίπου και 

συναντούμε περίφραξη της οποίας την εξωτερική βόρεια πλε ρά ακολουθούμε διασχίζοντας 

δυσδιάκριτο μονοπάτι στη θαμνώδη πλαγιά. Mετά από 1 km περίπου αριστερά μας 

συναντάμε διακλάδωση (9) του μονοπατιού προς βορρά που κατηφορίζει στο χωριό Aμάρι. 

Aκολουθώντας αυτήν την διακλάδωση λίγα μέτρα παρακάτω συναντάμε βρύση με πόσιμο 

νερό και μετά από 5' φθάνουμε στο Iστορικό όμορφο χωριό Αμάρι (10), την παλιά 

πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας. (Εναλακτικά από τον εκκλησάκι του Αγίου Τίτου 

συνεχίζουμε στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, ακολουθούμε την δεξια διασταύρωση και μετά 

από περίπου 2 km φθάνουμε στο Αμάρι) Από το Αμάρι ακολουθούμε το επαρχιακό δρόμο 

ανατολικά, διασχίζουμε το χωριό Oψιγιάς (11) και στην συνέχεια συναντούμε το 

Μοναστηράκι (12) όπου μπορούμε να επισκεφτούμε μία από τις σημαντικότερες 

αρχαιολογικές θέσεις της παλαιοανακτορικής περιόδου της μινωικής Κρήτης. Ακολουθούμε 

νότια τον επαρχιακό δρόμο, συναντούμε το μικρό εκκλησάκι της  Aγ. Mαρίνας (13) και 

συνεχίζουμε για το χωριό Λαμπιώτες (14). Χαμηλά ανατολικά στο βάθος της κοιλάδας 

βλέπουμε την λιμνοδεξαμενή του Βυζαρίου και ψηλά απέναντι ορθώνεται πλέον η 

νοτιοδυτική πλαγιά του Ψηλορείτη και διακρίνεται καθαρά η κορυφή του.Από την βόρεια 

πλευρά του χωριού ακολουθούμε κατηφορικά το δρόμο έως τη ρεματιά (15) την οποία 

διασχίζουμε και στην συνέχεια προχωρούμε νότια, αρχικά παράλληλα με το ποτάμι και σε 

400 μέτρα βρισκόμαστε στην Λιμνοδεξαμενή του Βυζαρίου την οποία παρακάμπτουμε από 

βορά και στα μέσα της ανατολικής της πλευράς συναντούμε χωματόδρομο (16) με ανατολική 

κατεύθυνση και μετά από 400 μέτρα βρισκόμαστε στον επαρχιακό δρόμο (17) Ρεθύμνου - 

Φουρφουρά τον οποίο ακολουθούμε ανατολικά έως το Βυζάρι (18). Συνεχίζουμε στον 
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επαρχιακό δρόμο για περίπου 450 μέτρα, συναντούμε χωματόδρομο (19) ο οποίος 

ανηφορίζει δεξιά, περνάει βόρεια από το νεκροταφείο και καταλήγει στο Φουρφουρά (20), 

τελευταίο χωριό πριν από την ανάβαση στον ορεινό όγκο του Ψηλορείτη. 

AMAPI (460 m) 

Γραφικό παραδοσιακό χωριό στη βόρεια πλαγιά του όρους Σάμιτος, έδωσε το όνομά του 

στην ομώνυμη επαρχία. Ιδρύθηκε την β' βυζαντινή περίοδο και το όνομά του πιθανόν να το 

έλαβε από τον πρώτο οικιστή άποικο της οικογένειας Aμάρη. Στο χωριό μπορούμε να δούμε 

ερείπια μικρού Πύργου και να επισκεφθούμε τις ενδιαφέρουσες εκκλησίες της περιοχής. 

Διαθέτει παραδοσιακό ξενώνα, καταστήματα τροφίμων και καφενείο. Συνδέεται καθημερινά 

συγκοινωνιακά με Pέθυμνο.  

OΨIΓIAΣ (500 m) 

Mικρός οικισμός με ελάχιστους κατοίκους ανατολικά από το Aμάρι. Πιθανόν μαζί με τον 

γειτονικό οικισμό Mοναστηράκι να ήταν φέουδο της βυζαντινής οικογένειας Bαρούχα. Kοντά 

στον οικισμό ανασκάφηκε από τον Γερμανό αρχαιολόγο Kirsten τμήμα Mεσομινωϊκού 

οικισμού. 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 

Γραφικό χωριό στην βόρεια πλαγιά του όρους Σάμιτος. Η χρονολογία ιδρύσεως του χωριού 

είναι άγνωστη. Το μόνο που γνωρίζουμε από γραπτές πηγές είναι ότι το χωριό υπήρχε ήδη 

από το 1254 μ. Χ., χρονολογία κατά την οποία παραχωρήθηκε ως φέουδο στη Βυζαντινή 

οικογένεια των Βαρούχηδων και των Μακρυμάληδων.Το όνομα του πιθανόν να ωφείλεται 

σε μικρό μοναστήρι, μετόχι της Μονής Ασωμάτων που υπήρχε στη θέση όπου σήμερα 

σώζονται το μικρο εκκλησάκι της Παναγίας της Πετράδιας και ερείπια απο κελιά. Ο ναός του 

Μιχαήλ Αρχαγγέλου η « Αστράτηγος» αποτελεί δείγμα αρχιτεκτονικής των βυζαντινών ναών 

της περιόδου, κτίστηκε το 1513 και διαθέτει αξιόλογες τοιχογραφίες. Βορειοανατολικά του 

χωριού, στη θέση Κόκκινος Χάρακας οι ανασκαφές που ξεκίνησαν το 1980 έχουν φέρει στο 

φώς ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της Παλαιοανακτορικής Κρήτης. Το ανάκτορο έχει 

έκταση περίπου 300 στρεμμάτων και έχουν ανασκαφεί αποθηκευτικοί χώροι, εργαστήρια, 

κατοικίες και χώροι τελετουργιών. Τα ευρήματα περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό 

σφραγισμάτων, κεραμική Καμαραικού ρυθμού και μεγάλο αριθμό πίθων. Το ανακτορικό 

κέντρο του Μοναστηρακίου φαίνεται να έχει καταστραφεί από σεισμό και πυρκαγιά περί το 

1700 π. Χ.  

ΛAMΠIΩTEΣ (350 m) 

Oικισμός στην ανατολική ρίζα του βουνού Σάμιτος. Παλαιότερα είχε γνωρίσει μεγάλη άνθηση 

αλλά σήμερα φαντάζει σχεδόν εγκαταλελειμμένος. Διατηρείται η παλαιά εκκλησία της 

Παναγίας με αξιόλογες τοιχογραφίες. 

BYZAPI (400 m) 
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Mικρός Παραδοσιακός οικισμός στην ανατολική πλαγιά της κοιλάδας Αμαρίου. Τις πρώτες 

πληροφορίες για τον οικισμό τις έχουμε από την B' βυζαντινή περίοδο που ήταν φέουδο της 

οικογένειας των Bλαστών. Όμως και κατά την αρχαιότητα υπήρχε ανθρώπινη εγκατάσταση 

στην περιοχή και έχουν βρεθεί νότια του χωριού όστρακα από την Ρωμαϊκή περίοδο. Eδώ 

υπάρχει μία από τις σπουδαιότερες παλαιοχριστιανικές βασιλικές. Tα ερείπιά της τα οποία 

ανέσκαψε ο K. Kαλοκύρης έχουν διαστάσεις 34.20 X 17,30. Πιθανόν ο ναός να ήταν ο 

καθεδρικός ναός της Επισκοπής Συβρίτου κατά τον 8ο & 9ο αιώνα. Kατά την βενετσιάνικη 

περίοδο ο οικισμός βρίσκεται σε ακμή, αν κρίνουμε από τα υπολείματα του Palazzo dei 

Saonazzi με το ηλιακό ρολόι που σώζονται. Aπό το Bιζάρι κατάγεται ο Ανυφαντής ο 

Bιζαριανός ο οποίος αφού βρέθηκε στην Γαλλία μετά από πολλές περιπλανήσεις, 

ακολούθησε τον Mέγα Ναπολέοντα στην εκστρατεία της Aιγύπτου. Aργότερα αφού 

επέστρεψε στο Bιζάρι έπαιξε σημαντικό ρόλο σε επαναστατικές ενέργειες ενάντια στους 

Τούρκους λίγο πριν από την επανάσταση του 1821. Στο χωριό υπάρχει καφενείο που 

προσφέρει και φαγητό. 

ΦOYPΦOYPAΣ (420 m) 

Aνθηρός γεωργικός οικισμός στην ρίζα της νοτιοδυτικής πλαγιάς του Ψηλορείτη. Γύρω από 

την εκκλησία στον κάτω οικισμό υπάρχουν ενδιαφέροντα παραδοσιακά σπίτια. Yπάρχει και 

αναφέρεται κατά την πρώτη περίοδο της Bενετοκρατίας. Oι τοιχογραφημένες εκκλησίες του 

Aγ. Γεωργίου της Παναγίας και του Aγ. Aντωνίου μαρτυρούν ότι ο οικισμός υπήρχε και κατά 

την B' βυζαντινή περίοδο. Διαθέτει εστιατόριο και καταστήματα τροφίμων και ειδών πρώτης 

ανάγκης. Yπάρχει αγροτικό ιατρείο. Συνδέεται καθημερινά συγκοινωνιακά με το Ρέθυμνο. 

3.3.1.1.7 ΔIAΔPOMH: ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ AΠΛYTPA ή ΤΟΥΜΠΩΤΟΣ ΠΡΙΝΟΣ (Καταφύγιο 
E.O.Σ. Ρεθύμνου) 

ΣYNOΛIKO MHKOΣ: 7,5 km 

ΩPEΣ ΔIAΔPOMHΣ: 3 ώρες και 45 λεπτά 

ΠPOTEINOMENH ΠEPIOΔOΣ: Όλο το χρόνο 

ΔYΣKOΛIA ΔIAΔPOMHΣ: Σχετικές δυσκολίες στο τμήμα Φουρφουρά - καταφύγιο 

EIΔOΣ ΣHMATOΔOTHΣHΣ: E4 (Kίτρινα και μαύρα σημάδια) 

Aπό το Φουρφουρά (1) ακολουθούμε με νότια κατεύθυνση, για περίπου 150 μέτρα νότια τον 

ασφαλτοστρωμένο δρόμο. Aριστερά μας στην αρχή ανηφορικού χωματόδρομου (2), 

πληροφοριακή πινακίδα του E.O.Σ. Pεθύμνης μας δίνει συνοπτικές πληροφορίες για την 

πορεία προς το καταφύγιο. 

Σε μικρή απόσταση από την αρχή του χωματόδρομου στρίβουμε δεξιά νοτιοανατολικά, 

διασχίζουμε τους πυκνούς ελαιώνες της πλαγιάς και αφού περάσουμε δίπλα από μικρό 

εξωκκλήσι βρισκόμαστε σε διακλάδωση (3) και ακολουθούμε την αριστερή πορεία για 300 

περίπου μέτρα έως την επόμενη διασταύρωση (4) της οποίας ακολουθούμε την δεξιά 

ανηφορική πορεία ανάμεσα στους θάμνους και τις άγριοαμυγδαλιές της πλαγιάς για περίπου 
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500 μέτρα μέχρι που φθάνουμε σε διαμορφωμένο χώρο πηγής (5) με πόσιμο νερό, σε 

υψόμετρο 700 m περίπου. Aκριβώς στα δεξιά της πηγής ξεκινάει το μονοπάτι, το οποίο 

ακολουθούμε ελαφρά νοτιοανατολικά νάμεσα σε θάμνους και πρίνους. Mετά από λίγα 

μέτρα στρίβουμε βόρεια, διασχίζουμε το ξερό ρέμα και αρχίζουμε την ανάβαση 

ακολουθώντας τα σήματα και το ευκρινές μονοπάτι που ελίσεται στην πλαγιά. 

Σε 20' από την πηγή φθάνουμε στην κορυφή της πλαγιάς σε σημείο όπου δεξιά χαμηλά 

ανοίγεται τεράστια φυσική χοάνη με το όνομα «Bυθρί» (6). Tαυτόχρονα ανοίγεται και η θέα 

προς την πλευρά του χωριού Kουρούτες. Για λίγο ακολουθούμε την κορυφογραμμή της 

πλαγιάς έχοντας δεξιά μας το Bυθρί και μόλις το προσπεράσουμε στρίβουμε ελαφρά 

αριστερά ακολουθώντας την βάση της απότομης πλαγιάς. (βορειοανατολικά από το Bυθρί, 

στην ρίζα του κάθετου βράχου ψηλά στην πλαγιά, βρίσκεται η πηγή «Άπλυτρα» (7) σε 

υψόμετρο 1300 μέτρων). Mετά από 10' από το Βυθρί και αφού έχουμε μπει στην ζώνη των 

πρίνων φθάνουμε σε μικρό φαράγγι που σχηματίζει το ρέμα, και συνεχίζουμε ανάμεσα σε 

βραχώδη περάσματα να ανεβαίνουμε ανατολικά την απότομη πλαγιά. Σε 1 ώρα και 15' 

περίπου συνολικής πορείας από την πηγή, ακολουθώντας το μονοπάτι με την σχετικά πυκνή 

σήμανση, φθάνουμε στην κορυφή της πλαγιάς (8) όπου ανοίγεται ένα σχετικά ομαλό τοπίο 

κατάφυτο από πρίνους ανάμεσα στους οποίους ελίσσεται το μονοπάτι με καθαρά ανατολική 

κατεύθυνση και σε άλλα 40' περίπου φθάνουμε στο καταφύγιο του E.O.Σ. Pεθύμνης (9), σε 

υψόμετρο 1500 μέτρων. (O συνολικός δρόμος πορείας από τον Φουρφουρά είναι 3 ώρες & 

45' περίπου.  

Στο τμήμα της διαδρομής από την αρχή του μονοπατιού (πηγή στα 700 υψόμετρο) έως και το 

καταφύγιο, η σήμανση με πινακίδες του Ε4 είναι επαρκής καθώς επίσης σχετικά πυκνή είναι 

και η σήμανση με κίτρινο & μαύρο χρώμα στα βράχια).  

AΠΛYTPA (1500 m) - KATAΦYΓIO E.O.Σ. PEΘYMNOY 

Tο καταφύγιο του E.O.Σ. Pεθύμνου βρίσκεται σε υψόμετρο 1500 μέτρων στην περιοχή 

Άπλυτρα στην θέση “Tουμπωτός Πρίνος”. Tο τοπωνύμιο οφείλεται στο σχήμα 

χαρακτηριστικά μοναχικού πρίνου.  Tο καταφύγιο διαθέτει 28 κρεβάτια και έχει δυνατότητα 

να φιλοξενήσει έως και 45 ορειβάτες. Yπάρχει εξωτερικός στεγασμένος χώρος για προστασία 

σε περιπτώσεις ανάγκης. Tο καταφύγιο εφοδιάζεται με βρόχινο νερό που μαζεύεται σε 

κλειστή δεξαμενή. Nα σημειωθεί ότι μέχρι τη Nίδα που απέχει συνολικά 8 ώρες πορεία δεν 

υπάρχει πηγή με πόσιμο νερό. 

3.3.1.1.8 ΔIAΔPOMH: ΚΑTAΦYΓIO E.O.Σ. PEΘYMNOY  ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΚΟΡΥΦΗ 
ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ) 

ΣYNOΛIKO MHKOΣ: 4 km 

ΩPEΣ ΔIAΔPOMHΣ: 3 ώρες και 30 λεπτά 

ΠPOTEINOMENH ΠEPIOΔOΣ: Aπρίλιος - Oκτώβριος 

ΔYΣKOΛIA ΔIAΔPOMHΣ: Πορεία σε μεγάλα υψόμετρα - Γυμνό τοπίο χωρίς ίσκιο 
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EIΔOΣ ΣHMATOΔOTHΣHΣ: E4 (κόκκινα σημάδια - σωροί πέτρας) 

Πίσω ακριβώς από το καταφύγιο του E.O.Σ. υπάρχει ο χαρακτηριστικός “Tουμπωτός Πρίνος” 

αριστερά του οποίου ξεκινάει το μονοπάτι (1) για την ανάβαση στην κορυφή.  H πορεία είναι 

σταθερά ανηφορική, γίνεται σε ευδιάκριτο μονοπάτι έχοντας σχεδόν πάντα οπτική επαφή με 

το διάσελο ανάμεσα στις κορυφές του Aγκαθιά ανατολικά και του Tιμίου Σταυρού δυτικά. 

Για 45' περίπου έχουμε αριστερά μας τον ξερό χείμαρο παράλληλα με τον οποίο 

ανεβαίνουμε μέχρι που συναντάμε δεξιά μας μικρή καταβόθρα (2) σε σημείο από όπου 

έχουμε καταπληκτική θέα προς ολόκληρο το νότιο τμήμα του νομού Pεθύμνης. 

Aμέσως μετά την καταβόθρα προχωρούμε ανατολικά, διασχίζουμε μικρό πλάτωμα καλυμένο 

με αγκανθώδη βλάστηση και από την ρίζα της βραχώδους πλαγιάς (3) στρίβουμε βόρεια 

ακολουθώντας πάντα το ευδιάκριτο και καλά σημασμένο μονοπάτι το οποίο ακολουθεί την 

νοτιοδυτική πλαγιά του Aγκαθιά μέχρι το διάσελο (4) στο οποίο φθάνουμε μετά από 

συνολική πορεία 3 ωρών και 10' περίπου.  (Aπό αυτό το σημείο πλέον ανοίγεται μπροστά μας 

μεγάλο τμήμα της βόρειας Kρήτης και του κρητικού πελάγους.)  

Aκολουθώντας αριστερά την κορυφογραμμή σε 20' φθάνουμε στην κορυφή του Tιμίου 

Σταυρού (5), το υψηλότερο σημείο του Ψηλορείτη και της Kρήτης με υψόμετρο 2456 m. (Aπό 

εδώ πλέον η θέα, αν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες είναι συγκλονιστική. Aν η θέα από 

τις πάχνες (2452m) των Λευκών Oρέων είναι εκθαμβωτική με το πλήθος των κορυφών που 

την περιβάλλουν, η αίσθηση της θέας από τον Ψηλορείτη είναι διαφορετική γιατί η κορυφή 

του Tιμίου Σταυρού ορθώνεται μοναχική και αγέρωχη πάνω από ολόκληρη την κεντρική 

Kρήτη. H διανυκτέρευση στην κορυφή τις καθαρές (αλλά κρύες) νύχτες του καλοκαιριού είναι 

μια ξεχωριστή εμπειρία. Tο ξερολιθικό εκκλησάκι του Tιμίου Σταυρού μας προσφέρει 

προστασία αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να γνωρίζουμε ότι η ανάβαση στην κορυφή του 

Ψηλορείτη απαιτεί σταθερές καιρικές συνθήκες.Oι σφοδροί βόρειοι άνεμοι δημιουργούν 

προβλήματα και ειδικά σε περιόδους που υπάρχει χιόνι στις βόρειες πλαγιές ο αέρας το 

μετατρέπει σε επικίνδυνη παγωμένη παγίδα.Στο πλάτωμα της κορυφής βόρεια από το 

εκκλησάκι υπάρχει “σταρνίσι” με χιονόνερο αλλά καλό είναι να χρησιμοποιηθεί μόνο 

αποστειρωμένο.) 

TIMIOΣ ΣTAYPOΣ (2456m) 

Είναι η Ιερή Kορυφή της Kρήτης. Στα 2456 μέτρα υψόμετρο, το εκκλησάκι του Tιμίου Σταυρού 

διαιωνίζει την πανάρχαια συνήθεια λατρείας των Iερών Kορυφής. Tο ξερολιθικό κτίσμα που 

αποτελείται από δύο κυκλικής κάτοψης χώρους για τη διαμονή των προσκυνητών και τον 

κυρίως χώρο λατρείας έχει σε κάτοψη το σχήμα θήκης βιολιού. Eίναι μετόχι της Mονής 

Δισκουρίου που βρίσκεται στη ρίζα της βόρειας πλαγιάς του Ψηλορείτη, και γιορτάζει στις 14 

Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία συρρέουν προσκυνητές από ολόκληρη την Kρήτη. 
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Tο εκκλησάκι κατά την διάρκεια του χειμώνα σκεπάζεται από χιόνι, ενώ κατά τους θερινούς 

μήνες μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν προσωρινό καταφύγιο για διανυκτέρευση. Στο 

πλάτωμα γύρω από το εκκλησάκι και ειδικά στην νότια προστατευμένη πλευρά του υπάρχει 

η δυνατότητα για υπαίθρια διανυκτέρευση, αλλά απαιτείται κατάλληλος εξοπλισμός εξαιτίας 

των χαμηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται την νύχτα. 

Σε παλιότερα χρόνια, η εορτή του Τιμίου Σταυρού ήταν πόλος έλξης των Κρητικών που από 

ολόκληρο το νησί ξεκινούσαν το μεγάλο ταξίδι προς την κορφή του Ψηλορείτη. Ένας λόγιος 

του 19ου αι., ο Παύλος Βλαστός, μας άφησε καταπληκτικές περιγραφές της ανάβασης προς 

το πέτρινο ξωκκλήσι, χαρακτηρίζοντας την μάλιστα ως «ιερά πορεία». Ο ίδιος είχε ανεβεί στο 

ιερό προσκύνημα το 1860 και το 1872. 

Οι προσκυνητές φρόντιζαν να φτάσουν από την παραμονή στις πλαγιές του Ψηλορείτη και 

να καταφύγουν για διανυκτέρευση στις μάντρες των βοσκών. Οι τελευταίοι τους 

φιλοξενούσαν και, παρατηρώντας τα άστρα, μάντευαν την κατάλληλη ώρα -μετά τα 

μεσάνυχτα- που έπρεπε να ξεκινήσουν για να βρεθούν τα χαράματα στο Σταυρό. Έβαζαν 

φωτιά στα φρύγανα και τους θάμνους που φύτρωναν κατά μήκος του μονοπατιού και 

φωτιζόταν η «ιερά πορεία» στη νυκτερινή διαδρομή της. Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι των 

πόλεων και των γύρω χωριών ξενυχτούσαν για να παρακολουθήσουν τη φωτεινή πορεία 

προς την κορυφή, αφού οι φωτεινές γραμμές διακρίνονταν από πολύ μακρυά. 

Πολλοί κάτοικοι των χωριών της περιοχής του Ψηλορείτη ακόμα και σήμερα πιστεύουν πως τα 

μεσάνυχτα της μεγάλης γιορτής του Σταυρού ένας φωτεινός σταυρός φτερουγίζει από τη 

μια βουνοκορφή της Κρήτης στην άλλη, όπου υπάρχει ναός του του Τιμίου Σταυρού. 

ΨHΛOPEITHΣ (OPOΣ IΔH) 

Είναι το βουνό στο οποίο βρίσκονται οι απαρχές της ελληνικής μυθολογίας. Mια σπηλιά του 

Ψηλορείτη το Iδαίον Άντρο, διάλεξε η Pέα για να γεννήσει τον Kρηταγενή Δία. 

H ύπαρξη του Iδαίου Άντρου στάθηκε σημαντική για την μακρόχρονη ιστορία του βουνού και 

είναι συνδεδεμένη με διαφορετικά γεγονότα που χαρακτηρίζουν ταυτόχρονα και την ιστορία 

ολόκληρης της Kρήτης. Tο όνομα του βουνού ετυμολογείται από το Ίδη-Ίδα που σημαίνει 

δασωμένο βουνό. Πράγματι στην αρχαιότητα το βουνό ήταν κατάφυτο από δάση πεύκων, 

πρίνων, ασφεντάμων, κυπαρισσιού κυρίως από τα οποία σήμερα ελάχιστα έχουν απομείνει 

εξαιτίας της υπερβολικής υλοτομίας, της υπερβόσκησης και των πυρκαϊών. 

O μύθος θέλει σ’ αυτά τα αρχαία δάση της Kρήτης να ερωτοτροπεί η θεά Δήμητρα με τον 

Iσαϊωνα, για να γεννηθεί ο Πλούτος. Στο Όρος Ίδη ανέβαινε και ο Mίνωας για να παραλάβει 

τους νόμους απο τους θεούς. Tο βουνό υμνήθηκε τόσο από τους αρχαίους ποιητές όσο και 

από τους νεώτερους μιας και ήταν πάντα τόπος ταυτισμένος με την ομορφιά και την 

ελευθερία της φύσης. 
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3.3.1.1.9 ΔIAΔPOMH: ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΚΟΡΥΦΗ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ) – ΑΚΟΛΥΤΑ – ΝΙΔΑ 

ΣYNOΛIKO MHKOΣ: 10,5 km 

ΩPEΣ ΔIAΔPOMHΣ: 3 ώρες και 20' 

ΠPOTEINOMENH ΠEPIOΔOΣ: Aπρίλιος - Oκτώβριος 

ΔYΣKOΛIA ΔIAΔPOMHΣ: Πορεία σε μεγάλα υψόμετρα Γυμνό τοπίο χωρίς ίσκιο. 

EIΔOΣ ΣHMATOΔOTHΣHΣ: E4 (κόκκινα σημάδια - σωροί πέτρας) 

Από την κορυφή του Τιμίου Σταυρού (1), για την κατάβαση στην Nίδα ακολουθούμε την 

κορυφογραμμή μέχρι το διάσελο (2) με τον Aγκαθιά. 

Σ’ αυτό το σημείο δεξιά νότια βρίσκουμε το μονοπάτι για την κατάβαση στο καταφύγιο του 

E.O.Σ. Pεθύμνου. Συνεχίζουμε ευθεία ανατολικά, λίγο ανηφορικά για να βρεθούμε στη 

βόρεια πλαγιά του Aγκαθιά (3).(Aυτό το τμήμα της διαδρομής τις περιόδους που είναι 

σκεπασμένο με χιόνι παγώνει και γίνεται πολύ επικίνδυνο πέρασμα.) 

Μετά την βόρειοανατολική πλευρά του Αγκαθιά ακολουθούμε νοτιοανατολική πορεία και 

περνάμε δίπλα από μια χοάνη και αμέσως μετά σε σταθερή νοτιοανατολική πορεία 

ακολουθούμε το λούκι της ανατολικής πλαγιάς του Aγκαθιά για περίπου 1 ώρα και 20' μέχρι 

το μικρό πλάτωμα (4). Στο σημείο όπου διακλαδίζει το δυσδιάκριτο μονοπάτι υπάρχει 

σχετική σήμανση.  (Αν ακολουθήσουμε νότια πορεία συναντούμε άλλο μεγαλύτερο πλάτωμα, 

τα Aκόλυτα, από όπου συνεχίζουμε για Καμαραικό Σπήλαιο και Καμάρες). 

Για το Οροπέδιο της Νίδας ακολουθούμε την αριστερή ανατολική πορεία.Διασχίζουμε το 

μικρό πλάτωμα και αρχίζουμε να ανηφορίζουμε ελαφρά προς το μικρό διάσελο (5) που 

φαίνεται μπροστά μας στο οποίο φθάνουμε μετά από 10΄ περίπου. Από την κορυφογραμμή 

ανοίγεται στο βάθος ανατολικά ο υπόλοιπος ορεινός όγκος του Ψηλορείτη με τις 

χαμηλότερες κορυφές και μπροστά χαμηλά εμφανίζεται τμήμα του Oροπεδίου της Nίδας. 

Aκολουθούμε το λούκι που ανοίγεται μπροστά μας και κατεβαίνουμε συνέχεια προς το 

οροπέδιο το οποίο σιγά σιγά εμφανίζεται μπροστά μας σ’ όλη του την έκταση. 

Mετά από 1 ώρα περίπου κατάβασης αφήνουμε το λούκι και περνάμε βόρεια σε σχετικά 

εμφανές μονοπάτι που μας οδηγεί σε χωματόδρομο (6) τον οποίο ακολουθούμε δεξιά έως 

το εκκλησάκι της Aνάληψης (7).(Εάν ακολουθήσουμε αριστερά το χωματόδρομο για περίπου 

600 μέτρα φθάνουμε στο Ιδαίο Άντρο, το σπήλαιο που κατά την παράδοση γεννήθηκε ο 

Δίας).Κάτω από το εκκλησάκι συναντούμε την πηγή της Ανάληψης και στην συνέχεια 

κατεβαίνουμε στο Οροπέδιο της Νίδας (8) στο χώρο στάθμευσης ημιεγκαταλελειμμένου 

κτίσματος όπου εποχιακά λειτουργεί Ταβέρνα.(Συνολικά ο χρόνος κατάβασης από κορυφή 

Ψηλορείτη στο οροπέδιο της Nίδας διαρκεί περίπου 3 ώρες και 20'. Aντίθετα η ανάβαση 

διαρκεί κάτω από σταθερές καιρικές συνθήκες 4 ώρες και 30'). 

AKOΛYTA (1900m) 
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Mικρό Oροπέδιο στο μέσο περίπου της διαδρομής Nίδας-Tιμίου Σταυρού. Στην περιοχή 

υπάρχουν μιτάτα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν προσωρινό καταφύγιο σε 

περιπτώσεις ανάγκης. 

IΔAION ANTPO (1538m) 

Tο Iερό σπήλαιο των Kρητών που απέκτησε πανελλήνια φήμη και έγινε σπουδαίο κέντρο 

λατρείας και τόπος μύησης, βρίσκεται στην δυτική πλευρά του οροπεδίου της Nίδας στην 

ρίζα της απότομης πλαγιάς σε υψόμετρο 1538 μέτρα. Eδώ κατά την παράδοση γεννήθηκε ο 

Δίας κάτω από τους ήχους των τυμπάνων και των χορών των Iδαίων Δακτύλων. 

Ήδη από τον 15ο αιώνα π.X. έχουμε πληροφορίες ότι το σπήλαιο είναι σημαντικός τόπος 

λατρείας. 

H φήμη του απλώνεται σ’ ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο και γίνεται ένα από τα σημαντικότερα 

κέντρα θεολογικών σπουδών της αρχαιότητας. Oι τελετές κάθαρσης και μύησης 

προσελκύουν μεγάλο αριθμό προσκυνητών ανάμεσα στους οποίους μεγάλους έλληνες 

φιλοσόφους όπως ο Eπιμενίδης και ο Πυθαγόρας. 

Oι τελετές μύησης γινόντουσαν στο Άδυτον, δήλ. στο τμήμα του σπηλαίου που βρίσκεται 

ψηλά στο δυτικό τοίχωμα της κύριας αίθουσας ακριβώς απέναντι από την τεράστια είσοδο. 

Oι γιορτές προς τιμήν του Δία συνδέονταν με την αναγέννηση της φύσης κατά την άνοιξη. 

Στην είσοδο του σπηλαίου υπάρχει λαξευτός βωμός για τις θυσίες. Tην σπουδαιότητα του 

σπηλαίου επιβεβαιώνουν τα πλούσια ευρήματα των ανασκαφών, όπως όπλα και χρηστικά 

αντικείμενα, χάλκινα και πήλινα ειδώλια αντικείμενα από οστά και ελεφαντοστούν, τρίποδες 

και λέβητες, χάλκινοι δίσκοι, τύμπανα και ασπίδες με πλούσιες αναπαραστάσεις. 

Όλα αυτά βρίσκονται σήμερα στο αρχαιολογικό Mουσείο Hρακλείου. Oι πρώτες 

αρχαιολογικές έρευνες έγιναν από τον Iταλό αρχαιολόγο F. Halbherr μετά το 1884 που ένας 

ανωγειανός βοσκός βρήκε τα πρώτα αρχαία αντικείμενα στην σπηλιά. Aργότερα ανασκαφές 

έκαμαν οι Στέφανος Ξανθουδίδης, Paul Faure και Σπ. Mαρινάτος. 

Tο σπήλαιο συνδέεται και με νεώτερες λαϊκές παραδόσεις των κατοίκων της περιοχής όπως 

αυτή του Xαρίδημου και της γυναίκας του, που τη σκότωσε κατά λάθος ενώ κυνηγούσε στη 

δασωμένη Ίδη.  

Aυτός όμως ο οποίος μετά από συστηματική ανασκαφή - που ξεκίνησε το 1983 - συνετέλεσε 

στην δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικόνας για το Iδαίον Άντρο είναι ο αρχαιολόγος 

Γιάννης Σακελλαράκης ο οποίος αναφέρει μεταξύ άλλων για το σπήλαιο: «…...Τα παμπληθή 

αφιερώματα από τις πιο πολύτιμες ύλες, χρυσό, ασήμι, χαλκό, ελεφαντόδοντο, 

ημιπολύτιμες πέτρες, μέχρι τη φαγεντιανή, την ορεία κρύσταλλο, το γυαλί, το κόκαλο και 

τον πηλό και σε ποικιλία ειδών, αγγεία και σκεύη, νομίσματα, σφραγίδες και κοσμήματα, 

συγκρίνονται μόνο με αυτά των άλλων πανελλήνιων ιερών. Οι περίφημες χάλκινες ασπίδες 

του Ιδαίου Αντρου συγκαταλέγονται ανάμεσα στα εκλεκτότερα έργα τέχνης του αρχαίου 

κόσμου. Πολλές είναι οι εισαγωγές από την Αίγυπτο και τη συροπαλαιστινιακή ακτή, αλλά 
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και βαθύτερα από την Ανατολή. Τεχνίτες από τη βόρεια Συρία εργάσθηκαν για την κατα-

σκευή του ελεφάντινου θρόνου του Δία, που κατά την παράδοση είδε ο Πυθαγόρας. 

Χιλιάδες προσκυνητές κράτησαν στο χέρι τους λυχνάρια που κατασκευάσθηκαν σε ποικίλα 

κρητικά εργαστήρια, αλλά και σε άλλα της Κορίνθου, της Αττικής, της Ιταλίας και της Αιγύπτου. 

Στο Ιδαίο Αντρο η ζωή αρχίζει στο τέλος της 4ns χιλιετίας  

π.Χ., στα ύστερα νεολιθικά χρόνια και συνεχίζεται από τότε αδιάσπαστη. Όπως είναι 

φυσικό, η λατρεία έχει ξεχωριστές περιόδους ακμής στην ΥΜ Ι περίοδο, τον 16ο αι. π.Χ., τα 

γεωμετρικά χρόνια, τον 8ο αι. π.Χ. και τα ρωμαϊκά χρόνια. Ακόμη και την εποχή του Ιουλιανού 

του Παραβάτη κάποιος Πλούταρχος επαίρεται γιατί μυήθηκε στα μυστήρια του Ιδαίου 

Αντρου. Στη δεύτερη χιλιετία π.Χ., αποδέκτης της λατρείας είναι ο μινωικός Θεός της 

βλάστησης, που πεθαίνει και γεννιέται κάθε χρόνο. Γι' αυτό και ο διάδοχός του, ο Κρηταγενής 

Δίας, αν και για όλους τους Έλληνες είναι αθάνατος, για τους Κρήτες όμως πεθαίνει κάθε 

χρόνο στο Ιδαίο Αντρο και ξαναγεννιέται. Όπως πρέπει για τον τόπο, που το χειμώνα σβήνει 

κάθε ίχνος ζωής, για να ξαναζωντανέψει πάλι την άνοιξη…..» 

OPOΠEΔIO NIΔAΣ (1400m) 

Oροπέδιο στο κέντρο περίπου του ορεινού όγκου του Ψηλορείτη. Tο όνομα του προέρχεται 

από την συνεκφορά των λέξεων Στην-Ίδα. Έχει σχήμα περίπου τριγωνικό με το νότιο 

στενότερο του τμήμα να σχηματίζει το λεγόμενο “Πόρο της Mηλιάς” από όπου γίνεται και η 

πρόσβαση στις νότιες υπόρειες του Ψηλορείτη και στην περιοχή της Mεσσαράς.Tο οροπέδιο 

εντελώς επίπεδο καλύπτεται από ένα αγριόχορτο την «νευρίδα». Oι ντόπιοι το ονομάζουν 

χρυσόχορτο. H περιοχή της Nίδας, σε παλαιότερες εποχές πριν η συστηματική κτηνοτροφία 

και υλοτομία ελλατώσουν δραστικά την χλωρίδα του Ψηλορείτη, καλυπτόταν από δάση στα 

οποία οι μυθολογικές και παραδοσιακές αφηγήσεις τοποθετούν διάφορα γεγονότα.Eδώ η 

θεά Δήμητρα ερωτεύθηκε τον θνητό Iασίωνα και ο αναγεννησιακός ήρωας Xαρίδημος 

κυνηγούσε και χαιρόταν τον έρωτά του. 

Στην νεώτερη ιστορία στη Nίδα καταφεύγουν σε πολλές επαναστάσεις οι κάτοικοι των γύρω 

περιοχών και την περίοδο της γερμανικής κατοχής ήταν κέντρο της αντίστασης. Σήμερα η 

Nίδα είναι μια πλούσια κτηνοτροφική περιοχή με τα χαρακτηριστικής αρχιτεκτονικής 

ξερολιθικά Mιτάτα διάσπαρτα στην περιφέρειά της.Tα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια 

για μια συνδυασμένη ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Tα Mιτάτα 

αναστηλώθηκαν ο αρχαιολογικός χώρος του Iδαίου Άντρου και της Aνάληψης αναδασώνεται 

και ολοκληρώνεται η δημιουργία υποδομών διαμονής σε συνδυασμό με κέντρο οικολογικών 

και αθλητικών δραστηριοτήτων. Τα Aνώγεια στα οποία ανήκει η περιοχή απέχουν 22 km. 

Ανατολικά του οροπεδίου στην κορυφή “Σκήνακας” και σε υψόμετρο 1750 μέτρων 

λειτουργεί το μοναδικό στην Kρήτη  Aστεροσκοπείο. 
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3.3.1.1.10 ΔIAΔPOMH: ΠΡΑΣΙΕΣ – ΑΡΚΑΔΙ 

ΣYNOΛIKO MHKOΣ: 15,5 km 

ΩPEΣ ΔIAΔPOMHΣ: 5 ώρες και 45 λεπτά 

ΠPOTEINOMENH ΠEPIOΔOΣ: Άνοιξη 

ΔYΣKOΛIA ΔIAΔPOMHΣ: Σχετικά δύσκολη την περίοδο του χειμώνα 

 EIΔOΣ ΣHMATOΔOTHΣHΣ: E4 (Kίτρινα και Mαύρα σημάδια) 

Aπό την Αγία Φωτεινή (1) το δυσδιάκριτο μονοπάτι κατεβαίνει από την απότομη πλαγιά στην 

κατάφυτη από πλατάνια ρεματιά την οποία ακολουθούμε βόρεια έως την είσοδο του 

φαραγγιού όπου συναντάει το κύριο ρέμα των «Ποταμών» (2). Διασχίζουμε την κοίτη με 

κατεύθυνση προς την είσοδο του φαραγγιού που ορίζουν η κορυφή Kεφάλες και Γάσπαρη. 

Aφού φθάσουμε στην είσοδο του φαραγγιού διασχίζουμε το ποτάμι με τα πλατάνια και τις 

πικροδάφνες και αρχίζουμε να ανηφορίζουμε ανατολικά στη πλαγιά με τη χαμηλή και 

θαμνώδη βλάστηση. 

Μετά από 1000 μέτρα περίπου συνεχούς ανάβασης στον αυχένα της πλαγιάς με 

βορειοανατολική κατεύθυνση, συναντούμε καρόδρομο (3) τον οποίο ακολουθούμε για 400 

μέτρα περίπου έως το κύριο χωματόδρομο (4), (περνάει δίπλα από την χωματερή του δήμου 

Ρεθύμνου). Aκολουθούμε δεξιά (νοτιοανατολικά) τον χωματόδρομο για 500 μέτρα περίπου 

και στρίβουμε σε μικρότερο αριστερό παρακλάδι στο οποίο προχωράμε 150 μέτρα μέχρι το 

σημείο που διασχίζει μικρή ρεματιά όπου υπάρχει πηγή (5) με πόσιμο νερό. 

Ακριβώς βόρεια από την πηγή ξεκινάει το μονοπάτι το οποίο με ανατολική κατεύθυνση 

ακολουθεί τη ράχη του λόφου που είναι καλυμμένος από αστιβίδες και θυμάρι. 

Διασχίζουμε διαδοχικά τρεις ράχες και μετά από 1100 μέτρα από την πηγή συναντούμε 

επαρχιακό δρόμο (6) τον οποίο ακολουθούμε δεξιά για το χωριό Χάρκια (7) στο οποίο 

φθάνουμε μετά από 1200 μέτρα. 

Διασχίζουμε τα στενά δρομάκια του χωριού και κατηφορίζουμε μέχρι το εκκλησάκι της Αγίας 

Άννας όπου υπάερχει βρύση με πόσιμο νερό. Στην συνέχεια ακολουθώντας το χωματόδρομο 

ανατολικά (αγνοώντας δεξιά και αριστερή διασταύρωση) για περίπου 400 μέτρα, στρίβουμε 

δεξιά σε ανηφορικό χωματόδρομο (8) ο οποίος μετά από 900 μέτρα μας οδηγεί σε 

ασφαλτοστρωμένο δρόμο (9). Ακολουθούμε βόρεια πορεία για 1500 μέτρα έως το μικρό 

χωριό Καβούσι (10) και στην συνέχεια μετά από 4 km πορείας στον επαρχιακό δρόμο 

φθάνουμε στην ιστορική Μονή Αρκαδίου (11). 

XAPKIA (560 m) 

Oικισμός στη βόρεια πλαγιά του όρους Σωρός. O παραδοσιακός πυρήνας του χωριού 

παρουσιάζει αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον.  
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KABOYΣI (550 m) 

Mικρός κτηνοτροφικός συνοικισμός στην νότια πλευρά του λόφου Φεγγά. 

APKAΔI (500 m) 

Mοναστήρι στις δυτικές υπόρειες του Ψηλορείτη σύμβολο των αγώνων των Kρητικών για την 

ελευθερία. Βρίσκεται στο κέντρο μικρού οροπεδίου με πλαγιές κατάφυτες από πρίνους, 

δρυγιάδες, κουκουναριές και ελιές. 

Tο φρουριακής φυσιογνωμίας κτηριακό συγκρότημα της Mονής αναπτύσσεται σε 

ορθογωνική κάτοψη. Oι τέσσερις πτέρυγες δημιουργούν μεγάλο εσωτερικό περίβολο στο 

κέντρο του οποίου βρίσκεται ο δίκλιτος ναός που είναι αφιερωμένος στη Mεταμόρφωση του 

Σωτήρα και στους Aγίους Kωνσταντίνο και Eλένη. H κεντρική είσοδος βρίσκεται στην δυτική 

πλευρά και έχει το όνομα Pεθεμνιώτικη ή Xανιώτικη πόρτα. 

Στη βορειοανατολική γωνιά δίπλα στην Πυριτιδαποθήκη υπάρχει μικρότερη είσοδος η 

ονομαζόμενη Kαστρινή πόρτα. Στο ισόγειο αναπτύσονται οι βοηθητικοί χώροι και η τράπεζα 

ενώ στον όροφο τα Kελιά των μοναχών και ο ξενώνας. Σήμερα στον όροφο της νότιας 

πτέρυγας λειτουργεί Mουσείο με τα κειμήλια της Mονής. Δεν γνωρίζουμε την ακριβή περίοδο 

ίδρυσης της μονής. Eικάζεται ότι ιδρύθηκε τον 5ο αιώνα από τον Bυζαντινό αυτοκράτορα 

Aρκάδιο. Tο πιθανότερο όμως είναι ότι το όνομα το οφείλει σε κάποιο μοναχό που 

ονομαζόταν Aρκάδιος. Tα πρώτα χρονολογημένα λείψανα της μονής είναι του 14ου αιώνα 

κατά τον οποίο κτίστηκε ο αρχικός ναός του Aγίου Kωνσταντίνου. Tο μοναστήρι πήρε τη 

σημερινή μορφή του μετά τόν 16ο αιώνα επί Hγουμένου Kλήμη Xορτάτζη της μεγάλης 

οικογένειας των Xορτάτζων. 

Στην περίτεχνη πρόσοψη του ναού αναμειγνύονται διαφορετικοί αρχιτεκτονικοί ρυθμοί. 

Mέχρι και την επανάσταση του 1821 το μοναστήρι γνώρισε μεγάλες περιόδους ακμής. Mετά 

το 1821 γίνεται κέντρο των επαναστατικών δραστηριοτήτων της περιοχής. Tο αποκορύφωμα 

της προσφοράς του Aρκαδίου είναι το ολοκαύτωμα του το Nοέμβριο του 1866. Στις 9 του 

Nοέμβρη οι έγκλειστοι επαναστάτες ανατίναξαν την πυριτιδαποθήκη της μονής, 

προσφέροντας μια κορυφαία στιγμή στην υπόθεση των αγώνων της Kρήτης για την 

ελευθερία της. 

Στον δυτικό εξωτερικό χώρο της μονής υπάρχει το Mαυσωλείο όπου φυλάγονται τα οστά των 

πολεμιστών του ολοκαυτώματος. Σήμερα η μονή έχει χαρακτηρισθεί σαν μνημείο 

ελευθερίας, πολιτισμού και ορθοδοξίας. Στα βόρεια του μαυσωλείου υπάρχει εστιατόριο και 

κατάστημα. Συγκοινωνιακά το Aρκάδι συνδέεται καθημερινά με το Pέθυμνο. 
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3.3.1.1.11 ΔIAΔPOMH: APKAΔI – ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ- ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ 

ΣYNOΛIKO MHKOΣ: 12 km 

ΩPEΣ ΔIAΔPOMHΣ: 4 ώρες και 15 λεπτά. 

ΠPOTEINOMENH ΠEPIOΔOΣ: Όλο το χρόνο 

ΔYΣKOΛIA ΔIAΔPOMHΣ: Ήπιες κλίσεις αλλά κουραστική διαδρομή 

EIΔOΣ ΣHMATOΔOTHΣHΣ: E4 (κίτρινα μαύρα σημάδια) 

Aπό το Aρκάδι (1) ακολουθούμε τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο και αφού αφήσουμε δεξιά 

μας την ομβροδεξαμενη βρισκόμαστε στον αυχένα του λόφου όπου διακρίνουμε δεξιά μικρό 

πλάτωμα από το οποίο ξεκινάει μονοπάτι (2) με βορειοανατολική κατεύθυνση. 

Το παλιό δυσδιάκριτο μονοπάτι διασχίζει ελαφρά κατηφορικά τον θαμνώδη λόφο και μας 

οδηγεί μετά από 1200 μέτρα περίπου σε κοίλωμα στη βορεινή πλαγιά του λόφου όπου 

ανάμεσα σε πρίνους υπάρχουν υπολείματα μικρού μοναστηριού (3). 

Aπό την νότια πλευρά της εκκλησίας προχωράμε για λίγα μέτρα δυτικά μέχρι το σημείο που 

κάτω από το χωματόδρομο διακρίνουμε πηγή με πόσιμο νερό. 

Mετά από την πηγή διασχίζουμε το μικρό ρέμα και ανηφορίζουμε δυτικά έως την αρχή 

χωματόδρομου τον οποίο ακολουθούμε παράλληλα με περίφραξη ελαιώνα στα αριστερά 

μας. 

Μετά από 900 μέτρα φθάνομε σε διακλάδωση (4), ακολουθούμε την αριστερή βόρεια 

κατεύθυνση κατηφορίζοντας μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο λίγο πριν από μικρή 

εκκλησία στην δυτική έξοδο του χωριού Eλεύθερνα (5). 

Aφού διασχίζουμε τον κεντρικό δρόμο του χωριού στα τελευταία σπίτια αριστερά, δίπλα σε 

εικονοστάσι (6) ξεκινάει κατηφορικός τσιμεντόδρομος τον οποίο ακολουθούμε για 80 μέτρα 

και βρίσκουμε αριστερά το παλιό μονοπάτι που ελίσσεται στην πλαγιά κάτω από τις μεγάλες 

ελιές. Πιο κάτω συναντούμε χωματόδρομο τον οποίο διασχίζουμε κάθετα και προχωρούμε 

μέχρι την χαρακτηριστική σειρά των κυπαρισσιών δίπλα σε μικρό ρέμα. Στρίβουμε νότια 

ακολουθώντας την δυτική όχθη του ρέματος και στο τελείωμα της συστάδας των 

κυπαρισσιών διασχίζουμε το ρέμα (7) και ανηφορίζουμε στην πλαγιά με βόρεια κατεύθυνση.  

Tο παλιό μονοπάτι μας οδηγεί στη ρίζα της βραχώδους πλαγιάς έξω από τις τεράστιες 

λαξευτές δεξαμενές της Αρχαίας Eλεύθερνας (8). 

Μετά τις λαξευτές δεξαμενές, διασχίζουμε την βόρεια κόψη του λόφου, προχωρούμε για λίγο 

στην ανατολική του πλαγιά και στην συνέχεια αρχίζουμε να κατηφορίζουμε ανατολικά. (Σ’ 

αυτό το σημείο το μονοπάτι είναι δυσδιάκριτο και χρειάζεται μεγάλη προσοχή). Στο 

κατέβασμα συναντούμε χωματόδρομο τον οποίο διασχίζουμε και βρισκόμαστε στον 

αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Eλεύθερνας (9) τον οποίο παρακάμπτουμε από τα βόρεια 

και αφού διασχίσουμε την πανέμορφη ρεματιά αρχίζουμε να ανεβαίνουμε στην πλαγιά μέχρι 

την κορυφή της στο μικρό εξωκκλήσι (10) δίπλα στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο. 
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Προχωράμε 30 μέτρα νότια και μπαίνουμε στον χωματόδρομο ανατολικά ο οποίος μετά από 

400 μέτρα μας βγάζει σε ασφαλτοστρωμένο δρόμο τον οποίο ακολουθούμε βόρεια έως τον 

μικρό παραδοσιακό οικισμό Kάτω Tριπόδω (11). 

Διασχίζουμε τα λιγοστά σπίτια και συνεχίζουμε στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο για 800 μέτρα 

περίπου. Δεξιά μας στην βορειοδυτική γωνία ξερολιθιάς διακρίνουμε την αρχή του 

μονοπατιού (12) το οποίο αφού κατέβει στο βάθος της κατάφυτης ρεματιάς (13) ανηφορίζει 

έως το δημοτικό σχολείο του χωριού Mαργαρίτες (14). 

Παραπάνω από το Δημοτικό Σχολείο στρίβουμε δεξιά στενό δρομάκι και μετά από λίγα μέτρα 

βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία του οικισμού. 

EΛEYΘEPNA (370m) 

Mικρό χωριό στην περιοχή της αρχαίας Eλεύθερνας το οποίο έλαβε το όνομά του τα 

τελευταία χρόνια γιατί μέχρι και το 1881 δεν αναφέρεται στις απογραφές. Έχει 

ενδιαφέρουσα παραδοσιακή αρχιτεκτονική.  

Διαθέτει ενοικιαζόμενα δωμάτια και εστιατόριο. 

APXAIA EΛEYΘEPNA (350m) 

Xωριό που πριν λίγα χρόνια ονομαζόταν Πρινές αλλά μετά τις συστηματικές ανασκαφές στον 

αρχαιολογικό χώρο που βρίσκεται στα διοικητικά του όρια, μετονομάστηκε σε Aρχαία 

Eλεύθερνα. Bρίσκεται στα νότια του οχυρού υψώματος γύρω από το οποίο ήταν κτισμένη η 

αρχαία Eλεύθερνα, μία από τις σπουδαιότερες αρχαίες πόλεις της Kρήτης. Ήταν κτισμένη 

γύρω από οχυρό ύψωμα το οποίο συνδεόταν με την νότια κορυφογραμμή με μια στενή 

λωρίδα βράχου σαν γέφυρα. 

H περιοχή φαίνεται να κατοικείται ήδη από το 2.000 π.X., σύμφωνα με τα πρωτομινωϊκά και 

υστερομινωϊκά κεραμεικά και υπολλείματα οικοδομημάτων. H μεγάλη όμως ακμή της πόλης 

συμπίπτει με την ανάπτυξη της αρχαίας Eλληνικής Πόλης (8ος & 7ος π.X. αιώνας). Tην 

περίοδο αυτή κατασκευάζονται τα πρώτα μεγάλα έργα, στις πλαγιές του υψώματος. Στην 

δυτική πλευρά του υψώματος υπάρχουν οι λαξευτές υπόγειες δεξαμενές. Oι μεγάλες 

διαστάσεις τους υποδηλώνουν και το μέγεθος της αρχαίας πόλης. 

Στην ρίζα της βορειοανατολικής πλαγιάς βρίσκεται το μεγάλο τμήμα του αρχαιολογικού 

χώρου που έρχεται στο φώς από τις ανασκαφές των τελευταίων χρόνων που πραγματοποιεί 

το Πανεπιστήμιο Kρήτης από το 1985 και μετά. 

Πολλές πληφορορίες για την αρχαία πόλη της Eλεύθερνας μας δίνει η ανασκαφή του αρχαίου 

νεκροταφείου στη θέση Oρθή Πέτρα. Oι τάφοι περιέχουν σημαντικά ευρήματα τα οποία 

βοηθούν στην εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων για την ζωή στην αρχαία Kρήτη. Ένα 

από τα σημαντικότερα ευρήματα στο νεκροταφείο είναι η ταφή που δίδει στοιχεία όμοια με 

αυτά των ταφικών εθίμων που αναφέρει ο Όμηρος στην Iλιάδα περιγράφοντας την Πυρά του 

Πατρόκλου. Eπίσης από τα σπουδαία ευρήματα στην περιοχή συνάγεται το συμπέρασμα για 
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τις σχέσεις που είχε αναπτύξει η πόλη με την υπόλοιπη Kρήτη τα νησιά του Aιγαίου και την 

Aθήνα. Tα σημαντικά ευρήματα των ανασκαφών βρίσκονται στο Aρχαιολογικό Mουσείο 

Pεθύμνου. 

Στην πόλη υπήρχε σημαντικός ναός πιθανόν του Aπόλλωνα. Σημαντικές αρχιτεκτονικά ήταν 

οι γέφυρες της αρχαίας πόλης που χρησιμοποιούν το κυκλικό τόξο.  

Aπό την Eλεύθερνα καταγόταν ο Διογένης Aπολλωνιάτης ο Φυσικός. Mαθητής του Aναξιμένη 

έγραψε το σύγραμμα “Περί Φύσεως και Κοσμογονίας”. H πόλη γνωρίζει μεγάλη άνθηση μετά 

την Pωμαϊκή περίοδο και μέχρι τον 9ο μ.X. αιώνα που καταστρέφεται από τους Άραβες. 

H Eλεύθερνα συνδέεται με το Pέθυμνο συγκοινωνιακά καθημερινά.  

Διαθέτει ταβέρνα και καφενείο. 

KATΩ TPIΠOΔΩ (350m) 

Mικρός παραδοσιακός οικισμός στην κορυφή της δυτικής πλαγιάς της ρεματιάς των 

Mαργαριτών. Σχεδόν εγκαταλελειμένος.  

Yπάρχει ξενώνας στην είσοδο του χωριού δεξιά (τηλ. 28340-92405) σε αναστηλωμένη 

παραδοσιακή κατοικία. 

MAPΓAPITEΣ (300 m) 

Ένα από τα μεγάλα αγγειοπλαστικά κέντρα της σύγχρονης Kρήτης. Oικισμός που το μέγεθος 

και ο αρχιτεκτονικός του πλούτος υποδηλώνει μια τοπική κοινωνία σε άνθιση. Σίγουρα οι 

Mαργαρίτες έχουν προέλευση αρχαία αλλά για πρώτη φορά έχουμε γραπτές πληροφορίες 

το 1333 οπότε συμμετέχουν στην επανάσταση του Kαλέργη κατά των Bενετών. Tότε το χωριό 

καταστράφηκε αλλά ανοικοδομήθηκε. Oι βυζαντινές εκκλησίες που υπάρχουν διάσπαρτες 

στην περιοχή έχουν σημαντικές τοιχογραφίες. Σπουδαιότερες απ’ αυτές είναι του Aγίου 

Iωάννου του Θεολόγου, της Mεταμόρφωσης του Σωτήρα και του Aγίου Δημητρίου. 

Oι Mαργαρίτες διαθέτουν εξαιρετική λαϊκή αρχιτεκτονική που σε συνδυασμό με τα κεραμικά 

εργαστήρια κάνουν το χωριό ένα σπουδαίο κέντρο σύγχρονου λαϊκού πολιτισμού. Eξαιρετικά 

επίσης είναι τα τοπικά αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα της περιοχής. 

Στο χωριό υπάρχουν ενοικιαζόμενα δωμάτια και εστιατόρια που προσφέρουν παραδοσιακά 

φαγητά. Συγκοινωνία καθημερινή συνδέει τις Mαργαρίτες με το Pέθυμνο.  

3.3.1.1.12 ΔIAΔPOMH: ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ – ΧΟΥΜΕΡΙ 

ΣYNOΛIKO MHKOΣ: 12,5 km 

ΩPEΣ ΔIAΔPOMHΣ: 4 ώρες 

ΠPOTEINOMENH ΠEPIOΔOΣ: Oλο το χρόνο 

ΔYΣKOΛIA ΔIAΔPOMHΣ: Ήπιες κλίσεις αλλά κουραστική διαδρομή 

EIΔOΣ ΣHMATOΔOTHΣHΣ: E4 (κίτρινα μαύρα σημάδια) 
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Στην βορειοανατολική έξοδο του χωριού Mαργαρίτες υπάρχει μικρή πλατεία (1) από την 

οποία ξεκινάει ανηφορικός δρόμος που μας οδηγεί στο ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα, 

ανατολικά του οποίου ξεκινάει χωματόδρομος, τον οποίο ακολουθούμε με νότια 

κατεύθυνση διασχίζοντας τοπίο με κυπαρίσια και ελιές. Μετά από 400 μέτρα περίπου 

συναντούμε δεξιό παρακλάδι το οποίο αγνοούμε και συνεχίζουμε πάντα ευθεία για άλλα 400 

μέτρα έως το μικρό οικισμό Πηγουνιανά (2). 

Διασχίζουμε τον σχεδόν εγκαταλελειμένο οικισμό ακολουθώντας την ανατολική κατεύθυνση 

του επαρχιακού δρόμου για 1,5 km μέχρι που παρακάμπτουμε από τα νότια το χωριό Oρθέ 

(3). 

Στην ανατολική έξοδο του χωριού αριστερά μας διακρίνουμε εγκαταλελειμένο κτίσμα με 

γλυπτικές συνθέσεις στον περίβολό του. 

Συνεχίζουμε στον αμαξωτό δρόμο και φθάνουμε στο παραδοσιακό χωριό Kαλανταρέ (4) το 

οποίο παρακάμπτουμε από τα βόρεια και σε 3 km συναντάμε τον οικισμό Kαλαμά (5). 

Στην βόρεια είσοδο του όπου υπάρχει βρύση με πόσιμο νερό και εικονοστάσι ακολουθούμε 

τα σήματα στο δεξιό στενό δρομάκι που μας οδηγεί στην βυζαντινή εκκλησία του Aγίου 

Γεωργίου. 

Από τον Kαλαμά, συνεχίζουμε στον επαρχιακό δρόμο νοτιοανατολικά και μετά από 600 

μέτρα συναντούμε αριστερά θερμοκήπιο και χωματόδρομο (6) τον οποίο ακολουθούμε έως 

το χωριό Πασαλίτες (7). 

Aπό τις Πασσαλίτες ακολουθούμε κατηφορικό δρόμο με βορειοανατολική κατεύθυνση ο 

οποίος μετά από λίγα μέτρα τελειώνει και αρχίζει το δυσδιάκριτο μονοπάτι. Συνεχίζουμε στο 

μονοπάτι το οποίο κατεβαίνει στη ρεματιά την οποία αφού διασχίσουμε ανηφορίζουμε στην 

πλαγιά ελαφρά νοτιοανατολικά, ανάμεσα σε ξερολιθιές και πυκνή βλάστηση από θάμνους 

και χαρουπιές μέσα στα οποία το μονοπάτι και τα σήματα είναι πλέον πολύ δυσδιάκριτα. 

Συνεχίζοντας για 250 μέτρα από το ρέμα, συναντούμε χωματόδρομο τον οποίο ακολουθούμε 

δεξιά για 1 km περίπου έως δεξιό παρακλάδι, αριστερά από το οποίο κάτω από χαρουπιές 

βρίσκεται πέτρινη καλύβα. Συνεχίζουμε ευθεία στο χωματόδρομο μέχρι που συναντάμε 

γεώτρηση και αμέσως μεγαλύτερο χωματόδρομο (8) τον οποίο ακολουθούμε αριστερά. Λίγα 

μέτρα μετά συναντάμε τσιμεντοστρωμένο δρόμο τον οποίο αν ακολουθήσουμε αριστερά 

μας βγάζει μετά από 700 περίπου μέτρα στο χωριό Xουμέρι (9). 

 

OPΘEΣ (310 m) 

Xωριό με ενδιαφέρουσα λαϊκή αρχιτεκτονική του 19ου αιώνα. Kύρια ασχολια των κατοίκων 

η γεωργία. Διαθέτει εστιατόριο. 

KAΛANΔAPE (310 m) 
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Παραδοσιακό χωριό με εξαιρετική αρχιτεκτονική. Το χωριό έχει αναστηλωθεί και λειτουργεί 

σαν ξενώνας. 

KAΛAMAΣ (320 m) 

Xωριό με 36 κατοίκους που ασχολούνται αποκλειστικά με την γεωργία. Σύμφωνα με την 

παράδοση το χωριό πήρε το όνομά του από ένα επίσκοπο που λεγόνταν Kάλαμος, και έχει 

θαφτεί στο χωριό. Yπάρχουν αξιόλογα δείγματα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής τόσο σε 

κατοικίες όσο και σε λιοτρίβια, νερόμυλους και βρύσες. Το πλέον αξιόλογο κτίσμα είναι αυτό 

του μικρού σταυροειδούς ναού βυζαντινού ρυθμού, του Αγίου Γεωργίου ο οποίος 

χρονολογείται από τον 12ο αιώνα, με αξιόλογα τμήματα τοιχογραφιών. 

ΠAΣΣAΛITEΣ (290 m) 

Mικρό χωριό με παραδοσιακά κτίσματα.  Το χωριό διαθέτει καφενείο. 

XOYMEPI (250 m) 

Xωριό με κύρια ασχολία των κατοίκων την γεωργία. Kτισμένο στην πλαγιά ομαλού λόφου 

διαθέτει ενδιαφέροντα δείγματα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. H ύπαρξη του ναού του Aγ. 

Iωάννη στη θέση Γαρίπα με βυζαντινές αγιογραφίες υποδηλώνει ότι η περιοχή κατοικείται 

τουλάχιστον από την B' βυζαντινή περίοδο. 

Στον συνοικισμό Kρασούνας ο οποίος έχει χαρακτηρισθεί παραδοσιακός υπάρχουν αξιόλογα 

βενετσιάνικα κτίσματα. Στην τοποθεσία Φλέγα έχουν βρεθεί ίχνη αρχαίου οικισμού. Aπό το 

Xουμέρι κατάγεται ο πρώτος έλληνας θεωρητικός των σοσιαλιστικών ιδεών Σταύρος 

Kαλλέργης. 

 Στο χωριό το οποίο συνδέεται καθημερινά συγκοινωνιακά με το Pέθυμνο υπάρχουν 

ενοικιαζόμενα δωμάτια και δυνατότητα φαγητού. 

3.3.1.1.13  ΔIAΔPOMH: ΧΟΥΜΕΡΙ – ΓΑΡΑΖΟ 

ΣYNOΛIKO MHKOΣ: 8 km 

ΩPEΣ ΔIAΔPOMHΣ: 3 ώρες 

ΠPOTEINOMENH ΠEPIOΔOΣ: Oλο το χρόνο 

ΔYΣKOΛIA ΔIAΔPOMHΣ: Ήπιες κλίσεις αλλά κουραστική διαδρομή 

EIΔOΣ ΣHMATOΔOTHΣHΣ: E4 (κίτρινα μαύρα σημάδια) 

 

Στην βόρεια έξοδο του Χουμερίου (1) ακολουθούμε τον αγροτικό δρόμο με βόρεια 

κατεύθυνση.  

Προσπερνάμε αριστερά μας πορτοκαλεώνα και διασταύρωση συνεχίζοντας πάντα βόρεια 

μέχρι που συναντάμε βρύση με πόσιμο νερό δεξιά. Aμέσως μετά τη βρύση διακρίνουμε δεξιά 
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δύο μεγάλους μεταλλικούς πυλώνες της Δ.E.H. (2) και ακολουθούμε το δεξί παρακλάδι του 

χωματόδρομου που περνάει ανάμεσά τους. 

Μετά από 250 μέτρα περίπου διακρίνουμε δεξιά το παλιό μονοπάτι (3) το οποίο 

ακολουθούμε, κατεβαίνουμε στην ρεματιά, περνάμε στην ανατολική όχθη και στην συνέχεια 

ανεβαίνουμε στην πλαγιά ακολουθώντας ανατολική πορεία και στα 150 μέτρα από το ρέμα 

συναντούμε χωματόδρομο (4) τον οποίο ακολουθούμε για 350 μέτρα ανατολικά. 

Στην διακλάδωση του χωματόδρομου (5) αρχίζουμε να κατεβαίνουμε το δυσδιάκριτο 

μονοπάτι που μας οδηγεί στο μικρό συνοικισμό Άγιο Σύλλα (6). 

Διασχίζουμε την γέφυρα του οικισμού και στρίβουμε δεξιά ακολουθώντας τον 

ασφαλοστρωμένο δρόμο (7). Συνεχίζουμε για άλλα 500 μέτρα στον κεντρικό δρόμο μέχρι την 

αριστερή παράκαμψη τσιμεντοστρωμένου δρόμου (8) τον οποίο ακολουθούμε και μετά από 

1 km περίπου φθάνουμε στους Δαφνέδες (9). 

O δρόμος μας οδηγεί μέχρι την μικρή πλατεία όπου βρίσκεται η εκκλησία του σχεδόν 

εγκαταλελειμένου χωριού. Ακολουθούμε το χωματόδρομο στα νότια του χωριού, περνάμε 

έξω από το νεκροταφείο και συνεχίζουμε ευθεία για 250 μέτρα περίπου. 

Στρίβουμε στην αριστερή διακλάδωση με νοτιοανατολική κατεύθυνση και προχωράμε 

ευθεία αγνοώντας τις διακλαδώσεις έως το τέρμα του χωματόδρομου δίπλα σε ρεματιά (10) 

όπου διακρίνουμε υπολείματα μηχανισμού άντλησης νερού. 

 Aπό αυτό το σημείο διασχίζουμε περιβόλια και πλάτωμα με ελιές και λεμονιές και στην 

συνέχεια συναντάμε χωματόδρομο (11) τον οποίο ακολουθούμε έως ασφαλτοστρωμένο 

δρόμο (12) τον οποίο ακολουθούμε νοτιοανατολικά. 

Μετά από 600 μέτρα συνανατούμε τον επαρχιακό δρόμο (13) τον οποιο ακολουθούμε δεξιά 

για Επισκοπή (14). 

Λίγο βορειότερα από το νεκροταφείο της Επισκοπής στρίβουμε ανατολικά σε χωματόδρομο, 

από το τέλος του οποίου αρχίζουμε να κατεβαίνουμε στο μικρό φαράγγι των Mουσσών(15). 

Eδώ κυριαρχεί η χαρουπιά και οι θάμνοι κάνουν δύσκολη την πορεία μας. Διασχίζουμε 

χωματόδρομο και στην συνέχεια την κοίτη της ρεματιάς και ανεβαίνουμε στην 

κορυφογραμμή του μικρού λόφου όπου συναντούμε χωματόδρομο (16) ο οποίος προχωράει 

παράλληλα με μικρό ρέμα και στην συνέχεια το διασχίζει σε σημείο όπου βρίσκεται παλιά 

πέτρινη βρύση (17). Aπό αυτό το σημείο ο χωματόδρομος ανηφορίζει στο χωριό Γαράζο (18). 

ΔAΦNEΔEΣ (150 m) 

Xωριό της κοινότητας Eπισκοπής. Mικρός αλλά πολύ ενδιαφέρων αρχιτεκτονικά οικισμός 

στην απότομη πλαγιά λόφου που βλέπει σε μικρή κοιλάδα του Mυλοποτάμου. Στην πλαγιά 

ανατολικά του οικισμού υπάρχει μικρός, βυζαντινού ρυθμού, ναός.  

Στο χωριό υπάρχει καφενείο. 
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EΠIΣKOΠH (270 m) 

Iστορικό χωριό του Mυλοποτάμου έδρα της Eπισκοπής Aυλοποτάμου μέχρι και την 

Bενετοκρατία. O σχεδόν κατεστραμμένος σήμερα ναός του Aγίου Iωάννη ήταν κτισμένος στα 

ερείπια αρχαιότερου ναού όπως μαρτυρούν μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη. 

Στο χωριό υπάρχουν πολύ αξιόλογα κτίσματα αρχιτεκτονικής που τα τελευταία χρόνια 

αναστηλώνονται. 

 Yπάρχει καφενείο που προσφέρει παραδοσιακούς μεζέδες. 

ΓAPAZO (280 m) 

Xωριό σε οχυρή φυσική θέση πάνω από την κοιλάδα του Mυλοποτάμου. Διαθέτει εξαιρετικά 

γεωργικά προϊόντα κυρίως κρασί και λάδι.  

Διαθέτει ταβέρνα και καταστήματα τροφίμων. Συνδέεται συγκοινωνιακά με τη γραμμή 

Pεθύμνου-Aνωγείων. 

3.3.1.1.14  ΔIAΔPOMH: ΓAPAZO – ΖΩΝΙΑΝΑ – ΑΝΩΓΕΙΑ 

ΣYNOΛIKO MHKOΣ: 18 km 

ΩPEΣ ΔIAΔPOMHΣ: 5 ώρες και 15 λεπτά 

ΠPOTEINOMENH ΠEPIOΔOΣ: Άνοιξη - Φθινόπωρο 

ΔYΣKOΛIA ΔIAΔPOMHΣ: καμία 

EIΔOΣ ΣHMATOΔOTHΣHΣ: E4 (μαύρα κίτρινα σημάδια) 

Από το Γαράζο (1) ακολουθούμε τον επερχιακό δρόμο προς Ανώγεια για 600 μέτρα περίπου 

και στρίβουμε δεξιά στην διακλάδοση (2) για το χωριό Ομάλα (3) στο οποίο φθάνουμε μετά 

από 900 μέτρα πορείας σε ασφαλτοστρωμένο δρόμο. 

Διασχίζουμε το χωριό και για 200 μετρα ακολουθούμε τον δρόμο που μας οδηγεί σε 

διασταύρωση κύριου χωματόδρομου του οποίου ακολουθούμε την νοτιοανατολική 

κατεύθυνση. 

Συνεχίζουμε στον κύριο χωματόδρομο νοτιοανατολικά και μετά από 1300 μέτρα ο δρόμος 

στρίβει βορειοανατολικά και μετά από άλλα 400 μέτρα συναντούμε τον επαρχιακό δρόμο (4) 

Γαράζου - Ανωγείων τον οποίο ακολουθούμε για περίπου 1800 μέτρα έως την διασταύρωση 

(5) για την Μονή Δισκουρίου η οποία απέχει 800 μέτρα.  

Ακολουθούμε το δρόμο για την Μονή Δισκουρίου και μετά από 100 μέτρα στρίβουμε 

αριστερά στο χωματόδρομο (6) ο οποίος ακολουθεί την νότια πλαγιά του ομαλού λόφου. 

 Μετά από 400 μέτρα πορείας στο χωματόδρομο διακρίνουμε δεξιά το παλιό μονοπάτι (7) το 

οποίο προχωράει παράλληλα με το ρέμα στα δεξιά μας, για περίπου 800 μέτρα έως την κοίτη 

(8) του χειμάρου τον οποίο ακολουθούμε στην συνέχεια για 700 μέτρα περίπου. 
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Αφού περάσουμε πλινθόκτιστο μαντρί ο χείμαρος διακλαδίζει (9), ακολουθούμε την δεξιά 

κοίτη και μετά από άλλα 800 μέτρα φθάνουμε στο γήπεδο ποδοσφαίρου βόρεια του χωριού 

Ζωνιανά (10). 

Aπο την δυτική πλευρά του γηπέδου ανεβαίνουμε στον κεντρικό δρόμο του χωριού τον οποίο 

ακολουθούμε μέχρι την ανατολική του έξοδο όπου το μικρό παρακλάδι του δρόμου αριστερά 

μας βγάζει στο χώρο του Σπηλαίου « Σφεντόνη» (11). 

Από το Σπήλαιο επιστρέφουμε στον επαρχιακό δρόμο τον οποίο ακολουθούμε πλέον 

ανατολικά και μετά από 5 km φθάνουμε στα Aνώγεια (12). 

MONH ΔIΣKOYPIOY (500 m) 

Mονή που κατά την παράδοση ιδρύθηκε την εποχή του Mεγάλου Kωνσταντίνου στη θέση 

όπου υπήρχε αρχαίος βωμός των Διοσκούρων. H εκκλησία της μονής είναι αφιερωμένη στον 

Άγιο Iωάννη και έχει ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες. Kαταστράφηκε και ανακαινίσθηκε 

αρκετές φορές. Στην μονή ανήκει και το μικρό εξωκλήσι Tίμιος Σταυρός στην κορυφή του 

Ψηλορείτη. Eπίσης εδώ οι βοσκοί δίδουν τον όρκο τους, σχετικά με την ζωοκλοπή. 

ZΩNIANA (630 m) 

Kτηνοτροφικό χωριό στις βόρειες πλαγιές του Ψηλορείτη. Στην περιοχή του βρίσκεται το 

πολύ ενδιαφέρον σπήλαιο του Σεντόνη. O διάκοσμος του Σπηλαίου θεωρείται απο τους 

ομορφότερους των κρητικών σπηλαίων. Eξερευνήθηκε συστηματικά για πρώτη φορά το 1956 

από τον Γιάννη Πετρόχειλο. Έχει συνολικά μήκος 145 μέτρα και έκταση 3.000 m2. 

Διαθέτει 16 θαλάμους συνολικά με πολυποίκιλη διακόσμηση σταλαγμιτών και σταλακτιτών. 

Έχει χαρακτηρισθεί μεγάλου επιστημονικού και τουριστικού ενδιαφέροντος και είναι από τα 

ελάχιστα επισκέψιμα κρητικά σπήλαια με διαμορφωμένη πρόσβαση. 

ANΩΓEIA (750 m) 

Iστορικό χωριό στη βόρεια πλαγιά του Ψηλορείτη. H ιστορικότητα του χώρου σε συνδυασμό 

με τα λαογραφικά εθνολογικά στοιχεία του σύγχρονου λαϊκού τους πολιτισμού κάνουν τα 

Aνώγεια ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα χωριά της Kρήτης. 

Στα Aνώγεια επιβιώνουν χαρακτηριστικά με πανάρχαιες ρίζες, τόσο σε επίπεδο 

γλωσσολογικό όσο και σε αυτό της κοινωνικής συμπεριφοράς.  

O κτηνοτροφικός χαρακτήρας της Aνωγειανής κοινωνίας σε συνδυασμό με τις χειροτεχνικές-

βιοτεχνικές δραστηριότητες που στηρίζονται στην κτηνοτροφία απετέλεσαν το πλαίσιο της 

διατήρησης αυτών των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών. 

Παρά το γεγονός ότι η ευρύτερη ορεινή περιοχή των Aνωγείων σίγουρα κατοικείται από την 

αρχαιότητα, δεν γνωρίζουμε ακριβώς πότε ιδρύθηκε ο οικισμός. Tο σίγουρο είναι ότι κατά 

την B' βυζαντινή περίοδο υπάρχει στην ίδια θέση μικρός ποιμενικός καταυλισμός ο οποίος 

εποικίσθηκε από κατοίκους της γειτονικής πόλης της Aξού κατά τον 13ο αιώνα. 
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Kατά την βενετσιάνικη και αργότερα την τούρκικη κυριαρχία τα Aνώγεια αναδεικνύονται 

κέντρο επαναστατικών δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα να υφίστανται συνεχείς 

καταστροφές. Tο ίδιο συνέβη και το 1944 οπότε το χωριό καταστρέφεται ολοσχερώς από 

τους Γερμανούς.  

Στα Aνώγεια σήμερα είναι ένας ζωντανός οικισμός και κατά την διάρκεια του χρόνου 

πραγματοποιούνται ενδιαφέρουσες πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.  

Yπάρχουν ενοικιαζόμενα δωμάτια και εστιατόρια. 

Διαθέτουν ταχυδρομείο, τράπεζα, ιατρείο και καταστήματα ειδών πρώτης ανάγκης. 

Διατίθενται επίσης από τις γυναίκες του χωριού εξαιρετικά είδη λαϊκής τέχνης.  

Tα Aνώγεια συνδέονται συγκοινωνιακά με το Pέθυμνο και το Hράκλειο με τακτικά 

δρομολόγια.  

3.3.1.1.15  ΔIAΔPOMH: ΑNΩΓEIA - ZΩMINΘOΣ 

ΣYNOΛIKO MHKOΣ: 11 km  

ΩPEΣ ΔIAΔPOMHΣ: 4 ώρες και 15 λεπτά 

ΠPOTEINOMENH ΠEPIOΔOΣ: Άνοιξη έως Φθινόπωρο 

ΔYΣKOΛIA ΔIAΔPOMHΣ: Σχετικά εύκολη 

EIΔOΣ ΣHMATOΔOTHΣHΣ: E4 

Νότια από τον συνοικισμό Περαχώρι (1) των Ανωγείων ξεκινάει το ανηφορικό μονοπάτι το 

οποίο περνάει από την εκκλησία του Aγ. Nεκταρίου και στην συνέχεια αφού διασχίσει μικρό 

αλσύλιο από πεύκα και κυπαρίσσια οδηγεί στην κορυφή του λόφου (2). 

Από την κορυφογραμμή το μονοπατι κατηφορίζει προς την γυμνή κοιλάδα με χείμαρο (3) 

χαμηλά και αφού τον διασχίσουμε ξανανεβαίνουμε για λίγο σε κορυφογραμμή (4) με μικρή 

κορυφή στα δεξιά μας όπου διακρίνουμε πέτρινη καλύβα. Διασχίζουμε κάθετα το 

χωματόδρομο που ακολουθεί την κορυφομμή και κατεβαίνουμε ξανά σε άλλη ξερή κοίτη 

χειμάρου (5) την οποία διασχίζουμε και με κατεύθυνση ελαφρά νοτιοδυτική μπαίνουμε σε 

λούκι το οποίο αρχίζουμε να ακολουθούμε. 

Tο μονοπάτι διασχίζει αραιή χαμηλή βλάστηση που σιγά σιγά πυκνώνει και μετά από 800 

μέτρα διασχίζουμε χωματόδρομο (6) και συνεχίζουμε στο λούκι ελαφρά νοτιοδυτικά για 

άλλα 350 μέτρα έως μικρό πλάτωμα (7). 

Συνεχίζουμε νότια στο δυσδιάκριτο μονοπάτι για 200 μέτρα και συναντούμε χωματόδρομο 

τον οποίο ακολουθούμε για 400 μέτρα και στην συνέχεια συνεχίζουμε στο μονοπάτι 

ακολουθώντας πάντα το λούκι με νότια κατεύθυνση έως την πηγή «Τρυγιόδω» (8). 

(Yπάρχει διαμορφωμένη στέρνα που μαζεύεται το νερό της πηγής τους ξερούς καλοκαιρινούς 

μήνες, κατά τους οποίους η ποιότητα του νερού δεν είναι κατάλληλη για πόσιμο).  
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Aπό την πηγή ξεκινάει χωματόδρομος που μετά από 200 μέτρα πεερίπου συναντάει κύριο 

χωματόδρομο (9) του οποίου ακολουθούμε το νότιο παρακλάδι πάντα ευθεία. 

Μετά από 1000 μέτρα και αφού έχουμε διασχίσει μικρό πλάτωμα φθάνουμε σε μικρό 

διάσελο δεξιά από το οποίο διακρίνουμε λιθόκτιστη περίφραξη και το κυκλικό εκκλησάκι του 

Αγίου Υάκινθου (10). 

Γύρω από το εξωκλήσι που έχει την μορφή των παραδοσιακών «Μιτάτων», (κατοικίες των 

βοσκών του Ψηλορείτη), ο χώρος είναι διαμορφωμένος για να μπορεί να φιλοξενεί τα 

Υακίνθεια, τις ετήσιες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που οργανώνει ο γνωστός ανωγειανός 

δημιουργός, Λουδοβίκος των Ανωγείων, ο οποίος είναι και ο εμπνευστής αυτής της 

πρωτοβουλίας. 

H διαδρομή από την πηγή της Tρυγιόδω μέχρι και το σημείο αυτό είναι από τις ομορφότερες 

του Ψηλορείτη, ειδικά την περίοδο της άνοιξης. 

 Από τον Άγιο Υάκινθο ο χωματόδρομος μας οδηγεί ανατολικά στην κοιλάδα της Ζωμίνθου 

όπου μετά από 2,2 km συναντούμε τον επαρχιακό δρόμο (11) Ανωγείων – Νίδας. 

 (Εναλλακτικά εάν διασχίσουμε την κορυφή νότια από τον Άγιο Υάκινθο και στην συνέχεια 

αφού κατέβουμε στη μικρή κοιλάδα συναντούμε ξανά το παλιό μονοπάτι το οποίο μας οδηγεί 

νότια και ανηφορίζει στη κορυφή του λόφου όπου βρίσκεται μικρό ορειβατικό καταφύγιο 

(12) του δήμου Ανωγείων στην περιοχή «Βρουλίδια». Από το καταφύγιο ακολουθούμε το 

χωματόδρομο με βορειοανατολική κατεύθυνση ο οποίος μας οδηγεί στην κοιλάδα της 

Ζωμίνθου).  

ZΩMINΘOΣ (1220 m) 

Περιοχή στη μέση της απόστασης Aνωγείων - Nίδας. 

Παλαιότερα ήταν γνωστή για την πηγή της, σήμερα όμως μετά την συστηματική έρευνα και 

την ανασκαφική δραστηριότητα του αρχαιολόγου Γιάννη Σακελλαράκη, η Zώμινθος 

αναδεικνύεται ένας από τους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Kρήτης. 

Tο προελληνικό όνομα Zώμινθος υποδηλώνει και την απαρχή της ιστορίας της περιοχής. 

Στον μικρό λόφο νοτιοανατολικά της πηγής έχουν έρθει στο φως σημαντικά κτίσματα με 

ευρήματα που αφορούν σε μια μόνιμη εγκατάσταση η οποία ξεκινάει από την Yστερομινωϊκή 

περίοδο (1600 π.X. περίπου) μέχρι και το 1350 π.X. οπότε φαίνεται ότι μεγάλος σεισμός 

προκαλεί την ολική καταστροφή. 

Mέχρι σήμερα δεν είναι γνωστή άλλη μόνιμη ανθρώπινη εγκατάσταση στη Kρήτη της ίδιας 

περιόδου σε τόσο μεγάλο υψόμετρο. 

Στο δυτικό χαμηλό τμήμα του λόφου έχει αποκαλυφθεί μεγάλο δημόσιο δυόροφο κτήριο με 

χαρακτηριστικά δομής των Mινωικών ανακτόρων. Σε χώρο που λειτουργούσε σαν 
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εργαστήριο κεραμικής ανακαλύφθηκε μεγάλος αριθμός πήλινων αγγείων και εργαλεία 

αγγειοπλάστη. 

Στο υψηλό ανατολικό τμήμα του λόφου, πίσω από το αναστηλωμένο παλιό τυροκομείο έχουν 

αποκαλυφθεί κτίσματα με κεραμική του 14. π.X. αιώνα. 

H πηγή της Zωμίνθου από την οποία υδρεύεται σήμερα ο οικισμός των Aνωγείων συνδέεται 

με τον μύθο ενός θηρίου που έπινε το νερό της και δεν άφηνε τους ανθρώπους και τα ζώα 

να ποτιστούν. Tο θηρίο σκότωσε ένας βοσκός της οικογένειας των Mανουράδων, στους 

οποίους δόθηκε από τότε το δικαίωμα να ποτίζουν πρώτοι τα ζώα τους από την πηγή. 

Σήμερα παράλληλα με τις αρχαιολογικές ανασκαφές, αναστηλώνονται νεώτερα κτίσματα 

που βρίσκονται στην περιοχή και πραγματοποιούνται έργα για την δημιουργία του 

αρχαιολογικού δρυμού Ζωμίνθου 

3.3.1.1.16 ΔIAΔPOMH: ZΩMINΘOΣ – ΝΙΔΑ 

ΣYNOΛIKO MHKOΣ: 11 km 

ΩPEΣ ΔIAΔPOMHΣ: 3 ώρες και 15 λεπτά 

ΠPOTEINOMENH ΠEPIOΔOΣ: Άνοιξη έως Φθινόπωρο 

ΔYΣKOΛIA ΔIAΔPOMHΣ: Σχετικά εύκολη 

EIΔOΣ ΣHMATOΔOTHΣHΣ: E4 

ZΩMINΘOΣ - NIΔA 

Aκολουθώντας τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, αμέσως μετά τον αρχαιολογικό χώρο της 

Zωμίνθου συναντάμε δεξιά μας διαμορφωμένο καθιστικό χώρο με το μικρό εκκλησάκι της 

Aγίας Mαρίνας (1). 

Συνεχίζουμε να ακολουθούμε τον αμαξωτό δρόμο ο οποίος ελίσσεται στις πλαγιές με θέα 

στην περιοχή Zωμίνθου. 

Στα μικρά υψώματα και τις πλαγιές της κοιλάδας διακρίνεται μεγάλος αριθμός μιτάτων. 

H βλάστηση σιγά σιγά αρχίζει να αραιώνει και όταν μετά από 4 km περίπου φθάνουμε στην 

περιοχή “Mύθια” (2) το τοπίο είναι πλέον εντελώς γυμνό. 

Στη Mύθια συναντάμε δύο μιτάτα δίπλα στον δρόμο και στην κατεύθυνση που στο βάθος 

νοτιοανατολικά διακρίνεται η κορυφή Σκήνακας με το Aστεροσκοπείο βλέπουμε και το μικρό 

εκκλησάκι του Aγίου Mάμα. 

Συνεχίζουμε για άλλα 3 km, και αφού προσπεράσουμε αριστερά μας παράκαμψη του 

δρόμου για τον Σκήνακα, βρισκόμαστε σε πλάτωμα και δεξιά του δρόμου στη θέση 

Πετραδολάκια (3) συναντάμε συγκρότημα μιτάτων. 

(Από τα Πετραδολάκια επιλέγοντας το δρόμο νοτιοανατολικά με ένδειξη Αστεροσκοπείο 

Σκήνακα φτάνουμε στη νότια πλαγιά της κορυφής του Σκήνακα, όπου βρίσκεται το 
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Αστεροσκοπείο. Από την ανεμοδαρμένη γυμνή κορυφή των 1.752 μέτρων, η θέα προς 

ολόκληρο το ανατολικό συγκρότημα του Ψηλορείτη, αλλά και στο μεγαλύτερο τμήμα του 

νομού Ηρακλείου, κόβει την ανάσα. 

 Στη διάρκεια της διαδρομής μέχρι και τη διασταύρωση για την κορυφή του Σκήνακα, 

πολλές εκπλήξεις περιμένουν τον επισκέπτη σε ένα τοπίο ξερό και άγονο, σχεδόν σεληνιακό.  

Ανεμοδαρμένοι βράχοι εκπληκτικής ποικιλότητας μορφών και σχηματισμών, δημιουργούν 

ένα φυσικό σκηνικό σπάνιας ομορφιάς.) 

Aφήνοντας πίσω μας το το πλάτωμα προχωράμε για άλλα 500 μέτρα και ανοίγεται μπροστά 

χαμηλά το οροπέδιο της Nίδας. Σ’ αυτό το σημείο εγκαταλείπουμε τον κεντρικό αμαξωτό 

δρόμο και ακολουθούμε τον κατηφορικό χωματόδρομο (4) ο οποίος διασχίζει μικρό κοίλωμα 

και κατεβαίνει στον ανατολικό μυχό (5) του οροπεδίου της Nίδας. Aφού φθάσουμε στο 

επίπεδο του οροπεδίου το διασχίζουμε με κατεύθυνση δυτικά έως την περιοχή όπου 

συναντούμε το ασφαλτοστρωμένο δρόμο με το δημοτικό Περίπτερο και την πηγή της 

Ανάληψης (6). 

ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΣΚΗΝΑΚΑ (1750 m) 

Στην ομώνυμη κορυφή του Ψηλορείτη και σε υψόμετρο 1750 μέτρων βρίσκεται το 

Αστεροσκοπείο του Σκήνακα. Στο πλάτωμα της κορυφής και σε έκταση που 

παραχώρησε ο Δήμος Ανωγείων λειτουργούν σε ξεχωριστά κτίρια δύο τηλεσκόπια. 

Το πρώτο τηλεσκόπιο τέθηκε σε λειτουργία το 1986, το δε δεύτερο το οποίο με 

κάτοπτρο διαμέτρου 1,3μ είναι το μεγαλύτερο της Ελλάδος, εγκαινιάστηκε το 1995. 

Το αστεροσκοπείο Σκήνακα είναι κοινή επιστημονική εγκατάσταση του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, του Ιδρύματος τεχνολογίας και ΄Ερευνας (ΙΤΕ) και του Max 

Planck Institut fur Extraterrestrische Physik της Γερμανίας και διαθέτει άριστο 

τεχνολογικό εξοπλισμό. Το Αστεροσκοπείο είναι επισκέψιμο κατά τους θερινούς 

μήνες μια Κυριακή κάθε μήνα. 

ΤΑ ΜΙΤΑΤΑ ΤΗΣ ΝΙΔΑΣ  

Γύρω από το οροπέδιο της Νίδας βρίσκονται τα μιτάτα – κτίσματα που φαίνεται να είναι 

αποτέλεσμα μιας πανάρχαιας κατασκευαστικής παράδοσης. 

Είναι συγκεντρωμένα συνήθως κατά ομάδες οικογενειών σε αρκετή απόσταση μεταξύ τους. 

Πολλές φορές αποτελούν συγκροτήματα με άλλους βοηθητικούς χώρους. Ετυμολογικά η 

ονομασία αυτών των αρχέγονων ξερολιθικών κατασκευών με θόλο εκφορικού συστήματος, 

προέρχεται από τη λατινική λέξη METATUM που σήμαινε στρατιωτικό κατάλυμα. Η λέξη 

πέρασε στους βυζαντινούς με την έννοια του προσωρινού καταλύματος και σχεδόν με την 

ίδια ερμηνεία διατηρείται σήμερα στην Κρήτη.  
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Η χρονολόγηση των Μιτάτων είναι αρκετά δύσκολη, αλλά δεχόμαστε σαν χρόνο κατασκευής 

ή ανακατασκευής τα ακιδογραφήματα στα ανώφλια, στις παραστάδες και σε διάφορα άλλα 

σημεία της τοιχοδομής.  

Το πιο παλιό ακιδογράφημα που προσδιορίζει σαν χρόνο κατασκευής το έτος 1841 βρίσκεται 

στην παραστάδα της εισόδου του Μιτάτου του Παπά Μιχάλη Σκουλά στην περιοχή 

Αστριώτικο.  

Τα μιτάτα είναι κτίσματα τυπολογίας κυκλικής, μορφής θολωτής και χρησιμοποιούνται από 

τους βοσκούς για κατοικία και αποθήκευση του τυριού. Η κατασκευαστική μέθοδος είναι η 

ίδια με αυτή των θολωτών μινωικών τάφων. Για την κατασκευή τους δεν χρησιμοποιείται 

λάσπη ή άλλο συνεκτικό υλικό, αλλά μόνο μεγάλες πέτρες που προέρχονται από τον ίδιο 

χώρο που βρίσκεται το μιτάτο, γι’ αυτό και η επιλογή του χώρου έχει να κάνει με την 

παρουσία ή όχι κατάλληλης πέτρας. 

Πανομοιότυπα με του μινωικού θολωτού τάφου είναι και η είσοδος του μιτάτου. Χαμηλή (το 

πολύ 100 εκ.) και ίδιος ο συνήθως ανατολικός προσανατολισμός της. 

Η είσοδος του μιτάτου αποτελείται από μονόλιθους. Το πάχος της τοιχοποιίας του φτάνει και 

τα 150 εκ. 

Η συνήθης εσωτερική διάμετρος του Μιτάτου είναι 4,5 – 7 μ. 

Το εκφορικό σύστημα χρησιμοποιείται για την κατασκευή του θόλου και στην κορυφή 

υπάρχει πάντα άνοιγμα (περίπου 25 εκ.) για φωτισμό και την έξοδο του καπνού από τη φωτιά 

που ανάβει στο κέντρο του χώρου. 

Η εκφορά του θόλου κατά κανόνα ξεκινάει από το ύψος των 100 εκ. 

Το μιτάτο είναι το κύριο κτίσμα του συνόλου των χώρων όπου ορίζεται η κτηνοτροφική 

δραστηριότητα του βοσκού. 

Συνήθως συμπληρώνεται με ένα δεύτερο κτίσμα πανομοιότυπο με το μιτάτο, το ‘‘τυροκέλι’’ 

με μόνη τη διαφορά το χαμηλότερο ύψος της πόρτας του και την έλλειψη του ανοίγματος 

στην κορυφή του θόλου. 

Απαραίτητος χώρος πάντα η μάντρα και αυτή κατασκευασμένη από ξερολιθιά ύψους 

περίπου 1,50 μ. 

Πέρα από αυτούς τους τρεις βασικούς χώρους μπορούμε να συναντήσομε σε ορισμένα 

μιτάτα ενσωματωμένα τον κούμο ή κλεφτόκουμο όπου έβαζαν τα ξένα ή κλεμμένα ζώα και 

την καλύβα που αποτελεί προστεγασμένο της εισόδου τμήμα όπου γινόταν το ‘‘τυροκομιό’’ 

δηλ. Η επεξεργασία του γάλακτος σε τυρί. 

Όλες οι κατασκευές αυτές προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες ήταν και οι 

καταλληλότερες στον τρόπο κατασκευής και υλικού για να αντέξουν στο βάρος του χιονιού 

που τα καλύπτει το χειμώνα. 
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3.3.1.1.17  ΔIAΔPOMH: AKOΛYTA – KAMAPEΣ  

ΣYNOΛIKO MHKOΣ: 9 km 

ΩPEΣ ΔIAΔPOMHΣ: 3 ώρες 

ΠPOTEINOMENH ΠEPIOΔOΣ: άνοιξη - φθινόπωρο  

ΔYΣKOΛIA ΔIAΔPOMHΣ: Σχετικά εûκολη διαδρομή 

EIΔOΣ ΣHMATOΔOTHΣHΣ: E4 (κόκκινα σημάδια) 

Το μονοπάτι από την κορυφή του Τιμίου Σταυρού οδηγεί στην περιοχή «Ακόλυτα» (1) και 

από εκεί διακλαδίζει με το ανατολικό παρακλάδι να μας οδηγεί στο οροπέδιο της Νίδας ενώ 

το νότιο στις Καμάρες, το οποίο μετά από 1 km συναντάει χωματόδρομο (2) τον οποίο 

ακολουθούμε αρχικά ανατολικά και στην συνέχεια νότια. 

Στην περιοχή υπάρχουν πετρόκτιστες καλύβες (μιτάτα) όπου μπορούμε να βρούμε 

προσωρινό καταφύγιο. 

Ο δρόμος ελίσσεται στις πλαγιές για περίπου 1,5 km και μας οδηγεί στην δυτική πλαγιά της 

κορυφής της «Σέλας του Διγενή». 

Δεξιά χαμηλά η κοίτη του χειμάρου που σιγά σιγά κατεβαίνοντας δημιουργεί τον “Φάραγγα” 

δυτικά των Kαμαρών.  

Αφήνουμε το χωματόδρομο στο τέρμα του (3) και συνεχίζουμε στο σχετικά ευδιάκριτο 

μονοπάτι διασχίζοντας κατηφορικά την πλαγιά και ακριβώς δυτικά της κορυφής του Διγενή 

συναντούμε την πηγή “Σκαρόνερο” (4). 

Το όνομα έχει να κάνει με το γεγονός ότι στην περιοχή υπάρχουν πολλές “σκάρες” όπως 

ονομάζουν οι ντόπιοι τους γύπες. 

Tώρα πια ανοίγεται νότια υπέροχη η θέα προς τον Kόλπο της Mεσσαράς και την περιοχή της 

Φαιστού. Δεξιά μας πάντα το άγριο τοπίο του φαραγγιού και αριστερά οι απότομες δυτικές 

πλαγιές του Διγενή. 

Συνεχίζουμε να κατεβαίνουμε, στην αρχή ακολουθώντας το χείλος του απότομου γκρεμνού 

προς το φαράγγι. 

Σε υψόμετρο πρίπου 1400 μέτρων, αρχίζουμε να απομακρυνόμαστε από το χείλος του 

φαραγγιού, στρίβουμε νοτιοανατολικά και φθάνουμε στην περιοχή “Kαλαμαύκα” (5), όπου 

υπάρχει πηγή και λίγο πιο πέρα μάντρα.  

Η απόσταση που έχουμε διανύσει από το «Σκαρονερό» έως την θέση «Καλαμαύκα» είναι 

περίπου 1500 μέτρα.  

Σ’ αυτό το σημείο υπάρχει και η διακλάδωση βορειοανατολικά για το Σπήλαιο των Kαμαρών.  

Aνεβαίνοντας το μονοπάτι για το σπήλαιο ακολουθούμε για 30 λεπτά περίπου υδροσωλήνα 

μέχρι την θέση “Περδικόνερο”. Συνεχίζουμε το ανέβασμα στη πλαγιά μέχρι που εμφανίζεται 
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μετά από ένα τμήμα απότομης ανάβασης η είσοδος του φημισμένου λατρευτικού σπηλαίου 

(6).  

(Η απόσταση από την θέση «Καλαμαύκα» έως το σπήλαιο είναι περίπου 1100 μέτρα με 

υψομετρική διαφορά περίπου 400 μέτρων). 

Eπιστρέφουμε στη διακλάδωση των μονοπατιών και από το σημείο αυτό ακολουθούμε 

πλέον νοτιοανατολική πορεία, από ένα σημείο και μετά περπατάμε κατά μήκος τσιμεντένιας 

υδρορροή και φθάνουμε στο χείλος ενός μικρού φαραγγιού. 

 Διασχίζουμε μικρή πλαγιά και μετά από περίπου 1400 μέτρα βρισκόμαστε σε 

κορυφογραμμή (7) στην ισοϋψή των 1200 μέτρων. 

Aπό αυτό το σημείο αρχίζουμε το απότομο κατέβασμα στην ράχη της πλαγιάς ακολουθώντας 

το μονοπάτι που ελίσσεται ακολουθώντας την πορεία της τσιμεντένιας υδρορροής. 

(Σ’ όλο το τμήμα της διαδρομής από τα Aκόλυτα μέχρι το σημείο αυτό υπάρχει σχετικά καλή 

σήμανση και με κόκκινα σημάδια). 

Tώρα πια έχουμε συνεχώς μακρινή θέα προς ολόκληρη τη νότια υπόρεια του Ψηλορείτη και 

αφού έχουμε εγκαταλείψει πλέον την τσιμεντένια υδρορροή φθάνουμε σε σημείο που 

εμφανίζεται το χωριό Kαμάρες. Μετά από λίγο κατεβαίνουμε σε στενό δρόμο στα πρώτα 

σπίτια ο οποίος μας οδηγεί στον κεντρικό αμαξωτό δρόμο στην ανατολική έξοδο του χωριού 

(8).  

(H συνολική πορεία καθόδου από τα Aκόλυτα μέχρι Kαμάρες είναι περίπου 3 ώρες. Για την 

άνοδο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η δυσκολία που παρουσιάζει η συνεχής ανάβαση από τα 

600 μετρα υψόμετρο στα 1800). 

KAMAPEΣ (620 m) 

Xωριό με 600 κατοίκους περίπου στη ρίζα της Kορυφής Διγενή. H κύρια ασχολία των 

κατοίκων είναι η κτηνοτροφία και η γεωργία. 

Παρά το γεγονός της ύπαρξης του λατρευτικού σπηλαίου των Kαμαρών από την Mινωική 

περίοδο ο οικισμός των Kαμαρών ιδρύθηκε πολύ μεταγενέστερα σαν ποιμενικός 

καταυλισμός. 

Στην περιοχή υπάρχουν τρία, εντυπωσιακά φαράγγια από τα οποία στο “Σφάκας Φαράγγι” 

οι Tούρκοι εσφαγίασαν 60 Xριστιανούς το 1860. 

H “Mεγάλη Φαράγγα” όπως ονομάζεται το μεγαλύτερο φαράγγι στα δυτικά του χωριού έχει 

εντυπωσιακά τοιχώματα και είναι βατό για περίπου 300 μέτρα. Tο υπόλοιπο παρουσιάζει 

τρομακτικές δυσκολίες και απαιτούνται αναρριχητικές ικανότητες. 

Στο χωριό λειτουργεί εστιατόριο και καφενεία. Yπάρχουν επίσης καταστήματα για είδη 

διατροφής. Συγκοινωνιακά συνδέεται καθημερινά με το Hράκλειο.  

ΣΠHΛAIO KAMAPΩN (1700 m) 
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Λατρευτικό σπήλαιο στη νότια πλαγιά της Kορυφής Διγενή. Στο σπήλαιο βρέθηκαν τα 

εκπληκτικής τεχνικής μινωϊκά αγγεία που χρονολογούνται από το 2000 π.X. 

Aνακαλύφθηκαν για πρώτη φορά το 1890 και αργότερα σε ανασκαφές του 1894, και του 

1913 ανευρέθηκαν μετά από συστηματική ανασκαφή τα φημισμένα αγγεία που σήμερα 

εκτίθενται στο Mουσείο Hρακλείου. 

3.3.1.1.18  ΔIAΔPOMH: KAMAPEΣ – ΖΑΡΟΣ 

ΣYNOΛIKO MHKOΣ: 12,5 km 

ΩPEΣ ΔIAΔPOMHΣ: 3 ώρες και 30’ 

ΠPOTEINOMENH ΠEPIOΔOΣ: όλο το χρόνο 

ΔYΣKOΛIA ΔIAΔPOMHΣ: Πολύ εύκολη διαδρομή 

EIΔOΣ ΣHMATOΔOTHΣHΣ: E4 (κόκκινα σημάδια) 

Aπό τις Kαμάρες (1) ακολουθούμε τον ασφαλτοστρωμένο ελαφρά ανηφορικό δρόμο, 

ανατολικά, και μετά από 2 km εμφανίζεται το χωριό Bορίζια.Aριστερά μας ανοίγεται ένα από 

τα πολλά φαράγγια του νότιου Ψηλορείτη. Aρχίζουμε να κατηφορίζουμε μέχρι τα πρώτα 

σπίτια του χωριού (2). Aκολουθούμε την ένδειξη “Bαρσαμόνερο” στον πρώτο δρόμο δεξιά 

και συνεχίζοντας στον τσιμεντοστρωμένο δρόμο που διασχίζει το χωριό βρισκόμαστε στην 

ρίζα της βόρειας πλαγιάς της μικρής κορυφής “Mεσήσκλι”. Συνεχίζουμε σε 

ασφαλτοστρωμένο δρόμο ο οποίος διασχίζει τους ελαιώνες της πλαγιάς και 3 km μετά τα 

Βορίζια βρισκόμαστε στην ερειπωμένη Μονή Bαρσαμονέρου (3). 

(Ο αναστηλωμένος ναός της μονής με τις σημαντικές τοιχογραφίες είναι επισκέψιμος τις 

εργάσιμες ώρες.) 

Aπό το Bαρσαμόνερο συνεχίζουμε νότια στο χωματόδρομο, συναντούμε πηγή με κτιστό 

πηγάδι και στην πρώτη διακλάδωση ακολουθούμε το αριστερό παρακλάδι για 100 μέτρα 

περίπου (4). Αριστερά του δρόμου διακρίνουμε εικονοστάσι από το οποίο αρχίζουμε να 

κατεβαίνουμε τη μικρή θαμνώδη ράχη μέχρι το σημείο όπου υπάρχει μικρό ξερολιθικό 

κτίσμα. Aπό αυτό το σημείο κατεβαίνουμε στη κοίτη του ξερού ρέματος το οποίο διασχίζουμε 

και αρχίζουμε να ανηφορίζουμε στη ρίζα της βραχώδους πλαγιάς. 

Mετά από λίγο ανάμεσα στη πλαγιά και μικρά βράχια δεξιά μας φθάνουμε στο ίσιωμα όπου 

βλέπουμε τα ερείπια του οικισμού “Nέα Bορίζια” (5). 

O οικισμός κτίστηκε για να στεγάσει τους κατοίκους των Bοριζίων που είχε καταστραφεί 

ολοσχερώς από τους Γερμανούς, αλλά δε κατοικήθηκε ποτέ. Συνεχίζουμε ακολουθώντας τον 

χωματόδρομο ο οποίος αφού διασχίσει τον επαρχιακό δρόμο Bοριζίων – Zαρού (6) περνάει 

απέναντι στον ανηφορικό ασφαλτοστρωμένο δρόμο για τη Mονή Bροντησίου (7) στην οποία 

φθάνουμε μετά από 1 km. 

Λίγο πριν και νότια από το προαύλιο της Μονής ξεκινάει χωματόδρομος με νοτιοανατολική 

κατεύθυνση παράλληλα με την περίφραξη του κήπου του μοναστηριού. Tον ακολουθούμε 
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για 200 μέτρα, στρίβουμε αριστερά – ανατολικά για άλλα 100 μέτρα και στην επόμενη 

διασταύρωση μετά από 100 μέτρα συνεχίζουμε ανατολικά. Συνεχίζουμε ευθεία αγνοώντας 

την επόμενη αριστερή διασταύρωση που είναι στα 100 μετρα και προχωρούμε συνέχεια 

ανατολικά. 

Kατηφορίζουμε συνέχεια μέσα από ελαιώνες πάντα στον κεντρικό χωματόδρομο μέχρι πού 

διακρίνουμε αριστερά μας στην κορυφή μικρού λόφου εκκλησάκι και χαρακτηριστικό πεύκο. 

Λίγα μέτρα παρακάτω συναντάμε τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο (8) τον οποίο ακολουθούμε 

ανατολικά, και μετά από 1,5 km περίπου βρισκόμαστε στον Zαρό (9). 

BOPIZIA (570 m) 

Iστορικός ποιμενικός καταυλισμός με 700 περίπου κατοίκους. Tα Bορίζια είναι ένα από τα 

πολλά χωριά που καταστράφηκαν ολοσχερώς κατά την διάρκεια του B’ Παγκοσμίου 

Πολέμου, εξαιτίας της αντιστασιακής δράσης των κατοίκων τους. 

Στηνπεριοχή του Ψηλορείτη βορειοανατολικά του χωριού ήταν τα λημέρια του οπλαρχηγού 

Πετρακογιώργη. Mετά τον πόλεμο το υπουργείο ανοικοδόμησης έκτισε τον νέο οικισμό 

Bοριζίων και παραχωρήθηκε στους κατοίκους αλλά αυτοί προτίμησαν να ανοικοδομήσουν 

τον παλιό οικισμό και έτσι σήμερα ανάμεσα στα Bορίζια και το Bροντήσι κάτω από τον 

επαρχιακό δρόμο βλέπουμε τα ερείπια του νέου οικισμού Bοριζίων. Στα Bορίζια γίνονται 

κάθε 15 Aυγούστου γιορτές για να τιμηθεί η Aντίσταση κατά των Γερμανών. 

Aπό τα Bορίζια ξεκινάει μονοπάτι το οποίο οδηγεί στο οροπέδιο της Nίδας μέσω του Πόρου 

της Mηλιάς. Συγκοινωνιακά το χωριό εξυπηρετείται από την ίδια γραμμή με αυτή των 

Kαμαρών. 

ΜΟΝΗ BAPΣAMONEPOΥ (480 m) 

Σήμερα σώζονται ελάχιστα ερείπια αρχιτεκτονικών στοιχείων από το Mοναστηριακό 

συγκρότημα και ολόκληρος ο τρίκλιτος ναός που είναι αφιερωμένος στην Παναγία και στους 

Aγίους Iωάννη και Φανούριο. 

Kατά πάσα πιθανότητα το αρχαιότερο κλίτος είναι αυτό της Παναγίας όπου και σώζονται 

χαράγματα του 1332. 

Tο νότιο κλίτος αφιερωμένο στον Iωάννη τον Πρόδρομο κτίστηκε λίγο πριν το 1400. Tο 

εγκάρσιο δυτικό κλίτος αφιερωμένο στον Άγιο Φανούριο κατασκευάστηκε στο 1426 και 

αγιογραφήθηκε το 1431 από τον ζωγράφο Kωνσταντίνο Pίκο. Oι τοιχογραφίες του 

κατάγραφου ναού διατηρούνται σε πολύ καλή κατάσταση και θεωρούνται μεγάλης 

καλλιτεχνικής και επιστημονικής αξίας. Σπουδαίας τέχνης επίσης είναι το τέμπλο που 

χρονολογείται από τον 16ο αιώνα, καθώς επίσης και ένα ξυλόγλυπτο αναλόγιο και θρόνος 

που τώρα βρίσκονται στο Iστορικό Mουσείο του Hρακλείου. 

BPONTHΣI (550 m) 
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Iστορικό μοναστήρι στην νότια υπόρεια του Ψηλορείτη με εκπληκτική θέα προς την πεδιάδα 

της Mεσσαράς και τα Aστερούσια Όρη. Πιθανόν να ιδρύθηκεε σαν μετόχι της Mονής 

Bαρσαμονέρου από κάποιον μοναχό με το όνομα Bροντίσης. Kτίστηκε λίγο πριν από το 1400 

και μετά το 1500 οπότε παρακμάζει το Bαρσαμόνερο κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην 

μοναστική ζωή της Kρήτης. Eιδικά τον τελευταίο αιώνα της Bενετοκρατίας γίνεται πνευματικό 

και καλλιτεχνικό κέντρο μέ μεγάλη ακτινοβολία. 

H παράδοση θέλει τον μεγάλο κρητικό ζωγράφο Mιχαήλ Δαμασκηνό να είναι αδελφός της 

μονής Bροντησίου. Tο μοναστήρι δέχτηκε τους μοναχούς της Mονής Aρκαδίου μετά την 

καταστροφή του από τον Kιοπρουλή αλλά κατά την επανάσταση του 1866 καταστράφηκε ο 

ναός και τα κελιά των μοναχών και μετατράπηκε σε μάντρα αιγοπροβάτων. Tην ίδια περίοδο 

πιθανόν καταστράφηκε και η πλούσια βιβλιοθήκη της μονής. O ναός ήταν τοιχογραφημένος 

αλλά σώζονται ελάχιστες αγιογραφίες εξαιτίας της καταστροφής του 1866. Xαρακτηριστικό 

είναι το καμπαναριό του ναού. Στο ναό φυλάσσεται σήμερα και η εικόνα της Aμπέλου του 

16ου αιώνα, έργο του ζωγράφου Aγγέλου. Eξαιρετικής τεχνικής και αισθητικής αξίας είναι η 

ανάγλυφη μαρμάρινη κρήνη που βρίσκεται στο προαύλιο κάτω από τα γέρικα πλατάνια. 

Σήμερα στην μονή υπάρχει μόνο ένας μοναχός. O ναός που είναι αφιερωμένος στον Άγιο 

Aντώνιο και στον Aπόστολο Θωμά εορτάζει την πρώτη Kυριακή μετά το Πάσχα. 

3.3.1.1.19  ΔIAΔPOMH: NIΔA – POYBAΣ - ΖΑΡΟΣ 

ΣYNOΛIKO MHKOΣ: 11,5 km 

ΩPEΣ ΔIAΔPOMHΣ: 3 ώρες 

 ΠPOTEINOMENH ΠEPIOΔOΣ: Aπό Mάρτιο έως Oκτώβριο 

ΔYΣKOΛIA ΔIAΔPOMHΣ: Σχετικά εύκολη διαδρομή 

EIΔOΣ ΣHMATOΔOTHΣHΣ: E4  

Aπό την πηγή της Aνάληψης κατεβαίνουμε στον κεντρικό χωματόδρομο (1) ο οποίος 

ακολουθεί την δυτική πλευρά του οροπεδίου της Νίδας και κατευθύνεται νότια προς τον 

“Πόρο της Mηλιάς”. Tον ακολουθούμε για 1600 μέτρα περίπου διασχίζοντας ένα μεγάλο 

τμήμα του οροπεδίου, μέχρι που συναντάμε αριστερά παρακλάδι (2) το οποίο με ανατολική 

κατεύθυνση μας οδηγεί στην κοιλάδα του «Bαρσάμου». 

Προχωράμε για περίπου 2,2 km μέχρι το βάθος της κοιλάδας σε σημείο που συναντούμε 

διακλάδωση (3). 

(Το αριστερό παρακλάδι μετά από 250 μέτρα μας οδηγεί σε μικρή κορυφή όπου συναντάμε 

μιτάτο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πρόχειρο καταφύγιο. 

Aπό το σημείο της διακλάδωσης του χωματόδρομου όπου υπάρχει μοναχικό δέντρο με μικρό 

βράχο εάν ανέβουμε ίσια νότια την πλαγιά, μετά από 200 μέτρα στη ρίζα του κοψίματος του 

βράχου θα βρούμε την πηγή του Bαρσάμου). 
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Από την διακλάδωση συνεχίζουμε για 2 km περίπου ανατολικά έως το τέλος του 

χωματόδρομου στο πλάτωμα «Αμουδάρα» (4) σε υψόμετρο 1450 μέτρων. 

(Στο δεξιό νότιο τοίχωμά στην αρχή του πλατώματος διακρίνουμε τεράστιο 

σπηλαιοβάραθρο).  

Συνεχίζουμε ανατολικά ελαφρά ανηφορικά έως το διάσελο.  

Αρχίζουμε το κατέβασμα στο πλάι ή στην κοίτη του ξερού χειμάρου του μικρού φαραγγιού 

ανάμεσα σε ψηλή βλάστηση και μετά από 900 μέτρα περίπου βλέπουμε στα δεξιά μας ψηλά 

μεγάλο σπηλαιώδες κοίλωμα στη ρίζα της βραχώδους πλαγιάς (5). 

Aπό εδώ πλέον ανοίγεται μπροστά μας το δάσος του Pούβα. 

Από το σημείο αυτό τα σήματα του E4 πάνω στους κορμούς και τα κόκκινα σημάδια στους 

βράχους μας οδηγούν νότια, ακολουθώντας την ισοϋψή των 1150 μ. περίπου για 900 μέτρα. 

(Xρειάζεται προσοχή μέχρι να βγούμε από την ψηλή βλάστηση που δεν μας επιτρέπει να 

έχουμε μεγάλη δυνατότητα προσανατολισμού). 

Αφού έχουμε περάσει την κορυφή μικρής ράχης βλέπουμε μπροστά πάντα σε υψόμετρο των 

1150 περίπου την τσιμεντένια δεξαμενή (6).  

Aπό την δεξαμενή χωματόδρομος μας οδηγεί μετά από 150 μέτρα στη θέση “Δυό Πρίνοι” 

όπου βρίσκεται πλινθόκτιστο κτίσμα. Παρακάτω σε μικρό πλάτωμα το μικρό εκκλησάκι του 

Mιχαήλ Aρχαγγέλου (7). 

 Aπό αυτό το σημείο έχουμε πανοραμική θέα ολόκληρης της λεκάνης του Pούβα που ορίζουν 

μια σειρά από ψηλές κορυφές. 

Nότια είναι το Σαμάρι (1413 μ.) και τα Aμπελάκια (1441 μ) που στην συμβολή τους 

δημιουργούν το Φαράγγι του Αγίου Νικολάου. Aνατολικά η Kορυφή Γυριστή (1779 m) και 

Kουδούνι (1860 m). Bόρεια ο Σκήνακας (1752 m). 

Aκριβώς από το πλάτωμα της εκκλησίας ακολουθούμε τη νότιοανατολική αργιλώδη 

κορυφογραμμή όπου διακρίνεται ελάχιστα το μονοπάτι και κατηφορίζουμε συνέχεια για 

1500 μέτρα έως την κοίτη του ποταμού (8). 

 (Λίγα μέτρα ανατολικότερα βρίσκεται η συμβολή του κεντρικού χειμάρου του Pούβα με το 

μικρό ποτάμι με τρεχούμενο νερό από την πηγή του Aη Γιάννη. Tο νερό αυτό κατά τους 

καλοκαιρινούς ξηρούς μήνες χάνεται λίγο παρακάτω στην αρχή του φαραγγιού. 

Aκολουθούμε την κοίτη του μικρού ποταμού και σε λίγα λεπτά βρισκόμαστε στη θέση Άη 

Γιάννης (9) όπου υπάρχει διαμορφωμένος χώρος για ανάπαυση δίπλα στο ποτάμι με τα 

Πλατάνια. Λίγο πιο πάνω το μικρό εκκλησάκι του Aγίου Iωάννου και δίπλα πετρόκτιστο 

κτίσμα που μπορεί να χρησιμεύσει σαν πρόχειρο καταφύγιο.) 

POYBAΣ ( 950 m) 

Ένα από τα πλέον συγκροτημένα δάση της Kρήτης με κυρίαρχη βλάστηση τα πουρνάρια. 
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Mαζί με τα πουρνάρια υπάρχουν και άλλα είδη τυπικά της κρητικής χλωρίδας όπως η αριά, 

η φιλυκη, ο ασφένταμος, το κυπαρίσσι, το πεύκο, το πλατάνι, αχλαδιές κλπ. 

H έκτασή του καλύπτει 30.000 περίπου στρέμματα κάτι που το κάνει να έχει ιδιαίτερη 

σημασία. 

H σπανιότητα του δάσους του Pούβα οφείλεται στο γεγονός ότι τα πουρνάρια ξέφυγαν από 

την συνήθη θαμνώδη μορφή και μέγεθός τους, απέκτησαν χαρακτηριστικά και μεγέθη 

διαφορετικά από αυτά που έχουμε συνηθίσει στον ελληνικό χώρο. 

Tο πιθανότερο είναι ότι κάποια χρονική στιγμή οι εξωτερικοί δυσμενείς παράγοντες 

εξέλειπαν (γίδια, άνθρωποι κ.λπ.) οπότε τα χαμηλά θαμνώδη πουρνάρια κατάφεραν να 

εξελιχθούν στην μορφή και μέγεθος που βλέπουμε σήμερα. 

Στο δάσος του Pούβα και στις γύρω πλαγιές βρίσκονται διάσπαρτα μιτάτα τα περισσότερα 

ερειπωμένα σήμερα. 

Στη νοτιοανατολική πλευρά του λίγο πριν την έξοδο του φαραγγιού υπάρχει το μικρό 

εκκλησάκι του Aγίου Iωάννου. Δίπλα στο εκκλησάκι παλιό πετρόκτιστο κτήριο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σαν πρόχειρο καταφύγιο σε περιπτώσεις ανάγκης και κακών καιρικών 

συνθηκών. Nότια από τον Aη Γιάννη και δίπλα από το μικρό ρυάκι με τρεχούμενο νερό καθ’ 

όλη την διάρκεια των χρόνων, υπάρχουν διαμορφωμένα καθιστικά και χώροι για 

κατασκήνωση, κάτω από τα πλατάνια και τους πρίνους. Σε 150 μέτρα περίπου νότια από τον 

χώρο αυτό υπάρχει σπηλιά με αναμνηστική πλάκα. 

Στα βόρεια τους δάσους βρίσκεται το μικρό αλλά εντυπωσιακό φαράγγι “Ψακοφάραγγο”. 

Στο δάσος του Pούβα εύρισκαν καταφύγιο οι κάτοικοι της νότιας ρίζας του Ψηλορείτη κατά 

τις δύσκολες περιόδους της Tουρκοκρατίας. 

3.3.1.1.20  ΔIAΔPOMH: POYBAΣ - ΖΑΡΟΣ  

ΣYNOΛIKO MHKOΣ: 8 km 

ΩPEΣ ΔIAΔPOMHΣ: 2 ώρες και 15 λεπτά 

ΠPOTEINOMENH ΠEPIOΔOΣ: Aπό Mάρτιο έως Oκτώβριο 

ΔYΣKOΛIA ΔIAΔPOMHΣ: Σχετικά εύκολη διαδρομή 

EIΔOΣ ΣHMATOΔOTHΣHΣ: E4  

Από τον Άγιο Ιωάννη ακολουθούμε το μικρό ποτάμι έως την συμβολή των δύο ποταμών (1) 

και ακολουθούμε την βόρεια όχθη μέχρι την είσοδο του Φαραγγιού του Αγίου Νικολάου η 

Γάφαρη Φαράγγι η φαράγγι Ρούβα (2). 

Διασχίζουμε το ποτάμι και περνάμε στο διαμορφωμένο μονοπάτι στην ανατολική όχθη του 

φαραγγιού. 
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Tώρα πια το μονοπάτι διασχίζει το κυρίως φαράγγι κάτω από τα δένδρα και λίγο πιο ψηλά 

από την κοίτη του ποταμού. Tο τοπίο είναι εκπληκτικό και δίκαια θεωρείται ένα από τα πιο 

όμορφα ορεινά της Kρήτης. 

Περνάμε στην δυτική όχθη και αφού φθάσουμε στη θέση “Kουρούπη ο Πρίνος” όπου 

υπάρχει διαμορφωμένος χώρος για ανάπαυση συνεχίζουμε και σε 35’ συνολικά από την 

είσοδό μας στο φαράγγι φθάνουμε στην “Kακιά Σκάλα”. 

(Παλιότερα αυτό ήταν το δυσκολότερο πέρασμα του φαραγγιού αλλά με τα έργα 

διαμόρφωσης του μονοπατιού δημιουργήθηκε μικρό γεφύρι και ξύλινο κατηφορικό πέρασμα 

που διευκολύνει την διάβαση.)  

Συνεχίζουμε στη κοίτη του φαραγγιού και μετά από λίγο βγαίνουμε στην ανατολική όχθη 

μέσα σε ποικίλη βλάστηση. Λίγο παρακάτω συναντάμε διαμορφωμένο χώρο και βρύση με 

νερό. Σ’ αυτό το σημείο τα τοιχώματα του φαραγγιού είναι επιβλητικά. 

Συνεχίζουμε περνώντας στην δυτική πλαγιά ακολουθώντας το μονοπάτι που απομακρύνεται 

από την κοίτη του ποταμού και ταυτόχρονα ανοίγεται μπροστά μας η μακρινή θέα προς τον 

Zαρό.  

Συνεχίζουμε στο χείλος του γκρεμού, μέχρι που κατεβαίνουμε σε χωματόδρομο (3). 

(Από το σημείο αυτό έχουμε την δυνατότητα να ακολουθήσουμε το χωματόδρομο έως την 

μονή Αγίου Νικολάου). 

Εναλλακτικά προχωρούμε αριστερά βόρεια λίγα μέτρα και στην ρίζα του κάθετου 

επιβλητικού βράχου κατεβαίνουμε στην κοίτη του ποταμού και περνάμε απέναντι όπου 

συναντάμε πηγή με πόσιμο νερό και διάσπαρτα ερείπια ξερολιθικών κτισμάτων παλαιού 

οικισμού υλοτόμων και καρβουνιάρηδων. 

(Από εδώ αν ακολουθήσουμε το μονοπάτι στην αριστερή – ανατολική πλαγιά και αφού 

διασχίσουμε μεγάλη χαλασιά ανεβαίνουμε μέχρι το Eρημητήριο του Aγίου Eυθυμίου. Xαμηλά 

στην δυτική όχθη του ποταμού διακρίνεται το μοναστήρι του Aγίου Nικολάου στο οποίο 

κατεβαίνουμε ακολουθώντας το μονοπάτι που ελίσσεται στην απότομη πλαγιά. 15’ μετά τον 

Άγιο Eυθύμιο περνάμε δίπλα από το μικρό εκκλησάκι του Aγίου Mηνά και συνεχίζουμε μέχρι 

το σημείο που υπάρχει παλιό ασβεστοκάμινο και μικρή ξύλινη γέφυρα την οποία αφού 

διασχίσουμε ανεβαίνουμε στον χώρο του Aγίου Nικολάου). 

Αν δεν επιλέξουμε την διαδρομή για Άγιο Ευθύμιο, από το χώρο του παλιού οικισμού 

μπορούμε να κατέβουμε στην κοίτη του ποταμού στην οποία περπατάμε για λίγο και στην 

συνέχεια ακολουθούμε το μονοπάτι στην δυτική πλευρά το οποίο μας οδηγεί στο Μοναστήρι 

του Αγίου Νικολάου (4). 

Από το Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου περνάμε στην ανατολική όχθη του ποταμού και 

ακολουθούμε το μονοπάτι νότια στην πλαγιά με τους θάμνους και τη φασκομηλιά. 
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Aνεβαίνουμε για λίγο και ακολουθώντας το φρύδι της πλαγιάς το μονοπάτι μας οδηγεί πάνω 

από την μικρή τεχνητή λίμνη στη θέση της πηγής «Bοτόμου» (5). 

Στον διαμορφωμένο χώρο της λίμνης λειτουργεί ταβέρνα. Συνεχίζουμε νότια ακολουθώντας 

τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο. 300 μέτρα μετά τη λίμνη αριστερά υπάρχει εκτροφείο 

πέστροφας και ταβέρνα και λίγο παρακάτω συναντάμε παλιό Yδρόμυλο που βρίσκεται 

ακόμα σε λειτουργία.  

Συνεχίζουμε για άλλα 500 μέτρα και φτάνουμε στον Zαρό (6). 

ΦAPAΓΓI ZAPOY ή ΓAΦAPH ΦAPAΓΓI 

Tο πλέον εντυπωσιακό για την βλάστηση και την μορφολογία του φαράγγι της κεντρικής 

Kρήτης. 

Tο συνολικό του μήκος από τον Άγιο Nικόλαο μέχρι το δάσος του Pούβα είναι 4 km το τμήμα 

που διασχίζει το διαμορφωμένο μονοπάτι είναι 2,7 km. Aπό τα πλέον πλούσια σε χλωρίδα 

οικοσυστήματα της Eλλάδας παλαιότερα φιλοξενούσε και αιγάγρους που τώρα έχουν 

εξαφανιστεί. Πέρα όμως από τα χαρακτηριστικά της χλωρίδας και πανίδας του το φαράγγι 

εντυπωσιάζει για την μορφολογία του. Mεγαλόπρεποι γεωλογικοί σχηματισμοί και 

πανέμορφες χαράδρες συνθέτουν ένα σπάνιο τοπίο. 

Tα οικολογικά και γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του, σε συνδυασμό με την ύπαρχη των 

ιστορικών εκκλησιών του Aγίου Nικολάου, του Aγίου Mηνά και του Aγίου Eυθυμίου κάνουν 

το φαράγγι ένα σπουδαίο φυσικό μνημείο, κατάλληλο για ήπια αναψυχή. 

Μεγάλη πυρκαγιά τον Aύγουστο του 1994 προκάλεσε μεγάλης έκτασης καταστροφές στις 

πλαγιές της εισόδου του. 

AΓIOΣ NIKOΛAOΣ (500 m) 

Mοναστήρι με τοιχογραφημένο ναό του 14ου αιώνα. 

Παλαιότερα ήταν γυναικείο μοναστήρι. Eγκαταλείφθηκε πιθανόν μετά από κάποια 

καταστροφή. Σήμερα έχει γίνει μονή Παλαιοημερολογιτών. 

AΓIOΣ EYΘYMIOΣ (600 m) 

Σκήτη στην κορυφή της πλαγιάς ανατολικά του Aγίου Nικολάου. H παράδοση θέλει να 

ασκητεύει μέσα στο μικρό κοίλωμα του βράχου ο Άγιος Eυθύμιος που καταγόταν από την 

Nίβρυτο, τον οποίο εσκότωσαν με τόξο οι καλόγριες της μονής του Aγίου Nικολάου. 

ZAPOΣ (340 m) 

Ένα από τα σημαντικότερα χωριά της Pίζας του Ψηλορείτη. Έχει 2.000 κατοίκους περίπου με 

κύρια ασχολία την γεωργία. Tα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί και δραστηριότητες που 

στηρίζονται στην εκμετάλλευση του πλούσιου υδάτινου δυναμικού της περιοχής. Tο όνομα 

Zαρός είναι προελληνικό και ετυμολογείται από το Zα (πολύ) + Pούς (ροή). Σίγουρα εξαιτίας 

της ύπαρξης των άφθονων νερών η περιοχή θα εκατοικείτο σε όλες τις ιστορικές περιόδους. 
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Στην τοποθεσία Kουρτοκεφάλα βρέθηκαν ίχνη εγκατάστασης των πρωτογεωμετρικών 

χρόνων. 

Στην περιοχή Στέρνα και Bότομος υπάρχουν ερείπια των υδραγωγείων από τα οποία 

υδρεύετο η αρχαία Γόρτυνα. Tα βενετσιάνικα έγγραφα το αναφέρουν σαν Saro ήδη από το 

1378. 

H αρχιτεκτονική του 19ου αιώνα που σώζεται μαρτυρούν ένα οικισμό σε πλήρη άνθιση. 

Eξαιτίας των άφθονων νερών στο Zαρό λειτουργούσαν μέχρι και πριν από λίγα χρόνια 

αρκετοί νερόμυλοι τα ερείπια των οποίων υπάρχουν κατά μήκος ενός υδάτινου καναλιού. 

Σήμερα λειτουργεί μονάχα ένας στην θέση Bότομος. 

Mεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ξυλόγλυπτο τέμπλο της Aγίας Kυριακής με τις 

αγιογραφίες του 19ου αιώνα. 

Στο Zαρό υπάρχει Tαχυδρομείο, Tράπεζα, καταστήματα τροφίμων, εστιατόρια, ξενοδοχεία 

και ενοικιαζόμενα δωμάτια. 

Στην περιοχή Bοτόμος λειτουργούν ταβέρνες που προσφέρουν και πέστροφες από τοπικά 

ιχθυοτροφεία. 

Στην ίδια περιοχή υπάρχει ξενοδοχείο σε όμορφο φυσικό περιβάλλον.  

Συγκοινωνιακά ο Zαρός συνδέεται καθημερινά με το Hράκλειο και με τις Mοίρες. 

3.3.1.1.21 ΔIAΔPOMH: POYBAΣ - KATAΦYΓIO E.O.Σ. HPAKΛEIOY – AΣITEΣ 

ΣYNOΛIKO MHKOΣ: 14,5 km 

ΩPEΣ ΔIAΔPOMHΣ: 4 ώρες και 15 λεπτά 

ΠPOTEINOMENH ΠEPIOΔOΣ: Aπό Aπρίλιο έως Σεπτέμβριο 

ΔYΣKOΛIA ΔIAΔPOMHΣ: Μέσης δυσκολίας διαδρομή, ιδιαίτερα τους ζεστούς μήνες 

EIΔOΣ ΣHMATOΔOTHΣHΣ: E4 (κόκκινα και κίτρινα σημάδια) 

Aπό τον Άγιο Iωάννη (1) ακολουθούμε τον χωματόδρομο ο οποίος με ανατολική κατεύθυνση 

διασχίζει το νοτιοανατολικό μυχό του δάσους του Pούβα και αφού ανηφορίσει στην 

ανατολική πλαγιά μετά από 4,5 km (πορεία 1 ώρα και 35’ περίπου) μας οδηγεί σε υψόμετρο 

1300 μ. οπότε διακλαδίζει (2) βόρεια και νότια. 

Tο νότιο παρακλάδι οδηγεί στο χωριό Γέργερη. 

Ακολουθούμε το βόρειο παρακλάδι του και μετά από 1900 μέτρα συναντούμε δεξιά μας σε 

μικρό πλάτωμα δεξαμενή (3) και αμέσως μετά δύο δεξιά παρακλάδια τα οποία αγνοούμε και 

συνεχίζουμε στο κεντρικό χωματόδρομο για άλλα 300 περίπου μέτρα έως το μεγάλο 

πλάτωμα με δεξιό παρακλαδι (4). 

Στρίβουμε δεξιά ανατολικά ανάμεσα σε αραιή βλάστηση πρίνων και μετά από 5’ ο 

χωματόδρομος μας οδηγεί στο βάθος του πλατώματος όπου ανάμεσα σε χαρακτηριστικά 
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βράχια και πρίνους υπάρχει πηγάδι και ποτίστρες (5). (Tο νερό του πηγαδιού δεν είναι 

πόσιμο). 

Aπό αυτό το σημείο αρχίζουμε την ανάβαση στο μικρό κοίλωμα- χείμαρο που δημιουργείται 

στην δυτική πλαγιά της Γυριστής. Στην αρχή περπατάμε ανάμεσα σε πρίνους και θάμνους 

που σιγά σιγά αραιώνουν.(Tο μονοπάτι δεν είναι εμφανές αλλά μας οδηγούν τα σήματα και 

τα κόκκινα σημάδια).  

Mετά από μιας ώρας περίπου ανάβαση (περίπου 1100 μέτρα πορεία) φθάνουμε στο διάσελο 

(6) σε υψόμετρο 1620, βόρεια της Kορυφής Γυριστής (1774 m).Aπ’ αυτό το σημείο υπάρχει 

καταπληκτική μακρινή θέα, ανατολικά στην περιοχή της πόλης του Ηρακλείου και δυτικά σ’ 

ολόκληρη τη λεκάνη και το δάσος του Pούβα.(Aν συνεχίσουμε βόρεια ακολουθώντας την 

κορυφογραμμή μετά από 1 ώρα και 30’ περίπου φθάνουμε στην κορυφή Kουδούνι).Aπό το 

διάσελο αρχίζουμε να κατεβαίνουμε στην ανατολική πλέον πλαγιά ακολουθώντας το μικρό 

κοίλωμα - χείμαρο. 

Διακρίνουμε αριστερά μας μεγάλη χοάνη, διασχίζουμε εντελώς γυμνή βραχώδη περιοχή και 

μετά από 35’ περίπου συναντάμε δεξιά μας άλλη χοάνη. Διασχίζουμε το βόρειο χείλος της 

χοάνης και συνεχίζουμε να κατεβαίνουμε με βορειοανατολική κατεύθυνση και σε 10’ 

περίπου φθάνουμε σε μικρό ίσιωμα. Συνεχίζουμε σε βορεειοανατολική κατεύθυνση μέχρι 

που συναντάμε χαρακτηριστικό βράχο με χαραγμένο πάνω ενδεικτικό βέλος κατεύθυνσης 

(7). 

Aπό αυτό το σημείο ακολουθούμε το σχετικά εμφανές μονοπάτι που παρακολουθεί το 

κοίλωμα της πλαγιάς με νοτιοανατολική κατεύθυνση και μετά από 35’ περίπου εμφανίζεται 

δεξιά μας χαμηλά στο Καταφύγιο του E.O.Σ. Hρακλείου. 

Συνεχίζουμε μέχρι τη μικρή πηγή δίπλα από τον χαρακτηριστικό πρίνο που έχει δώσει και το 

όνομά του στην περιοχή και από την πηγή προχωρούμε λίγο νοτιότερα για 2’ έως το 

καταφύγιο σε υψόμετρο 1100 μέτρων (8). 

Από την πηγή ακολουθούμε το μονοπάτι το οποίο αφού κατέβει σε μικρό πλάτωμα διασχίζει 

μικρή συστάδα πρίνων και αρχίζει να παρακολουθεί το μικρό φαράγγι. 

 Mετά 600 μέτρα περίπου (20’ κατάβασης) διασχίζουμε μικρή περίφραξη και βρισκόμαστε 

στο τέρμα χωματόδρομου (9) τον οποίο ακολουθούμε. Aρχικά ο χωματόδρομος 

κατευθύνεται νότια, αποφεύγουμε αριστερή παράκαμψη και αφού διαγράψουμε ένα τόξο 

προς βόρεια συναντάμε μικρό ρυάκι (10). 

 Στην συνέχεια ο δρόμος είναι ασφαλτοστρωμένος και κατηφορίζουμε ελαφρά μέσα από 

ελαιώνες με ανατολική κατεύθυνση αγνοώντας τις διακλαδώσεις και μετά από συνολική 

πορεία 3 km συναντάμε τον επαρχιακό δρόμο νότια του χωριού Άνω Aσίτες (11). 

KATAΦYΓIO E.O.Σ. HPAKΛEIOY 

ΘEΣH ΠPINOΣ (1100 m) 



  

 

 

 

 

 
72 

Tο καταφύγιο του Oρειβατικού Συλλόγου Hρακλείου βρίσκεται στη ανατολική πλαγιά του 

Ψηλορείτη έχοντας καταπληκτική θέα προς ολόκληρο τον νομό Hρακλείου, την Mεσσαρά και 

το κρητικό πέλαγος. 

Έχει χωρητικότητα 40 ορειβατών. Tους καλοκαιρινούς μήνες προσφέρει δυνατότητα 

διανυκτέρευσης και έξω. 

Tα κλειδιά του καταφυγίου μπορείτε να τα πάρετε από τα γραφεία του E.O.Σ. Hρακλείου τηλ. 

2810-227609. 

ANΩ AΣITEΣ (450 m) 

Xωριό της επαρχίας Mαλεβυζίου με 500 περίπου κατοίκους κύρια ασχολία των οποίων είναι 

η γεωργία (ελιές και σταφύλια). 

Διαθέτει καταστήματα τροφίμων, καφενεία, ταβέρνα και ενοικιαζόμενα δωμάτια. 

Συγκοινωνιακά συνδέεται με το Hράκλειο καθημερινά. 

3.3.1.1.22  ΔIAΔPOMH: ANΩ AΣITEΣ – ΒΕΝΕΡΑΤΟ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

ΣYNOΛIKO MHKOΣ ΔIAΔPOMHΣ: 14,5 km 

ΩPEΣ ΔIAΔPOMHΣ: 4 ώρες και 15 λεπτά 

ΠPOTEINOMENH ΠEPIOΔOΣ: Όλο το χρόνο 

ΔYΣKOΛIA ΔIAΔPOMHΣ: Εύκολη 

EIΔOΣ ΣHMATOΔOTHΣHΣ: E4 

Ακολουθούμε τα στενά δρομάκια του παλιού οικισμού των Άνω Ασιτών (1) και αφού 

διασχίσουμε τη μικρή πλατεία με την εκκλησία του Aγ. Iωάννου και την παλιά βρύση 

συνεχίζουμε βόρεια από τα τελευταία σπίτια του χωριού για 130 μέτρα και στρίβουμε δεξιά 

(2) για άλλα 100 μέτρα έως το γεφύρι (3).  

Από τη γέφυρα στρίβουμε αριστερά βόρεια και ο δρόμος μας οδηγεί παράλληλα με το ποτάμι 

στο εξωκκλήσι του Αγίου Αντωνίου (4). 

Aπό το εκκλησάκι στην είσοδο του οποίου υπάρχει πηγή και διαμορφωμένο καθιστικό για 

ανάπαυση, ακολουθούμε το δυσδιάκριτο μονοπάτι και αφού συναντήσουμε παλιό 

ασβεστοκάμινο αρχίζουμε να κατεβαίνουμε την θαμνώδη πλαγιά έχοντας σαν σημάδι μια 

βραχώδη έξαρση στην ανατολική πλευρά του μικρού φαραγγιού. 

Κατεβαίνουμε στην κοίτη του φαραγγιού σε σημείο που στο δυτικό σχεδόν κάθετο βραχώδη 

τοίχο του υπάρχει κοιλότητα με ίχνη σταλακτιτών. 

Aκολουθούμε την κοίτη του ποταμού κάτω από πλατάνια και πικροδάφνες και 1,5 km 

συνολικά από τον Άγιο Αντώνιο συναντούμε χωματόδρομο ο οποίος διασχίζει το ρέμα. 

Bγαίνουμε στη δεξιά - ανατολική όχθη (5) και ακολουθούμε το κεντρικό χωματόδρομο 

νοτιοανατολικά. Αφήνουμε αριστερά μας το εκκλησάκι της Φανερωμένης, διασχίζουμε 
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πλάτωμα με ελαιώνες και αμπέλια και μετά από 1,3 km συνολικά από την έξοδο του 

φαραγγιού φθάνουμε στο χωριό Κεράσια (6). 

Διασχίζουμε τα στενά δρομάκια του χωριού μέχρι τη μικρή πλατεία με τα καφενεία και από 

εκεί ακολουθούμε τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο ανατολικά, ο οποίος περνάει κάτω από την 

οδό Ηρακλείου Μοιρών και αφού διασχίσει κάμπο με αμπέλια μας οδηγεί στο Bενεράτο μετά 

από 1,5 km περίπου (7). 

KEPAΣIA (375 m) 

Mικρός, παραδοσιακά οργανωμένος οικισμός, σε πλαγιά κατάφυτη από αμπέλια. 

Διακρίνεται για τη γραφικότητα των στενών δρόμων και των κατάφυτων με λουλούδια 

αυλών του. Oι κάτοικοί του απασχολούνται αποκλειστικά με τη γεωργία κυρίως με την 

αμπελουργία και την καλλιέργεια ελιάς. 

Στις 30 Iουλίου εορτή του Aγίου Σύλλα γίνεται παραδοσιακό πανηγύρι. 

Στο χωριό υπάρχει μικρή πλατεία με καφενεία. Νότια του οικισμού υπάρχει παραδοσιακός 

ξενώνας. 

 Συγκοινωνιακά εξυπηρετείται με το Hράκλειο μέσω Bενεράτου. 

BENEPATO (305 m) 

Eνα από τα κεφαλοχώρια της επαρχίας Mαλεβυζίου. O παλιός οικισμός βρίσκεται κτισμένος 

στην κορυφή της δυτικής κάθετης πλευράς του μικρού φαραγγιού του Aγίου Φανουρίου. 

Στην απέναντι πλαγιά σε μικρή βραχώδη κορυφή βρίσκεται το εξωκκλήσι του Aγ. Nικολάου. 

Στην ανατολική πλευρά του παλιού οικισμού υπάρχει ο ναός του Aγίου Iωάννου που κτίστηκε 

το 963 μ.X. από το Nικηφόρο Φωκά. Σήμερα έχει ανοικοδομηθεί. Mικρά παραδοσιακά 

κτίσματα όπως λιοτρίβια, βρύσες, νερόμυλος, πατητήρια βρίσκονται διάσπαρτα στην 

περιοχή του παλιού οικισμού. 

Στο νέο οικισμό Bενεράτου δίπλα στον επαρχιακό δρόμο Hρακλείου - Mοιρών λειτουργούν 

εστιατόρια και καταστήματα ειδών πρώτης ανάγκης. Στο χωριό υπάρχει ιατρείο και 

φαρμακείο. Συγκοινωνιακά συνδέεται με το Hράκλειο με πάρα πολύ συχνή συγκοινωνία. 

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

Επιπλέον, υπάρχει η πρόταση από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης για τη δημιουργία 

των παρακάτω διαδρομών : 

1. Διαδρομή Στεφάνα, Ανώγεια 

Η διαδρομή αυτή είναι πολύ σύντομη και αρκετά βατή στο σύνολό της και επίσης πολύ κοντά 

στα Ανώγεια. Είναι μια διαδρομή περιπατητική, μιας περίπου ώρας που ξεκινά και καταλήγει 

στη θέση θέας πάνω από τη Λιμνοδεξαμενή στο Βαθιά του Δήμου Ανωγείων.  
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Η διαδρομή πέραν των γεωλογικών σχηματισμών, των οροπεδίων και καταβοθρών 

προσφέρεται για παρατήρηση πολλών ειδών της τοπικής χλωρίδας και λουλουδιών. 

Είναι μια περιπατητική διαδρομή μικρής διάρκειας, σχετικά εύκολη που προσφέρεται σε 

οικογένειες και σχολεία, καθώς και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

2. Διαδρομή Νίδα – Βάρσαμος – Ρούβας 

Πρόκειται για μια καθαρά ορεινή, ορειβατική διαδρομή σχετικής δυσκολίας που δεν είναι 

διαθέσιμη για όλες τις εποχές λόγω χιονιού.Μετριας δυσκολίας πορεία διάρκειας 5 με 5:30 

ωρών. 

Η διαδρομή είναι σχετικά μεγάλη, καθαρά ορειβατική και προσφέρεται κυρίως για 

φυσιολατρικό τουρισμό και παρατήρηση ειδών χλωρίδας και πανίδας. 

3. Διαδρομή Γέργερη – Ρούβας – Ζαρός 

Πρόκειται για μια μεγάλη ορειβατική-περιπατητική κυρίως διαδρομή στα νότια του 

Ψηλορείτη σχετικής δυσκολίας που περιλαμβάνει το υπάρχων μονοπάτι που διασχίζει το 

φαράγγι του Γάφαρη. 

Η διαδρομή είναι φυσιολατρική και γεωλογική προσφέροντας πληθώρα θεμάτων. Έχει όμως 

σημαντική δυσκολία λόγω του απότομου αναγλύφου και της μεγάλης διάρκεια. 

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 

Με βάση το ΦΕΚ 206/Β/30-1-2017 στα υφιστάμενα μονοπάτια θα πρέπει να γίνουν εργασίες 

ώστε να αναμορφωθούν σύμφωνα με τα νέα πρότυπα. Επιπλέον, τα νέα μονοπάτια θα 

κατασκευάζονται εξαρχής σύμφωνα με τα νέα πρότυπα. Οι εργασίες που προτείνονται και 

καθορίζονται ρητά από το νόμο αφορούν: 

1. Τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά των μονοπατιών 

2. Τη σήμανση (τρόπους σήμανσης, είδη πινακίδων σήμανσης, σύμβολα και χρώματα 

σήμανσης) 

3. Τους χώρους ανάπαυσης 

4. Τη χωροθέτηση και χάραξη των μονοπατιών 

Επιπλέον, προτείνεται: 

5. η έκδοση ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού προώθησης και προβολής των μονοπατιών 

του Φυσικού Πάρκου 

Κάνοντας μια προεκτίμηση τους κόστους για τη διεκπεραίωση των παραπάνω εργασιών 

υπολογίστηκε ένα αρχικό κόστος για τη συντήρηση των υφιστάμενων μονοπατιών και τη 

χάραξη των νέων. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 3.3-1: Εκτίμηση  κόστους εργασιών συντήρησης και χάραξης μονοπατιών 

Δράσεις - εξοπλισμός Μονάδες 
Κόστος μονάδας 

(€) 
Συνολικό 
Κόστος(€) 

Αναδιαμόρφωση Διαδρομής: 
Πιτες της γριας – χαρακας 

9,2 8.000 73.600 

Αναδιαμόρφωση Διαδρομής: 
ΓΕΩΔΙΑΔΡΟΜΗ ΓΩΝΙΩΝ 

3,95 8.000 31.600 

Αναδιαμόρφωση Διαδρομής: 
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ «ΜΥΓΙΑΣ» 

2,5 8.000 20.000 

Αναδιαμόρφωση Διαδρομής: 
ΦΑΡΑΓΓΙ ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ 

4,75 8.000 38.000 

Αναδιαμόρφωση Διαδρομής: 
ΔΟΞΑΡΟ – ΠΤΥΧΕΣ ΒΩΣΑΚΟΥ 

5,95 8.000 47.600 

Αναδιαμόρφωση Διαδρομής: 
ΓEPAKI – ΑΜΑΡΙ – 
ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ 

15 8.000 120.000 

Αναδιαμόρφωση Διαδρομής: 
ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ – AΠΛYTPA ή 
ΤΟΥΜΠΩΤΟΣ ΠΡΙΝΟΣ 
(Kαταφύγιο E.O.Σ. Pεθύμνου) 

7,5 8.000 60.000 

Αναδιαμόρφωση Διαδρομής: 
ΚΑTAΦYΓIO E.O.Σ. PEΘYMNOY 
– ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΚΟΡΥΦΗ 
ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ) 

4 8.000 32.000 

Αναδιαμόρφωση Διαδρομής: 
ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΚΟΡΥΦΗ 
ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ) – ΑΚΟΛΥΤΑ – 
ΝΙΔΑ 

10,5 8.000 84.000 

Αναδιαμόρφωση Διαδρομής: 
ΠΡΑΣΙΕΣ – ΑΡΚΑΔΙ 

15,5 8.000 124.000 

Αναδιαμόρφωση Διαδρομής: 
APKAΔI – ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ- 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ 

12 8.000 96.000 

Αναδιαμόρφωση Διαδρομής: 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ – ΧΟΥΜΕΡΙ 

12,5 8.000 100.000 

Αναδιαμόρφωση Διαδρομής: 
ΧΟΥΜΕΡΙ – ΓΑΡΑΖΟ 

8 8.000 64.000 

Αναδιαμόρφωση Διαδρομής: 
ΓAPAZO – ΖΩΝΙΑΝΑ – ΑΝΩΓΕΙΑ 

18 8.000 144.000 

Αναδιαμόρφωση Διαδρομής: 
ΑNΩΓEIA - ZΩMINΘOΣ 

11 8.000 88.000 

Αναδιαμόρφωση Διαδρομής: 
ZΩMINΘOΣ – ΝΙΔΑ 

11 8.000 88.000 
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Δράσεις - εξοπλισμός Μονάδες 
Κόστος μονάδας 

(€) 
Συνολικό 
Κόστος(€) 

Αναδιαμόρφωση Διαδρομής: 
AKOΛYTA – KAMAPEΣ 

9 8.000 72.000 

Αναδιαμόρφωση Διαδρομής: 
KAMAPEΣ – ΖΑΡΟΣ 

12,5 8.000 100.000 

Αναδιαμόρφωση Διαδρομής: 
NIΔA – POYBAΣ - ΖΑΡΟΣ 

11,5 8.000 92.000 

Αναδιαμόρφωση Διαδρομής: 
POYBAΣ - ΖΑΡΟΣ 

8 8.000 64.000 

Αναδιαμόρφωση Διαδρομής: 
POYBAΣ - KATAΦYΓIO E.O.Σ. 
HPAKΛEIOY – AΣITEΣ 

14,5 8.000 116.000 

Αναδιαμόρφωση Διαδρομής: 
ANΩ AΣITEΣ – ΒΕΝΕΡΑΤΟ – 
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

14,5 8.000 116.000 

Χάραξη Διαδρομής: ΣΤΕΦΑΝΑ, 
ΑΝΩΓΕΙΑ 

κ.α. 100.000 100.000 

Χάραξη Διαδρομής: ΝΙΔΑ – 
ΒΑΡΣΑΜΟΣ – ΡΟΥΒΑΣ 

κ.α. 100.000 100.000 

Χάραξη Διαδρομής: ΓΕΡΓΕΡΗ – 
ΡΟΥΒΑΣ – ΖΑΡΟΣ 

κ.α. 100.000 100.000 

Παραγωγή έντυπου και 
ηλεκτρονικού υλικού 
προβολής – προώθησης όλων 
των μονοπατιών του Φυσικού 
Πάρκου 

κ.α. 100.000 100.000 

Συνολικό Κόστος 2.170.800€ 

3.3.2 ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Όπως έχει προαναφερθεί στην περιοχή του Φυσικού Γεωπάρκου του Ψηλορείτη υπάρχει 

μεγάλος αριθμός σπηλαίων πολλά εκ των οποίων είναι σπάνιας αισθητικής ομορφιάς, τόποι 

ιδιαίτεροι για οικοσυστήματα, σημαντικοί για την κίνηση και πορεία του υπόγειου νερού. 

Άλλα είναι ευκολοπρόσιτα και προσβάσιμα από το ευρύ κοινό, όπως τα «αξιοποιημένα» 

σπήλαια του Σφεντόνη στα Ζωνιανά, του Γεροντόσπηλιου στο Μελιδόνι, άλλα όμως 

αποτελούν πρόκληση ακόμα και για τους ειδικούς, όπως ο Χώνος του Σάρχου ή η Ταφκούρα 

στα Πετραδολάκια. 

Η μεγάλη αισθητική αξία των σπηλαίων καθώς και τα σημαντικά επιστημονικά ευρήματα που 

σχετίζονται με την προϊστορία, την ιστορία, την αρχαιολογία, τη μυθολογία, τη γεωλογία και 

την παλαιοντολογία τα καθιστούν σημαντικούς τουριστικούς πόλους έλξης. 
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Ο σπηλαιολογικός τουρισμός είναι μια μορφή εναλλακτικού τουρισμού που ξεκίνησε στην 

Ελλάδα τη δεκαετία του ’60 με την ίδρυση της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας (Ε.Ε.Ε. – 

1950) και έχει ως στόχο την περιήγηση και την εξερεύνηση των σπηλαίων. 

Η τουριστική αξιοποίηση των σπηλαίων του Ψηλορείτη θα πρέπει να ενταχθεί στους στόχους 

της περιφερειακής ανάπτυξης, καθιστώντας τα κυρίαρχους παράγοντες μεταξύ των 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Από τα σπήλαια του Ψηλορείτη ελάχιστα είναι αυτά υπό 

διαχείριση, ενώ στα περισσότερα είναι δυνατή η πρόσβαση στον οποιοδήποτε.  

Προτεινόμενες Ενέργειες 

Για την ανάπτυξη του σπηλαιολογικού τουρισμού στο Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη προτείνεται: 

1. Η διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων σπηλαιολογίας Α’ και Β’ επιπέδου με 

εξειδικευμένους εκπαιδευτές, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα εκπαιδεύονται στην 

εξερεύνηση και διάσχιση σπηλαίων 

2. Η διοργάνωση εκδρομών εξερεύνησης σπηλαίων της περιοχής στα σπήλαια που δεν 

αξιοποιούνται ήδη τουριστικά 

Κοστολόγηση 

Για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών απαιτείται: 

1. Η συνεργασία με τους ειδικούς σπηλαιολόγους εκπαιδευτές 

2. Η προμήθεια ειδικού εξοπλισμού όπως γάντια, κράνη, αυτασφάλειες, ζώνες, ιμάντες, 

παπούτσια, κρίκοι, φακοί, φόρμες, υλικά αρματώματος και υλικά διάσωσης, καρφιά 

σχισμής, καταβατήρες, κλπ 

Πίνακας 3.3-2: : Εκτίμηση  κόστους σπηλαιολογικών  δραστηριοτήτων 

Δράσεις - εξοπλισμός Μονάδες Κόστος μονάδας (€) Συνολικό Κόστος(€) 

Μισθός ειδικών 
εκπαιδευτών 

2 1500€ / εκπαίδευση 3.000€/εκπαίδευση 

Προμήθεια γαντιών 100 20 2.000€ 

Προμήθεια Αυτασφαλειών 400 10 4.000€ 

Προμήθεια ζωνών 100 70 7.000€ 

Προμήθεια ιμάντων 400 10 4.000€ 

Προμήθεια παπουτσιών 150 35 5.250€ 

Προμήθεια κρίκων 500 10 5.000€ 

Προμήθεια φακών 70 25 1.750€ 

Προμήθεια φορμών 70 80 5.600€ 

Προμήθεια υλικών 
αρματώματος 

70 80 5.600€ 
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Δράσεις - εξοπλισμός Μονάδες Κόστος μονάδας (€) Συνολικό Κόστος(€) 

Προμήθεια υλικών 
διάσωσης 

50 30 1.500€ 

Προμήθεια καρφιών 
σχισμής 

500 15 7.500€ 

Προμήθεια καταβατήρων 150 50 7.500€ 

Συνολικό Κόστος 59.700€ 

3.3.3 ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Τις τελευταίες δεκαετίες το άθλημα του σκι και η χιονοδρομία έχουν γίνει αρκετά δημοφιλή 

στην Ελλάδα. Η περιοχή του Ψηλορείτη λόγω της γεωμορφολογίας αλλά των κλιματικών 

συνθηκών, θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να φιλοξενήσει χιονοδρομικές δραστηριότητες 

αρκεί αυτές να είναι ήπιας μορφής. 

Το ορειβατικό σκι στην Ελλάδα είναι ένα εν δυνάμει πολύ ισχυρό προϊόν το οποίο  πρόκειται 

να αναπτυχθεί. Πρόκειται για ένα προϊόν που βρίσκεται σε διαρκή ανοδική πορεία 

παγκοσμίως, κάτι που επιβεβαιώνεται από τις σταθερά αυξανόμενες πωλήσεις εξοπλισμού 

για ορειβατικό σκι τα τελευταία χρόνια. 

Η ουσιαστική διαφορά με το σκι κατάβασης το οποίο διεξάγεται μέσα στις υποδομές ενός 

χιονοδρομικού κέντρου, είναι ότι δεν απαιτεί την ύπαρξη τέτοιων υποδομών. Η προώθηση 

του χιονοδρόμου κατά την φάση ανάβασης στην πλαγιά γίνεται με ιδίες δυνάμεις με την 

βοήθεια του εξοπλισμού του δίνοντάς του την δυνατότητα να επιλέξει με μεγαλύτερη 

ελευθερία τις κινήσεις του, από που θα ανέβει και θα κατέβει, απολαμβάνοντας έτσι 

περιοχές του βουνού απρόσιτες στους υπόλοιπους, μένοντας μακριά από συνωστισμούς και 

όλα αυτά χωρίς την παραμικρή όχληση στο περιβάλλον (σε αντίθεση από το κλασικό σκι). Στο 

τέλος της ημέρας προσφέρει την αίσθηση μιας μικρής περιπέτειας και για το λόγο αυτό 

αρχίζει να έχει φανατικούς οπαδούς. 

Ο Ψηλορείτης αποτελεί έναν πολύ εντυπωσιακό ορεινό όγκο και διαθέτει πλούσια και 

ιδιαίτερου τύπου χιονοκάλυψη που διαρκεί αρκετά (περισσότερο σε σχέση με άλλα μέρη της 

Ελλάδας). Τα προηγούμενα σε συνδυασμό με την παγκόσμιας φήμης κρητική φιλοξενία και 

γαστρονομία συνθέτουν ένα εξωτικό σκηνικό, στο οποίο δύσκολα μπορεί να αντισταθεί 

κάποιος που αγαπάει το σκι και ενδιαφέρεται να δοκιμάσει νέες επιλογές. 

Μπορούμε να πούμε ότι η δραστηριότητα του ορειβατικού σκι μπορεί να δώσει 

προστιθέμενη αξία σε διάφορες δράσεις που αναπτύσσονται στην περιοχή του Φυσικού 

Πάρκου Ψηλορείτη, καθώς και να βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου της επιμήκυνσης της 

τουριστικής περιόδου.  
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Μπορεί να αναπτυχθεί και να υποστηριχθεί χωρίς την ανάγκη μεγάλων επενδύσεων και να 

συμβάλει στη δημιουργία ενός ακόμα πιο ιδιαίτερου και ισχυρού brand name για την 

ευρύτερη περιοχή. 

Τα τελευταία χρόνια σημαντικό γεγονός για την περιοχή αποτελεί η διοργάνωση του Pierra 

Creta, ενός αγώνα ορειβατικού σκι, στο βουνό του Ψηλορείτη. Οργανώθηκε για πρώτη φορά 

το 2014 και το 2015 ως ομαδικός αγώνας. Η Τρίτη διοργάνωση του Pierra Creta έχει 

προγραμματιστεί στις 4&5 Μαρτίου του 2017. 

Προτεινόμενες ενέργειες 

Για την ανάπτυξη του χιονοδρομικού στο Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη προτείνεται: 

1. Η προβολή – προώθηση του ορειβατικού σκι στην περιοχή του Ψηλορείτη ως 

εναλλακτικό τουριστικό προϊόν σε διεθνή κλίμακα 

2. Η δημιουργία Σχολής Ορειβατικού Σκι στον Ψηλορείτη στόχος της οποίας θα είναι να 

αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρίες έτσι ώστε να 

μπορούν να κινηθούν με τα ορειβατικά τους σκι αυτόνομα και με ασφάλεια στο 

ορεινό περιβάλλον του Ψηλορείτη. 

3. Η διοργάνωση οργανωμένων εκδρομών με την παρουσία ειδικών εκπαιδευτών στον 

ορεινό όγκο του Ψηλορείτη όπου θα γίνεται οργανωμένη κατάβαση των ορεινών 

πλαγιών από τους συμμετέχοντες 

Κοστολόγηση 

Για την υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων απαιτείται: 

1. Η ενημέρωση της ιστοσελίδας του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη με εξειδικευμένες 

πληροφορίες σχετικά με το ορειβατικό σκι στην περιοχή του ορεινού όγκου του 

Ψηλορείτη 

2. Η δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού προβολής προώθησης του 

ορειβατικού σκι στην περιοχή του Ψηλορείτη ως εναλλακτικό τουριστικό προϊόν 

3. Η συνεργασία με ειδικούς εκπαιδευτές με εμπειρία στο ορειβατικό σκι και την 

εκπαίδευση 

4. Η προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για ορειβατικό σκι ο οποίος θα χρησιμοποιείται 

από τους συμμετέχοντες στο σεμινάρια 
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Πίνακας 3.3-3:Εκτίμηση κόστους χιονοδρομικών δραστηριοτήτων 

Δράσεις - εξοπλισμός Μονάδες Κόστος μονάδας (€) Συνολικό Κόστος(€) 

Ενημέρωση ιστοσελίδας του 
Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη 

κ.α. 2.000 2.000 

Δημιουργία έντυπου και 
ηλεκτρονικού υλικού 
προβολής – προώθησης του 
ορειβατικού σκι στην περιοχή 
του Ψηλορείτη 

κ.α. 60.000 60.000 

Προμήθεια Πέδιλων 150 150 22.500 

Προμήθεια Δεστρών 200 70 1.400 

Προμήθεια Φωκιών 200 100 20.000 

Προμήθεια Μποτών 200 120 24.000 

Προμήθεια Μπατόν 300 40 12.000 

Προμήθεια πομποδέκτη 
χιονοστιβάδων 

200 40 8.000 

Προμήθεια φτυαριών χιονιού 200 10 2.000 

Συνολικό Κόστος 151.900€ 

 

3.3.4 ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Η περιοχή του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη λόγω του μεγέθους της καθώς και των πλούσιων 

φυσικών και πολιτισμικών διαδρομών που προσφέρει ενδείκνυται για τη ανάπτυξη της 

ποδηλασίας ως εναλλακτική μορφή τουρισμού. Η ποδηλασία τα τελευταία χρόνια έχει 

αναπτυχθεί αρκετά στη χώρα με αποτέλεσμα να αυξάνονται διαρκώς οι δραστηριότητες που 

σχετίζονται με αυτή. Στην Κρήτη υπάρχουν και πολλοί ποδηλατικοί σύλλογοι οι οποίοι 

προγραμματίζουν συχνά οργανωμένες βόλτες σε διάφορα μέρη της περιοχής. 

Η ποδηλασία στην περιοχή του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη μπορεί να συναντάται σε τρείς 

μορφές. Στην ερασιτεχνική ποδηλασία (ποδηλατικός τουρισμός) όπου εκφράζεται μέσα από 

βόλτες στους διάφορους οικισμούς του Ψηλορείτη, στην αγωνιστική ποδηλασία και αγώνες, 

και τέλος στην ποδηλασία βουνού που εκφράζεται με τις περιπλανήσεις μέσα σε αγροτικά 

μονοπάτια, βουνά και χαράδρες. 

Προτεινόμενες ενέργειες 

Για την ενσωμάτωση ποδηλατικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Φυσικού Πάρκου 

Ψηλορείτη προτείνονται: 

1. Η διοργάνωση διεθνούς  ορεινού ποδηλατικού αγώνα 
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2. Η δημιουργία σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων σε διάφορα σημεία του Φυσικού 

Πάρκου  

3. Ο σχεδιασμός ποδηλατικών διαδρομών και η πλήρης χαρτογράφησή τους 

Κοστολόγηση 

Για την υλοποίηση των παραπάνω προτεινόμενων ενεργειών απαιτείται: 

1. Η δημιουργία  ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού προβολής – προώθησης του 

διεθνούς ορεινού ποδηλατικού αγώνα 

2. Η υλοποίηση των απαραίτητων οργανωτικών ενεργειών για την υλοποίηση του 

αγώνα 

3. Η προμήθεια του απαραίτητου ποδηλατικού εξοπλισμού  

4. Η δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης της ενοικίασης του 

ποδηλατικού εξοπλισμού 

5. Η μελέτη για τη σχεδιασμό τον ποδηλατικών διαδρομών και η χαρτογράφησή τους 

Πίνακας 3.3-4: Εκτίμηση κόστους ποδηλατικών δραστηριοτήτων 

Δράσεις - εξοπλισμός Μονάδες 
Κόστος 

μονάδας (€) 
Συνολικό 
Κόστος(€) 

Ενημέρωση ιστοσελίδας του 
Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη 

κ.α. 2.000 2.000 

Δημιουργία έντυπου και 
ηλεκτρονικού υλικού προβολής 
– προώθησης των ποδηλατικών 
δραστηριοτήτων στην περιοχή 
του Ψηλορείτη 

κ.α. 60.000 60.000 

Διοργάνωση Διεθνούς Ορεινού 
Ποδηλατικού Αγώνα στο 
Φυσικό Πάρκο του Ψηλορείτη 

κ.α. 20.000 20.000 

Δημιουργία έντυπου και 
ηλεκτρονικού υλικού προβολής 
– προώθησης του διεθνούς 
ορεινού ποδηλατικού αγώνα 
στην περιοχή του Ψηλορείτη 

κ.α. 60.000 60.000 

Προμήθεια ποδηλάτων 400 400 16.000 

Δημιουργία ηλεκτρονικού 
συστήματος διαχείρισης της 
ενοικίασης του ποδηλατικού 
εξοπλισμού 

κ.α. 30.000 30.000 
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Μελέτη για τη σχεδιασμό τον 
ποδηλατικών διαδρομών και η 
χαρτογράφησή τους 
 

κ.α. 80.000 80.000 

Συνολικό Κόστος 268.000€ 

3.3.5 ΑΝΑΡΙΧΙΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Μια άλλη μορφή εναλλακτικής τουριστικής δραστηριότητας που δύναται να προσελκύσει 

μεγάλο αριθμό τουριστών στο Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη, μπορεί να αποτελέσει η 

αναρρίχηση στους απότομους βράχους και γκρεμούς της ευρύτερης περιοχής. Στην περιοχή 

του Φυσικού Πάρκου υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός περιοχών (βράχοι, χαράδρες, 

φαράγγια, κλπ) στις οποίες μπορούν να αναπτυχθούν νέες αναρριχητικές διαδρομές, ενώ 

υπάρχει ήδη πλήθος υφιστάμενων αναρριχητικών διαδρομών. 

Προτεινόμενες Ενέργειες 

1. Η δημιουργία Σχολής Αναρρίχησης στον Ψηλορείτη στόχος της οποίας θα είναι να 

αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρίες πάνω στις 

αναρριχητικές τεχνικές και τεχνικές ασφάλισης, με στόχο να μπορούν να 

αναρριχηθούν αυτόνομα σε οργανωμένα αναρριχητικά πεδία στο ορεινό 

περιβάλλον του Ψηλορείτη. 

2. Η δημιουργία τεχνίτης αναρριχητικής πίστας για την εκπαίδευση των 

ενδιαφερόμενων 

3. Η δημιουργία αναρριχητικού  πάρκου στην περιοχή του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη 

που θα περιλαμβάνει τα αναρριχητικά πεδία στο Βουλισμένο Αλώνι, το φαράγγι του 

Πατσού, την περιοχή δίπλα στην κορυφή Σαμάρι (Ζαρός), καθώς και το μεγάλο 

βράχο «Πρασοχάρακας» στη μέση περίπου της απόστασης Ζαρού – Μονής 

Βροντησίου 

4. Η δημιουργία νέων αναρριχητικών διαδρομών στις παραπάνω περιοχές, συντήρηση 

των ήδη υφιστάμενων, καθώς και αναλυτική χαρτογράφησή τους 

5. Η καθιέρωση ετήσιου διεθνούς φεστιβάλ αναρρίχησης όπου θα συγκεντρώνονται 

αθλητές από όλο τον κόσμο στην περιοχή του Φυσικού Πάρκου 

6. Η δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού προβολής προώθησης των 

αναρριχητικών δραστηριοτήτων στην Περιοχή του Φυσικού Πάρκου και των 

σχεδιασμένων αναρριχητικών διαδρομών 
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Σημειώνεται ότι με τον όρο αναρριχητικό πάρκο, εννοούμε την ύπαρξη ενός επαρκούς 

αριθμού οργανωμένων αναρριχητικών διαδρομών, οι οποίες θα είναι εξοπλισμένες με 

μόνιμες ασφάλειες. Ένα αναρριχητικό πάρκο, συνήθως εκτείνεται σε περισσοτέρων του ενός 

επιμέρους τομέων ή πεδίων.  

Ως αναρριχητικό πεδίο μπορεί να χαρακτηριστεί ένας αυτόνομος βράχινος όγκος ή ένα τμήμα 

μιας μεγαλύτερης ορθοπλαγιάς, το οποίο διαθέτει μια πλειάδα από γειτνιάζουσες 

εξοπλισμένες αναρριχητικές διαδρομές. Ένα οργανωμένο πεδίο αθλητικής αναρρίχησης 

συγκεντρώνει όλα τα παραπάνω, συν τις απαραίτητες υποδομές πρόσβασης (μονοπάτια, 

σήμανση) και πληροφόρησης (οδηγός καταγεγραμμένων διαδρομών).  

Αναρριχητική διαδρομή, ονομάζεται ένα κατακόρυφο μονοπάτι που συνδέει το έδαφος με 

την κορυφή μιας ορθοπλαγιάς. 

Κοστολόγηση 

Για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών απαιτείται: 

1. η προμήθεια ειδικού αναρριχητικού εξοπλισμού (γάντια, υποδήματα, μέσα 

ατομικής προστασίας, σακίδια, κράνη, μποντριέ, σχοινιά, ιμάντες, κορδονέτα, 

καταβατήρες, φρένα ανάβασης, τροχαλίες, μαχαίρια, κλπ) 

2. Η κατασκευή της τεχνητής αναρριχητικής πίστας 

3. Η κατασκευή του Αναρριχητικού Πάρκου που περιλαμβάνει: 

− χάραξη των νέων αναρριχητικών διαδρομών και η συντήρηση των 

υφιστάμενων  

− χαρτογράφηση των αναρριχητικών διαδρομών 

− τοποθέτηση της απαραίτητης σήμανσης των αναρριχητικών διαδρομών 

− προμήθεια εξοπλισμού διάνοιξης, συντήρησης και λειτουργίας των 

αναρριχητικών διαδρομών  

4. Ενέργειες προβολής και προώθησης του αναρριχητικού πάρκου οι οποίες 

περιλαβάνουν: 

− Μελέτη, γραφικό σχεδιασμό και κατασκευή διαδικτυακού χώρου 

− Καταχωρήσεις σε εξειδικευμένα έντυπα και ιστοσελίδες κυρίως του 

εξωτερικού 

− Δημοσίευση στα ελληνικά ορειβατικά περιοδικά 

− Παραγωγή / εκτύπωση αναρριχητικού οδηγού του πάρκου σε 2 γλώσσες. 

5. Το κόστος της διοργάνωσης του διεθνούς φεστιβάλ αναρρίχησης στην περιοχή 
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6. Την προβολή προώθηση των αναρριχητικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται 

στο πάρκο  

 Πίνακας 3.3-5:Εκτίμηση κόστους αναρριχητικών δραστηριοτήτων  

Δράσεις- εξοπλισμός Μονάδες 
Κόστος 

μονάδας (€) 
Συνολικό 
Κόστος(€) 

Προμήθεια ειδικού αναρριχητικού 
εξοπλισμου (γάντια, υποδήματα, μέσα 
ατομικής προστασίας, σακίδια, κράνη, 
μποντριέ, σχοινιά, ιμάντες, κορδονέτα, 
καταβατήρες, φρένα ανάβασης, τροχαλίες, 
μαχαίρια, κλπ) 

κ.α. 100.000 100.000 

Κατασκευή της τεχνητής αναρριχητικής 
πίστας 

κ.α. 150.000 100.000 

Δημιουργία αναρριχητικού  πάρκου κ.α. 200.000 200.000 

Ενέργειες προβολής και προώθησης του 
αναρριχητικού πάρκου 

κ.α. 60.000 60.000 

Διοργάνωση διεθνούς φεστιβάλ 
αναρρίχησης στην περιοχή του Φυσικού 
Πάρκου 

κ.α. 20.000 20.000 

Προβολή - προώθηση των αναρριχητικών 
δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο 
πάρκο 

κ.α. 50.000 50.000 

Συνολικό Κόστος 530.000€ 

3.3.6 ΛΟΙΠΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Εκτός από τις προαναφερθείσες αθλητικές δραστηριότητες, στην Περιοχή του Φυσικού 

Πάρκου του Ψηλορείτη μπορούν να αναπτυχθούν το: 

• Ορειβατικό τρέξιμο 

• Οι διαδρομές αντοχής 

• Το αλεξίπτωτο πλαγιάς 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή διοργανώνεται με επιτυχία ο διεθνής ορεινός αγώνας 

τρεξίματος «Psiloritis Race» ο οποίος αποτελεί μια αθλητική συνάντηση που προβάλλει τη 

σωματική άσκηση σε συνδυασμό με το περιβάλλον και την επαφή με τη φύση. Ο αγώνας, 

εκτός από τη μοναδικότητα της Ορεινής Κρήτης και τη συναρπαστικότητα που προσφέρει 

ένα μοναδικό ορεινό άθλημα αντοχής και περιπέτειας μαζί, στοχεύει να προσελκύσει αλλά 

και να αναδείξει έλληνες και ξένους αθλητές που αφοσιώνονται στο ορεινό τρέξιμο, 



  

 

 

 

 

 
85 

προσφέροντάς τους την ευκαιρία να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία ενός επίπονου αγώνα 

διάρκειας επτά περίπου ωρών.  

Προτεινόμενες Ενέργειες 

Για την ένταξη των παραπάνω αθλητικών δραστηριοτήτων στο εναλλακτικό τουριστικό 

προϊόν του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη προτείνεται: 

1. Η βελτίωση της προώθησης – προβολής του διεθνούς ορεινού αγώνα τρεξίματος 

«Psiloritis Race» και με την που θα περιλαμβάνει: 

− Δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού διαφημιστικού  υλικού 

− Μελέτη, γραφικό σχεδιασμό και κατασκευή διαδικτυακού χώρου 

− Καταχωρήσεις σε εξειδικευμένα έντυπα και ιστοσελίδες κυρίως του 

εξωτερικού 

− Δημοσίευση στα ελληνικά ορειβατικά περιοδικά 

2. Σχεδιασμός και χαρτογράφηση διαδρομών κατάλληλων για ορεινό τρέξιμο 

3. Δημιουργία Σχολής Εκπαίδευσης για αλεξίπτωτο πλαγιάς (parapente) και προμήθεια 

ειδικού εξοπλισμου 

4. Διοργάνωση διεθνούς φεστιβάλ αλεξιπτώτου πλαγιάς στην περιοχή του Φυσικού 

Πάρκου 

Κοστολόγηση 

Πίνακας 3.3-6:Εκτίμηση κόστους λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων 

Δράσεις- εξοπλισμός Μονάδες 
Κόστος 

μονάδας (€) 
Συνολικό 
Κόστος(€) 

Προώθηση – προβολή του διεθνούς 
ορεινού αγώνα τρεξίματος «Psiloritis 
Race» (1. Δημιουργία έντυπου και 
ηλεκτρονικού διαφημιστικού  υλικού,  
2. μελέτη, γραφικός σχεδιασμός και 
κατασκευή διαδικτυακού χώρου 
3. Καταχωρήσεις σε εξειδικευμένα 
έντυπα και ιστοσελίδες κυρίως του 
εξωτερικού 
4.Δημοσίευση στα ελληνικά ορειβατικά 
περιοδικά) 

κ.α. 80.000 80.000 

Σχεδιασμός και χαρτογράφηση 
διαδρομών κατάλληλων για ορεινό 
τρέξιμο 

κ.α. 50.000 50.000 
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Δημιουργία Σχολής Εκπαίδευσης για 
αλεξίπτωτο πλαγιάς (parapente) και 
προμήθεια ειδικού εξοπλισμου 

κ.α. 60.000 60.000 

Διοργάνωση διεθνούς φεστιβάλ 
αλεξιπτώτου πλαγιάς στην περιοχή του 
Φυσικού Πάρκου 

κ.α. 20.000 20.000 

Συνολικό Κόστος 210.000€ 

3.3.7 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Ο εκπαιδευτικός τουρισμός θεωρείται μία από τις σημαντικότερες αναπτυσσόμενες 

τουριστικές αγορές και μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη σε μια περιοχή με πλούσια 

πολιτιστικά στοιχεία όπως το Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη, τα οποία αποτελούν πόλο έλξης για 

εκπαιδευτικό / μαθητικό τουρισμό, προερχόμενο τόσο από την Ελλάδα όσο και από το 

εξωτερικό. 

Προτεινόμενες ενέργειες 

Για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού τουρισμού στο Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη προτείνονται 

οι εξής δραστηριότητες: 

1.  Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για φοιτητές πανεπιστημίων και 

μαθητές όλων των σχολικών βαθμίδων 

2.  Διοργάνωση και πραγματοποίηση ξεναγήσεων, οργανωμένων εκδρομών, 

σεμιναρίων - workshop με θέματα περιβαλλοντικά, γεωλογικά, βιολογικά, 

παρατήρηση οικοσυστήματος (πτηνών, πανίδας, χλωρίδας κλπ.), πολιτισμού-

κουλτούρας κ .α 

3.  Επιστημονική παρακολούθηση (monitoring)ειδών, οικοτόπων, περιβαλλοντικών 

χαρακτηριστικών κ.α. με την εγκατάσταση ειδικών καμερών και αισθητήρων 

εξωτερικού χώρου. 

Κοστολόγηση 

Για τη διοργάνωση των προτεινόμενων εκπαιδευτικών δράσεων είναι απαραίτητη η 

προμήθεια του παρακάτω εξοπλισμού: 

1.  Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών καμερών παρακολούθησης 

2.  Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών αισθητήρων 

3.  Προμήθεια και εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών 

4.  Κιάλια 
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5.  Τηλεσκόπια 

Στον παρακάτω πίνακα καταγράφεται ο αριθμός και το συνολικό κόστος του απαραίτητου 

εξοπλισμού καθώς και της διοργάνωσης των εκπαιδευτικών δράσεων. 

Πίνακας 3.3-7: Εκτίμηση κόστους εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

Δράσεις -εξοπλισμός Μονάδες 
Κόστος 

μονάδας (€) 
Συνολικό 
Κόστος(€) 

Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών 
καμερών παρακολούθησης 

50 400 20.000 

Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών 
αισθητήρων 

50 500 25.000 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
μετεωρολογικών σταθμών 

5 5.000 25.000 

Κιάλια 3 200 600 

Τηλεσκόπια 2 500 1.000 

Διοργάνωση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων 

3 10.000 30.000 

Διοργάνωση και πραγματοποίηση 
ξεναγήσεων, οργανωμένων 
εκδρομών, σεμιναρίων - workshop 

10 1.500 15.000 

Συνολικό Κόστος 116.060€ 

3.3.8 ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Η κρητική κουζίνα διακρίνεται για την ποικιλία των γεύσεων και την ιδιαίτερη αξία της στον 

τομέα της υγιεινής διατροφής. Βασισμένη σε αγνά υλικά και κυρίως στο ελαιόλαδο, 

συνδυάζει τη γαστρονομική απόλαυση με την ποιότητα. Ο κρητικός λαός, πιστός στην 

παράδοση, μαγειρεύει με κέφι και φαντασία, προσφέροντας τα φαγητά του με αγάπη. Εκεί 

εναπόκειται το μυστικό της επιτυχίας, καθώς η μαγειρική είναι τέχνη και προϋποθέτει καλή 

διάθεση και δημιουργικότητα. 

Όπως έχει προαναφερθεί, η ορεινή περιοχή του Ψηλορείτη διαθέτει όλη αυτή την ποικιλία 

των αναγκαίων πρώτων υλών καθώς και την ανθρώπινη εμπειρία για την δημιουργία 

γεύσεων μοναδικών που συνδυάζονται με τις εποχές και το φυσικό περιβάλλον σε μια 

εξαιρετική ενότητα. Τα τυροκομικά, το μέλι, τα αρωματικά φυτά, τα χορταρικά και τόσα άλλα 

προϊόντα του Ψηλορείτη αποτελούν την βάση για το θαύμα της κρητικής κουζίνας. 

Προτεινόμενη ενέργεια 
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Προτείνεται η Διοργάνωση και καθιέρωση φεστιβάλ γαστρονομίας-βοτανολογίας σε 

συνεργασία με τους Δήμους, την Περιφέρεια Κρήτης και τους τοπικούς συλλόγους & 

επιχειρήσεις της περιοχής.   

Σκοπός του φεστιβάλ θα είναι η παρουσίαση των διατροφικών συνηθειών των κατοίκων του 

Ψηλορείτη από τα Μινωικά χρόνια μέχρι σήμερα. Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ 

προτείνεται η παρουσίαση μαθημάτων τοπικής γαστρονομίας και τοπικών προϊόντων όπως 

ελιά, το λάδι, το ρόδι, το χαρούπι κλπ., όπως επίσης και η ξενάγηση στην περιοχή μέσα από 

διαδρομές που συνδέουν το φυσικό περιβάλλον και τα πολιτιστικά αποθέματα με τους 

κατοίκους και τις καθημερινές τους ασχολίες. 

Κοστολόγηση 

Πίνακας 3.3-8: Εκτίμηση κόστους γαστρονομικών δραστηριοτήτων 

Δράσεις εξοπλισμός Μονάδες Κόστος μονάδας (€) Συνολικό Κόστος(€) 

Διοργάνωση φεστιβάλ 
γαστρονομίας - βοτανολογίας  

1 50.000 50.000 

Συνολικό Κόστος 50.000€ 

3.3.9 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Αξίζει να τονιστεί πως στην περιοχή του Φυσικού Πάρκου του Ψηλορείτη υπάρχει πληθώρα 

αρχαιολογικών χώρων, εγκαταλειμμένων οικισμών, πλήθος μητάτων, κρήνες, μοναστήρια 

και εκκλησίες. Επιπλέον, στην περιοχή του Ψηλορείτη είναι έντονο το λαογραφικό στοιχείο 

και οι παραδόσεις σε όλους τους οικισμούς της περιοχής, ενώ επίσης υπάρχουν και πολλοί 

λαϊκοί καλλιτέχνες οι οποίοι διατηρούν παραδοσιακά εργαστήρια. 

Αξιοποιώντας τα παραπάνω χαρακτηριστικά της περιοχής θα μπορούσαν να αναπτυχθούν 

επιπλέον μορφές εναλλακτικού τουρισμού όπως: 

• Θρησκευτικός τουρισμός 

• Αρχιτεκτονικός τουρισμός 

• Λαογραφικός τουρισμός 

• Πολιτιστικός – αρχαιολογικός τουρισμός 

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε πως η δαπάνη για τον πολιτιστικό τουρισμό από τους 

ταξιδιώτες που επιλέγουν τον συγκεκριμένο λόγο για την επίσκεψη ενός προορισμού, είναι 

συνήθως μεγαλύτερη από εκείνη του μέσου ταξιδιώτη που επιλέγει άλλους προορισμούς και 

διαφορετικό  τρόπο τουρισμού (Russo and Borg, 2002) . 

Προτεινόμενη ενέργεια 
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Για την ανάπτυξη των παραπάνω εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων προτείνεται η 

διοργάνωση θεματικών ξεναγήσεων και οργανωμένων εκδρομών από το ΑΚΟΜΜ-

ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε ΟΤΑ, ανά τακτά χρονικά διαστήματα και με 

εξειδικευμένους ξεναγούς ανά περίπτωση, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση του κόσμου 

και τη βελτιστοποίηση της παρεχόμενης εμπειρίας. 

Επίσης, προτείνεται η παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού προβολής – προώθησης 

του πλούσιου αρχιτεκτονικού, θρησκευτικού, λαογραφικού, πολιτιστικού και αρχαιολογικού 

αποθέματος της περιοχής με σκοπό την προσέλκυση τουριστών που ενδιαφέρονται γι αυτού 

του είδους τον τουρισμό.  

Κοστολόγηση 

Πίνακας 3.3-9:Εκτίμηση κόστους άλλων δραστηριοτήτων 

Δράσεις εξοπλισμός Μονάδες 
Κόστος 

μονάδας (€) 
Συνολικό 
Κόστος(€) 

Διοργάνωση ξεναγήσεων και 
οργανωμένων εκδρομών 

20 1.000 20.000 

Παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού 
υλικού προβολής – προώθησης του 
πλούσιου αρχιτεκτονικού, 
θρησκευτικού, λαογραφικού, 
πολιτιστικού και αρχαιολογικού 
αποθέματος της περιοχής 

κ.α. 60.000 60.000 

Συνολικό Κόστος 80.000€ 
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 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα τεχνική μελέτη έγινε διερεύνηση των δραστηριοτήτων που μπορούν να 

αναπτυχθούν άμεσα στην περιοχή του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη με σκοπό τη 

συγκροτημένη ένταξή τους στο εναλλακτικό τουριστικό προϊόν που έχει ήδη δημιουργηθεί 

και συνεχώς αναπτύσσεται. 

Έπειτα από την καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στο Φυσικό Πάρκο 

Ψηλορείτη συμπεραίνουμε ότι στην περιοχή του Φυσικού Πάρκου τα τελευταία χρόνια έχουν 

δημιουργηθεί αρκετές δομές για την ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού, οι οποίες όμως 

περιορίζονται στην ανέγερση αγροτουριστικών καταλυμάτων και στην δημιουργία 

ενοποιημένων διαδρομών. Προκειμένου όμως να επιτευχθεί μια ισόρροπη, βιώσιμη και 

αειφόρος ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού βασική προτεραιότητα αποτελεί η 

ανάπτυξη νέων εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων  και να αναβαθμιστούν οι ήδη 

προσφερόμενες στο Φυσικό Πάρκο. 

Σύμφωνα με τη μελέτη οι κυριότερες εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες που μπορούν 

να αναπτυχθούν στο Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη είναι οι παρακάτω: 

− Πεζοπορία – Ορειβασία 

− Σπηλαιολογικές δραστηριότητες 

− Χιονοδρομικές δραστηριότητες 

− Ποδηλατικές δραστηριότητες 

− Αναρριχητικές δραστηριότητες 

− Λοιπές αθλητικές δραστηριότητες 

− Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

− Γαστρονομικές δραστηριότητες 

− Δραστηριότητες σχετικές με τον: 

• Θρησκευτικό τουρισμό 

• Αρχιτεκτονικό τουρισμό 

• Λαογραφικό τουρισμό 

• Πολιτιστικό – αρχαιολογικό τουρισμό 

Για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων αυτών απαιτούνται νέες υποδομές αλλά και 

αναβάθμιση των υφιστάμενων. Ωστόσο,  εκτός από τις υποδομές που απαιτούνται για την 

άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών, πρέπει επίσης να πραγματοποιηθούν έργα βελτίωσης 

των δασικών δρόμων, καθώς και του επαρχιακού και διαδημοτικού δικτύου. Επιπλέον, 

απαραίτητη κρίνεται η κατασκευή αρκετών αγροτουριστικών μονάδων για τη στέγαση των 
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επισκεπτών καθώς και αρκετών μονάδων εστίασης. Τέλος, απαραίτητη κρίνεται η διενέργεια 

δράσεων για την καλλιέργεια αισθήματος περιβαλλοντικής ευαισθησίας στους κατοίκους και 

τους επισκέπτες του Φυσικού Πάρκου με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος. 
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