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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 
 

Α. Ανηικείμενο και ζηόχοι ηης διπλωμαηικής εργαζίας 
 
Ζ ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν ηελ παξνπζίαζε 

ηνπ λνκνχ Ρεζχκλνπ σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ θαη ηελ εηθφλα πνπ 

παξνπζηάδεη ε ηνπξηζηηθή θίλεζε ηνπ λνκνχ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα γίλεη κηα παξνπζίαζε ηνπ λνκνχ Ρεζχκλνπ θαζψο θαη ηεο 

Κξήηεο απφ ηελ κπζνινγία, ηελ αξραηφηεηα έσο θαη ζήκεξα. Παξνπζηάδνληαη 

ηα γεσινγηθά θαη γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Κξήηεο, αιιά θαη ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ λνκνχ, θαζψο θαη ηα αμηνζέαηα αξραηνινγηθά, πνιηηηζηηθά ή θαη 

θπζηθά  πνπ δηαζέηεη ν λνκφο, φπσο θαη ηηο ππνδνκέο ηνπ. 

Αθνινπζνχλ επίζεο πίλαθεο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία αλαιχνληαη γηα 

λα γίλεη πξφβιεςε γηα ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ηνπξηζηψλ πνπ αλακέλεηαη λα 

αθηρζνχλ ην έηνο 2009 ζην λνκφ Ρεζχκλνπ. 

 

Β. Γομή ηης διπλωμαηικής εργαζίας  

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειείηαη απφ πέληε θεθάιαηα. ηελ 

εηζαγσγή επηρεηξείηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ ζθνπνχ ηεο 

εξγαζίαο θαη αθνινπζεί ε δνκή ηεο.  

 

ην πξώην θεθάιαην γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηνλ ηνπξηζκφ ηεο 

Διιάδαο, ζηελ ηζηνξία ηνπ θαη ζηα 4π ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ.  

 

ην δεύηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο, ε 

γεσκνξθνινγία θαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο, ελψ αθνινπζεί αλάιπζε ηεο 

Κξήηεο σο ηνπξηζηηθφ πξντφλ. ·ηζη, παξαηεξνχκε ηηο θπζηθέο νκνξθηέο ηεο 

Κξήηεο, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ θξεηηθή κπζνινγία, ηνλ κηλσηθφ πνιηηηζκφ θαη 

κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή, ελψ αλαθέξνληαη νη ππνδνκέο πνπ δηαζέηεη 

φπσο θαη νη κεηαθνξέο ηεο. ·πεηηα αθνινπζεί SWOT analysis ζην λεζί ηεο 

Κξήηεο .   
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ην ηξίην θεθάιαην, γίλεηαη ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ λνκνχ ηνπ Ρεζχκλνπ, απφ 

ηε κπζνινγία, ηελ αξραηφηεηα σο θαη ηηο κέξεο καο. Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε 

ηνπ λνκνχ σο ηνπξηζηηθφ πξντφλ. Οπφηε έρνπκε ηελ επθαηξία λα αλαθεξζνχκε 

ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, εθθιεζίεο θαη κνλαζηήξηα, θπζηθέο νκνξθηέο 

φπσο θαξάγγηα, παξαιίεο θαη ζπήιαηα. Γίλεηαη κηα κηθξή αλαθνξά ζηελ 

παγθνζκίσο γλσζηή θξεηηθή δηαηξνθή, ην θιίκα θαη ηέινο αλαθεξφκαζηε ζηηο 

ππνδνκέο ηνπ λνκνχ, φζνλ αθνξά ηηο κεηαθηλήζεηο, ηε δηακνλή θαη ηηο 

ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 

ην ηέηαξην θεθάιαην γίλνληαη νη πξνβιέςεηο αθίμεσλ ηνπξηζηψλ ζην λνκφ 

Ρεζχκλνπ, γηα ην έηνο 2009. Ζ πξφβιεςε έγηλε κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Stat 

graphics, αθνχ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεληαία ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ην έηνο 

1999 έσο ην έηνο 2008.  

Σέινο, θαηαιήγνκε ζε ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ.      
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

1.1  ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

 

Ο ηνπξηζκφο σο έλλνηα εκθαλίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα, αιιά ε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ππνδειψλεη θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο ζηελ αξραηφηεηα θαη 

εμειίζζεηαη παξάιιεια κε ηα ζηάδηα πνπ δηακφξθσζαλ ηελ αλζξσπφηεηα ζην 

πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. 

ηα πξψηα ηνπ ζηάδηα ν ηνπξηζκφο αθνξνχζε ηαμηδηψηεο θαη φρη ηνπξίζηεο, 

ελψ ν θχξηνο ιφγνο ηεο κεηαθίλεζεο ήηαλ ζξεζθεπηηθφο θαη δελ ππήξρε 

ηδηαίηεξε νξγάλσζε θαηά ην ηαμίδη. ε αληίζεζε κε εθείλε ηελ επνρή, ζήκεξα 

πιένλ ν ηνπξηζκφο αλαθέξεηαη σο μερσξηζηή βηνκεραλία. Οη θχξηνη ιφγνη πνπ 

νδήγεζαλ ζε απηή ηελ εμέιημε ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο είλαη ε αχμεζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο, ε αχμεζε ηνπ ειεπζέξνπ ρξφλνπ, ε άλνδνο ηνπ βηνηηθνχ 

επηπέδνπ, ε ξαγδαία εμέιημε ζηα κέζα κεηαθνξάο, ε βειηίσζε ησλ 

ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ θαη γεληθφηεξα ε βηνκεραλνπνίεζε ηεο ηνπξηζηηθήο 

παξαγσγήο. 

ηελ πνξεία εμέιημεο ηνπ ηνπξηζκνχ απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ηε ζεκεξηλή 

ηνπ κνξθή, νη εηδηθνί δηαθξίλνπλ ηέζζεξηο πεξηφδνπο: 

 1ε Πεξίνδνο, από ηελ Αξραηόηεηα έσο ην Μεζαίσλα: Καηά ηελ 

πεξίνδν απηή ν ηνπξηζκφο έρεη ηε κνξθή ηνπ ζξεζθεπηηθνχ, 

αζιεηηθνχ, ηακαηηθνχ, εθπαηδεπηηθνχ θαη εκπνξηθνχ. Μεγάια αζιεηηθά 

γεγνλφηα θαη ζεκαληηθέο ζξεζθεπηηθέο εθδειψζεηο ηεο επνρήο, φπσο 

νη Οιπκπηαθνί Αγψλεο ζηελ Οιπκπία, ηα Πχζηα ζηνπο Γειθνχο θαη 
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άιια, πξνζειθχνπλ πνιχ θφζκν απφ φιν ηνλ Διιαδηθφ ρψξν. 

Δπίζεο, ηακαηηθέο πεγέο, κε γλσζηφηεξεο απηέο ηεο Υηκάξαο, ηεο 

Καζηαιίαο, ηεο θνηνχζζαο θαη ηεο Αηδεςνχ, πξνζέθεξαλ 

ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα ηξηψλ εκεξψλ θαη απνηεινχζαλ 

ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ ησλ αξραίσλ Διιήλσλ. ε απηή ηελ πεξίνδν 

έρνπκε θαη ηνλ Ζξφδνην, πνπ ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο πξψηνπο 

ηαμηδηψηεο-ηνπξίζηεο, θαη ν νπνίνο θαηά ηηο πεξηεγήζεηο ηνπ ζηε 

ηθειία, ηελ  Αίγππην θαη ηελ Πεξζία, νη νπνίεο εμηζηνξνχληαη ζηηο 

“Ηζηνξίεο” ηνπ, ελδηαθέξεηαη γηα ηα ήζε, ηα έζηκα, ηε ζξεζθεία, θαη ηηο 

ηέρλεο ησλ ηφπσλ πνπ επηζθέπηεηαη. ηελ ίδηα πεξίνδν έρνπκε θαη 

ηνλ Παπζαλία, γεσγξάθν-ηζηνξηθφ, κε ηηο “Διιεληθέο Απνδεκίεο” (150 

π.Υ.) δηαζέηεη πξνο ρξήζε ησλ ηαμηδησηψλ έλαλ απφ ηνπο πξψηνπο 

ηαμηδησηηθνχο νδεγνχο. Σέινο ζε απηή ηελ πεξίνδν έρνπκε ηα πξψηα 

ίρλε παλδνρείνπ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ Κξήηε, ε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ ρξνλνινγείηαη ην 1500 π.Υ. 

 2ε Πεξίνδνο, από ηελ Αλαγέλλεζε έσο ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα: Ζ 

πεξίνδνο ηεο Αλαγέλλεζεο εκπινπηίδεη ηηο κνξθέο ηνπξηζκνχ θαη 

πνιιαπιαζηάδεη ηα θίλεηξα ηεο ηνπξηζηηθήο κεηαθίλεζεο. Πιένλ νη 

άλζξσπνη ηεο επνρήο ηαμηδεχνπλ θαη απφ πεξηέξγεηα, ελψ θάλεη ηελ 

εκθάληζε ηνπ θαη ν απνηθηνθξαηηθήο κνξθήο ηνπξηζκφο ησλ Άγγισλ. 

ηελ πεξίνδν απηή αξρίδνπλ λα ηππψλνληαη ηαμηδησηηθνί νδεγνί θαη 

είλαη ελδεηθηηθφ ηεο ηάζεο πνπ επηθξαηεί γηα ηαμίδηα ην γεγνλφο φηη 

απφ ην 1600 έσο ην 1660 εθδφζεθαλ ζηε Γαιιία  ηεηξαθφζα βηβιία 

ηαμηδησηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Απνηέιεζκα ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο 

δηεζλνπνίεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ ήηαλ ε θαζηέξσζε ησλ πεξηεγήζεσλ 
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(tour) θαη έηζη έρνπκε ηε δεκηνπξγία δχν πεξηεγήζεσλ ζηε Γαιιία. Σε 

“κηθξή πεξηήγεζε” (petit tour), πνπ πεξηιάκβαλε ην Παξίζη θαη ηε 

λνηηνδπηηθή Γαιιία, θαη ηε “κεγάιε πεξηήγεζε” (grand tour), πνπ 

πεξηιάκβαλε επηπιένλ ηεο κηθξήο πεξηήγεζεο ηε λφηηα θαη 

λνηηναλαηνιηθή Γαιιία θαη ηε Βνπξγνπλδία θαη δηαξθνχζε κέρξη θαη 

δχν ρξφληα. ε απηή ηελ πεξίνδν, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην 1800 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξψηε θνξά ε ιέμε “ηνπξίζηαο” ζηελ Αγγιία, ελψ 

ην 1811 ε ιέμε “ηνπξηζκφο” ζήκαηλε ηε ζεσξεηηθή ζχιιεςε, ηελ 

ππφζηαζε θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηαμηδηψλ γηα ιφγνπο αλαςπρήο. 

ηελ πεξίνδν απηή, κεηαμχ 1840 θαη 1860, ε αλαθάιπςε ηνπ 

ζηδεξνδξφκνπ ζηελ Δπξψπε θαη ε θαζηέξσζε ηνπ σο θαηεμνρήλ 

κέζνπ καδηθήο κεηαθνξάο ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ άλνδν ηνπ 

ηνπξηζκνχ. ε απηή ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ βνήζεζε επηπιένλ 

θαη ε εμέιημε ηεο λαπζηπινΐαο, κε ηελ θαηαζθεπή ησλ πξψησλ 

αηκφπινησλ. Παξάιιεια κε ηελ εμέιημε ησλ κεηαθνξψλ, 

θαηαζθεπάδνληαη ζε φιε ηελ Δπξψπε μελνδνρεία πνπ ζα 

απνηειέζνπλ ηνλ ππξήλα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ. 

ε απηή ηελ πεξίνδν έρνπκε θαη κηα ζεκαληηθή πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

ηνπξηζκνχ, ηνλ άγγιν Thomas Cook, ν νπνίνο δηαπίζησζε ηελ 

αλάγθε ζπλέλσζεο θαη εληαίαο ηηκνιφγεζεο φισλ ησλ επί κέξνπο 

ζηνηρείσλ ηνπ ηαμηδηνχ (κεηαθνξέο, μελνδνρεία θιπ) ζε έλα 

νξγαλσκέλν πξντφλ. ·ηζη δεκηνχξγεζε ην πξψην ηνπξηζηηθφ παθέην, 

γηα ηε δηαθήκηζε ηνπ νπνίνπ ρξεζηκνπνίεζε αθίζεο, θαη ζηηο 5 

Ηνπιίνπ 1841 κεηαθέξεη ζηδεξνδξνκηθψο ηνπο πξψηνπο πεληαθφζηνπο 

εβδνκήληα πειάηεο ηνπ απφ ην Loughborough ζην Leicester (35 ρικ) 
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γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε έλα αληηαιθννιηθφ ζπλέδξην, ελψ ην 1845 

ηδξχεη ην πξψην ηνπ ηαμηδησηηθφ γξαθείν ζην Leicester φπνπ πνπιά 

εηζηηήξηα δηάθνξσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη νξγαλψλεη ηαμίδηα. 

Σέινο, ζε απηή ηελ πεξίνδν, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην 1828, ηδξχεηαη 

ζην Ναχπιην ην πξψην μελνδνρείν ζηελ Διιάδα, ην “Λνλδίλν”, ελψ ην 

1874 αλνίγεη ζηελ πιαηεία πληάγκαηνο ζηελ Αζήλα ην μελνδνρείν 

“Μεγάιε Βξεηαλία” (κε 80 δσκάηηα θαη 1 ινπηξφ). 

 3ε Πεξίνδνο, Πεξίνδνο ηνπ Μεζνπνιέκνπ: ηελ πεξίνδν απηή 

ζεκαληηθά ηζηνξηθά γεγνλφηα, φπσο ν Α‟ Παγθφζκηνο Πφιεκνο θαη ε 

νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1929, επηθέξνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε δνκή 

θαη ηε θηινζνθία ηνπ ηνπξηζκνχ. Ο ηνπξηζκφο αξρίδεη λα παξνπζηάδεη 

ζεκάδηα εθδεκνθξαηηζκνχ κε ηε ζπκκεηνρή λέσλ θνηλσληθν-

νηθνλνκηθψλ ηάμεσλ. ηελ πεξίνδν απηή ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ 

δηαθνξνπνηείηαη θαη κε ηελ αλαθάιπςε ηεο δηπιήο επνρηθφηεηαο. ·ηζη 

θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο πξνηηκνχληαη ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζηηο 

αθηέο ηεο Μεζνγείνπ, φπσο ε Αιγεξία, ε Αίγππηνο θαη ε Διιάδα, ελψ 

θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο αξρίδεη ε αλάπηπμε ησλ ρεηκεξηλψλ 

ζπνξ ζε ρηνλνδξνκηθά θέληξα ηεο Διβεηίαο, φπσο ην Saint Moritz. 

Δπίζεο, ζεκαληηθέο κεηαβνιέο θαη ζηνλ ηνκέα ηνλ κεηαθνξψλ, φπσο 

ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηνπ αεξνπιάλνπ σο 

επηβαηηθψλ κέζσλ, ζπκβάιινπλ ζηε εμάπισζε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη 

ζηελ πεξαηηέξσ καδηθνπνίεζε ηνπ. ε απηή ηελ πεξίνδν έρνπκε 

ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ζηελ Διιάδα. Σν 

1929 ηδξχεηαη ν Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ θαη ην 1931 

δηνξγαλψλεηαη ε 1ε Γηεζλήο ·θζεζε ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ πεξίνδνο 
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απηή, πνπ δηαθφπηεηαη απφ ηνλ Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν, ζα δψζεη ζην 

ηνπξηζηηθφ πξντφλ νξηζκέλα απφ ηα ζχγρξνλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη 

ζα ην εηζάγεη ζηελ πεξίνδν ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ. 

 4ε Πεξίνδνο, ύγρξνλε Πεξίνδνο ηνπ Σνπξηζκνύ: Ζ πεξίνδνο 

απηή μεθηλά κεηά ην ηέινο ηνπ Β‟ Παγθφζκηνπ Πφιεκνπ θαη ζπλερίδεηαη 

έσο θαη ζήκεξα. Ζ πεξίνδνο απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αλάπηπμε 

ηεο ηερλνινγία θαη ηεο πιεξνθνξηθήο ζηνλ ηνπξηζκφ, θαζψο επίζεο 

θαη απφ ηελ ηαρεία αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ αλνδνκψλ 

(μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο) ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα. Δίλαη ε 

πεξίνδνο ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ ζε φιεο ηηο ρψξεο.  

 

 

1.2  Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

Ζ Διιάδα δηαζέηεη πνηθηιία γεσγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη πιήζνο 

ηνπξηζηηθψλ πφξσλ (κεγάιν κήθνο ακκσδψλ αθηψλ, αμηφινγνπο νηθηζκνχο, 

ηνπία ηδηαίηεξνπ θάιινπο, κλεκεία παληφο είδνπο). Απνηειεί πξννξηζκφ 

εθαηνκκπξίσλ αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ, ελψ ε πνηθηινκνξθία ηεο ζπκβάιιεη, 

καδί κε ηε δηαρξνληθή αχμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ Διιήλσλ, ζηελ 

αλάπηπμε θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ.  

 

Σνπξηζηηθά, ε Διιάδα αλαπηχρζεθε ηδηαίηεξα κεηά ην 1970.  Δηδηθφηεξα:  

 ε δεθαεηία 1970-1980 ήηαλ ε πεξίνδνο εθθίλεζεο θαη δηακφξθσζεο ηνπ 

ραξαθηήξα ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα, κε ηελ θπξηαξρία 

ηνπ παξαζεξηζηηθνχ ηνπξηζκνχ. 
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 ε δεθαεηία 1980-1990 ραξαθηεξίζζεθε απφ ηελ γξήγνξε ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε ζηηο ίδηεο πεξηνρέο θαη κε ηηο ίδηεο κνξθέο πνπ δηακνξθψζεθαλ 

ζηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία. 

 κεηά ην 1990 παξνπζηάδεηαη θάκςε ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζηηο ήδε 

αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο θαη ζηηο ήδε δηακνξθσκέλεο κνξθέο αιιά θαη 

δηεχξπλζε πξνο λέεο πεξηνρέο θαη λέεο κνξθέο ηνπξηζκνχ. 

 

ε πξψηε θάζε αλαπηχρζεθαλ νη παξαιηαθέο θεληξηθέο πεξηνρέο γχξσ απφ 

ηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε θαη ιίγεο πεξηθεξεηαθέο (π.ρ. Ρφδνο). ηαδηαθά 

θάκθζεθε ε αλάπηπμε ζηηο πεξηνρέο απηέο θπξίσο ιφγσ ζπκθφξεζεο ην 

θαινθαίξη. Με ηε βειηίσζε ησλ κεηαθνξψλ ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε επεθηάζεθε 

ζην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ παξακεζφξησλ λεζησηηθψλ πεξηθεξεηψλ (Κξήηε, 

Νφηην Αηγαίν, Ηφληα Νεζηά, Βφξεην Αηγαίν) θαη γεληθφηεξα αλαπηχρζεθαλ νη 

πεξηνρέο ηεο πεξηθέξεηαο. Σν Νφηην Αηγαίν έθζαζε κάιηζηα λα έρεη ην δεχηεξν 

ζε κέγεζνο θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζηε ρψξα κεηά ηε ηεξεά Διιάδα. Δθηφο φκσο 

ηνπ παξαζεξηζηηθνχ ηνπξηζκνχ ππάξρνπλ πιένλ πξννπηηθέο πεξαηηέξσ 

αλάπηπμεο θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ (νηθνινγηθφο, πνιηηηζκηθφο, 

ζπλεδξηαθφο, ρεηκεξηλφο, ηακαηηθφο, ζξεζθεπηηθφο, παξαδνζηαθψλ 

εθδειψζεσλ), ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. 
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1.3  ΣΑ 4Π ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ  

 

Ίπσο γηα φια ηα πξντφληα, έηζη θαη γηα ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηζρχεη ε πεξίθεκε 

αξρή ηνπ κάξθεηηλγθ ε νπνία ιέεη: ην ζσζηφ πξντφλ (Product), ζηε ζσζηή 

αγνξά (Place), ζηε ζσζηή ηηκή (Price) θαη κε ηε ζσζηή κέζνδν (Promotion). 

 

Πην αλαιπηηθά: 

1.  Πξντόλ: ηελ πεξίπησζε απηή ην πξντφλ είλαη ε Διιάδα θαη γεληθφηεξα ε 

εηθφλα ηεο ρψξαο καο κε ην ζχλνιν ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ. Μεηά απφ 

εξεπλά έρεη θαλεί φηη ε Διιάδα πξέπεη λα πάςεη λα είλαη κηα ρψξα πνπ 

πξνζθέξεη κφλν δηαθνπέο ηνπ ηχπνπ ”ήιηνο & ζάιαζζα”. Δμάιινπ ππάξρνπλ 

πνιιέο κεζνγεηαθέο ρψξεο πνπ πξνζθέξνπλ απηφ ην είδνο δηαθνπψλ. αλ 

ρψξα επνκέλσο, πξέπεη λα πξνσζήζνπκε απηφ ην "θάηη" πνπ απνηειεί ην 

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα καο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ρψξεο. ·ηζη ε Διιάδα ζα 

γίλεη πφινο έιμεο γηα ηνπξίζηεο πνπ δεηνχλ αλάπαπζε, θνπιηνχξα, παξάδνζε,  

δηαθνπέο ζε λεζηά (φπσο ζηελ Καξατβηθή, Πνιπλεζία θιπ.), ζάιαζζα, 

άζιεζε, κεζνγεηαθή δηαηξνθή θ.ι.π. ζπλδπαζκέλα κε πςεινχ επηπέδνπ 

ππεξεζίεο. 

2.  Αγνξά: Θα πξέπεη λα γίλεη ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο καο γηα ηνλ ιφγν 

φηη, αληί λα ράλνπκε ηα νηθνλνκηθά κέζα πνπ δηαζέηνπκε γηα πξνβνιή, 
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πξνζπαζψληαο λα πξνζειθχζνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ηνπξηζηψλ, νη 

πξνζπάζεηεο πξνβνιήο ηεο ρψξαο καο ζα πξέπεη λα ζηξέθνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο δπλεηηθψλ ηνπξηζηψλ. Ζ ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο 

πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθίι ησλ ηνπξηζηψλ, 

επηθεληξψλνληαο έηζη ηηο πξνζπάζεηεο καο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ είδνπο ηνπ 

πξντφληνο πνπ ζέινπκε, ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ ζα εθαξκφζνπκε θαη ηα 

κέζα πξνβνιήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε. 

3.  Σηκή: Σν ηνπξηζηηθφ πξντφλ κπνξεί λα πσιεζεί ζηελ ηξέρνπζα ηηκή ηεο 

αγνξάο, δειαδή ζηελ ηηκή πνπ πσινχλ άιινη πξννξηζκνί, ή λα πσιεζεί ζε 

ηηκή ρακειφηεξε ηεο ηξέρνπζαο ψζηε ε ρψξα λα απνθηήζεη ηε θήκε φηη έρεη 

θζελφηεξεο ηηκέο αληαγσληδφκελε έηζη άιινπο πξννξηζκνχο, ή λα πσιεζεί ζε 

ηηκέο αλψηεξεο ησλ ηξερνπζψλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ππάξρνπλ θαη 

θαιχηεξεο ππεξεζίεο. Ζ Διιάδα, φπσο θάλνπλ θαη φιεο νη άιιεο 

αληαγσλίζηξηεο ρψξεο, ην κήλπκα πνπ πξέπεη λα δψζεη ζηηο αγνξέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ είλαη φηη νη ηηκέο ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαζνξίδνληαη 

κε βάζε ηελ αξρή φηη ε ζρέζε πνηφηεηαο (ή ππεξεζηψλ) πξνο ηελ ηηκή είλαη 

επλντθή γηα ηελ πιεπξά ησλ θαηαλαισηψλ. 

4.  Πξνβνιή: Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνβνιή ηεο ρψξαο καο ζα πξέπεη λα 

δεκηνπξγήζνπκε έλα πιάλν πνπ λα πεξηιακβάλεη: 

 πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηκήκαηνο ηεο αγνξάο πνπ καο ελδηαθέξεη, 

 ηνπο ζηφρνπο ηεο πξνβνιήο, 

 ηε δεκηνπξγία ηνπ δηαθεκηζηηθνχ ζέκαηνο, 

 ηελ θαηάζηξσζε ζηξαηεγηθήο γηα ηα κέζα πξνβνιήο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, 

 ηε ζχλζεζε ζπγθεθξηκέλνπ δηαθεκηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο, 
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 ηε κέηξεζε ηνπ βαζκνχ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαθήκηζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2  
 
Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΚΡΖΣΖ 
 

2.1 Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ  

 

Ζ Πεξηθέξεηα Κξήηεο, πεξηιαµβάλεη ηνπο λνµνχο Ζξαθιείνπ, Λαζηζίνπ, 

Ρεζχκλνπ θαη Υαλίσλ. Ζ δηαρξνληθή δηάξζξσζε ηεο νηθνλνµίαο ηεο 

πεξηθέξεηαο Κξήηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηαδηαθφ πεξηνξηζµφ ηνπ ηνκέα ηεο 

κεηαπνίεζεο θαη απφ δηφγθσζε ζπγθεθξηµέλσλ θιάδσλ ηνπ ηξηηνγελνχο 

ηνµέα, θαηά βάζε ηνπ ηνπξηζκνχ. Βέβαηα, δπλακηθή ζπκκεηνρή εκθαλίδεη θαη ν 

πξσηνγελήο ηνκέαο, µε ηελ παξαδνζηαθή γεσξγηθή παξαγσγή, ηελ 

θηελνηξνθία θαη µε ηα αγξνηηθά πξντφληα πνηφηεηαο. Βαζηθφ πξφβιεκα γηα 

ηελ Πεξηθέξεηα απνηειεί ε έληνλε θπθιηθφηεηα θαη επνρηθφηεηα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ηνπηθήο νηθνλνµίαο. Απηφ απαηηεί απμεκέλε 

πνιπεηδίθεπζε µε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ. Πάλησο, ζεκεηψλεηαη φηη ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηελ Πεξηθέξεηα 

Κξήηεο βξίζθεηαη ζε ρακειφηεξν επίπεδν απφ ην αληίζηνηρν εζληθφ.  

 

Ζ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ηεο νηθνλνµίαο ηεο Κξήηεο επηθεληξψλεηαη θπξίσο 

ζηελ ηνπξηζηηθή θαη ηελ ηερλνινγηθή αλαβάζκηζε θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

αγξνηηθνχ ηνµέα. ·ηζη, επηδηψθεηαη ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ 

ηνπξηζκνχ θαη ε αλάπηπμε ήπησλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, ε ηερλνινγηθή 

αλαβάζκηζε θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ δεπηεξνγελή 

ηνµέα θαη ε αμηνπνίεζε θαη θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. ηνλ 

γεσξγηθφ ηνµέα ηέινο, ζηφρνο είλαη ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

παξαδνζηαθψλ θαιιηεξγεηψλ θαη ε αλάπηπμε νξηζκέλσλ θιάδσλ παξαγσγήο. 
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2.1.1 ΓΔΧΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ 

 
Ζ πεξηθέξεηα Κξήηεο, απνηειείηαη (απφ ηα αλαηνιηθά πξνο ηα δπηηθά) απφ 

ηνπο λνκνχο Λαζηζίνπ, Ζξαθιείνπ, Ρεζχκλνπ θαη Υαλίσλ θαη έρεη έδξα ην 

Ζξάθιεην, πξσηεχνπζα ηνπ νκψλπκνπ λνκνχ. Βξέρεηαη Βφξεηα απφ ην 

Κξεηηθφ Πέιαγνο θαη Νφηηα απφ ην Ληβπθφ Πέιαγνο. ·ρεη ζπλνιηθή έθηαζε 

8.335 Km2 θαη θαιχπηεη ην 6,3% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο ρψξαο. ηελ 

Πεξηθέξεηα Κξήηεο αλήθνπλ επίζεο θαη αξθεηά κηθξά λεζηά φπσο Γαχδνο, 

Νηία, Κνπθνλήζη, Γατδνπξνλήζη ή Υξπζή, Γηνλπζάδεο, πηλαιφγθα θαη 

Παμηκάδη, εθ ησλ νπνίσλ ηα πεξηζζφηεξα είλαη αθαηνίθεηα. 

 

Ζ κνξθνινγία ηεο Κξήηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε ηξηψλ βαζηθψλ 

δσλψλ, ηελ δψλε κε πςφκεηξν 400 κ. θαη άλσ (πςειή ή νξεηλή), ηε δψλε απφ 

200-400 κ. (κέζε) θαη ηελ ρακειή δψλε πνπ αθνξά ηηο πεξηνρέο πνπ 

εθηείλνληαη απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο έσο ηα 200 κ. πςφκεηξν. Οη δχν 

πξψηεο δψλεο θαηαιακβάλνπλ ζρεδφλ ηα 3/5 ηεο λήζνπ θαη απνηεινχλ κηα 

ζπλερή νξνζεηξά απφ ηα δπηηθά πξνο ηα αλαηνιηθά, δηαθνπηφκελε απφ κηθξέο 

θνηιάδεο θαη θαξάγγηα. Ζ νξνζεηξά απηή έρεη έμη θνξπθέο πνπ μεπεξλνχλ ηα 

2.000 κ.  Απηά ηα κνξθνινγηθά ζηνηρεία ηεο Κξήηεο ζπκβάινπλ ζην θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηθέξεηαο, πνπ είλαη ε αλαπηπμηαθή αζπκκεηξία κεηαμχ 

ηνπ βφξεηνπ ηκήκαηνο ηνπ λεζηνχ θαη ηεο ελδνρψξαο, θαζψο θαη ηεο λφηηαο 

παξάθηηαο δψλεο, αθνχ ε βφξεηα δψλε ζπγθεληξψλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο 

(πεξίπνπ ηα 3/4) ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  
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2.1.2 ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 
χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή ηνπ 2001 ν αξηζκφο ησλ κνλίκσλ 

θαηνίθσλ ηεο Κξήηεο απμήζεθε θαηά 10,8% ηελ πεξίνδν 1991-2001, 

θηάλνληαο ηνπο 601.239 θαηνίθνπο. Ο ξπζκφο απηφο είλαη ζαθψο πςειφηεξνο 

ηνπ αληίζηνηρνπ παλειιήληνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ (7%), γεγνλφο 

πνπ δηθαηνινγεί ην απμαλφκελν πιεζπζκηαθφ κεξίδην ηεο πεξηθέξεηαο ζηε 

ρψξα (5,4%). Αθφκα κεγαιχηεξε ήηαλ ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Κξήηεο 

(κφληκνπ θαη κε), πνπ αλήιζε ζε 11,3%. 

 

Σελ ίδηα πεξίνδν (1991-2001) ε πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα ηεο πεξηθέξεηαο 

ήηαλ 71,3 θαηνίθνπο αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν, ζε ζρέζε κε 82,9 ζε 

παλειιήλην επίπεδν, ελψ ην πνζνζηφ ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ αλήιζε ζην 

58%. Ζ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ λνκψλ 

θαλεξψλεη φηη ζην λνκφ Ζξαθιείνπ θαηνηθεί ην 49% ησλ θαηνίθσλ ηεο 

πεξηθέξεηαο, ζην λνκφ Υαλίσλ ην 25%, ελψ αθνινπζεί ν λνκφο Ρεζχκλνπ κε 

13,3% θαη ν λνκφο Λαζηζίνπ κε ην 12,7% ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ. Ίπσο 

είλαη αλακελφκελν, νη πξσηεχνπζεο ησλ λνκψλ (Ζξάθιεην, Υαληά, Ρέζπκλν 

θαη Αγ. Νηθφιανο αληίζηνηρα), καδί κε θάπνηα δεπηεξεχνληα αζηηθά θέληξα 

φπσο ηελ Ηεξάπεηξα θαη ηε εηεία (ζην λνκφ Λαζηζίνπ), απνηεινχλ ηηο 

θπξηφηεξεο πφιεηο ηεο πεξηθέξεηαο. 
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2.2 ΣΟ ΝΖΗ ΣΖ ΚΡΖΣΖ Χ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΠΡΟΨΟΝ 

 

Ζ ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ απνηειεί ηνλ ηφπν πνπ μεθίλεζε ην ζχγρξνλν 

θαηλφκελν ηεο πξφζθαηξεο κεηαθίλεζεο ησλ αηφκσλ γηα αλαςπρή. ήκεξα ην 

1/3 ηνπ εηήζηνπ αξηζκνχ ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ παγθνζκίσο θηλείηαη ζην 

ρψξν ηεο Μεζνγείνπ. Μέζα ζε απηφ ηνλ ηνπξηζηηθφ ρψξν ηνπνζεηείηαη 

γεσγξαθηθά ε Κξήηε, πνπ είλαη ην πέκπην κεγαιχηεξν λεζί ηεο Μεζνγείνπ. Ζ 

απφζηαζε ηεο απφ ηελ Δπξψπε (100 Km), απφ ηελ Αζία (175 Km) θαη απφ 

ηελ Αθξηθή (300 Km) ηελ θαζηζηά σο έλα ηδηαίηεξν πξννξηζκφ. Απφ ηελ Κξήηε 

μεθίλεζε ε κεηαπνιεκηθή κνξθή ηνπ ηνπξηζκνχ ζε φιε ηελ Διιάδα, φηαλ ην 

1964 θαηαζθεπάζηεθε ζηνλ Άγην Νηθφιαν, ηνπ λνκνχ Λαζηζίνπ, ην πξψην 

μελνδνρεηαθφ ζπγθξφηεκα. Δπίζεο, ε Κξήηε θαηαιακβάλεη κηα απφ ηηο πην 

δεκνθηιείο ζέζεηο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ μέλσλ επηζθεπηψλ. Πέξα απφ ηηο 

μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο ινηπέο ππνδνκέο, πνπ απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ζε απηφ ην θεθάιαην 

αλαθέξνληαη άιινη παξάγνληεο πνπ ζπλζέηνπλ ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηνπ 

λεζηνχ. 

2.2.1 Κξεηηθή Μπζνινγία 

Ζ πξνέιεπζε ηεο ιέμεο Κξήηε δελ έρεη θαζνξηζζεί κε βεβαηφηεηα, αθνχ 

ππάξρνπλ δηάθνξεο αληηθξνπφκελεο εηπκνινγίεο. Μία απφ ηηο Δζπεξίδεο 

νλνκαδφηαλ Κξήηε, φπσο νλνκαδφηαλ Κξήηε θαη ε ζχδπγνο ηνπ βαζηιηά 

Μίλσα θαη κηα απφ ηηο λχκθεο πνπ παληξεχηεθε ν Γίαο Άκκσλ. Δπίζεο, ν 

Κξεο, γηνο ηνπ Γία θαη ηεο λχκθεο Ήδαο κπνξεί λα έρεη δψζεη ην φλνκα ηνπ 
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ζηελ Κξήηε, εηδηθά αθνχ ην πςειφηεξν βνπλφ ηνπ λεζηνχ έρεη ην φλνκα ηεο 

κεηέξαο ηνπ. 

Ζ Κξήηε, ζχκθσλα κε ηελ γλψκε πνιιψλ ηζηνξηθψλ, θαηνηθείηαη απφ ηελ 

Παιαηνιηζηθή επνρή θαη έρεη θηινμελήζεη ζπλερή αλζξψπηλε παξνπζία ηα 

ηειεπηαία 10 ρηιηάδεο ρξφληα. Αλ θαη ν Μηλσηθφο πνιηηηζκφο αλαπηχρζεθε 

θπξίσο ζε Κξεηηθφ θαη Αηγαηνπειαγίηηθν έδαθνο, ρσξίο λα επεθηαζεί ζηελ 

Διιεληθή ελδνρψξα, ε Κξήηε έρεη μερσξηζηή ζέζε ζηελ Διιεληθή κπζνινγία 

θαη πξσηαγσληζηεί ζηνλ Διιεληθφ πνιηηηζκφ απφ ηελ αξρή ηνπ. 

Ο Γίαο, ν παηέξαο Θεψλ θαη αλζξψπσλ, γελλήζεθε ζην Γηθηαίνλ Άληξν. Ο 

Γίαο, επίζεο, θαηέθπγε ζηελ Κξήηε κεηά ηελ απαγσγή ηεο Δπξψπεο απφ ηηο 

αθηέο ηεο Φνηλίθεο, ηνλ ζεκεξηλφ Λίβαλν. 

Ζ Δπξψπε γέλλεζε ηξεηο γηνπο, ηνλ Μίλσ, ην Ραδάκαλζπ θαη ηνλ αξπεδφλα. 

Αθνχ ππέηαμε φιν ην λεζί, ν Μίλσο παληξεχηεθε ηελ κάγηζζα Παζηθάε, 

αδειθή ηεο Καιπςνχο θαη ηεο Κίξθεο, ησλ εξσίδσλ ηεο Οδχζζεηαο. Ο Μίλσο 

αθηέξσζε έλα λαφ ζηνλ Πνζεηδψλα θαη, γηα λα ηηκήζεη ηνλ ζεφ ηεο ζάιαζζαο, 

ηνπ δήηεζε λα ηνπ ζηείιεη έλα ηαχξν γηα λα ηνλ ζπζηάζεη ζην λέν λαφ πξνο 

ηηκήλ ηνπ. 

Ο ιεπθφο ηαχξνο πνπ έζηεηιε ν Πνζεηδψλαο ήηαλ ηφζν φκνξθνο πνπ ν 

Μίλσαο απνθάζηζε λα ζπζηάζεη έλαλ ππνδεέζηεξν ηαχξν ζηελ ζέζε ηνπ. Ο 

Πνζεηδψλαο ζεψξεζε ηελ θίλεζε απηή ηεξνζπιία θαη ζχκσζε ηφζν πνιχ πνπ 

θαηαξάζηεθε ηελ Παζηθάε λα εξσηεπζεί ζθνδξά ηνλ πειψξην ιεπθφ ηαχξν. 

Γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηνλ αζίγαζην πφζν ηεο, ε βαζίιηζζα ηνπ Μίλσα θξχθζεθε 

κέζα ζην μχιηλν εηδψιην κηαο αγειάδαο, πνπ θαηαζθεχαζε ν Γαίδαινο, θαη 
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ζπλεπξέζεθε κε ηνλ ηαχξν. Ο θαξπφο ηεο πξάμεο απηήο ήηαλ ν Μηλψηαπξνο, 

έλα ηέξαο, κηζφο άλζξσπνο θαη κηζφο ηαχξνο. Ο Μηλψηαπξνο θιείζζεθε ζηνλ 

ιαβχξηλζν, επίζεο έξγν ηνπ Γαίδαινπ, φπνπ ζθνηψζεθε απφ ηνλ Αζελαίν 

πξίγθηπα Θεζέα, ν νπνίνο έηζη απάιιαμε ηελ Αζήλα απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο 

λα ζηέιλεη θάζε ρξφλν 10 αγφξηα θαη 10 θνξίηζηα γηα λα ζξέθεηαη ν 

Μηλψηαπξνο. 

2.2.2 Ζ ηζηνξία ηεο Κξήηεο 

Ζ θαηαγεγξακκέλε ηζηνξία ηνπ λεζηνχ μεθηλά ηελ Νενιηζηθή πεξίνδν, γχξσ 

ζην 7000 π.Υ. Σα πξψηα αζηηθά θέληξα ηνπ λεζηνχ ζρεκαηίζζεθαλ γχξσ ζην 

2000 π.Υ. γχξσ απφ ηα παιάηηα ησλ ηνπηθψλ αξρφλησλ, πνπ βξίζθνληαλ ζην 

θέληξν ησλ δηάθνξσλ αγξνηηθψλ θνηλσληψλ. Ο πινχηνο νξίδνληαλ απφ ηα 

γεσξγηθά πιενλάζκαηα θαη απηή ζε απηή ηελ πεξίνδν αλαπηχρζεθαλ νη 

πξψηεο εκπνξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ λεζηνχ θαη ησλ γεηηνληθψλ πεξηνρψλ. 

Απηνχ ηνπ είδνπο ε θνηλσληθή νξγάλσζε δηήξθεζε γηα πεξίπνπ 600-700 

ρξφληα θαη ήθκαζε ζηελ δηάξθεηα ηνπ ιεγφκελνπ Μηλσηθνχ πνιηηηζκνχ, ζηα 

κέζα ηεο δεχηεξεο ρηιηεηίαο πξν Υξηζηνχ. 

Σν θέληξν ηνπ Μηλσηθνχ πνιηηηζκνχ ήηαλ ρσξίο ακθηβνιία ε Κλσζζφο, 10 ρικ 

λφηηα ηνπ Ζξαθιείνπ. Ζ Κλσζζφο βαζίιεπζε ζηελ Κξήηε ηφζν απφιπηα πνπ 

δελ δηέηξερε θίλδπλν εηζβνιήο, εζσηεξηθήο ή εμσηεξηθήο, φπσο θαίλεηαη απφ 

ηελ παληειή έιιεηςε νρπξσκαηηθψλ έξγσλ γχξσ απφ ην παιάηη. Σα παιάηηα 

ζηνλ Εάθξν, ηα Μάιηα, ηελ Φαηζηφ θαη αιινχ ήηαλ ηνπηθά δηνηθεηηθά θέληξα 

πνπ ρηίζζεθαλ γηα λα ειέγρνπλ ην εκπφξην ηεο Κλσζνχ κε ηελ Κχπξν, ηελ 

επεηξσηηθή Διιάδα θαη άιινπο εκπνξηθνχο εηαίξνπο. 
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Ο κέγαο Μηλσηθφο πνιηηηζκφο πηζηεχεηαη φηη ηειείσζε κε ηελ ηειεπηαία κεγάιε 

έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ ηεο αληνξίλεο. Πξφζθαηεο αλαθαιχςεηο επηζηεκφλσλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνινχκπηα ηεο Νέαο Τφξθεο θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Υαβάεο επηβεβαηψλνπλ ηελ ππφζεζε απηή, πνπ δηαηππψζεθε γηα πξψηε 

θνξά ζηελ δεθαεηία ηνπ 1930 απφ ηνλ ·ιιελα αξραηνιφγν ππξίδσλα 

Μαξηλάην. Ο Μαξηλάηνο ππνζηήξημε φηη ε θαηαζηξνθή ηεο Κλσζνχ θαη ηεο 

Φαηζηνχ πξνθιήζεθαλ απφ ηα παιηξξνηαθά θχκαηα θαη ην ζχλλεθν ζηάρηεο 

απφ κηα θαηαζηξνθηθή έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ ηεο Θήξαο πνπ πξέπεη λα 

ζπλέβε γχξσ ζην 1600 π.Υ. 

Σα θχκαηα έζαςαλ ηηο παξαιηαθέο πφιεηο ηεο Κξήηεο θαη θαηέζηξεςαλ ηνπο 

ζηφινπο ηνπ λεζηνχ, απνκνλψλνληαο ην έηζη απφ ηνλ έμσ θφζκν, ελψ νη 

ζηάρηεο, πνπ θάιπςαλ ηελ αηκφζθαηξα γηα κήλεο, πξνθάιεζαλ ζεκαληηθή 

κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, θαηέζηξεςαλ ηελ γεσξγία, πξνθάιεζαλ πείλα θαη, 

θαηά ζπλέπεηα, θαηαξξάθσζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ. 

Απηφ ήηαλ ην ηέινο ηεο δφμαο γηα ηελ αξραία Κξήηε. Απφ ηφηε, ην λεζί δελ έρεη 

δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ πνιηηηζηηθφ ξφιν θαη έρεη ππνζηεί ακέηξεηεο 

επεκβάζεηο απφ μέλνπο εηζβνιείο. Γηα αηψλεο νη αθηέο ηεο ππήξμαλ θαηαθχγηα 

πεηξαηηθψλ ζηφισλ κέρξη πνπ ε Ρψκε θαηέιαβε φιν ην λεζί,(ηειεπηαία πφιε 

πνπ ππνηάρηεθε ζηηο ιεγεψλεο ηεο ήηαλ ε Ηεξάππηλα) ην 70 π.Υ. Ο καζεηήο 

ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ, Σίηνο, έθεξε ηνλ ρξηζηηαληζκφ ζηελ Κξήηε ην 58 κ.Υ. 

Σν λεζί θαηειήθζε απφ ηνπο αξαθελνχο ηνλ 9ν αηψλα θαη επαλαθαηαιήθζε 

απφ ηελ Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία χζηεξα απφ 150 ρξφληα. 

Ζ Βπδαληηλή πεξίνδνο έιαβε ηέινο ην 1204, κε ηελ πηψζε ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο ζηηο νξδέο ηεο 4εο ηαπξνθνξίαο θαη ηελ έλαξμε ηεο 
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πεξηφδνπ θπξηαξρίαο ησλ Δλεηψλ θαη Γελνπαηψλ ηππνηψλ ζηελ Αλαηνιηθή 

Μεζφγεην. Σα Υαληά, ην Ρέζπκλν θαη ην Ζξάθιεην έγηλαλ νξκεηήξηα ησλ 

Δλεηψλ, νη νπνίνη έρηηζαλ νρπξσκαηηθά έξγα πνπ δηαζψδνληαη κέρξη ζήκεξα. 

Ζ πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ ήηαλ ηφηε ην Ζξάθιεην, πνπ ηφηε ιεγφηαλ 

Υάλδαθαο, απφ ην ραληάθη πνπ πεξηέβαιιε ηα ηείρε ηεο πφιεο. Ο Υάλδαθαο 

ήηαλ ην ηειεπηαίν έδαθνο ηεο ζεκεξηλήο Διιάδνο πνπ έπεζε ππφ Οζσκαληθή 

θαηνρή, ην 1669, χζηεξα απφ δηαξθή πνιηνξθία 21 εηψλ. Σελ πεξίνδν ηεο 

Δλεηνθξαηίαο ζηελ Κξήηε θαη ελ κέξεη, ιφγσ απηήο, ην λεζί γλψξηζε 

ζεκαληηθή πνιηηηζηηθή άλζεζε. Ηδηαίηεξα αλαπηχρζεθε ε θξεηηθή ινγνηερλία 

θαη δεκηνπξγήζεθαλ έξγα πνιχ ζεκαληηθά γηα ηε λεφηεξε ειιεληθή 

ινγνηερληθή παξαγσγή, φπσο ν Δξσηφθξηηνο. 

Ζ Διιεληθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, πνπ νινθιεξψζεθε κε ηελ ππνγξαθή ηεο 

πλζήθεο ηνπ Λνλδίλνπ ην 1830, δελ πεξηέιαβε ηελ Κξήηε, ε νπνία έγηλε 

πεδίν εμαηξεηηθά βίαησλ απειεπζεξσηηθψλ μεζεθσκψλ ζηνλ 19ν αηψλα. 

Σειηθά, ην 1897, νη ζηφινη ηεο Βξεηαλίαο, ηεο Γαιιίαο, ηεο Ρσζίαο θαη ηεο 

Ηηαιίαο εηζέβαιαλ ζηελ Κξήηε θαη έβαιαλ ηέινο ζηελ Οζσκαληθή θπξηαξρία, 

κεηά ηελ δνινθνλία ηνπ Βξεηαλνχ πξφμελνπ ζηα Υαληά θαη κεξηθψλ 

πξνμεληθψλ θξνπξψλ απφ ηηο Σνπξθηθέο αξρέο. 

Σν λεζί αλαθεξχρζεθε αλεμάξηεην θξάηνο κε ην φλνκα «Κξεηηθή Πνιηηεία», 

ππφ ηελ δηνίθεζε ηνπ Πξίγθηπα Γεσξγίνπ ηεο Διιάδαο, θαη ελψζεθε κε ηελ 

ππφινηπε Διιάδα κεηά ηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο ηνπ 1912-13, πνπ είραλ 

ζαλ απνηέιεζκα ηελ επέθηαζε ησλ ζπλφξσλ ηεο Διιάδνο ζρεδφλ ζηα 

ζεκεξηλά ηνπο φξηα. Ζ Κξήηε θήξπμε ηελ έλσζή ηεο κε ηελ Διιάδα θαη 
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θαηήξγεζε ηελ αξκνζηεία ζηηο 12 Οθησβξίνπ 1908 (ζηηο 25 Οθησβξίνπ κε ην 

λέν εκεξνιφγην). 

2.2.2.1 Μηλσηθόο πνιηηηζκόο 

Κλσζόο 

To ζεκαληηθφηεξν θέληξν ηνπ Μηλσηθνχ Πνιηηηζκνχ, ε Κλσζφο, αλαπηχζζεηαη 

πάλσ ζην χςσκα ηεο Κεθάιαο κέζα ζε ειηέο, ακπέιηα θαη θππαξίζζηα θαη 

βξίζθεηαη 5 ρηι. λνηηναλαηνιηθά ηνπ Ζξαθιείνπ. Γίπια ηεο ξέεη ν πνηακφο 

Κέξαηνο (ν ζεκεξηλφο Καηζακπάο). χκθσλα κε ηελ παξάδνζε απνηέιεζε 

ηελ έδξα ηνπ βαζηιηά Μίλσα θαη πξσηεχνπζα ηνπ θξάηνπο ηνπ. Με ην ρψξν 

ηνπ αλαθηφξνπ ηεο Κλσζνχ ζπλδένληαη νη ζπλαξπαζηηθνί κχζνη ηνπ 

Λαβχξηλζνπ κε ηνλ Μηλψηαπξν θαη ηνπ Γαίδαινπ κε ηνλ Ήθαξν. Αλαθνξέο 

ζηελ Κλσζφ, ην αλάθηνξφ ηεο θαη ην Μίλσα γίλνληαη ζηνλ Ίκεξν (ν 

θαηάινγνο πινίσλ ηεο Ηιηάδαο αλαθέξεη φηη ε Κξήηε απέζηεηιε 80 πινία ππφ 

ηηο δηαηαγέο ηνπ βαζηιηά ηεο Κλσζνχ, Ηδνκελέα. Οδχζζεηα, η 178-9), ζην 

Θνπθπδίδε (αλαθνξά ζην Μίλσα), ζηνλ Ζζίνδν θαη Ζξφδνην, ζην Βαθρπιίδε 

θαη Πίλδαξν, ζηνλ Πινχηαξρν θαη Γηφδσξν ην ηθειηψηε. Ζ πεξίνδνο αθκήο 

ηεο πφιεο αλάγεηαη ζηε κηλσηθή επνρή (2000 - 1350 π.Υ.) θαηά ηελ νπνία 

απνηειεί ην βαζηθφηεξν θαη πνιππιεζέζηεξν θέληξν ηεο Κξήηεο. Καη ζε 

κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη αλαπηχζζεηαη 

ηδηαίηεξα, φπσο ζηελ ειιεληζηηθή επνρή.  

 

Ζ πφιε ηεο Kλσζνχ θαηνηθήζεθε ζπλερψο απφ ηα ηέιε ηεο 7εο ρηιηεηίαο έσο 

θαη ηα ξσκατθά ρξφληα. Ζ λενιηζηθή επνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ ην ζηάδην ηεο 

ηερλνινγηθά εμειηγκέλεο αγξνηηθήο δσήο (ιίζηλα εξγαιεία θαη πθαληηθά 
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βαξίδηα). Οη θάηνηθνη απφ ηξνθνζπιιέθηεο γίλνληαη νη ίδηνη παξαγσγνί 

(γεσξγνί θαη θηελνηξφθνη) θαη παξαηεξείηαη ε ηάζε γηα κηα πην ζπζηεκαηηθή 

θαη κφληκε εγθαηάζηαζε. Οη νηθηζηηθέο θάζεηο ζηελ Κλσζφ δηαδέρνληαη ε κηα 

ηελ άιιε, ελψ ν πιεζπζκφο ηνπ νηθηζκνχ ζηα ηέιε ηεο ζηεξεο Νενιηζηθήο 

Δπνρήο ππνινγίδεηαη ζε 1.000 - 2.000 θαηνίθνπο.  

 

ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ θαηεξγαζία ηνπ 

ραιθνχ, ζπλερίδεηαη πηζαλφλ ε αλάπηπμε ηνπ νηθηζκνχ. Χζηφζν, θαηά ηηο 

εξγαζίεο πνπ έγηλαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αλαθηφξνπ θαηαζηξάθεθαλ πνιιά 

παιηφηεξα θηίζκαηα. Ο νηθηζκφο, πιένλ, αλαθέξεηαη σο Ko-no-so ζηα θείκελα 

ηεο Γξακκηθήο Γξαθήο Β΄ ηνπ 14νπ αη. π.X. Ηδηαίηεξα έληνλε ήηαλ ε θαηνίθεζε 

κε ηα πξψηα (19νο-17νο αη. π.X.), δεχηεξα αλάθηνξα (16νο-14νο αη. π.X.) θαη 

ηηο πνιπηειείο νηθίεο, ηνλ μελψλα θαη ηα κηλσηθά έξγα ππνδνκήο. Σα αλάθηνξα 

θηίδνληαη ζε ζέζεηο πνπ ειέγρνπλ πεδηάδεο θαη πξνζβάζεηο απφ ηε ζάιαζζα, 

ελψ παξάιιεια αλαπηχζζνληαη θαη ζεκαληηθνί νηθηζκνί γχξσ απφ απηά. 

Πφιεηο θαη αλάθηνξα κέλνπλ σζηφζν αηείρηζηα, επηβεβαηψλνληαο ηε ιεγφκελε 

pax minoica. Γχξσ ζην 1700 π.Υ. πηζαλφλ έλαο κεγάινο ζεηζκφο θαηαζηξέθεη 

ηελ Κλσζφ θαη νδεγεί ζε εξγαζίεο κεγάιεο θιίκαθαο ζηελ πφιε θαη ζην 

αλάθηνξν. Ζ πφιε ηεο Κλσζνχ αλαπηχρζεθε ζε κεγάιε έθηαζε θαη ν 

πιεζπζκφο ηεο ππνινγίζηεθε απφ ηνλ Evans γχξσ ζηνπο 80.000 θαηνίθνπο.  

 

Σν 1450 π.Υ., κεηά απφ κεξηθή θαηαζηξνθή ηεο Κλσζνχ, εγθαζίζηαληαη ζηελ 

πφιε Μπθελαΐνη, ρσξίο φκσο λα μαλαθηίζνπλ ηα αλάθηνξα. Απφ ηηο επφκελεο 

πεξηφδνπο ζψδνληαη ιίγα ιείςαλα, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία είλαη ηάθνη 

θαη έλαο κηθξφο θιαζηθφο λαφο ζηελ πεξηνρή ηνπ αλαθηφξνπ. Μεγάιε άλζηζε 
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γλψξηζε ε πφιε θαηά ηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν (ηεξφ Γιαχθνπ, ηεξφ Γήκεηξαο, 

ιαμεπηνί ηάθνη, ρξήζε βφξεηνπ λεθξνηαθείνπ, νρπξσκαηηθνί πχξγνη). Σν 67 

π.X. ν Quintus Caecilius Metellus Creticus θαηέιαβε ηελ Κλσζφ θαη ίδξπζε 

ξσκατθή απνηθία κε ην φλνκα Colonia Julia Nobilis. ηελ πεξίνδν απηή αλήθεη 

ε ''έπαπιε ηνπ Γηνλχζνπ'' κε ηα ζαπκάζηα ςεθηδσηά.  

 

ηε βπδαληηλή επνρή ε Κλσζφο απνηέιεζε έδξα επηζθφπνπ, ελψ 

δηαηεξνχληαη αθφκε ηα ιείςαλα βαζηιηθήο ηνπ 6νπ αη. κ.Υ. Μεηά ηελ αξαβηθή 

θαηάθηεζε ηεο Κξήηεο, ην ιηκάλη ηνπ Ζξαθιείνπ αξρίδεη λα απνθηά κεγαιχηεξε 

ζπνπδαηφηεηα, ελψ ε Κλσζφο αξρίδεη λα μερληέηαη ζηγά-ζηγά. ·λαο κηθξφο 

νηθηζκφο θηίζηεθε πάλσ ζηα ξσκατθά εξείπηα θαη αλαθέξεηαη ζαλ 

''Μαθξχηνηρνο'', παίξλνληαο ην φλνκα ηνπ απφ έλα καθξχ ηνίρν, ιείςαλν ηεο 

ξσκατθήο Κλσζνχ.  

 

Ζ Κλσζφο εληνπίζηεθε ην 1878 απφ ην Mίλσα Kαινθαηξηλφ. Ο A. Evans 

άξρηζε ζπζηεκαηηθέο αλαζθαθέο ην 1900, νη νπνίεο ζπλερίζηεθαλ έσο ην 

1931 κε ηελ αλαθάιπςε ηνπ αλαθηφξνπ, κεγάινπ ηκήκαηνο ηεο κηλσηθήο 

πφιεο θαη ησλ λεθξνηαθείσλ. ·θηνηε ζπλερίδνληαη νη αλαζθαθέο ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο Kλσζνχ απφ ηελ Αγγιηθή Αξραηνινγηθή ρνιή θαη ηελ 

ΚΓ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ. 

 

Φαηζηόο 

Ζ Φαηζηφο είλαη θηηζκέλε πάλσ ζε ρακειφ ιφθν (πςφκεηξν 100 κ. πεξίπνπ 

απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο), ζηα λφηηα ηνπ πνηακνχ Γεξνπφηακνπ, ηνπ 

αξραίνπ Λεζαίνπ, θαη δεζπφδεη ζηελ εχθνξε θνηιάδα ηεο Κάησ Μεζαξάο, πνπ 
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πεξηηξηγπξίδεηαη απφ επηβιεηηθά βνπλά (Φεινξείηεο, Αζηεξνχζηα, Λαζηζηψηηθα 

Βνπλά). ηα λφηηα εθηείλεηαη ην Ληβπθφ πέιαγνο. Ο Λεζαίνο πεξηβάιιεη ην 

ιφθν ηεο Φαηζηνχ απφ αλαηνιηθά θαη βφξεηα, απνηέιεζε ηελ πεγή χδξεπζεο 

ηεο πφιεο. Σν ήπην θαη δεζηφ θιίκα ηεο πεξηνρήο έθαλε άλεηε θαη επράξηζηε ηε 

δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο.  

 

Ζ Φαηζηφο απνηεινχζε έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θέληξα ηνπ κηλσηθνχ 

πνιηηηζκνχ θαη ηε ζπνπδαηφηεξε ζε πινχην θαη δχλακε πφιε ηεο λφηηαο 

Κξήηεο. Αλαθέξεηαη ζηα θείκελα αξραίσλ ζπγγξαθέσλ (Γηφδσξνο, 

ηξάβσλαο, Παπζαλίαο) ελψ κλεκνλεχεηαη θαη απφ ηνλ Ίκεξν. Αλήθεη ζηηο 

ηξεηο ζεκαληηθέο πφιεηο πνπ ίδξπζε ζηελ Κξήηε ν Μίλσαο. Καηά ηε κπζνινγία 

ζηε Φαηζηφ βαζίιεςε ε δπλαζηεία ηνπ Ραδάκαλζπ, γηνπ ηνπ Γία θαη αδειθνχ 

ηνπ Μίλσα. Ο Ίκεξνο αλαθέξεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ Σξσηθφ πφιεκν θαη ηε 

ραξαθηεξίδεη πφιε ''θαιά θαηνηθεκέλε''. Ζ πεξίνδνο αθκήο ηεο Φαηζηνχ μεθηλά 

κε ηελ είζνδν ηεο Κξήηεο ζηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ ζηα κέζα ηεο 3εο ρηιηεηίαο 

π.Υ, φπνπ δεκηνπξγνχληαη νη βάζεηο γηα ην κηλσηθφ πνιηηηζκφ.  

 

Ο Λεζαίνο πεξηβάιιεη ην ιφθν ηεο Φαηζηνχ απφ αλαηνιηθά θαη βφξεηα, 

απνηέιεζε ηελ πεγή χδξεπζεο ηεο πφιεο. Σν ήπην θαη δεζηφ θιίκα ηεο 

πεξηνρήο έθαλε άλεηε θαη επράξηζηε ηε δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο.  

 

Ζ θαηνίθεζε ζηε Φαηζηφ αξρίδεη απφ ηε λενιηζηθή πεξίνδν, φπσο θαλεξψλνπλ 

ζεκέιηα λενιηζηθψλ θαηνηθηψλ, εξγαιεία, εηδψιηα θαη φζηξαθα αγγείσλ πνπ 

απνθαιχθηεθαλ θάησ απφ ην αλάθηνξν θαηά ηηο αλαζθαθέο. Ο λενιηζηθφο 

νηθηζκφο πξέπεη λα απισλφηαλ ζηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ θαη ηε λνηηνδπηηθή 
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πιαγηά ηνπ. ηα κέζα ηεο 3εο ρηιηεηίαο π.Υ., άξρηζε ε ρξήζε ησλ κεηάιισλ 

γεγνλφο πνπ επλνεί ηελ αλάπηπμε ηεο πφιεο. Ζ αλάπηπμε ζπλερίδεηαη κέρξη 

ηελ ίδξπζε θαη εδξαίσζε ησλ κηλσηθψλ αλαθηφξσλ (15νο αη. π.X.). ηηο αξρέο 

ηεο 2εο ρηιηεηίαο ε εμνπζία πεξλά ζηα ρέξηα βαζηιηάδσλ, νη νπνίνη ηδξχνπλ 

κεγάια αλάθηνξα. Σν πξψην αλάθηνξν ρηίζηεθε ζηα 1900 π.Υ. πεξίπνπ θαη 

καδί κε ηα άιια γχξσ θηίζκαηα είρε έθηαζε 18.000 ηεηξαγσληθά κέηξα, ιίγν 

κηθξφηεξε απφ εθείλε ηνπ αλαθηφξνπ ηεο Κλσζνχ. Ο κεγάινο ζεηζκφο πνπ 

έγηλε θνληά ζην 1700 π.Υ. ήηαλ ε αηηία ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ, φπσο θαη ηεο 

Κλσζνχ. ηε ζέζε ηνπ νηθνδνκήζεθε λέν, επηβιεηηθφηεξν, ζην νπνίν αλήθνπλ 

θαη ηα πεξηζζφηεξα αλαζηεισκέλα ζήκεξα ιείςαλα, ελψ έρνπλ απνθαιπθηεί 

θαη αξθεηά ηκήκαηα ηνπ πξψηνπ αλαθηφξνπ, θπξίσο ζηα λνηηνδπηηθά. Ζ 

κηλσηθή πφιε αλαπηχζζεηαη γχξσ απφ ην αλαθηνξηθφ θέληξν ζε κεγάιε 

έθηαζε. Ζ Φαηζηφο ήηαλ ε έδξα ηνπ άξρνληα-βαζηιηά πνπ έιεγρε φρη κφλν ηνλ 

πινχζην θάκπν ηεο Μεζαξάο αιιά θαη ηνπο νηθηζκνχο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, 

αιιά θαη ηελ έμνδν πξνο ηε ζάιαζζα θαη ηα ιηκάληα ηνπ θφιπνπ ηεο Μεζαξάο. 

Μεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ αλαθηφξνπ (15νο αη. π.X.) ε πφιε ηεο Φαηζηνχ 

ζπλερίδεη λα θαηνηθείηαη ζηα κπθελατθά ρξφληα θαη ζηε γεσκεηξηθή επνρή (8νο 

αη. π.X.).  

ηνπο επφκελνπο αηψλεο ε Φαηζηφο γλσξίδεη λέα πεξίνδν αθκήο. Ζ έθηαζε 

ηεο πφιεο κεγαιψλεη ζε ζρέζε κε εθείλε ηεο κηλσηθήο. Πξφθεηηαη γηα κηα 

πινχζηα, δπλαηή, πνιπάλζξσπε θαη αλεμάξηεηε πφιε. ·θνβε δηθά ηεο 

λνκίζκαηα θαη θαηά ηελ επνρή ηεο αθκήο ηεο, ε θπξηαξρία ηεο απισλφηαλ απφ 

ην αθξσηήξην Λίζηλν σο ην αθξσηήξην Μέιηζζα θαη πεξηειάκβαλε θαη ηηο 

λεζίδεο Παμηκάδηα κε ηελ αξραία νλνκαζία Λεηψαη. Σν θξάηνο ηεο Φαηζηνχ 

δηέζεηε δχν ηζρπξά ιηκάληα, ηα Μάηαια θαη ηνλ Κνκκφ ζηα λνηηνδπηηθά.  
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Καηά ηα ηζηνξηθά ρξφληα θηίδεηαη ν λαφο ηεο Ρέαο, ζηα λφηηα ηνπ παιαηνχ 

αλαθηφξνπ. ·λα ρξνληθφ θελφ παξαηεξείηαη ηελ θιαζηθή πεξίνδν, απφ ηελ 

νπνία δελ έρνπλ απνθαιπθηεί αθφκε αξρηηεθηνληθά ιείςαλα. Αληίζεηα, ε 

ειιεληζηηθή πφιε ππήξμε εμαηξεηηθά αθκαία. Γείγκα νηθηψλ ηεο επνρήο απηήο 

δηαθξίλεηαη ζηελ δπηηθή απιή (άλσ άλδεξν) ηνπ αλαθηφξνπ. ηα κέζα ηνπ 2νπ 

αηψλα π.X. (πεξίπνπ 160 π.Υ.) ε πφιε θαηαζηξάθεθε θαη ππνδνπιψζεθε απφ 

ηελ γεηηνληθή Γφξηπλα. Αλ θαη δελ εγθαηαιείθηεθε ακέζσο, ε ζέζε ηεο 

Φαηζηνχ, ράλεη πιένλ ηελ ηζρχ ηεο. Ήρλε θαηνίθεζεο ηεο πεξηφδνπ ηεο 

ελεηνθξαηίαο ππάξρνπλ δηάζπαξηα ζε φιε ηελ πεξηνρή. Σν ζεκεξηλφ ρσξηφ 

ηνπ Αγίνπ Ησάλλε ζηηο λφηηεο παξπθέο ηεο αξραίαο πφιεο απνηειεί ην 

θησρηθφ θαηάινηπν ελφο έλδνμνπ παξειζφληνο.   

Απφ αξραηνινγηθή άπνςε ε Φαηζηφο είλαη ε δεχηεξε ζε ζπνπδαηφηεηα κηλσηθή 

πφιε κεηά ηελ Κλσζφ. Ο πξψηνο πνπ αλαγλψξηζε θαη ηαχηηζε ηε ζέζε ηεο 

Φαηζηνχ ήηαλ ν Άγγινο πινίαξρνο H. Spratt. Σν 1884 άξρηζαλ νη 

αξραηνινγηθέο έξεπλεο απφ ηνλ F. Halbherr ζηε Φαηζηφ θαη ζπλερίζηεθαλ απφ 

ηελ Ηηαιηθή Αξραηνινγηθή ρνιή (Halbherr and L. Pernier, 1900-1904) θαη απφ 

ηνλ Doro Levi (1950-1971). Παξάιιεια κε ηηο αλαζθαθέο έγηλαλ ζηεξεσηηθέο 

εξγαζίεο απφ ηελ Ηηαιηθή Αξραηνινγηθή ρνιή. Οξηζκέλνη ρψξνη, θπξίσο ην 

παιαηφ αλάθηνξν θαη ηα βαζηιηθά δσκάηηα ηνπ λένπ αλαθηφξνπ θαιχθηεθαλ κε 

πιαζηηθά ζηέγαζηξα, ελψ άιινη, φπσο νη απνζήθεο ηνπ λένπ αλαθηφξνπ, 

θαιχθηεθαλ κε πιάθα κπεηφλ. 
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2.2.3 ΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ 

 

Σν θιίκα ηνπ λεζηνχ, πνπ είλαη ην επηφηεξν ηεο Δπξψπεο, απνηειεί έλαλ 

απφ ηνπο ζεµαληηθφηεξνπο παξάγνληεο δηαµφξθσζεο ηεο ειθπζηηθφηεηαο 

ηεο Κξήηεο. Δίλαη ήπην κεζνγεηαθφ, πνπ ζεµαίλεη πςειή ειηνθάλεηα θαζ' φιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, πνιχ κηθξέο επνρηαθέο κεηαβνιέο ηεο ζεξµνθξαζίαο 

θαη έιιεηςε αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνµέλσλ (παγεηνί, ζχειιεο, αλεµνζηξφβηινη, 

ηπθψλεο θ.ι.π.). Σα επίπεδα βξνρνπηψζεσλ θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά, παξφιν 

πνπ θαηαλέκνληαη άληζα αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ αιιά 

θαη ζηηο επνρέο ηνπ ρξφλνπ. 

 

Σν πην ελδηαθέξνλ ζηνηρείν είλαη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ θιίκαηνο απφ ηνλ έλα 

λνκφ ζηνλ άιιν, ηδηαίηεξα κεηαμχ Αλαηνιηθνχ θαη Γπηηθνχ ηκήκαηνο, ην νπνίν 

έρεη αληίθηππν θαη ζηε δηακφξθσζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Δπίζεο, ηα 

βνπλά πνπ δηαζρίδνπλ ην λεζί ιεηηνπξγνχλ ζαλ θξάγκα ζηνλ θαηξφ, 

πξνθαιψληαο αξθεηέο θνξέο ηελ ηαπηφρξνλε χπαξμε δηαθνξεηηθψλ 

θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ αλάκεζα ζην Βφξεην θαη ην Νφηην ηκήκα ηνπ 

λεζηνχ. ·ηζη, ε Αλαηνιηθή θαη ε Νφηηα Κξήηε εκθαλίδεη ηζρπξφηεξνπο 

αλέκνπο, ιηγφηεξεο βξνρνπηψζεηο θαη κεγαιχηεξε μεξαζία, ελψ ε Γπηηθή θαη 

ε Βφξεηα πιεπξά ηνπ λεζηνχ έρεη κεγαιχηεξα πνζνζηά βξνρνπηψζεσλ, 

ιηγφηεξν ζπρλνχο θαη αζζελέζηεξνπο αλέκνπο θαη ζπλεπψο πνιχ κεγαιχηεξε 

πγξαζία θαη βιάζηεζε. 
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Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο δελ εμαληιείηαη ζηε δεκηνπξγία κηαο εηθφλαο ηνπ 

λεζηνχ σο καδηθφο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο ηνπ ήιηνπ θαη ηεο ζάιαζζαο1, 

αιιά εκπεξηέρεη θαη ηε δπλαηφηεηα επηκήθπλζεο ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ 

ράξε ζηνλ ήπην ραξαθηήξα ηνπ, πξννπηηθή κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο. 

 

2.2.4 ΦΤΗΚΔ ΟΜΟΡΦΗΔ 

 

Βαζηθφο παξάγνληαο ηεο έσο ηψξα ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο Κξήηεο 

ζεσξείηαη ε γεσκνξθνινγία ηεο. Ζ εμαηξεηηθά πινχζηα ελαιιαγή ηνπίσλ 

(πεδηάδεο, ιφθνη, βνπλά, νξνπέδηα, θαξάγγηα, ρείκαξξνπο, ζπήιαηα, 

ακκνπδηέο, αθξσηήξηα, φξκνπο, θπζηθά ιηκάληα θ.α.) ηα νπνία ζπλδπάδνπλ 

ηδαληθά βνπλφ θαη ζάιαζζα, απνηεινχλ ζαθείο πφινπο έιμεο, επηδξψληαο 

άκεζα θαη ζεηηθά ζηελ ςπρνινγία ησλ ππνςεθίσλ ηνπξηζηψλ. 

 

ηελ Κξήηε εθηφο απφ ηε ζάιαζζα θαη ηηο ππνδνκέο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηα 

νξγαλσκέλα ζέξεηξα, ν επηζθέπηεο κπνξεί λα απνιαχζεη ηηο νκνξθηέο ηεο 

ππαίζξνπ θαη ηνπ βνπλνχ, θαζψο θαη ηελ πινχζηα, θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

κνλαδηθή ζηελ Δπξψπε, ρισξίδα θαη παλίδα. ην ηνπίν κε ηηο δηαξθείο 

ελαιιαγέο ηνπ απφ ηξαρχ θαη έξεκν ζε θαηαπξάζηλν θαη ήκεξν κπνξεί θαλείο 

λα γλσξίζεη ηα βνπλά θαη ηα θαξάγγηα, λα αληρλεχζεη ηελ ηζηνξία θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ ηεο πεξηνρήο κέζα απφ ηα αξραηνινγηθά κλεκεία, ηα ηζηνξηθά 

κνλαζηήξηα, ηηο εθθιεζίεο θαη ηνπο νηθηζκνχο. Ο Φεινξείηεο, ηα Λεπθά Ίξε 

θαη ηα ππφινηπα βνπλά πξνζθέξνπλ ακέηξεηα κνλνπάηηα φισλ ησλ βαζκψλ 
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δπζθνιίαο, ελψ ηα θαξάγγηα πνπ ζρεκαηίδνληαη αλάκεζα ηνπο απνηεινχλ 

κνλαδηθή εκπεηξία γηα πεδνπνξία θαη νξεηβαζία. ηελ Κξήηε ππάξρεη επίζεο 

ηκήκα ηνπ επξσπατθνχ κνλνπαηηνχ Δ4 ην νπνίν δηαζρίδεη ην λεζί απφ ηα 

δπηηθά πξνο ηα αλαηνιηθά. 

Δπίζεο, ε Κξήηε πξνζθέξεη έλα κεγάιν αξηζκφ θπζηθψλ φξκσλ θαη παξαιίσλ 

(νξγαλσκέλσλ θαη κε), ηφζν ζηε βφξεηα φζν θαη ζηε λφηηα πιεπξά. Να 

ζεκεησζεί εδψ φηη πνιιέο απφ ηηο παξαιίεο ηεο Κξήηεο,96 αθηέο ζηελ Κξήηε 

έρνπλ βξαβεπζεί κε ηε “Γαιάδηα εκαία”, ελψ αξθεηέο παξαιίεο ηεο έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί σο πεξηνρέο “εμαίξεηνπ θπζηθνχ θάινπο” θαη πξνζηαηεχνληαη 

απφ ηελ Δπξσπατθή ·λσζε (φπσο ην Διαθνλήζη, ην θνηληθφδαζνο ζην Βάη, 

θ.α.). 

 

εκαληηθφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη άιισλ πξννξηζκψλ δίλνπλ ζηελ 

Κξήηε θαη ε ζπλχπαξμε αξραηνινγηθψλ κλεκείσλ δηαθφξσλ πεξηφδσλ θαη 

πνιηηηζκψλ (κηλσηθφο, ξσκατθφο, βπδαληηλφο, αξαβηθφο, ελεηηθφο θ.α.) . Οη 

αξραηνινγηθέο έξεπλεο ζηελ Κξήηε απνθάιπςαλ ζηνηρεία πνπ βεβαηψλνπλ ηελ 

χπαξμε δσήο ζην λεζί απφ ηελ 6ε ρηιηεηία π.Υ. Αξραηνινγηθνί ρψξνη φπσο ε 

Κλσζφο, ε Φαηζηφο, ε Εάθξνο, ε Γφξηπλα, θ.α. απνηεινχλ ζεκαληηθά κλεκεία 

ηεο πξντζηνξηθήο, θιαζηθήο, ειιεληζηηθήο, ξσκατθήο, βπδαληηλήο, θξάγθηθεο 

θαη ηνπξθηθήο πεξηφδνπ θαηνρήο. 
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2.3 ΚΤΡΗΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 

 

Παξαθάησ ζα παξνπζηαζηνχλ νη θπξηφηεξεο ππνδνκέο ηεο Κξήηεο πνπ 

ζπλδένληαη άκεζα κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη επεξεάδνπλ ηελ εηθφλα θαη ηελ 

πνηφηεηα ηνπ παξερφκελνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα 

εμεηαζηνχλ νη ππνδνκέο ησλ κεηαθνξψλ (νδηθέο κεηαθνξέο, ιηκάληα, 

αεξνδξφκηα), ε ελεξγεηαθή ππνδνκή, νη ηειεπηθνηλσλίεο, νη ππνδνκέο πγείαο 

θαη νη ππνδνκέο χδξεπζεο - απνρέηεπζεο θαη δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. 

 

 

 

  2.3.1 Τπνδνκέο κεηαθνξώλ 

Θέκα κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο Κξήηεο, φπσο θαη 

θάζε πεξηνρήο, είλαη νη ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο κεηαθνξάο απφ ηε ζθνπηά 

ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο. ε γεληθέο γξακκέο, νη ππνδνκέο κεηαθνξψλ ηεο 

Κξήηεο θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθέο, ηφζν απφ άπνςε επάξθεηαο φζν θαη 

πνηφηεηαο, γεγνλφο πνπ έρεη ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

ζεκεξηλνχ επηπέδνπ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ λεζηνχ. Αεξνκεηαθνξέο θαη 

ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, φπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί, 

θξίλνληαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθέο, ελψ νη νδηθέο κεηαθνξέο εκθαλίδνπλ ηε 

κεγαιχηεξε αλεπάξθεηα ζην ζχλνιν ηνπ ηνκέα. 

 

    2.3.1.1 Οδηθέο κεηαθνξέο 

Ξεθηλψληαο απφ ηηο νδηθέο κεηαθνξέο θαη ζε φηη αθνξά ην νδηθφ δίθηπν ε 

θαηάζηαζε θξίλεηαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή απφ πιεπξάο ππθλφηεηάο ηνπ. 
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ζε φ,ηη αθνξά ηελ ππθλφηεηά ηνπ, είλαη ε κεγαιχηεξε 

ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 

ΤΠΔΥΧΓΔ. Ο βαζκφο δηαζχλδεζεο κεηαμχ ησλ νηθηζκψλ θξίλεηαη αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθφο, δεδνκέλνπ φηη ην δίθηπν ησλ πθηζηάκελσλ δξφκσλ θαη 

θφκβσλ έρεη δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά  ηελ  πξφζβαζε  ζε  φινπο  ηνπο  

νηθηζκνχο  θαη   ζε  ζεκεία  απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο. 

 

Παξά ηε δηαπίζησζε φκσο φηη εμππεξεηείηαη ε πιεηνςεθία ησλ νηθηζκψλ, ε 

ρακειή πνηφηεηα ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ κεηψλεη 

ηηο πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Κξήηεο, 

γεγνλφο πνπ έρεη παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε ρσξηθή δηαζπνξά ησλ 

ηνπξηζηηθψλ ξνψλ. ·ηζη, παξαηεξείηαη κεγαιχηεξε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη 

ζπγθέληξσζε ηνπξηζηψλ ζε πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζην Βφξεην 

Οδηθφ Άμνλα Κξήηεο (ΒΟΑΚ) θαη ζε θεληξηθνχο δξφκνπο, ελψ ζε πεξηνρέο 

φπνπ ε πξφζβαζε γίλεηαη µέζσ ηνπ επαξρηαθνχ θαη δεκνηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ 

ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη ε επηζθεςηκφηεηα απηψλ ησλ πεξηνρψλ είλαη πνιχ 

κηθξφηεξε. Δπίζεο, νη νξεηλνί φγθνη ζην κέζνλ πεξίπνπ ηνπ λεζηνχ, 

δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηηο εγθάξζηεο ζπγθνηλσληαθέο νδνχο, 

δηεπξχλνληαο έηζη ηελ αληζφηεηα ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε κεηαμχ ηνπ 

βφξεηνπ θαη ηνπ λφηηνπ ηκήκαηνο ηνπ λεζηνχ, φπνπ ην νδηθφ δίθηπν δελ είλαη 

ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν. 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο κεηαθηλήζεηο εληφο Κξήηεο, απηέο γίλνληαη κε ηα ππεξαζηηθά 

ιεσθνξεία ηνπ ΚΣΔΛ Κξήηεο, κε θαζεκεξηλά δξνκνιφγηα πνπ ζπλδένπλ ηφζν 

ηηο κεγάιεο πφιεηο κεηαμχ ηνπο φζν θαη ηα ρσξηά κε κεγάιεο πφιεηο ηνπ 
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λνκνχ. Σα δξνκνιφγηα απηά θαηά ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν απμάλνληαη ζε 

ζπρλφηεηα θαη πνηθηιία δηαδξνκψλ, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ ηηο 

κεγαιχηεξεο αλάγθεο κεηαθίλεζεο. Σα ηειεπηαία έηε έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά 

βήκαηα ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ κεηαθνξψλ απηψλ, ζε βαζκφ πνπ ε 

εηθφλα ηνπο θξίλεηαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή, θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηνπξηζηηθή πεξηφδνπ. 

 

    2.3.1.2 Αθηνπιντθέο κεηαθνξέο 

Ζ Κξήηε ζπλδέεηαη αθηνπιντθά µε ηελ ππφινηπε Διιάδα (Πεηξαηάο,  

Κπθιάδεο, Γσδεθάλεζα θαη Πεινπφλλεζνο) µε επηά εκπνξηθά θαη επηβαηηθά 

ιηκάληα (Ζξαθιείνπ, νχδαο, Ρεζχκλνπ, Αγίνπ Νηθνιάνπ, εηείαο, Ηεξάπεηξαο, 

Κίζζακνπ). Απφ απηά ηα ιηκάληα ηνπ Ζξαθιείνπ, ηεο νχδαο θαη ηνπ Ρεζχκλνπ 

έρνπλ ηελ κεγαιχηεξε θίλεζε ζε επηβάηεο, εκπνξεχκαηα θαη νρήκαηα θαη απφ 

απηά νη κεγάιεο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο εθηεινχλ ην 80% πεξίπνπ ηνπ 

ζαιάζζηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ ηνπ λεζηνχ. Δθηφο απφ ηα απηά, ζε φιε ηελ 

Πεξηθέξεηα ππάξρνπλ αξθεηά ιηκάληα κηθξνχ ή κεζαίνπ κεγέζνπο ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κηθξφηεξεο εκπνξηθέο θηλήζεηο ή ιεηηνπξγνχλ σο 

ηρζπφζθαιεο, αιηεπηηθά θαηαθχγηα θαη καξίλεο. 

 

    2.3.1.3 Αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο 

Ζ Κξήηε δηαζέηεη δχν δηεζλή αεξνδξφκηα, ηνπ Ζξαθιείνπ θαη ησλ Υαλίσλ, απφ 

φπνπ εθηεινχληαη θαζεκεξηλά ηαθηηθέο πηήζεηο απφ θαη πξνο ηελ ππφινηπε 

Διιάδα (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Ρφδν) θαη πξνο επξσπατθέο ρψξεο, ελψ ηνπο 

ζεξηλνχο κήλεο εμππεξεηνχλ πηήζεηο (charter θαηά θχξην ιφγν) απφ φιν ηνλ 
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θφζκν. Δπίζεο ππάξρεη θαη ην κηθξφηεξν αεξνδξφκην ηεο εηείαο απφ φπνπ 

εθηεινχληαη πηήζεηο γηα θάπνηεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο κε κηθξά αεξνπιάλα. 

 

ρεηηθά κε ην Γηεζλή Αεξνιηκέλα Ζξαθιείνπ, είλαη ην κεγαιχηεξν αεξνδξφκην 

ηεο Κξήηεο απφ άπνςε επηβαηηθήο θίλεζεο θαη εγθαηαζηάζεσλ θαη απνηειεί 

ηελ θχξηα πχιε εηζφδνπ γηα ηνπο αιινδαπνχο επηζθέπηεο ηεο Κξήηεο. 

Πξφθεηηαη γηα δηεζλή αεξνιηκέλα πνπ εμππεξεηεί επηβαηηθή θίλεζε ηεο ηάμεο 

ησλ 3,5 εθ. επηβαηψλ εηεζίσο θαη ζε εζληθφ επίπεδν είλαη ην δεχηεξν ζε 

αθίμεηο αεξνδξφκην ηεο Διιάδαο, κεηά ην Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελψλ, ελψ 

έξρεηαη πξψην ζε θίλεζε επηβαηψλ µε πηήζεηο charter. Ζ νδηθή ηνπ 

πξνζπέιαζε είλαη εχθνιε θαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηθαλνπνηεηηθέο, ηδηαίηεξα 

κεηά απφ ηνλ πξφζθαην εθζπγρξνληζκφ ηνπ. Παξφια απηά, ηηο πεξηφδνπο 

αηρκήο, φπνπ νη αθίμεηο θαη αλαρσξήζεηο πηήζεσλ charters είλαη 

ζπλερείο, παξνπζηάδεηαη ζπλσζηηζκφο θαη αξθεηή δπζθνιία ζηελ 

εμππεξέηεζε ησλ επηβαηψλ. 

 

  2.3.2 Δλεξγεηαθή ππνδνκή 

Δλεξγεηαθφ δήηεκα θαη ηνπξηζκφο βξίζθνληαη ζε ζρέζε εμάξηεζεο. Ζ 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε πξνυπνζέηεη ελεξγεηαθή επάξθεηα, γηα ηελ εμαζθάιηζε 

πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. Σαπηφρξνλα, ν ηνπξηζκφο απνηειεί ηνλ 

ηνκέα πςειφηεξεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ηεο Κξήηεο, γεγνλφο πνπ 

δηθαηνινγεί ηνπο ηδηαίηεξα πςεινχο ξπζκνχο αχμεζεο ηεο ελεξγεηαθήο 

δήηεζεο θαη ηηο κεγάιεο επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο ζηε δήηεζε, µε ζπλέπεηα 

δπζιεηηνπξγίεο θαη δηαθνπέο ζην ζχζηεκα. 
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Ο ηνκέαο ηεο ελέξγεηαο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ Κξήηε θαζψο δε 

ζπλδέεηαη κε ην δίθηπν κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Κεληξηθήο 

Διιάδαο. χκθσλα µε ηα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηαθνχ Κέληξνπ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Κξήηεο, ζην λεζί ιεηηνπξγνχλ ηξεηο (απφ ην 2005) ζπκβαηηθνί ζηαζκνί 

παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ ηεο ΓΔΖ, ζηελ πεξηνρή ηνπ Αζεξηλφιαθνπ, ησλ 

Ληλνπεξακάησλ θαη ην κηθξφηεξν ηεο Ξπινθακάξαο, πνπ θαιχπηνπλ ηηο 

άκεζεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ λεζηνχ. Δπηπιένλ, δεκηνπξγείηαη ελεξγεηαθφ 

θέληξν ζηελ πεξηνρή Κνξαθηάο, ην νπνίν πξνβιέπεηαη λα ιεηηνπξγεί κε θπζηθφ 

αέξην θαη αλακέλεηαη φηη κεηά ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ ην 2016 (ε ιεηηνπξγία 

ηνπ ζα αξρίζεη ζηαδηαθά απφ ην 2012) λα ιχζεη νξηζηηθά ην ελεξγεηαθφ 

πξφβιεκα ηεο Κξήηεο. Παξάιιεια, ε Κξήηε ζεσξείηαη πξσηνπφξνο ζηελ 

εθκεηάιιεπζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, δεδνκέλνπ θαη ηνπ ζπγθξηηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο πνπ δηαζέηεη (πςειή ειηνθάλεηα, ηζρπξνί άλεκνη). ·ηζη, 

αηνιηθά πάξθα βξίζθνληαη εγθαηαζηεκέλα ζε δηάθνξα ζεκεία ζηελ Κξήηε µε 

θπξηφηεξεο ζπγθεληξψζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο εηείαο Λαζηζίνπ. 

 

 

  2.3.3 Τπνδνκέο πγείαο 

Ζ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο βξίζθεηαη ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν, αθνχ θαιχπηεηαη απφ ην Παλεπηζηεκηαθφ 

Ννζνθνκείν Ζξαθιείνπ (ΠΑ.Γ.Ν.Ζ), ηα Ννκαξρηαθά Ννζνθνκεία,          ηα 

Κέληξα Τγείαο θαη ηα Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία. ε θάζε κεγάιε πφιε (Υαληά, 

Ζξάθιεην, Ρέζπκλν, Άγηνο Νηθφιανο, Νεάπνιε, εηεία θαη Ηεξάπεηξα) εδξεχεη 

Ννζνθνκείν θαη θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ ζε 

επίπεδν λνκνχ. Οη αλάγθεο ζε ηνπηθφ επίπεδν θαιχπηνληαη απφ ηα Κέληξα 
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Τγείαο θαη ηα Πεξηθεξεηαθά ηαηξεία, θαη εθεί ππάξρνπλ ηα κεγάια 

πξνβιήκαηα, ιφγσ έιιεηςεο ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο 

ζηνηρεηψδνπο θηηξηαθήο θαη πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. Οη πεξηπηψζεηο πνπ 

ρξήδνπλ εηδηθήο αληηκεηψπηζεο εμππεξεηνχληαη απφ ηα κεγαιχηεξα 

λνζνθνκεία (ΠΑΓΝΖ, Ννκαξρηαθά) πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε επάξθεηα ζε 

εμνπιηζκφ θαη ηαηξηθφ-λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, γεγνλφο πνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηνλ ππέξθνξην εξγαζίαο θπξίσο ζηα επείγνληα πεξηζηαηηθά. 

Δπίζεο, πέξα απφ ηε δεκφζηα λνζνθνκεία, θαη ζηηο ηέζζεξηο κεγάιεο πφιεηο 

ηεο Κξήηεο ιεηηνπξγνχλ θαη ηδησηηθά ζεξαπεπηήξηα. 

 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο πηινηηθψλ 

πξνγξακκάησλ “ηειεταηξηθήο”, φπσο επίζεο θαη ε πξνζπάζεηα ηδησηηθψλ θαη 

δεκφζησλ θιηληθψλ πνπ εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο θαη 

ζεξαπείαο ρξφλησλ λνζεκάησλ, ζε αζζελείο επηζθέπηεο. Δπηπιένλ, ην 

ΒΔΜΜΟ (Βαξδηλνγηάλλεην Κέληξν Μεηακνζρεχζεσο νθζαικνχ) θαη ηνπ 

Κέληξνπ Αηκνθάζαξζεο ΜΔΟΓΔΗΟ πξνζθέξνπλ πξνγξάκκαηα ηαηξηθνχ 

ηνπξηζκνχ θαη έηζη ν αζζελήο ζπλδπάδεη ηηο δηαθνπέο ηνπ ζε έλα άλεην 

πεξηβάιινλ µε ηελ ζεξαπεία ηεο αζζέλεηαο ηνπ (ζεξαπείεο καηηψλ, 

αηκνθαζάξζεηο, θπζηνζεξαπείεο θ.ιπ.). 
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2.3.4 ΔΗΓΗΚΔ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 

 

ηνλ ηνκέα ησλ εηδηθψλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ ε παξνχζα θαηάζηαζε ζηελ 

Πεξηθέξεηα Κξήηεο έρεη σο εμήο: 

 Ληκέλεο θαθψλ Αλαςπρήο: Λεηηνπξγνχλ νη καξίλεο ηνπ Ζξαθιείνπ θαη 

ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ.  

 πλεδξηαθά Κέληξα: Σελ ηειεπηαία πεληαεηία ηδξχζεθαλ θαη ιεηηνπξγνχλ 

αξθεηά ζπλεδξηαθά θέληξα ζηελ Κξήηε, δίλνληαο ψζεζε ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ. 

 Γήπεδα Γθνιθ: Οινθιεξψζεθε θαη ιεηηνπξγεί κε ρξεκαηνδφηεζε, κέζσ 

ηνπ λφκνπ 2601/98, γήπεδν δεθανρηψ νπψλ ζηελ πεξηνρή Υεξζνλήζνπ 

ηνπ λνκνχ Ζξαθιείνπ, θαζψο θαη έλα άιιν γήπεδν, ελλέα νπψλ ζηελ 

Δινχληα. Δπίζεο, βξίζθνληαη ζηα ζρέδηα θαη ε δεκηνπξγία γεπέδσλ 

γθνιθ ζηνπο λνκνχο Ρεζχκλνπ, Λαζηζίνπ θαη Υαλίσλ. 

 Κέληξα Θαιαζζνζεξαπείαο: ·ρνπλ ηδξπζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ηέηνηα 

θέληξα ζε πνιπηειείο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηνπ λεζηνχ, κέζσ ηνπ 

λφκνπ 2601/98. 

 Κέληξα Πξνπνλεηηθνχ - Αζιεηηθνχ Σνπξηζκνχ: Ηδξχζεθε θαη ιεηηνπξγεί 

πξνπνλεηηθφ - αζιεηηθφ θέληξν, κε ηδησηηθά θεθάιαηα, ζηελ πεξηνρή ησλ 

Γνπβψλ, αλαηνιηθά ηεο πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ. 
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2.4 SWOT ANALYSIS ΣΟ ΝΖΗ ΣΖ ΚΡΖΣΖ 

 

Βάζε ησλ γεσγξαθηθψλ θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο, θαζψο θαη ην επίπεδν ηνπξηζηηθήο 

ηεο αλάπηπμεο, γίλεηαη ε αλάιπζε SWOT γηα ην ζχλνιν ηνπ λεζηνχ. θνπφο 

είλαη λα εκθαληζηνχλ µε ζπλνπηηθφ ηξφπν, νη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο µε βάζε 

ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα ζρεδηαζηεί ε ζηξαηεγηθή ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. 

 

Ζ κέζνδνο SWOT επηηξέπεη ηελ ζχλδεζε ησλ δχν επηπέδσλ αλάιπζεο, 

δειαδή ησλ παξαγφλησλ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Καη ζηα δχν επίπεδα (εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ) θαηαγξάθνληαη ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα γηα ηελ πεξηνρή θαη πην ζπγθεθξηκέλα : 

 

 

 

 

 

  Α. Δζσηεξηθό πεξηβάιινλ 

  1. Γπλάκεηο (Strengths): Πξφθεηηαη γηα ηηο ζπλζήθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο ίδηαο ηεο πεξηνρήο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα θαη 

ζρεηίδνληαη άκεζα µε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ δηαζέηεη ε πεξηνρή, ράξε ζηα 

νπνία ππάξρνπλ πξαγκαηηθέο πξννπηηθέο αλαβάζκηζεο ηνπ ηνπξηζκνχ. Σα 

πιενλεθηήκαηα απηά αθνξνχλ ηνπο πφξνπο, ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο, 

ηελ νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηάξζξσζε ηνπ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ ηζηνχ, 

θαη φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 
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απνδνηηθφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη ηελ πνιηηηζηηθή 

θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί. 

  2. Αδπλακίεο (Weakness): Πξφθεηηαη γηα ηηο ζπλζήθεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ίδηαο ηεο πεξηνρήο πνπ εκπνδίδνπλ ή αληαλαθινχλ ηελ 

αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα. Οη παξάγνληεο απηνί, µε ηελ αξλεηηθή ηνπο 

επηξξνή, κεηψλνπλ ηελ απφδνζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα είηε νξηζκέλσλ είηε 

φισλ ησλ παξακέηξσλ πνπ ζπλδένληαη µε ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη 

ηαπηφρξνλα θαηαγξάθνληαη σο πξνβιήκαηα γηα ηελ πεξηνρή. Ίπσο θαη γηα 

ηα πιενλεθηήκαηα έηζη θαη νη αδπλακίεο ζπζρεηίδνληαη µε φινπο ηνπο 

παξάγνληεο πνπ άκεζα ή έκκεζα επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επνκέλσο ηηο δπλαηφηεηεο βειηίσζήο ηνπο. 

 

  Β. Δμσηεξηθό επίπεδν 

  3. Δπθαηξίεο (Opportunities): Πξφθεηηαη γηα ηηο ηξέρνπζεο θαζψο θαη 

κειινληηθέο ζπλζήθεο ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο, αιιά θαη ηνπ “γεληθνχ 

πεξηβάιινληνο” ζην νπνίν εληάζζεηαη ε πεξηνρή κειέηεο. Οη παξάγνληεο 

απηνί έρνπλ ή ηείλνπλ λα έρνπλ ζεηηθή επηξξνή ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία 

θαη βνεζνχλ ηηο εζσηεξηθέο πξνζπάζεηεο εκπινπηηζκνχ ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο θαη ηεο απαζρφιεζεο θαη επνκέλσο ζηε βειηίσζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο. 

  4. Απεηιέο (Threats): Πξφθεηηαη ζε αληίζεζε µε ηελ πξνεγνχκελε 

νκάδα, γηα ηηο ηξέρνπζεο ή κειινληηθέο ζπλζήθεο ηνπ “γεληθνχ 

πεξηβάιινληνο” πνπ αζθνχλ αξλεηηθή επηξξνή ζηηο πξνζπάζεηεο 

αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο πεξηνρήο. Δπηπιένλ, απεηινχλ 

ηελ βηψζηκε αλάπηπμε ηεο µε ηελ έλλνηα φηη, άιινηε δεκηνπξγνχλ λέεο 



 44 

κνξθέο πξνβιεκάησλ ζηελ κέρξη ζήκεξα νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαη άιινηε δπζθνιεχνπλ ηηο πξνζπάζεηεο γηα 

κειινληηθή βειηίσζε ηνπο. 

Δλ ζπλερεία αθνινπζεί ν ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο ηεο αλάιπζεο SWOT θαη 

ζηηο επφκελεο ελφηεηεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα νη δπλάκεηο, νη 

αδπλακίεο, νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο γηα ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο σο 

ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο. 

ΠΗΝΑΚΑ 2.1, SWOT Analysis 

Γπλάκεηο (Strengths) 

1. Γεσγξαθηθή ζέζε 
2. Κιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο 
3. Φπζηθνί & αλζξσπνγελείο πφξνη 
4. Χξηκφηεηα ηνπηθήο θνηλσλίαο 
5. Ηζρπξή ηνπηθή νηθνλνκία 
6. Ηζρπξφ αλαπηπμηαθφ πεξηβάιινλ 
7. Δπαξθείο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο 

θαη ππεξεζίεο 
8. Δπαξθείο ππνζηεξηθηηθέο 

ππνδνκέο 
9. Θέζε ζηελ παγθφζκηα ηνπξηζηηθή 

αγνξά 
10. πγθξνηεκέλε δηαθεκηζηηθή εηθφλα 
11. Τςειή ηνπξηζηηθή δήηεζε 

 

Αδπλακίεο (Weaknesses) 

1. Δπνρηθφηεηα 
2. Τςειφο βαζκφο εμάξηεζεο απφ 

Tour Operators ηνπ εμσηεξηθνχ 
3. Αλεπάξθεηα εηδηθψλ ηνπξηζηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ 
4. ·ιιεηςε ζπλελλφεζεο & εληαίαο 

ζηξαηεγηθήο 
5. Αλεμέιεγθηε ηδησηηθή επελδπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα 
6. Άληζε ζπγθέληξσζε ηνπξηζηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ππνδνκψλ 
7. Αλεπάξθεηα ηερληθψλ ππνδνκψλ 

(πεξηβάιινληνο) 
8. Τζηέξεζε ζηελ απνξξφθεζε & 

αμηνπνίεζε Δπξσπατθψλ 
θνλδπιίσλ 

Δπθαηξίεο (Opportunities) 

1. Άλνηγκα λέσλ αγνξψλ 
2. Απμεηηθή ηάζε ηνπ εγρψξηνπ 

ηνπξηζκνχ 
3. Γηείζδπζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ 

ηνπξηζκφ 
4. Αλαηίκεζε ηνπ δνιαξίνπ έλαληη 

ηνπ επξψ 
5. Ζ δηαθεκηζηηθή πξνβνιή ηνπ 

ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ 
6. Οινθιήξσζε βαζηθψλ ηερληθψλ 

ππνδνκψλ 
7. Αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 

ηνπξηζκνχ 
8. Πξνψζεζε ηεο “Κξεηηθήο 

Απεηιέο (Threats) 

1. Ηζρπξφο αληαγσληζκφο 
2. Γηάθνξα ηπραία γεγνλφηα πνπ 

έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηνλ 
ηνπξηζκφ 

3. ·ιιεηςε ρσξνηαμηθνχ 
ζρεδηαζκνχ 

4. Ακέιεηα ξχζκηζεο πνιενδνκηθψλ 
εθθξεκνηήησλ απφ ην ΤΠΔΥΧΓΔ 

5. Τςειέο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο 
6. Με επαηζζεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο ζε ζέκαηα 
ηνπξηζκνχ 

7. ·ιιεηςε αλψηεξεο θαη αλψηαηεο 
ηνπξηζηηθήο εθπαίδεπζεο 
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δηαηξνθήο” σο ηνπξηζηηθφο πφξνο 
9. Αλαπηπμηαθνί λφκνη  
10. Θεηηθφ ρξεκαηνδνηηθφ πεξηβάιινλ 
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2.4.1 ΓΤΝΑΜΔΗ (Strengths) 

 

1. Γεσγξαθηθή ζέζε: Ζ Κξήηε ηνπνζεηεκέλε ζηε κέζε ηεο Μεζνγείνπ 

δηαζέηεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη πνιιψλ ηνπξηζηηθψλ 

πξννξηζκψλ παγθνζκίσο. Δπίζεο, δηαηεξεί ην λεζηψηηθν ραξαθηήξα 

ηεο, δηαζέηνληαο πνιιά ρηιηφκεηξα αθηνγξακκήο, ελψ ιφγσ ηνπ 

κεγέζνπο ηεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα θαη γηα δξαζηεξηφηεηεο επεηξσηηθψλ 

πεξηνρψλ. 

2. Κιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο: Γηαζέηεη άξηζην θιίκα µε ηα πςειά 

πνζνζηά ειηνθάλεηαο ζηελ Δπξψπε, µε θαινθαίξη πνπ μεθηλά απφ 

ηνλ Απξίιην θαη θζάλεη έσο ηνλ Οθηψβξην θαη ηαπηφρξνλα µε πνιχ ήπην 

ρεηκψλα. 

3. Τςειό επίπεδν θαη πιήζνο θπζηθώλ θαη αλζξσπνγελώλ πόξσλ: 

Μνλαδηθφ θπζηθφ πεξηβάιινλ (εζληθφο δξπκφο, κεγάινο αξηζκφο 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη πεξηνρψλ θπζηθνχ θάιινπο, πινχζηα 

ηνπηθή παλίδα θαη ρισξίδα, ζπάληα νηθνζπζηήκαηα) θαη πινχζην 

αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ (παγθφζκηαο θήκεο θαη ζπνπδαηφηεηαο 

αξραηνινγηθά κλεκεία, παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, κνλαδηθφηεηα εζψλ, 

εζίκσλ θαη θηιφμελε αηκφζθαηξα) ζπλζέηνπλ έλα κείγκα δπλαηψλ 

πφισλ έιμεο επηζθεπηψλ απφ φιν ηνλ θφζκν. 

4. Χξηκόηεηα ηνπηθήο θνηλσλίαο: Δμνηθεησκέλνο πιεζπζκφο µε ην 

θαηλφκελν ηνπ ηνπξηζκνχ - ψξηκνο ζπλαηζζεκαηηθά (ςπρνινγηθά) 

γηα λα απνδερζεί θαη λα ζηεξίμεη ηελ πθηζηάκελε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. 
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5. Ηζρπξή ηνπηθή νηθνλνκία: Ηζρπξή νηθνλνκία, ηθαλή λα ζηεξίμεη 

επελδπηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη λα δψζεη επηπιένλ ψζεζε ζηελ 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε 

6. Ηζρπξό αλαπηπμηαθό πεξηβάιινλ: Τπάξρεη ην θαηάιιειν ππφβαζξν 

γηα ηελ επίηεπμε κηαο πξνγξακκαηηζκέλεο θαη θαιά ζηνρεπκέλεο 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. Γξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζέκαηα ηνπξηζκνχ 

εθηφο απφ ηνπο ακηγείο ηνπξηζηηθνχο θνξείο (ΔΟΣ, Ννκαξρηαθέο 

Δπηηξνπέο Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο) θαη άιινη δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί 

θνξείο. 

7. Δπαξθείο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο: Ζ Κξήηε δηαζέηεη 

πςειήο πνηφηεηαο θαη πνηθηιία μελνδνρείσλ θαη θαηαιπκάησλ γηα 

ηνπξίζηεο φισλ ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ηάμεσλ, γλσζηά γηα 

ην πνιχ θαιφ επίπεδν ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ. Δπίζεο, ππάξρεη 

επάξθεηα ινηπψλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ (αλαςπρήο, ελνηθίαζεο 

απηνθηλήησλ, θιπ) ζε θάζε επίπεδν. 

8. Δπαξθείο ππνζηεξηθηηθέο ππνδνκέο: Λεηηνπξγνχλ θαη είλαη ζε 

ζηάδην βειηίσζεο θαη επέθηαζεο ηερληθέο ππνδνκέο κεηαθνξψλ 

(εζληθφ θαη επαξρηαθφ δίθηπν) θαη πεξηβάιινληνο (ζηαζκνί βηνινγηθνχ 

θαζαξηζκνχ θαη ΥΤΣΑ). Με βάζε ηελ πθηζηάκελε ηνπξηζηηθή θίλεζε 

επαξθνχλ (νξηαθά βέβαηα ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο) γηα λα 

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο. 

9. Θέζε ζηελ παγθόζκηα ηνπξηζηηθή αγνξά: Καηέρεη πξσηεχνπζα 

ζέζε ζηνλ ηνκέα ηνπ καδηθνχ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ ησλ 3S 

(ήιηνπ, ζάιαζζαο, άκκνπ), κεηαμχ άιισλ πεξηνρψλ µε θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά ζηε Μεζνγεηαθή ιεθάλε. 
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10. πγθξνηεκέλε δηαθεκηζηηθή εηθόλα: Σν λεζί ηεο Κξήηεο έρεη 

θαζηεξσζεί παγθνζκίσο σο παξαδνζηαθφο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο θαη 

έρεη δηακνξθψζεη ηελ εηθφλα ελφο αζθαινχο θαη θηιηθνχ ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ. 

11. Τςειή ηνπξηζηηθή δήηεζε: Ζ Κξήηε έρεη πνιχ πςειή ηνπξηζηηθή 

δήηεζε µε αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 10% αλά δεθαεηία, µε θπξηφηεξεο 

ρψξεο πξνέιεπζεο ηηο Δπξσπατθέο. Δίλαη ν πξψηνο ηνπξηζηηθφο 

πξννξηζκφο ηεο Διιάδαο ζε φ,ηη αθνξά ηηο δηαλπθηεξεχζεηο, κε 

πιεξφηεηεο πνπ θαηά ηε ηνπξηζηηθή πεξίνδν (Απξίιην-Οθηψβξην) 

θπκαίλνληαη απφ 75 έσο θαη 110%). Σέινο έρεη πςειφ πνζνζηφ 

επαλαιακβαλφκελνπ ηνπξηζκνχ (41% ην 1998) θαη πςειφ πνζνζηφ 

εθπιήξσζεο ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ ηνπξηζηψλ (86%), γεγνλφηα πνπ 

θαλεξψλνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επηζθεπηψλ θαη δίλνπλ ζην λεζί 

ζεκαληηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

 

2.4.2 ΑΓΤΝΑΜΗΔ (Weaknesses) 

 

1. Δπνρηθόηεηα: Ζ Κξήηε, φπσο θαη νη πεξηζζφηεξνη κεζνγεηαθνί 

πξννξηζκνί, αληηκεησπίδεη έληνλν πξφβιεκα ζηελ επηκήθπλζε ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο. Απηή ε επνρηθφηεηα είλαη ζπλέπεηα α) ηνπ 

καδηθνχ ηνπξηζκνχ ηνπ ήιηνπ θαη ηεο ζάιαζζαο πνπ πεξηνξίδεηαη ην 

πνιχ ζε 6-7 κήλεο ην ρξφλν, β) ηεο µε επαξθνχο αμηνπνίεζεο θαη 

αλάδεημεο ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ελδνρψξαο, ηα νπνία 

είλαη ηθαλά λα ζηεξίμνπλ έλαλ ηνπξηζκφ 12 κελψλ (π.ρ. νξεηλφο 
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ηνπξηζκφο, νηθνηνπξηζκφο) θαη γ) ηεο έιιεηςεο ππνδνκψλ 

ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ (π.ρ. αζιεηηθφο). 

2. Τςειόο βαζκόο εμάξηεζεο από ηνπο κεγάινπο Tour Operators 

ηνπ εμσηεξηθνύ: Σν ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο Κξήηεο είλαη ηδηαίηεξα 

επάισην ζε εμσηεξηθέο επηδξάζεηο θαη εμαξηάηαη ζρεδφλ απφιπηα 

απφ ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο ησλ κεγάισλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ ηεο 

Δπξψπεο, ιφγσ α) έιιεηςεο θεληξηθνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 

πξνγξακκαηηζκνχ, β) έιιεηςεο ζπζηεκαηηθήο θεληξηθήο ηνπξηζηηθήο 

πνιηηηθήο θαη γ) εμάξηεζεο απφ ηελ πξαθηηθή ησλ πηήζεσλ charters 

πνπ ειέγρνληαη θαη΄ απνθιεηζηηθφηεηα απφ ηνπο Tour Operators. 

3. Αλεπάξθεηα εηδηθώλ ηνπξηζηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ: Ίπσο έρεη 

αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, νη εηδηθέο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο 

ηεο Κξήηεο (π.ρ. καξίλεο, γήπεδα γθνιθ, ζπλεδξηαθά θέληξα θιπ), 

θξίλνληαη αλεπαξθείο, βνεζψληαο έηζη ην πξφβιεκα ηεο επνρηθφηεηαο 

θαη ζηεξψληαο απφ ην λεζί ηε δπλαηφηεηα λα εθκεηαιιεπηεί ηνπξηζκφ 

πςεινχ επηπέδνπ. 

4. Έιιεηςε ζπλελλόεζεο & εληαίαο ζηξαηεγηθήο: Ο θιάδνο ηνπ 

ηνπξηζκνχ αλ θαη ζεσξείηαη εζληθή ππφζεζε εληνχηνηο ζηεξείηαη 

αθφκε ελφο εληαίνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ ζα ηνπ δψζεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζεη ζε πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν, ηηο 

κεγάιεο πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ν θιάδνο. ε πάξα πνιιέο 

πεξηπηψζεηο εληνπίδνληαη αληίζεηα απφ ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα παξά ηελ πξνζπάζεηα πνιιψλ θνξέσλ, εηδηθψλ θαη µε 

ζε ζέκαηα ηνπξηζκνχ, ιφγσ αθξηβψο ηεο έιιεηςεο εληαίαο ζηξαηεγηθήο 

θαη ζπληνληζκέλνπ ζρεδηαζκνχ (π.ρ. πνιηηηθή πξνβνιήο θάλεη 



 50 

ηαπηφρξνλα ν ΔΟΣ, νη ΟΣΑ θαη άιινη θνξείο ρσξίο πξνεγνχκελε 

ζπλελλφεζε κεηαμχ ηνπο γηα ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηνπο ζηφρνπο 

ψζηε λα ππάξρεη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαη φρη επηθάιπςε φπσο ζπρλά 

ζπκβαίλεη). 

5. Αλεμέιεγθηε ηδησηηθή επελδπηηθή δξαζηεξηόηεηα: Σν πξφβιεκα 

απηφ έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ πεξίνδν πνπ ε Κξήηε εληνπίζζεθε θαη 

αλαδείρζεθε σο ζεκαληηθφο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο, νπφηε θαη ε 

αληαπφθξηζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ήηαλ κελ άκεζε, αιιά αλεμέιεγθηε 

θαη άλαξρε. πλέπεηα απηνχ ήηαλ φηη κέζα ζε δχν δεθαεηίεο νη 

αλεθκεηάιιεπηεο παξαιηαθέο εθηάζεηο θηινμέλεζαλ μελνδνρεηαθέο 

κνλάδεο θαη θαηαιχκαηα, θαζψο θαη θάζε άιινπ είδνπο ηνπξηζηηθέο 

ππνδνκέο, άλαξρα θαη αλεμέιεγθηα δνκεκέλεο, αιινηψλνληαο έηζη ην 

θξεηηθφ ηνπίν θαη πξνμελψληαο αλεπαλφξζσηεο βιάβεο ζην θπζηθφ 

θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ.  

6. Άληζε ζπγθέληξσζε ηνπξηζηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ππνδνκώλ: 

Παξαηεξείηαη ζπγθέληξσζε ηνπξηζηηθψλ ξνψλ θαη ζπλεπψο 

ηνπξηζηηθψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ ππνδνκψλ θαη εμππεξεηήζεσλ ζε 

παξαζαιάζζηεο θπξίσο πεξηνρέο ηνπ βφξεηνπ άμνλα θαη ζε νξηζκέλεο 

πεξηνρέο ησλ λνηίσλ παξαιίσλ. ·ηζη δεκηνπξγνχληαη πεξηνξηζκνί 

αλάπηπμεο ηεο ελδνρψξαο, ιφγσ αλεπάξθεηαο βαζηθψλ ππνδνκψλ 

θαη δπζθνιία δηάρπζεο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο απφ ηηο ηνπξηζηηθέο 

πεξηνρέο πξνο απηή, ιφγσ εγγελψλ ειιείςεψλ ηεο. 

7. Αλεπάξθεηα ηερληθώλ ππνδνκώλ (πεξηβάιινληνο): Σέηνηεο 

αλεπάξθεηεο εληνπίδνληαη α) ζε πεξηνρέο πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ ή 

ππνιεηηνπξγνχλ ζηαζκνί βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη ΥΤΣΑ ή δελ 
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θαιχπηνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο ππνδνκέο γεηηνληθψλ πεξηνρψλ θαη β) 

ζε πεξηπηψζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ νη ελ ιφγσ ππνδνκέο αιιά ν αξηζκφο 

ρξεζηψλ (π.ρ. ιφγσ ηεο απμεκέλεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο) ππεξβαίλεη ηα 

φξηα ηεο εμππεξέηεζεο ησλ ππνδνκψλ απηψλ. 

8. Τζηέξεζε ζηελ απνξξόθεζε & αμηνπνίεζε Δπξσπατθώλ 

θνλδπιίσλ: Σν ζεκείν απηφ αθνξά ηελ κεξηθή ή “ηεο ηειεπηαίαο 

ζηηγκήο” απνξξφθεζε ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ, παξά ην γεγνλφο 

φηη ε Κξήηε έξρεηαη πξψηε ζε απνξξνθεηηθφηεηα θνλδπιίσλ ζηελ 

Διιάδα. Απηή ε πζηέξεζε νθείιεηαη: α) ζηελ έιιεηςε έγθαηξεο, 

ζηνρεπκέλεο θαη πξνγξακκαηηζκέλεο δξάζεο ησλ εκπιεθφκελσλ 

µε ηνλ ηνπξηζκφ θνξέσλ θαη β) ζηελ έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο θαη 

δηαξθνχο ππνζηήξημεο θαη ζπληνληζκνχ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ θαη 

ηνπ ηδησηηθνχ θνξέα.  

 

2.4.3 ΔΤΚΑΗΡΗΔ (Opportunities) 

 

1. Άλνηγκα λέσλ αγνξώλ: Σα ηειεπηαία ρξφληα, εθηφο απφ ηηο 

παξαδνζηαθέο αγνξέο (Γεξκαλία, Μ. Βξεηαλία, θιπ), έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί λέεο αγνξέο, φπσο νη ρψξεο ηεο Αλαη. Δπξψπεο, ε 

Ρσζία θαη άιιεο, πνπ δείρλνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ Κξήηε σο 

ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. 

2. Απμεηηθή ηάζε ηνπ εγρώξηνπ ηνπξηζκνύ: Σν γεγνλφο απηφ, 

δεδνκέλνπ θαη ηνπ φηη γηα ην έηνο 2000 ην 15,2% ησλ αθίμεσλ ζηελ 

Κξήηε ήηαλ εκεδαπνί, απνηειεί ζεκαληηθή εμέιημε δηφηη, εθηφο ησλ 

άιισλ, ν εγρψξηνο ηνπξηζκφο θαηαλαιψλεη πεξηζζφηεξν θαηά ηε 
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δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηνπ. Μάιηζηα, ν εγρψξηνο ηνπξηζκφο ζηελ 

Κξήηε αλακέλεηαη λα απμεζεί ηα επφκελα ρξφληα ιφγσ ηνπ φηη: α) ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ην 95,5% ησλ Διιήλσλ παξακέλεη ζηε ρψξα ηνπ γηα 

δηαθνπέο β) 8 ζηνπο 10 ·ιιελεο πξνηηκνχλ ηηο δηαθνπέο ηνπ ήιηνπ θαη 

ηεο ζάιαζζαο, γ)  ε αμηνπηζηία θαη ε πνιχ θαιή θαηάζηαζε ησλ 

αθηνπιντθψλ ζπγθνηλσληψλ ηεο Κξήηεο ηεο δίλεη ζεκαληηθφ 

πιενλέθηεκα έλαληη ησλ άιισλ πξννξηζκψλ ηεο Διιάδαο (Κπθιάδεο, 

Γσδεθάλεζα θιπ). 

3. Γηείζδπζε λέσλ ηερλνινγηώλ ζηνλ ηνπξηζκό: Με ηελ είζνδν ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ (πξνβνιή κέζσ Internet, 

e-booking θιπ) δίλνληαη δπλαηφηεηεο ψζηε λα κεησζεί ε εμάξηεζε ησλ 

μελνδνρείσλ, θαη γεληθφηεξα ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο Κξήηεο απφ ηνπο Tour 

Operators ηνπ εμσηεξηθνχ. Δπίζεο, ε Πεξηθέξεηα Κξήηεο δηαζέηεη 

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ιφγσ ηεο χπαξμεο Σερλνινγηθψλ θαη 

Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (ΗΣΔ, Σερλνινγηθφ Πάξθν, Παλεπηζηήκην, 

Πνιπηερλείν), ηα νπνία ήδε έρνπλ λα επηδείμνπλ ζεκαληηθφ έξγν ζηνλ 

ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, φπσο πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ειεθηξνληθέο 

βάζεηο δεδνκέλσλ, πξσηνπνξηαθέο δξάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο πνπ 

ζπλδένληαη µε ηνλ ηνπξηζκφ θιπ. 

4. Ζ δηαθεκηζηηθή πξνβνιή ηνπ ειιεληθνύ ηνπξηζκνύ: Ζ έληνλε 

θηλεηηθφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο ζε ζέκαηα 

επηθνηλσλίαο θαη πξνβνιήο ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ, είρε εκθαλή 

απνηειέζκαηα γηα ηελ πεξίνδν ηνπ 2005 ελψ αλακέλνληαη αθφκα 

κεγαιχηεξα νθέιε γηα ηα επφκελα έηε. 
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5. Οινθιήξσζε βαζηθώλ ηερληθώλ ππνδνκώλ: Σεξάζηηαο ζεκαζίαο 

γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ είλαη ε νινθιήξσζε βαζηθψλ 

ππνδνκψλ, φπσο π.ρ. κνλάδσλ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, ΥΤΣΑ, 

έξγσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, ηνπ αεξνδξνκίνπ ηεο εηείαο θαη 

άιια. 

6. Αλάπηπμε ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ: Σα ηειεπηαία ρξφληα 

παξαηεξνχληαη ζηελ Πεξηθέξεηα ηάζεηο αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ ηνπξηζκνχ, νη νπνίεο εάλ αμηνπνηεζνχλ θαηάιιεια ζα 

ζπκβάινπλ ζηελ αλάδεημε θαη αλάπηπμε αλαμηνπνίεησλ πεξηνρψλ ηεο 

Κξεηηθήο ελδνρψξαο, ιεηηνπξγψληαο αλαζρεηηθά ζηηο ηάζεηο 

εγθαηάιεηςήο ηεο θαη κεηψλνληαο ην πξφβιεκα ηεο επνρηθφηεηαο. 

7. Πξνώζεζε ηεο “Κξεηηθήο δηαηξνθήο” σο ηνπξηζηηθόο πόξνο: Σα 

ηειεπηαία ρξφληα ε γαζηξνλνκία απνθηά νινέλα θαη κεγαιχηεξε ζέζε 

ζηελ δηεζλή ηνπξηζηηθή αγνξά θαη αλαδεηθλχεηαη σο ηνπξηζηηθφ πξντφλ 

µε πςειή πξνζηηζέκελε αμία. Σα θξεηηθά πξντφληα θαη ε θξεηηθή 

θνπδίλα δηεθδηθνχλ ζεκαληηθφ κεξίδην ζε απηήλ, ιφγσ ηεο 

αλαγλσξηζκέλεο πςειήο ηνπο πνηφηεηαο θαη ησλ επεξγεηηθψλ ηνπο 

επηδξάζεσλ ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ θαη πξέπεη ηα μελνδνρεία λα 

εθκεηαιιεπηνχλ απηφ ην “λέν πξντφλ”. 

8.  Αλαπηπμηαθνί λόκνη: Κάζε λένο αλαπηπμηαθφο λφκνο δίλεη ψζεζε 

ζηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Με θάζε λέν 

αλαπηπμηαθφ λφκν δεκηνπξγείηαη έλα επλντθφ επελδπηηθφ πεξηβάιινλ 

γηα ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηεο Κξήηεο. ·ηζη πξνβιέπεηαη ε 

ελίζρπζε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα µε ζηφρν ηε 

κείσζε ηεο επνρηθφηεηαο, ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο, ηε 
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δηαζχλδεζε µε ηνλ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ηνκέα, ηε δηαζχλδεζε 

µε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ παξάδνζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ. 

 

2.4.4 ΑΠΔΗΛΔ (Threats) 

 

1. Ηζρπξόο αληαγσληζκόο: Απεηιή, (βέβαηα ηαπηφρξνλα ζα κπνξνχζε 

λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο θίλεηξν-πξφθιεζε) γηα ηελ πην νινθιεξσκέλε 

θαη πνηνηηθή αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Κξήηε, απνηειεί ν δηεζλήο 

αληαγσληζκφο νινέλα απμάλεηαη θαη πξνέξρεηαη απφ: α)ηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο πνπ πξνζθέξνπλ πνιχ πςειφ επίπεδν 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ζην νπνίν ε Πεξηθέξεηα Κξήηεο πξέπεη λα 

”απαληήζεη” άκεζα µε αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ, αλσδνκψλ θαη 

ππεξεζηψλ ηεο, β) απφ αλεξρφκελνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο 

πνπ  δηαζέηνπλ παξζέλν θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ θαη 

πξνζειθχνπλ ηελ νινέλα απμαλφκελε κεξίδα ησλ ηνπξηζηψλ πνπ 

αλαδεηνχλ ηε “δηαθνξεηηθφηεηα” ζηνλ ηφπν πνπ επηζθέπηνληαη, γ) απφ 

άιινπο πξννξηζκνχο ηεο Μεζνγείνπ, νη νπνίνη δηαζέηνπλ παξφκνην 

ηνπξηζηηθφ “πξνθίι”, αιιά µε πςειφηεξε πνηφηεηα ππνδνκψλ θαη 

ππεξεζηψλ θαη κεγαιχηεξε δηείζδπζε ζηελ αγνξά. 

2. Γηάθνξα ηπραία γεγνλόηα πνπ έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηνλ 

ηνπξηζκό: Σπραία γεγνλφηα φπσο θπζηθέο θαηαζηξνθέο, επηδεκίεο, 

ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο θαη άιια, κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηα έζνδα ηνπ 

θιάδνπ θαη, ην θπξηφηεξν, λα θαηαζηξέςνπλ ηελ θαιή εηθφλα ηεο 

Κξήηεο σο ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. 
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3. Έιιεηςε ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ: Ζ έιιεηςε ρσξνηαμηθνχ 

ζρεδηαζκνχ επλνεί ηελ απζαηξεζία θαη ηελ αηζζεηηθή ππνβάζκηζε 

πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ζεκεξηλή εηθφλα ηνπ νηθηζηηθνχ θαη 

αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο ησλ πεξηνρψλ ηεο Κξήηεο. Δδψ λα 

ζεκεησζεί φηη απηή ε έιιεηςε εκπνδίδεη θαη λνκηθά ηελ άξζε ηνπ 

θνξεζκνχ ζηε Κξήηε, δεκηνπξγψληαο ζνβαξά εκπφδηα ζηελ 

δεκηνπξγία λέσλ πνιπηειψλ κνλάδσλ θαη άιισλ ηνπξηζηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, αιιά θαη ζέηνληαο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, αλελεξγφ 

ηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν. Δπίζεο, αληίζηνηρε πζηέξεζε θαηαγξάθεηαη ζε 

επίπεδν λνκηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αλάδεημε - αμηνπνίεζε θαη 

παξάιιειε πξνζηαζία ησλ νηθνηφπσλ, ε νπνία είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πξφθιεζε 

αλεπαλφξζσησλ βιαβψλ ζε νηθνζπζηήκαηα πςειήο αμίαο (π.ρ. 

Διαθνλήζη, Πξέβειε, Βάη). 

4. Ακέιεηα ξύζκηζεο πνιενδνκηθώλ εθθξεκνηήησλ ησλ μελνδνρείσλ 

από ην ΤΠΔΥΧΓΔ: Σν ζέκα ηεο ακέιεηαο ηεο ξχζκηζεο απφ ην 

αξκφδην ππνπξγείν ησλ πνιενδνκηθψλ εθθξεκνηήησλ πνπ 

ηαιαηπσξνχλ πεξηζζφηεξα απφ 5.000 ειιεληθά μελνδνρεία, δεκηνπξγεί 

ζπρλά πξνβιήκαηα ζηε λνκηκφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ 

απηψλ, ελψ παξάιιεια δεκηνπξγεί πξφζθνξν έδαθνο γηα εθβηαζκνχο. 

5. Τςειέο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο: Οη πςειέο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πνπ 

πιεξψλνπλ ηα μελνδνρεία, νη νπνίεο είλαη νη πςειφηεξεο κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ ηεο Δ.Δ., απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη εκπνδίδνπλ ηε 

δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο. 
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6. Με επαηζζεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζε ζέκαηα 

ηνπξηζκνύ: πρλά νη θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαη θπξίσο νη 

δήκνη, δελ αληηκεησπίδνπλ ηα μελνδνρεία, θαη γεληθφηεξα ηνλ ηνπξηζκφ, 

κε ηε δένπζα ζνβαξφηεηα. ·ηζη είλαη αξθεηά ζπρλφ ην θαηλφκελν νη 

δήκνη λα αδηαθνξνχλ γηα ηελ εθηέιεζε βαζηθψλ έξγσλ ππνδνκήο ή λα 

μεθηλνχλ ζε ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο ηερληθά έξγα, πνπ ζα κπνξνχζαλ κε 

ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ λα είραλ γίλεη λσξίηεξα (π.ρ. 

αζθαιηνζηξψζεηο, έξγα χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, θιπ), ελ κέζσ ηεο 

ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, δπζρεξαίλνληαο ηε ιεηηνπξγία ησλ ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη δεκηνπξγψληαο άζρεκε εηθφλα ζηνπο ηνπξίζηεο. 

7. Έιιεηςε αλώηεξεο θαη αλώηαηεο ηνπξηζηηθήο εθπαίδεπζεο: Ζ 

ιχζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο, κε ηε δεκηνπξγία ηνπξηζηηθψλ ηκεκάησλ 

ζε  παλεπηζηήκηα θαη ζε ΣΔΗ ηεο Κξήηεο θαη άιισλ πεξηνρψλ ηεο 

ρψξαο, ζα πξφζθεξε ζηελ αγνξά αμηφινγα ζηειέρε πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

θαη λα δηαρεηξηζηνχλ θαιχηεξα ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3   

ΣΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΠΡΟΨΟΝ ΣΟΤ ΡΔΘΤΜΝΟΤ 

Σν Ρέζπκλν είλαη ε πξσηεχνπζα ηνπ νκψλπκνπ λνκνχ θαη ε ηξίηε ζε κέγεζνο 

πφιε ηεο Κξήηεο, θηηζκέλε κεηαμχ δχν άιισλ κεγάισλ πφιεσλ, ηνπ 

Ζξαθιείνπ πνπ είλαη αλαηνιηθά (78 ρκ) θαη ησλ Υαλίσλ πνπ είλαη δπηηθά (58 

ρκ). Βξίζθεηαη θαηά κήθνο ηεο βφξεηαο αθηήο ζρεδφλ ζηε κέζε ηνπ λεζηνχ θαη 

ε αλάπηπμή ηνπ γίλεηαη θαηά κήθνο ηεο παξαιίαο απηήο. ηα αλαηνιηθά ηνπ 

έρεη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο παξαιίεο άκκνπ ζηελ Κξήηε (12 ρκ) θαη ζηα 

δπηηθά κηα βξαρψδε αθηή πνπ ηειεηψλεη ζηελ αξρή κηαο άιιεο κεγάιεο 

παξαιίαο άκκνπ έθηαζεο 10 ρκ. 

Σν θιίκα είλαη ζεξκφ θαη κεζνγεηαθφ. Σα θαινθαίξηα επηθξαηεί δέζηε θαη 

πγξαζία κε ηε ζεξκνθξαζία λα θπκαίλεηαη απφ 26-32 C. Καηά ηνπο 

ρεηκεξηλνχο κήλεο ε ζεξκνθξαζία θηάλεη κέρξη ηνπο 14΅C ελψ ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηξνχ είλαη νη ηζρπξνί βφξεηνη θαη λφηηνη άλεκνη θαη ε 

καθξά πεξίνδνο βξνρνπηψζεσλ. 

ην Ρέζπκλν κπνξεί λα θηάζεη θαλείο απ' επζείαο κε πινίν αθνχ ππάξρεη 

άκεζε ζχλδεζε θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο απφ ην ιηκάλη ηνπ Ρεζχκλνπ 

ζηνλ Πεηξαηά κε θαζεκεξηλά δξνκνιφγηα πνπ εθηεινχλ απηή ηε γξακκή. Ζ 

πφιε δελ έρεη αεξνδξφκην αιιά εμππεξεηείηαη απφ ηνπο αεξνιηκέλεο ησλ 

Υαλίσλ θαη Ζξαθιείνπ θαη κε ηα ππεξαζηηθά  ιεσθνξεία ηνπ ΚΣΔΛ γίλνληαη νη 

κεηαθηλήζεηο απφ ηηο πφιεηο απηέο  ζην Ρέζπκλν. 

 

ε γεληθέο γξακκέο κπνξνχκε λα πνχκε πσο ελψ ην Ρέζπκλν θαίλεηαη ζαλ 

κηα κηθξή πφιε, πνπ αλήθεη ζ' έλα λνκφ ν νπνίνο θαληάδεη ζηνλ θάζε 

επηζθέπηε σο ν πην νξεηλφο θαη επνκέλσο ν θησρφηεξνο ίζσο, λνκφο ηεο 

Κξήηεο ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή. Ο Γήκνο Ρεζχκλεο είλαη 

κηα δπλακηθά αλαπηπζζφκελε πεξηνρή,  ε πφιε ηνπ Ρεζχκλνπ βξίζθεηαη 

ζρεδφλ ζην κέζν ηνπ βφξεην Άμνλα ηνπ λεζηνχ θαη απνηειεί ην δηνηθεηηθφ, 



 58 

ζπγθνηλσληαθφ, εθπαηδεπηηθφ - πνιηηηζηηθφ θαη νηθνλνκηθφ - ηνπξηζηηθφ θέληξν 

ηνπ λνκνχ. ζηεξα απφ κηα καθξά πεξίνδν θάκςεο, ε πφιε ηνπ Ρεζχκλνπ 

παξνπζίαζε θαηά ηελ πεξίνδν 1971-1991 αμηφινγε πιεζπζκηαθή αχμεζε. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ γεληθψλ απνγξαθψλ ηελ εηθνζαεηία κεηαμχ 

1971-1991 ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο ηνπ 

Ρεζχκλνπ έθηαζε ην 2,22%. Σελ ίδηα πεξίνδν ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο 

κεηαβνιήο γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Κξήηεο ήηαλ 0,85% θαη γηα ην 

λνκφ Ρεζχκλεο 0,65%. ήκεξα εθηηκάηαη φηη ν κφληκνο πιεζπζκφο ηεο πφιεο 

ηνπ Ρεζχκλνπ μεπεξλά ηηο 35.000, δειαδή ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ 

ηνπ λνκνχ κε έληνλε ηάζε πεξαηηέξσ αχμεζεο. Ο βαζηθφο ηνκέαο αλάπηπμεο 

ηεο πφιεο, πνπ ζπκπαξαζχξεη θαη νιφθιεξν ηνλ λνκφ, είλαη ν Σνπξηζκφο.  

Έδε ν λνκφο Ρεζχκλεο μεπέξαζε ηηο 40.000 ηνπξηζηηθέο θιίλεο θαη ηηο 

2.500.000 αθίμεηο  εηεζίσο. Παξάιιεια, ν ξπζκφο κεγέζπλζεο ηεο νηθνλνκίαο 

ηνπ λνκνχ Ρεζχκλεο θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 ππήξμε ζαθψο αλψηεξνο 

απφ ηνλ αληίζηνηρν ξπζκφ φρη κφλν ηεο Κξήηεο, αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο 

ρψξαο. 

Σν γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ε πφιε ηνπ Ρεζχκλνπ 

έρεη εμειηρζεί ζε αζηηθφ θέληξν κε ζπλδέζεηο θαη εμαξηήζεηο πνπ έρνπλ 

μεπεξάζεη ην πεξηθεξεηαθφ πιαίζην. Απηφ  δελ νθείιεηαη κφλν ζηε 

ζπγθέληξσζε πιεζπζκνχ αιιά θαη ζην είδνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ε 

πφιε. Σν Παλεπηζηήκην θαη ν ηνπξηζκφο ηελ έρνπλ αλαδείμεη ηφζν ζε Διιεληθφ 

φζν θαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν. Ίκσο παξφιν πνπ ην Ρέζπκλν έρεη γίλεη έλα 

κεγάιν αζηηθφ θέληξν δελ έρεη ράζεη ην παξαδνζηαθφ ηνπ ρξψκα. Απνηειείηαη 

απφ ηελ παιηά θαη ηε λέα πφιε θαη απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη πνπ 

καγλεηίδεη ηνπο επηζθέπηεο αθνχ θαηαθέξλεη λα ζπλδπάζεη κε ηνλ θαιχηεξν 

ηξφπν ηε γξαθηθφηεηα κε ην ζχγρξνλν ηξφπν δσήο. Απηφ απνδεηθλχεηαη 

εχθνια κε κηα βφιηα ζηα ζνθάθηα ηεο παιηάο πφιεο. Αγθαιηαζκέλν απφ ηε 

ζάιαζζα, κε εμαηξεηηθφ θπζηθφ πεξηβάιινλ, πινχζην πνιηηηζκφ θαη ηζηνξηθή 

παξάδνζε, ην Ρέζπκλν απνηειεί ηελ θαιχηεξε επηινγή γηα μεθνχξαζε, 

αλαςπρή, επηθνηλσλία θαη γλσξηκία κε ηελ θεκηζκέλε θξεηηθή θνπιηνχξα. 

Δδψ ε παξάδνζε κε ηε δεζηή θηινμελία, ην ρακφγειν θαη ηελ αλζξψπηλε 

δεζηαζηά ζπλαληά ηνλ κνληέξλν ηξφπν δσήο θαη ηελ εμέιημε. Σν Ρέζπκλν είλαη 
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κηα πφιε γεκάηε δσή ρεηκψλα - θαινθαίξη, φκσο ηδηαίηεξα ην θαινθαίξη 

κεηακνξθψλεηαη θπξηνιεθηηθά κηα θαη ν πιεζπζκφο ηεο ζρεδφλ δηπιαζηάδεηαη. 

3.1 ΜΤΘΟΛΟΓΗΑ 

Ζ ιαηξεία ηνπ Έιηνπ θαη ηεο ειήλεο πνπ ήηαλ πνιχ δηαδεδνκέλε ζηελ Κξήηε 

έγηλε ε αηηία γηα λα πιαζηνχλ κχζνη φπσο ηνπ Μίλσα θαη ηεο Παζηθάεο, ηνπ 

Γία θαη ηεο Δπξψπεο, ηνπ Σάινπ, ηνπ Γαίδαινπ, ηνπ Μηλψηαπξνπ, ηνπ 

Λαβχξηλζνπ, ηεο Αξηάδλεο θαη ηεο Γίθηπλλαο ή Βξηηφκαξηεο. Απφ ηελ άιιε ε 

ηζρχο θαη ε δχλακε ηνπ κηλσηθνχ θφζκνπ πνπ είρε θαηαθέξεη λα επεθηαζεί ζηηο 

Κπθιάδεο θαη ζηα παξάιηα ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ νδήγεζαλ ζηε 

δηακφξθσζε κχζσλ, φπσο ηνπ Ραδάκαλζπ, ηνπ αξπεδφλα, ηνπ 

Γεπθαιίσλα, ηνπ Ηδνκελέα, ηνπ Μίιεηνπ θαη άιισλ απνγφλσλ ηνπ Μίλσα. 

ην λνκφ Ρεζχκλνπ δχν είλαη νη βαζηθέο πεξηνρέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

θξεηηθή κπζνινγία: ην Ηδαίνλ Άληξνλ ζηνλ Φεινξείηε θαη ηα Σαιαία Ίξε, ην 

ζεκεξηλφ βνπλφ Κνπινχθσλαο ζηα ΒΑ ηνπ λνκνχ. 

ην ιερό ζπήλαιο ηης Ίδης, πνπ έκειιε λα γίλεη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

θέληξα ιαηξείαο ηνπ αξραίνπ θφζκνπ, γελλήζεθε θαη αλαηξάθεθε ν 

ηζρπξφηεξνο ζεφο, ν Δίας. χκθσλα κε ην κχζν, ν βαζηιηάο ηνπ Οπξαλνχ 

Κξφλνο, ν παηέξαο ηνπ Γία, "θαηάπηλε" ηα παηδηά ηνπ, επεηδή θνβφηαλ φηη 

θάπνην απφ απηά ζα γηλφηαλ ηζρπξφηεξν απφ ηνλ ίδην θαη ζα ηνπ έπαηξλε ηελ 

εμνπζία. Ζ γπλαίθα ηνπ ε Ρέα πνπ ήηαλ απαξεγφξεηε γη΄ απηή 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ άληξα ηεο πνπ ήδε είρε θάεη 5 παηδηά ηεο, απνθάζηζε λα 

ηνλ μεγειάζεη γηα λα γιηηψζεη ηε δσή ηνπ ηειεπηαίνπ ηεο παηδηνχ, ηνπ Γία. 

·ηζη, φηαλ γέλλεζε, ηχιημε κία πέηξα ζε ζπάξγαλα θαη ηελ έδσζε ζηνλ άληξα 

ηεο, πνπ λνκίδνληαο φηη ήηαλ κσξφ, ηελ θαηάπηε. 

·πεηηα έθξπςε ην κσξφ κέζα ζην ζπήιαην ηεο Ήδεο θαη γηα λα κελ αθνχζεη ν 

Κξφλνο ηα θιάκαηά ηνπ οι μσθικοί Δαίμονες ηης Κρήηης, νη Κνπξήηεο ρφξεπαλ 

ρηππψληαο δπλαηά ηηο ράιθηλεο αζπίδεο ηνπο. Ζ ηξνθή ηνπ βξέθνπο 

εμαζθαιίζηεθε απφ ην γάια ηεο αίγαο Ακάιζεηαο πνπ φζν ην ζήιαδε 

παξαθχιαγε ην ζπήιαην έλαο ρξπζφο ζθχινο. 
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Ίηαλ ν Γίαο κεγάισζε γηα λα γίλεη βαζηιηάο, είρε πξνεγνπκέλσο ληθήζεη ηνλ 

παηέξα ηνπ, ηνλ Κξφλν, απφ ηνλ νπνίν πήξε ηελ εμνπζία, αλαγθάδνληάο ηνλ 

κάιηζηα λα βγάιεη απφ ηα ζσζηθά ηνπ ηα πέληε παηδηά πνπ είρε θαηαπηεί. 

Με ηα Σαιιαία Ίξε ζπλδέεηαη ν ράιθηλνο γίγαληαο Σάισο πνπ δηαδξακάηηδε 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θξεηηθή κπζνινγία. Ο Σάισο ήηαλ ν θχιαθαο ηνπ 

λεζηνχ πνπ έηξερε ηξεηο θνξέο ηελ εκέξα γχξσ απ΄ απηφ εμαζθαιίδνληαο ηελ 

επηηήξεζή ηνπ. Ο ράιθηλνο απηφο γίγαληαο πνπ είρε κία κνλαδηθή θιέβα απφ 

ηνλ απρέλα σο ηε θηέξλα, ήηαλ θαηαζθεχαζκα ηνπ Ζθαίζηνπ. Ο Σάισο ήηαλ 

άνπινο αιιά είρε ηε δπλαηφηεηα λα εθηνμεχεη ηεξάζηηνπο βξάρνπο ζηα 

ερζξηθά πινία πνπ πιεζίαδαλ ηελ Κξήηε, ελψ παξάιιεια ην κέηαιιν ηνπ 

θνξκηνχ ηνπ ήηαλ ππξαθησκέλν θαη φηη αθνπκπνχζε έπαηξλε θσηηά. Μηα 

αθφκα αξκνδηφηεηά ηνπ ήηαλ ε ηήξεζε ησλ λφκσλ ζηελ χπαηζξν ζηελ νπνία 

θπθινθνξνχζε θξαηψληαο ζηα ρέξηα ηνπ ηηο πιάθεο πάλσ ζηηο νπνίεο ήηαλ 

γξακκέλνη νη λφκνη. Ο Σάισο δε ζα πέζαηλε πνηέ, φκσο φηαλ πεξλνχζαλ απφ 

ηελ Κξήηε νη Αξγνλαχηεο κε ηελ "Αξγψ" θαη ήηαλ έηνηκνο λα ηνπο ζπλζιίςεη, ε 

κάγηζζα Μήδεηα ηνλ θαηέζηεζε αθίλεην θη έηζη κπφξεζε λα ηνλ πιεζηάζεη θαη 

λα ηνπ αθαηξέζεη ην κηθξφ ράιθηλν θαξθί πνπ "έθιεηλε" ηε κνλαδηθή θιέβα ηνπ 

θνξκηνχ ηνπ πνπ θαηέιεγε ζηε θηέξλα ηνπ. Σφηε ην ζετθφ πγξφ πνπ είρε κέζα 

ηνπ, αληί γηα αίκα, άδεηαζε θαη ν ήξσαο ζσξηάζηεθε λεθξφο. 

 

 

3.2 Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΟΤ 

Αλζξψπηλε παξνπζία ζην λνκφ θαηά ηε λενιηζηθή πεξίνδν (6000-2600 π.Υ.) 

βεβαηψλεηαη απφ ηηο αξραηνινγηθέο καξηπξίεο ζηα ζπήιαηα ηνπ Ηδαίνπ Άληξνπ 

ζηνλ Φεινξείηε, ηνπ Γεξαλίνπ ζηα δπηηθά ηεο πφιεο ηνπ Ρεζχκλνπ θαη ησλ 

Διελψλ ζην Ακάξη. 

Γηα ηα κηλσηθά ρξφληα (2600-1100) ηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα πιεζαίλνπλ κηα 

θαη ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα βεβαηψλεηαη ζπρλφηεξα ηφζν ζηα ζπήιαηα 

φζν θαη ζε κία ζεηξά νηθηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ θαιχπηνπλ φιε ηελ 

έθηαζε ηνπ λνκνχ θαη φιεο ηηο θάζεηο ηεο κηλσηθήο επνρήο. Πξσηνκηλσηθψλ 
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ρξφλσλ (2600-2000 π.Υ.) είλαη ην ζπήιαην θεληφλε ζηα Εσληαλά 

Μπινπνηάκνπ, νη ζέζεηο ζην Υακαιεχξη Ρεζχκλνπ, ζην Απνδνχινπ Ακαξίνπ 

θαη ζην Ππξγί ηεο Διεχζεξλαο Μπινπνηάκνπ. 

Ζ αλαθηνξηθή εγθαηάζηαζε Μνλαζηεξαθίνπ Ακαξίνπ, ν νηθηζκφο ζηνπο Πέξα 

Γαιελνχο Μπινπνηάκνπ, ν νηθηζκφο ηαπξσκέλνπ Ρεζχκλνπ θαη ηα ζπήιαηα 

Μειηδνλίνπ θαη Παηζνχ ηνπνζεηνχληαη ζηα Μεζνκηλσηθά ρξφληα (2000-1600 

π.Υ.). Σέινο ην λεθξνηαθείν ησλ Αξκέλσλ, ν νηθηζκφο ζηε Εψκηλζν Αλσγείσλ 

θαη ν ιαηξεπηηθφο ρψξνο ζηε Φαληαμνζπειηάξα ηνπ Πξίλνπ ρξνλνινγνχληαη 

ζηα Τζηεξνκηλσηθά ρξφληα (1600-1100 π.Υ.). 

ηα γεσκεηξηθά θαη ηα δαηδαιηθά ρξφληα (1100-620 π.Υ.) αθκάδνπλ ζεκαληηθέο 

πφιεηο φπσο ε Διεχζεξλα θαη ε Αμφο (Ίαμνο) Μπινπνηάκνπ, ελψ ζχγρξνλνο 

νηθηζκφο ππήξρε ζην Βξχζηλα, ζην νξνπέδην Ολπζέ. Οη ίδηεο πεξηνρέο 

ζπλερίδνπλ ηελ αλάπηπμή ηνπο θαη ζηα αξρατθά ρξφληα (620-500 π.Υ.) 

πξνζθέξνληαο έξγα πςειήο θαιιηηερληθήο αμίαο. 

ηα θιαζηθά (500 - 330 π.Υ.) θαη ηα ειιεληζηηθά ρξφληα (330-67 π.Υ.) ζα 

πξέπεη λα άθκαζε ε αξραία Ρίζπκλα, ζηε ζέζε ηνπ ζεκεξηλνχ Ρεζχκλνπ, 

φπσο καξηπξείηε απφ κεηαγελέζηεξεο πεγέο, ελψ νη άιιεο κεγάιεο πφιεηο ηνπ 

λνκνχ, ε Διεχζεξλα, ε Αμφο, ε Λάππα θαη ε ίβξπηνο δε ζηακαηνχλ λα 

ππάξρνπλ ηφζν θαηά ηα ειιεληζηηθά ρξφληα φζν θαη θαηά ηελ ειιελνξσκατθή 

πεξίνδν (67 π.Υ. - 323 κ.Υ.).  

Καηά ηελ πξψηε βπδαληηλή πεξίνδν (330-824), κε ηε κεηαθνξά ηεο 

πξσηεχνπζαο ηνπ Ρσκατθνχ θξάηνπο ζην Βπδάληην θαη ηελ ίδξπζε ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο ην 330 κ.Υ., ε Κξήηε πεξηήιζε ζην Αλαηνιηθφ ξσκατθφ 

θξάηνο θαη απνηέιεζε μερσξηζηή επαξρία κε δηνηθεηή Βπδαληηλφ ζηξαηεγφ. 

Απφ εθεί θαη ζην εμήο άξρηζε λα εμαπιψλεηαη ζην λεζί ν ρξηζηηαληζκφο θαη ηνλ 

8ν αη. κ. Υ ε επηζθνπή ηεο Κξήηεο πεξηήιζε ζην Παηξηαξρείν ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο. 

Καηά ηα παιαηνρξηζηηαληθά θαη πξσηνβπδαληηλά ρξφληα αλεγέξζεθαλ ζην λεζί 

πνιινί λανί, αξθεηνχο απφ ηνπο νπνίνπο έρεη θέξεη ζην θσο ε αξραηνινγηθή 

έξεπλα. Απφ ην 824 κ.Υ. έσο ην 961 κ.Υ. επηθξαηεί Αξαβνθξαηία ζην λεζί 
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γεγνλφο πνπ ζην Ρέζπκλν επηβεβαηψλεηαη απφ ειάρηζηεο καξηπξίεο αλάκεζα 

ζηηο νπνίεο θαη νξηζκέλα αξαβηθά λνκίζκαηα πνπ βξέζεθαλ ζην ρσξηφ 

Γηαλλνχδε. 

ηε δεχηεξε Βπδαληηλή πεξίνδν (961-1210) πξαγκαηνπνηείηαη φπσο ζα δνχκε 

θαη παξαθάησ ε πξψηε νρχξσζε ηεο πφιεο ηνπο Ρεζχκλνπ θαη απφ ην 1211 

μεθηλά ε καθξά θαη πνιχ ελδηαθέξνπζα πεξίνδνο ηεο Βελεηνθξαηίαο ηα 

ζεκάδηα ηεο νπνίαο ζε φια ηα επίπεδα αληρλεχνληαη άξηζηα ζηελ πεξηνρή ηεο 

πφιεο ηνπ Ρεζχκλνπ.  

 

3.2.1 Ζ Αξραία Ρίζπκλα 

Σα λενιηζηθά φζηξαθα πνπ βξέζεθαλ απφ επηθαλεηαθέο έξεπλεο ζην βξαρψδε 

ιφθν ηνπ Παιηφθαζηξνπ καξηπξνχλ ηελ χπαξμε δσήο ζηε θάζε απηή. Γηα ηελ 

χπαξμε νηθηζκνχ ζηα πζηεξνκηλσηθά ρξφληα δελ ππάξρεη ακθηβνιία, φπσο 

απέδεημε ε απνθάιπςε ιαμεπηνχ, θηεξηζκέλνπ ηάθνπ ηεο ηειεπηαίαο θάζεο 

ηεο πζηεξνκηλσηθήο πεξηφδνπ (ΤΜ ΗΗΗ=1350 - 1250 π.Υ) ζηελ πεξηνρή 

Μαζηακπάο. Οη πινπζηφηεξεο φκσο θαη ζαθέζηεξεο καξηπξίεο γηα ηελ αξραία 

πφιε ηνπ Ρεζχκλνπ, ηε Ρίζπκλα, πξνέξρνληαη απφ ηηο επηγξαθέο θαη ηα 

λνκίζκαηα ηνπ 4νπ θαη ηνπ 3νπ αη. π.Υ. ηα νπνία απεηθνλίδνπλ ζηε κία πιεπξά 

θεθαιή Απφιισλα ή Αζελάο θαη ζηελ άιιε ζαιαζζηλά ζχκβνια, φπσο δχν 

δειθίληα ή ηξίαηλα. 

Οη ζπγγξαθείο επίζεο ηνπ 2νπ, ηνπ 3νπ θαη ηνπ 4νπ αη. κ.Υ. παξέρνπλ 

πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε Ρίζπκλα. ·ηζη ν Πιίληνο (1. κ.Υ. αη.) θαη ν 

Κιαχδηνο Πηνιεκαίνο (2νο κ.Υ. αη.) ηελ ηνπνζεηνχλ αλάκεζα ζην Πάλνξκν θαη 

ηελ Γεσξγηνχπνιε, ελψ ν Κιαχδηνο Αηιηαλφο (3νο κ.Υ. αη.) αλαθέξεη πξψηνο 

ηελ χπαξμε λανχ ηεο Ρνθθαίαο Αξηέκηδνο. Σα ιαμεχκαηα πνπ παξαηεξήζεθαλ 

πάλσ ζην θπζηθφ βξάρν ζην ιφθν ηνπ Παιηφθαζηξνπ απνηεινχλ κία 

απφδεημε ηεο χπαξμεο Ηεξνχ ζην ιφθν. Δπίζεο δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη 

θαηά ηελ αλέγεξζε ηνπ βελεηζηάληθνπ θξνπξίνπ θάπνηα απφ ηα θηίζκαηα θαη 

ηηο θαηαζθεπέο πνπ ζπλέζεηαλ ην Ηεξφ ζα θαηεδαθίζζεθαλ. Άιισζηε ν 

ραξαθηεξηζκφο ηνπ ιφθνπ απφ ηνπο Βελεηνχο σο «Παιηφθαζηξν» (=παιαηφ 
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θάζηξν) δε δειψλεη ηίπνηε άιιν απφ ην φηη εθεί ππήξρε νρπξφο ρψξνο κε 

θαηάινηπα απφ ην παξειζφλ.  

Γηα ηελ αθξηβή ζέζε ηνπ νηθηζκνχ ηεο αξραίαο Ρίζπκλαο ηίπνηα δελ κπνξεί λα 

εηπσζεί κε βεβαηφηεηα. Χζηφζν, θάπνηεο γξαπηέο καξηπξίεο Βελεηψλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε αξραηνινγηθά επξήκαηα πνπ εληνπίζζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηεο 

νδνχ Αξθαδίνπ θαη ηνπ ηεισλείνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθηζκφο 

θαηά ηα ειιεληζηηθά ηνπιάρηζηνλ θαη ξσκατθά ρξφληα εθηεηλφηαλ ζηε ζέζε ηνπ 

ζεκεξηλνχ Ρεζχκλνπ. Σν ίδην δελ απνθιείεηαη λα ζπλέβαηλε θαη κε ηνλ νηθηζκφ 

ηεο αξραίαο Ρίζπκλαο πνπ ην φλνκά ηεο δηαηεξήζεθε δσληαλφ κέρξη ηηο κέξεο 

καο. 

 

3.2.2 Βπδαληηλά ρξόληα θαη Δλεηνθξαηία 

 

Οη πιεξνθνξίεο καο γηα ην Ρέζπκλν ηφζν γηα ηελ Α΄ Βπδαληηλή πεξίνδν (325-

824) φζν θαη θαηά ηε θάζε ηεο αξαβνθξαηίαο (824-961) είλαη ειάρηζηεο. 

 

Ζ απειεπζέξσζε ηεο Κξήηεο απφ ην Νηθεθφξν Φσθά ην 961 θαη ε έληαμή ηεο 

μαλά ζηε βπδαληηλή απηνθξαηνξία ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ηεο Β΄ Βπδαληηλήο 

πεξηφδνπ πνπ δηήξθεζε κέρξη ηελ άθημε ησλ Βελεηψλ ζηνλ λεζί, ην 1204. ηε 

θάζε ην ζχλνιν ησλ θαηνηθηψλ πεξηβιήζεθε κε ηείρε θαη ην Castrum Rethemi 

απνηέιεζε ηελ πξψηε κνξθή νρπξσκέλνπ νηθηζκνχ, πνπ αξγφηεξα νη Βελεηνί 

νλφκαζαλ Castel Vecchio. 

 

Ζ πεξίνδνο ηεο Βελεηνθξαηίαο ηππηθά μεθηλά ην 1204, νπφηε κε ηελ Γ΄ 

ηαπξνθνξία ε Κξήηε πέξαζε ζηα ρέξηα ηνπ Βνληθάηηνπ ηνπ Μνκθεξξαηηθνχ 

πνπ αξγφηεξα ηελ παξαρψξεζε ζηνπο Βελεηνχο. Σν 1206 φκσο ν Γελνπάηεο 

πεηξαηήο Δξξίθνο Πεζθαηφξε θαηέιαβε ην λεζί θαη ε Βελεηία θαηφξζσζε λα ην 

πάξεη πίζσ νπζηαζηηθά ην 1210. Οη Κξεηηθνί αληέδξαζαλ ζηνπο θαηαθηεηέο θη 

έηζη απφ 1211 σο ην 1367 εθδειψζεθε ζεηξά επαλαζηάζεσλ. 

 

Παξά ηηο αληηδξάζεηο νη Βελεηνί πξνέβεζαλ ζε κηα ζεηξά απφ δηνηθεηηθέο 

αιιαγέο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ην λεζί δηαηξέζεθε ζε έμη ηκήκαηα θαη 
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αξγφηεξα, ην 14ν αη. ζε ηέζζεξα κε πξσηεχνπζεο ηα Υαληά, ην Ρέζπκλν, ην 

Υάλδαθα θαη ηε εηεία. ΄ νιφθιεξν ην λεζί αλψηαηε εμνπζία είρε ν Γνχθαο 

(Duca) πνπ ε έδξα ηνπ βξηζθφηαλ ζην Υάλδαθα. ε θάζε κία απφ ηηο επαξρίεο 

Υαλίσλ, Ρεζχκλνπ θαη εηείαο δηνηθνχζε ν Ρέθηνξαο (Rettore) κε ηε βνήζεηα 

ησλ δχν πκβνχισλ (Consiglieri). 

 

3.2.3 Ζ θαηαζηξνθή ηνπ 1571 θαη ε Κξεηηθή Αλαγέλλεζε 

 

Μεηά ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ην 1453 ε ζέζε ησλ Βελεηψλ ζηελ 

Αλαηνιή άξρηζε λα θινλίδεηαη. ην Ρέζπκλν ήδε απφ ην 1537/38 άξρηζε λα 

θαηαζηξψλεηαη πξφγξακκα νρπξσκαηηθψλ έξγσλ ην νπνίν αλαηέζεθε ζην 

βεξνλέδν αξρηηέθηνλα Michele Sanmicheli. 

 

Αλάκεζα ζηα ζρέδηα πνπ έθαλε ήηαλ θαη εθείλν ηνπ ρεξζαίνπ ηείρνπο ηεο 

πφιεο πνπ ζεκειηψζεθε ην 1540 θαη νινθιεξψζεθε ην 1570. 

Ο Υατξεληίλ Μπαξκπαξφζζα ιεειάηεζε ηνλ Απνθφξσλα, ηα πεξίρσξα ησλ 

Υαλίσλ, ην Ρέζπκλν θαη ηε εηεία. 

Ζ επηδξνκή ηνπ Οπινχηδ- Αιή ζηηο 7 Ηνπιίνπ 1571 ήηαλ θαηαζηξνθηθή. Oη 

Σνχξθνη βξήθαλ έξεκε ηεο πφιε, ηε ιεειάηεζαλ θαη ηελ ηχιημαλ ζηηο θιφγεο. 

Σα πεξηζζφηεξα ζπίηηα θάεθαλ, ηα ηείρε ηνπ Castel Vecchio θαη ην ρεξζαίν 

ηείρνο πνπ κφιηο είρε νινθιεξσζεί αθαλίζηεθαλ. Ίια απηά ζηάζεθαλ ε αηηία 

γηα λα παξζεί ε απφθαζε ηεο θαηαζθεπήο θξνπξίνπ πάλσ ζην ιφθν ηνπ 

Παιηφθαζηξνπ κέζα ζην νπνίν ζρεδίαδαλ λα ρηίζνπλ θαη ηα ζπίηηα ηεο πφιεο. 

 

Πξάγκαηη ην 1573, φηαλ ξέθηνξαο ήηαλ ν Alvise Lando, έγηλε ε ζεκειίσζε ηνπ 

θάζηξνπ. Σα αξρηθά ζρέδηα έθαλε ν αξρηηέθηνλαο Sforza Palllavicini θαη ηελ 

επίβιεςε αλέιαβε ν κεραληθφο Gian Paolo Ferrari. 

  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Φνξηέηδαο δηαπηζηψζεθε φηη ν ρψξνο ήηαλ πνιχ 

πεξηνξηζκέλνο γηα λα κπνξέζεη λα πεξηιάβεη φιεο ηηο θαηνηθίεο, νπφηε 

απνθαζίζηεθε φηη ν ρψξνο ηνπ θάζηξνπ ζα θηινμελνχζε ηε βελεηηθή δηνίθεζε, 
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ηε ιαηηληθή επηζθνπή θαη ηηο ζηξαηησηηθέο αξρέο θαη ζα ρξεζίκεπε σο 

θαηαθχγην γηα ηνπο θαηνίθνπο ζε πεξίπησζε εθηάθηνπ αλάγθεο. 

 

Μεηά ηελ αλέγεξζε ηνπ θξνπξίνπ ηεο Φνξηέηδαο θαη ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ 

νη βελεηνί είραλ πηα εδξαηψζεη ηε ζέζε ηνπο ζην λεζί. ·ηζη ην ηξίην ηέηαξην 

ηνπ 16νπ αη., ν ραξαθηήξαο ηεο πφιεο άξρηζε λα γίλεηαη αλαγελλεζηαθφο 

ζχκθσλα κε ηα βελεηζηάληθα πξφηππα. ηε θάζε απηή εληάζζεηαη ε αλέγεξζε 

πνιπηειψλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θηηξίσλ θαη ε πφιε απνθηά, φπσο θαη ε 

Βελεηία, θεληξηθή πιαηεία (piazza), Λέζρε Δπγελψλ (Loggia), θξήλεο φπσο ε 

Rimondi, κεγάιν ειηαθφ ξνιφη, θεληξηθή νδφ θαη κηθξέο παξαθακπηήξηεο πνπ 

νδεγνχζαλ ζηνπο λανχο, ηα κνλαζηήξηα, ηα αξρνληηθά θαη ηηο απιέο θαηνηθίεο. 

 

Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα ιακπξά απηά νηθνδνκήκαηα κε ηα πνηθίια ζπξψκαηα, 

άιινηε απιά θαη άιινηε εμαηξεηηθά κλεκεηαθά ζηέθνπλ αθφκα θαη ζήκεξα 

κάξηπξεο ηεο ιακπξήο απηήο θάζεο ηεο ξεζεκληψηηθεο ηζηνξίαο. Μέζα ζ΄ 

απηφ ην αλαγελλεζηαθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν νπσζδήπνηε ππεξηεξνχζε ην 

ειιεληθφ ζηνηρείν πξνέθπςε ε ζχδεπμε ησλ δχν πνιηηηζκψλ κε ζεκαληηθέο 

επηδξάζεηο ζηνλ πλεπκαηηθφ θαη θαιιηηερληθφ ρψξν. 

 

Λφγηνη, φπσο ν Μάξθνο Μνπζνχξνο, ν Εαραξίαο Καιιέξγεο θαη νη αδεξθνί 

Βεξγίθηνη δηέπξεςαλ ζηελ Δπξψπε, ελψ ν Γ. Υνξηάηδεο, ν Σξσίινο θαη ν 

πνηεηήο ηνπ Κξεηηθνχ Πνιέκνπ Μαξίλνο Σδάλε Μπνπληαιήο δηαθξίζεθαλ γηα 

ηηο ινγνηερληθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη ζπλέβαιαλ ζηελ άλζηζε ηεο θξεηηθήο 

ινγνηερλίαο. Αιιά θαη ε αλαγέλλεζε ζηε δσγξαθηθή, εθθξάζηεθε απφ 

θαιιηηέρλεο φπσο ν Δκκαλνπήι Λακπάξδνο θαη Δκκαλνπήι Μπνπληαιήο πνπ 

απνηέιεζαλ άμηνπο εθπξνζψπνπο ηεο ιεγφκελεο Κξεηηθήο ρνιήο. 

 

  
3.2.4 Ζ πνιηνξθία ηνπ Ρεζύκλνπ 

 

Σν 1645 απνβηβάζηεθαλ ηα πξψηα ηνπξθηθά ζηξαηεχκαηα ζηα Υαληά θαη 

ακέζσο άξρηζε ε πνιηνξθία ηεο πφιεο πνπ κεηά απφ δχν κήλεο παξαδφζεθε. 
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Ο κεγάινο βελεηνηνπξθηθφο πφιεκνο ηνπ 17νπ αηψλα είρε μεθηλήζεη. ηηο 29 

επηέκβξε 1646 ηα ζηξαηεχκαηα ηνπ Υνπζετλ Παζά έθζαζαλ κπξνζηά ζηα 

ηείρε ηεο πφιεο ηνπ Ρεζχκλνπ πνπ ήδε είρε απνδπλακσζεί εμαηηίαο ησλ 

ηαθηηθψλ επηδξνκψλ πνπ έθαλαλ απφ πξηλ νη εγθαηεζηεκέλνη πιένλ ζηελ 

πεξηνρή ησλ Υαλίσλ Σνχξθνη. 

 

Οη πνιίηεο θαη νη άκαρνη ζπγθεληξψζεθαλ κέζα ζην θξνχξην φπνπ ε 

θαηάζηαζε ήηαλ δξακαηηθή ιφγσ ηνπ ινηκνχ, ησλ ηξαπκαηηψλ θαη ηεο 

έιιεηςεο ηξνθίκσλ θαη θπξίσο ππξνκαρηθψλ. Ίηαλ ν δηνηθεηήο 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηελ αδπλακία γα πεξαηηέξσ άκπλα ζήθσζε ιεπθή ζεκαία 

θαη δηαπξαγκαηεχηεθε, επηπρψο κε επλντθνχο φξνπο, ηελ παξάδνζε ηνπ 

Ρεζχκλνπ: φζνη θάηνηθνη επηζπκνχζαλ κεηαθέξζεθαλ ζην Υάλδαθα ελψ φζνη 

έκεηλαλ έγηλαλ θφξνπ ππνηειείο ζην νπιηάλν. 

 

Ζ Φνξηέηδα ηνπ Ρεζχκλνπ παξαδφζεθε ζηνπο Σνχξθνπο ζηηο 13 Ννεκβξίνπ 

1646. 

 

3.2.5 Aπό ηελ Σνπξθνθξαηία ζηελ Απηνλνκία (1669 - 1897) 

 

Ζ επηθξάηεζε ησλ Σνχξθσλ ζην Ρέζπκλν (1669-1898), φπσο θαη ζε 

νιφθιεξε ηελ Κξήηε, έθεξε ζεκαληηθέο αιιαγέο ηφζν ζηνλ δηνηθεηηθφ, 

νηθνλνκηθφ θαη πιεζπζκηαθφ ηνκέα αιιά θπξίσο ζηνλ πλεπκαηηθφ θαη ζηνλ 

θαζεκεξηλφ ηξφπν δσήο. Ζ Κξήηε πνπ απνηεινχζε πιένλ κία κεγάιε 

πεξηθέξεηα ρσξίζηεθε αξρηθά ζε ηξία δηακεξίζκαηα : ηνπ Υάλδαθα, ηνπ 

Ρεζχκλνπ θαη ησλ Υαλίσλ θαη αξγφηεξα θαη ηνπ Λαζηζίνπ, θαζέλα απφ ηα 

νπνία δηνηθείην απφ έλαλ παζά. Ζ εηθφλα ηεο πφιεο άιιαμε ξηδηθά. 

 

Οη θαηαθηεηέο εγθαηαζηάζεθαλ ζηα βελεηζηάληθα αξρνληηθά, ηα εκπινχηηζαλ 

κε ηα δηθά ηνπο αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία θαη ηφληζαλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ 

παξνπζία ηνπο κε ηνπο κε ηα ηδακηά θαη ηνπο κηλαξέδεο πνπ χςσζαλ. ηα 

αιινηηλά ζηελάθηα ηνπ βελεηζηάληθνπ ηζηνχ ηεο πφιεο ηνπ Ρεζχκλνπ 

μεπξφβαιαλ ηψξα ηα «ζαρληζηά», ηα θηφζθηα πνπ πξφζζεζαλ ζηηο πξνζφςεηο 
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ησλ ζπηηηψλ δίλνληαο ζηελ πφιε ην δηθφ ηνπο ραξαθηήξα, απηφλ ηεο 

κνπζνπικαληθήο πφιεο. Πνιιέο απφ ηηο εθθιεζίεο θαηαζηξάθεθαλ θαη άιιεο 

κεηαηξάπεθαλ ζε ηδακηά. Ο πλεπκαηηθφο καξαζκφο πνπ αθνινχζεζε ήηαλ 

αλακελφκελνο. Ζ άλζηζε ησλ γξακκάησλ θαη ησλ ηερλψλ ηεο «Κξεηηθήο 

αλαγέλλεζεο» ήηαλ πηα παξειζφλ. Οη ζθαγέο θαη νη ιεειαζίεο θαηά ησλ 

ρξηζηηαλψλ θαη ησλ πεξηνπζηψλ ηνπο νδήγεζαλ ηνπο θξεηηθνχο ζε κηα ζεηξά 

απφ εμεγέξζεηο θαη επαλαζηάζεηο αλάκεζα ζηηο νπνίεο θαη απηή ηνπ 1821 πνπ 

έγηλε ζην πιαίζην ηνπ ζπλνιηθνχ μεζεθσκνχ ησλ Διιήλσλ θαηά ησλ Σνχξθσλ 

θαηαθηεηψλ. 

 

Οχηε φκσο κε ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 ε Κξήηε δελ θαηάθεξε λα θεξδίζεη 

ηελ ειεπζεξία ηεο θαη ε παξαρψξεζή ηεο ζηνλ Αηγχπηην Αληηβαζηιηά Μερκέη 

Αιή (1830-1841) δελ απνηέιεζε παξά κηα κηθξή αλαθνχθηζε γηα ην 

ρξηζηηαληθφ πιεζπζκφ ηνπ λεζηνχ πνπ εμαθνινχζεζε λα κάρεηαη γηα ηελ 

ειεπζεξία ηνπ. Ίζν πεξλνχζαλ ηα ρξφληα νη ζπλερείο αγψλεο έθεξλαλ θάπνηα 

απνηειέζκαηα θαη νη ρξηζηηαλνί φιν θαη θαηαθηνχζαλ θάπνηα πξνλφκηα 

ζρεηηθά κε ηελ αλεμηζξεζθία θαη ηελ απφθηεζε πεξηνπζίαο. Σίπνηα φκσο δελ 

ηθαλνπνηνχζε ηνπο θξεηηθνχο πνπ απηφ πνπ απνδεηνχζαλ ήηαλ ε πιήξεο 

απειεπζέξσζή ηνπο θαη ε έλσζή ηνπο κε ηελ ππφινηπε Διιάδα. 

 

Ο θνξπθαίνο αγψλαο δφζεθε κε ηελ Μεγάιε Κξεηηθή Δπαλάζηαζε πνπ 

θξάηεζε απφ ην 1866 έσο ην 1869 κε ζεκαληηθφηεξν γεγνλφο ην Οινθαχησκα 

ηνπ Αξθαδηνχ. Αθφκα θαη κεηά ην ζπγθινληζηηθφ απηφ γεγνλφο θαη ην χςηζην 

αγψλα γηα ειεπζεξία ε Κξήηε εμαθνινπζνχζε λα παξακέλεη θάησ απφ ηελ 

Σνχξθηθε θπξηαξρία κε ηηο ίδηεο ζπλζήθεο γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζε λέα 

επαλάζηαζε, απηήλ ηνπ 1878 κε ηελ νπνία εμαζθαιίζηεθαλ αξθεηά 

ζξεζθεπηηθά θαη πνιηηηθά πξνλφκηα κε θπξηφηεξν ην φηη κπνξνχζε ν Γεληθφο 

Γηνηθεηήο Κξήηεο λα είλαη Κξεηηθφο.  

 

Αληί φκσο ηα πξάγκαηα λα πεγαίλνπλ φιν θαη ζην θαιχηεξν, απφ ην 1890 έσο 

ην 1895 νη Σνχξθνη ζθιήξπλαλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη 

ζηνπο ληφπηνπο θαη κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο νδήγεζαλ ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 

1897 κε ηελ νπνία θαηνρπξψζεθε ε Απηνλνκία ηεο Κξήηεο. 
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3.2.6 Απηνλνκία - Έλσζε - Νεώηεξα Υξόληα 

 

Σν 1897 ήηαλ ε ηειεπηαία ρξνληά ηνπξθηθήο θαηνρήο ηεο Κξήηεο. Σν 1898 

εγθαηαζηάζεθαλ Ρψζνη ζηξαηηψηεο ζην λεζί θαη ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ ν 

πξίγθηπαο Γεψξγηνο ήξζε ζηα Υαληά σο χπαηνο Αξκνζηήο. Σελ ίδηα ρξνληά 

μεθίλεζε ε νξγάλσζε ηεο Κξήηεο σο απηφλνκεο πνιηηείαο κε δηθφ ηεο 

χληαγκα θαη δηθή ηεο Κπβέξλεζε. 

 

Ζ πεξίνδνο ηεο απηνλνκίαο ήηαλ δεκηνπξγηθή γηα φινπο ηνπο ηνκείο ηφζν ηεο 

νηθνλνκηθήο φζν θαη ηεο πλεπκαηηθήο δσήο ηνπ Ρεζχκλνπ. ·γηλαλ πνιιά έξγα 

ππνδνκήο, πνιπηειή ηδησηηθά θαη δεκφζηα θηήξηα, ελψ ζεκεηψζεθε κηα 

ζεκαληηθή πλεπκαηηθή δξάζε φπσο απνδεηθλχεη ε χπαξμε θηλεκαηνγξάθνπ 

θαη ζεαηξηθψλ ρψξσλ. Ζ πνξεία απηή ζπλερίζηεθε δεκηνπξγηθά σο ηελ 1ε 

Γεθεκβξίνπ 1913 νπφηε θαη έγηλε ε έλσζε ηεο Κξήηεο κε ηελ ππφινηπε 

Διιάδα. Καη ελψ φια πήγαηλαλ θαιά, ε έλσζε θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεηψπηδε ηφηε ε Διιάδα αληέζηξεςαλ ηε δεκηνπξγηθή αλάπηπμε ηνπ 

Ρεζχκλνπ θαη νιφθιεξεο ηεο Κξήηεο. 

 

Ζ θαηάζηαζε ζα αλαθάκςεη μαλά κφλν κεηά ην 1924 φηαλ, κεηά ην 

Μηθξαζηαηηθφ Πφιεκν, έθπγαλ θαη νη ηειεπηαίνη Σνπξθνθξεηηθνί θαη ήιζαλ ζηε 

ζέζε ηνπο νη πξφζθπγεο θέξλνληαο καδί ηνλ πνιηηηζκφ θαη ην δεκηνπξγηθφ 

ηνπο πλεχκα πνπ έκειιε λα εκπινπηίζεη θαη λα σζήζεη ην Ρέζπκλν ζε κηα λέα 

νηθνλνκηθή θαη πλεπκαηηθή άλζηζε. Ο δεχηεξνο Παγθφζκηνο Πφιεκνο ζα 

απνηειέζεη ίζσο ηελ θπξηφηεξε αηηία νπηζζνδξφκεζεο θαη καξαζκνχ ζε φια 

ηα επίπεδα. Ζ πηψζε ησλ Γεξκαλψλ αιεμηπησηηζηψλ θαη ν βνκβαξδηζκφο ηνπ 

Ρεζχκλνπ ην Μάην ηνπ 1941 ήηαλ ε αξρή γηα κηα ζεηξά απφ πνιχλεθξεο κάρεο 

φπνπ ν άκαρνο πιεζπζκφο κέζα ζε κηα έμαξζε γελλαηφηεηαο θαη 

παηξησηηζκνχ έδσζε έλα θαιφ κάζεκα ζηνπο θαηαθηεηέο. Παξφια απηά νη 

γεξκαλνί θαηάθεξαλ λα ππεξηζρχζνπλ θαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζην Ρέζπκλν 

αζθψληαο έιεγρν ζηε δσή, ηε δηνίθεζε θαη ηελ νηθνλνκία ηνπ ηφπνπ. Οη 

αθφξεηεο ζπλζήθεο δσήο θαη ε θαηαπίεζε ηνπ θαηαθηεηή απφ ην 1941 έσο ην 
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1944 νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε θαη ζην Ρέζπκλν ηζρπξνχ αληηζηαζηαθνχ 

κεηψπνπ πνπ έδξαζε ελεξγά ζε πνιιά ζεκεία ηνπ λνκνχ. Σε ιήμε ηεο 

Γεξκαληθήο θαηνρήο αθνινχζεζε πεξίνδνο θηψρηαο θαη αζιηφηεηαο πνπ 

δηήξθεζε κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1960, ηφηε πνπ κε ην πξψην θσο ην 

ειεθηξηζκνχ άξρηζε λα αλάβεη θαη ε ειπίδα γηα θαιχηεξεο κέξεο.  

Απφ ην 1960 κέρξη ζήκεξα ην Ρέζπκλν βξίζθεηαη ζε κία ζπλερή ηξνρηά 

αλάπηπμεο γεγνλφο ζην νπνίν ζπλέβαιε ηα κέγηζηα θαη ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε 

πνπ άξρηζε λα γίλεηαη εκθαλήο απφ ην ηέινο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη 

θπξίσο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 

 

 

 
 

3.3 Αξραηνινγηθνί Υώξνη 

 

ε νιφθιεξε ηελ έθηαζε ηνπ Ννκνχ Ρεζχκλεο έρνπλ εληνπηζζεί αξραηνινγηθά 

θαηάινηπα πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ηελ επνρή ηνπ ιίζνπ έσο θαη ηα ξσκατθά 

θαη παιαηνρξηζηηαληθά ρξφληα. 

 

Σα δείγκαηα απηά ππνδειψλνπλ κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ φρη κφλν 

ππήξρε αιιά θαη άλζηδε ρσξίο δηαθνπή ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ αθήλνληαο 

ηζρπξέο ελδείμεηο νηθνλνκηθήο θαη πλεπκαηηθήο αθκήο. Μηλσηθέο, γεσκεηξηθέο 

θαη αξρατθέο ζέζεηο θαη λεθξνηαθεία, ξσκατθέο πφιεηο θαη ειιεληζηηθά 

θαηάινηπα έρνπλ απνθαιπθζεί ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ λνκνχ, κε κηα ηδηαίηεξε 

ζπγθέληξσζε ζα ιέγακε γχξσ απφ ηνλ Φεινξείηε, ην Ηεξφ βνπλφ πνπ φρη 

κφλν θηινμέλεζε ην λενγέλλεην Γία αιιά θαη ηαπηφρξνλα ηνλ πξνζηάηεπζε 

απφ ηε καλία ηνπ παηέξα ηνπ Κξφλνπ. 

 

Ο αξηζκφο ησλ εληνπηζκέλσλ αξραηνινγηθψλ ζέζεσλ θζάλεη ηνπο 350 απφ 

ηνπο νπνίνπο θπζηθά δελ είλαη πνιινί επηζθέςηκνη. Παξαθάησ 

παξνπζηάδνληαη θάπνηνη απφ ηνπο πην αμηφινγνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο. 
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3.3.1 Διεύζεξλα 

 

Οη αλαζθαθέο ζηελ πεξηνρή ηεο Διεχζεξλαο μεθίλεζαλ πξηλ 16 ρξφληα, ην 

1985, φηαλ ν ηνκέαο Αξραηνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο απνθάζηζε λα εξεπλήζεη θαη λα θέξεη ζην θσο ηε γλσζηή απφ ηηο 

θηινινγηθέο καξηπξίεο αξραία πφιε. Μηθξήο έθηαζεο έξεπλα είρε 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ πεξηνρή θαη ην 1929 απφ ηελ Βξεηαληθή Αξραηνινγηθή 

ρνιή ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ H. Payne. Σα θαηάινηπα έρνπλ απνθαιπθζεί 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ δχν ζχγρξνλσλ γεηηνληθψλ ρσξηψλ Διεχζεξλα 

θαη Αξραία Διεχζεξλα πνπ βξίζθνληαη ζηνπο βφξεηνπο πξφπνδεο ηνπ 

Φεινξείηε θαη ζε απφζηαζε 24 θαη 29 ρηιηνκέηξσλ αληίζηνηρα απφ ηελ πφιε 

ηνπ Ρεζχκλνπ. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα έρνπλ εληνπηζζεί ζε ηξεηο 

ζέζεηο ελφο ιφθνπ «ηνπνζεηεκέλνπ» αλάκεζα ζε δχν ζπγθιίλνληεο 

ρείκαξξνπο: ζηελ ζέζε Οξζή Πέηξα ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ ιφθνπ 

(αλαζθαθηθφο ηνκέαο ΗΗΗ), ζηε ζέζε Ππξγί ζην θέληξν ηνπ ιφθνπ (αλαζθαθηθφο 

ηνκέαο ΗΗ) θαη ζηε ζέζε Καηζηβέινο ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ ιφθνπ 

(αλαζθαθηθφο ηνκέαο Η). εκαληηθά είλαη επίζεο ηα επξήκαηα πνπ έρνπλ 

απνθαιπθζεί ζηελ πεξηνρή Νεζί, θνληά ζην ζχγρξνλν ρσξίν «Διεχζεξλα» 

θαη πνπ πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ππνιείκκαηα νηθηζκνχ ηεο ειιεληζηηθήο 

πεξηφδνπ. 

 

ηε ζέζε Οξζή Πέηξα ε αλαζθαθηθή νκάδα κε επηθεθαιήο ηνλ αξραηνιφγν, 

θαζεγεηή θ. Ν. ηακπνιίδε έρεη θέξεη ζην θσο λεθξφπνιε ησλ γεσκεηξηθψλ 

θαη αξρατθψλ ρξφλσλ θαζψο θαη ειιεληζηηθά θαη ξσκατθά θηίξηα θαη δξφκνπο 

πνπ νηθνδνκήζεθαλ πάλσ ζηα πξνγελέζηεξα. 

 

ηε ζέζε Ππξγί ζηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ, φπνπ θαη ηνπνζεηείηαη ν θεληξηθφο 

νηθηζηηθφο ππξήλαο ηεο πφιεο, ν αξραηνιφγνο, θαζεγεηήο θ. Αζ. Καιπαμήο 
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έρεη απνθαιχςεη ηκήκαηα θηηξίσλ ησλ ξσκατθψλ θαη παιαηνρξηζηηαληθψλ 

ρξφλσλ, ελψ ζηα αλαηνιηθά ηνπ ιφθνπ, ζηελ πεξηνρή ηνπ ζεκεξηλνχ ρσξηνχ 

«Αξραία Διεχζεξλα» ν αξραηνιφγνο θαζεγεηήο θ. Π. Θέκειεο έρεη αλαζθάςεη 

κέξνο ηνπ νηθηζκνχ ζε φιεο ηηο ρξνλνινγηθέο ηνπ θάζεηο απφ ηα πξντζηνξηθά 

έσο θαη ηα παιαηνρξηζηηαληθά ρξφληα.  

ηε ζέζε ηεο αλαζθαθήο ηνπ θαζ. Π. Θέκειε έρνπλ απνθαιπθζεί ειιεληζηηθνί 

αλαιεκκαηηθνί ηνίρνη, ξσκατθά θηίξηα θαη ινπηξά, θαζψο θαη ηξίθιηηε 

παιαηνρξηζηηαληθή βαζηιηθή κε λάξζεθα θαη ζαπκάζην ςεθηδσηφ δηάθνζκν 

πνπ απνδίδεη γεσκεηξηθά θαη θπηηθά κνηίβα. 

 

3.3.2 Τζηεξνκηλστθό Νεθξνηαθείν Αξκέλσλ 

 

Με απφζηαζε 10 ρηιηνκέηξσλ λφηηα ηεο πφιεο ηνπ Ρεζχκλνπ, δίπια ζην 

νκψλπκν ρσξηφ θαη κέζα ζ έλα ζαπκάζην δάζνο απφ βειαληδηέο, έρεη 

απνθαιπθζεί ην πεξίθεκν λεθξνηαθείν ησλ Αξκέλσλ πνπ ρξνλνινγείηαη ζηελ 

Τζηεξνκηλσηθή πεξίνδν (13νο / 12νο αη. π.Υ.). Ζ ζπζηεκαηηθή αλαζθαθηθή 

έξεπλα πνπ μεθίλεζε ην 1969 έρεη απνθαιχςεη άλσ ησλ 220 ηάθσλ θαη 

ζπλερίδεηαη κε ζηφρν ηελ απνθάιπςε θαη ηεο ζρεηηθήο πφιεο. 

 

Οη ηάθνη είλαη ζαιακσηνί, ιαμεπκέλνη ζην καιαθφ θπζηθφ βξάρν, έρνπλ 

πξνζαλαηνιηζκφ απφ αλαηνιή πξνο δχζε θαη πεξηιακβάλνπλ καθξφζηελν 

ιαμεπηφ επίζεο δηάδξνκν πνπ νδεγεί ζην εζσηεξηθφ ηνπο. Μφλν έλαο απφ 

ηνπο ηάθνπο πνπ απνθαιχθζεθαλ είλαη θηηζηφο ζνισηφο. Πεξηείρε εθηφο απφ 

θεξακηθή θαη φπια, ράλδξεο θαζψο θαη έλα πεξίαπην κε επηγξαθή ζε 

γξακκηθή Α γξαθή. 

 

3.3.3 Αμόο 

 

ηελ πεξηνρή ηνπ ζεκεξηλνχ ρσξηνχ Αμφο, βξίζθνληαλ ε αξραία πφιε Ίαμνο, 

κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πφιεηο ηεο αξραίαο Κξήηεο πνπ ήθκαζε απφ ηελ 

πζηεξνκηλσηθή θαη γεσκεηξηθή έσο ηε ξσκατθή θαη ηα πζηεξφηεξα ρξφληα. 
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Ζ αξραηνινγηθή ζθαπάλε έρεη θέξεη ζην θσο πινχζηα ππνιείκκαηα ηεο 

αξραίαο πφιεο αλάκεζα ζηα νπνία ν Ναφο ηεο Αθξνδίηεο, ην Πξπηαλείν, 

ηάθνη θαη πνηθίια αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα. Δληππσζηαθφ ζα πξέπεη λα ήηαλ 

θαη ην ηείρνο ηεο αθξφπνιεο ηκήκαηα ηνπ νπνίνπ είλαη νξαηά αθφκα θαη 

ζήκεξα ζηελ θνξθή ηνπ ιφθνπ. 

 

Σηο αλαζθαθέο μεθίλεζε ε Ηηαιηθή Αξραηνινγηθή ρνιή ην 1899 θέξλνληαο ζην 

θσο πνηθίια επξήκαηα αλάκεζα ζηα νπνία κηλσηθά φζηξαθα, ιίζηλα αγγεία, 

επηγξαθέο, θαη πνιιά εηδψιηα πνπ απεηθνλίδνπλ γπκλή γπλαηθεία κνξθή πνπ 

έρεη εξκελεπζεί σο Θεά ηεο γνληκφηεηαο. Δληνπίζηεθαλ επίζεο ππνιείκκαηα 

θηηξίσλ ηεο θιαζηθήο επνρήο πάλσ ζηα νπνία νηθνδνκήζεθαλ πζηεξφηεξα 

θηίξηα, θπξίσο βπδαληηλέο εθθιεζίεο. 

 

Ζ πφιε ζπλέρηζε λα αθκάδεη ηφζν ζηε ξσκατθή φζν θαη ζηε βπδαληηλή επνρή 

θαηά ηελ νπνία κάιηζηα ήηαλ έδξα επηζθνπήο θαη δηέζεηε πιεζψξα 

εθθιεζηψλ. ηε ζέζε Ληβάδα, ΒΑ ηνπ ρσξηνχ έρνπλ έξζεη ζην θσο 

ππνιείκκαηα αξρατθήο εγθαηάζηαζεο γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηελ έθηαζε 

ηεο αξραίαο Αμνχ. 

 

3.3.4 Ηδαίνλ Αληξνλ 

 

ην νξνπέδην ηεο Νίδαο, ζε πςφκεηξν 1538 κ. βξίζθεηαη ε «πειηάξα ηεο 

Βνζθνπνχιαο», ην ζπήιαην φπνπ θαηά ηε κπζνινγία κεγάισζε, ή θαη 

γελλήζεθε, ν παηέξαο ησλ Θεψλ, ν Γίαο. 

 

Γηα ηελ αθξίβεηα ε Ρέα έθξπςε ζην ζπήιαην απηφ ην λενγέλλεην κσξφ ηεο γηα 

λα ην γιηηψζεη απφ ηε καλία ηνπ Κξφλνπ λα θαηαβξνρζίδεη ηα παηδηά ηνπ, 

επεηδή θνβφηαλ φηη θάπνην απ΄ απηά ζα ηνπ έπαηξλε ηελ εμνπζία. Κξπκκέλνο 

ζηελ ζπειηά ν Γίαο κεγάισλε κε ην γάια ηεο θαηζίθαο Ακάιζεηαο ελψ φηαλ 

έθιαηγε νη Κνπξήηεο θάιππηαλ ηηο θσλέο ηνπ ρηππψληαο δπλαηά ηηο ράιθηλεο 

αζπίδεο ηνπο. 

 

πλδεδεκέλν ινηπφλ ην Ηδαίν Άληξν κε ην κχζν απηφ απέθηεζε κεγάιε θήκε 

θαηά ηελ αξραηφηεηα θαη απνηέιεζε ιαηξεπηηθφ θέληξν κε δηαρξνληθή αμία απφ 
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ηα κηλσηθά ρξφληα έσο θαη ηα χζηεξα ξσκατθά. Ζ ηεξφηεηα ηνπ ζπειαίνπ 

απνδείρζεθε απφ ηηο αλαζθαθηθέο έξεπλεο πνπ μεθίλεζαλ ην 1885 απφ ηνλ 

Ηηαιφ αξραηνιφγν Federico Halbherr θαη ζπλερίζηεθαλ ζπζηεκαηηθά απφ ην 

1983 θ.εμ. απφ ηνπ αξραηνιφγνπο Γηάλλε θαη ·θε αθειιαξάθε. 

 

Απφ ηελ πιεζψξα ησλ αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ πνπ έρνπλ έξζεη ζην θσο 

μερσξίδνπλ νη ράιθηλεο αζπίδεο κε αλάγιπθεο παξαζηάζεηο ηδαίνπ ξπζκνχ, νη 

ζθξαγηδφιηζνη, ηα ειεθαληνζηέηλα αληηθείκελα θαη ηα ρξπζά θνζκήκαηα, ελψ 

εληππσζηάδεη ε πιεζψξα ηεο θεξακηθήο, ησλ εηδσιίσλ, ησλ εξγαιείσλ θαη 

ησλ κεηάιιηλσλ αληηθεηκέλσλ. 

 

 

 

3.4 Δθθιεζίεο θαη Μνλαζηήξηα 

 

ην λνκφ Ρεζχκλεο ηφζν θαηά ηελ παιαηνρξηζηηαληθή φζν θαη θαηά ηε 

βπδαληηλή πεξίνδν αλεγέξζεθε πιεζψξα εθθιεζηψλ θαη κνλαζηεξηψλ. Οη 

Βπδαληηλέο εθθιεζίεο ππνινγίδνληαη γχξσ ζηηο 300 θαη ηα κνλαζηήξηα γχξσ 

ζηα 30. Ο αξρηηεθηνληθφο ηχπνο πνπ επηθξάηεζε θαηά ηελ παιαηνρξηζηηαληθή 

πεξίνδν ήηαλ νη ιεγφκελεο «βαζηιηθέο» πνπ ήηαλ μπιφζηεγεο θαη ηξίθιηηεο κε 

ππεξπςσκέλν ην κεζαίν θιίηνο. 

 

ην Ρέζπκλν έρνπλ εληνπηζζεί ππνιείκκαηα απφ 18 βαζηιηθέο απηνχ ηνπ 

ηχπνπ. Ο αξρηηεθηνληθφο σζηφζν ηχπνο πνπ επηθξάηεζε ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο βπδαληηλήο πεξηφδνπ ήηαλ ν ζηαπξνεηδήο κε ηξνχιν πνπ εληνπίδεηαη απφ 

ηνλ 9ν κ.Υ. αηψλα έσο θαη ηελ επνρή ηεο βελεηνθξαηίαο. ηαπξνεηδείο κε 

ηξνχιν αιιά θαη κνλφρσξεο κε ηξνχιν εθθιεζίεο ζπλαληψληαη δηάζπαξηεο ζ΄ 

φιν ην λνκφ θαη απνηεινχλ έλα πξαγκαηηθφ ζηνιίδη ηεο ξεζεκληψηηθεο 

ππαίζξνπ. Πέξα φκσο απφ ην αξρηηεθηνληθφ ελδηαθέξνλ ησλ 

παιαηνρξηζηηαληθψλ θαη βπδαληηλψλ εθθιεζηψλ, εμαηξεηηθήο ζπνπδαηφηεηαο 

είλαη θαη ν δηάθνζκνο ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπο: ςεθηδσηά ζηηο παιαηνρξηζηηαληθέο 

βαζηιηθέο θαη ηνηρνγξαθίεο ζηηο βπδαληηλέο εθθιεζίεο. Σα ζέκαηα ησλ 

ςεθηδσηψλ είλαη θαηά θαλφλα γεσκεηξηθά ή παξκέλα απφ ην θπηηθφ θαη ην 
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δσηθφ βαζίιεην. ηηο ηνηρνγξαθίεο, πνπ θνζκνχλ ηηο εθθιεζίεο κεηά ηνλ 11ν 

αη., ηα εηθνλνγξαθηθά ζέκαηα είλαη αθεγεκαηηθά. 

 

Ζ ηερλνηξνπία ηνπο θαζψο θαη ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ηνπ πιηθνχ 

δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ επνρή. Απηφ γίλεηαη εκθαλέζηεξν ζηελ 

πεξίνδν ηεο Κξεηηθήο Αλαγέλλεζεο, φηαλ δειαδή απφ ηνλ 15ν αηψλα θαη 

κεηά ε βπδαληηλή εηθνλνγξαθηθή θαη ηερλνηξνπηθή παξάδνζε αξρίδεη λα 

εκπινπηίδεηαη κε δπηηθά, αλαγελλεζηαθά ζηνηρεία.Δπεηδή ν αξηζκφο ησλ 

εθθιεζηψλ, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, είλαη πνιχ κεγάινο ζα πεξηνξηζηνχκε ζην 

λα παξνπζηάζνπκε νξηζκέλεο απφ ηηο πην ραξαθηεξηζηηθέο. 

Παιαηνρξηζηηαληθή Βαζηιηθή Παλόξκνπ:  

ηα ΝΓ ηνπ ρσξηνχ Πάλνξκν πνπ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 30 ρηι. αλαηνιηθά 

ηνπ Ρεζχκλνπ αλεζθάθε ην 1948 ε κεγαιχηεξε παιαηνρξηζηηαληθή εθθιεζία 

ηεο Κξήηεο. Πξφθεηηαη γηα κηα μπιφζηεγε βαζηιηθή ηνπ 5νπ κ.Υ αηψλα πνπ 

ήηαλ αθηεξσκέλε ζηελ Αγία νθία.  

Παιαηνρξηζηηαληθή Βαζηιηθή Γνπιεδηαλώλ: 

ηε ζέζε Ολπζέ, ζηα ΝΑ ηνπ ρσξηνχ Γνπιεδηαλά πνπ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 

18 ρηι. απφ ην Ρέζπκλν, έρεη απνθαιπθζεί ηξίθιηηε παιαηνρξηζηηαληθή 

βαζηιηθή κε πινχζην ςεθηδσηφ δηάθνζκν. Υξνλνινγείηαη ζηνλ 6ν ή 7ν κ.Υ. 

αηψλα.  

Παιαηνρξηζηηαληθή Βαζηιηθή Αξραίαο Διεύζεξλαο:  

Βξίζθεηαη ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο Αξραίαο Διεχζεξλαο, ζηε ζέζε 

Καηζίβεινο. Πξφθεηηαη γηα ηξίθιηηε βαζηιηθή κε πινχζην ςεθηδσηφ δηάθνζκν 

πνπ ρξνλνινγείηαη ζηνλ 6ν ή 7ν κ.Υ. αηψλα. 

Άγηνο Ησάλλεο ζην Γεξαθάξη Ακαξίνπ: 

·μσ απφ ην ρσξηφ Γεξαθάξη πνπ απέρεη 41ρηι. απφ ην Ρέζπκλν, βξίζθεηαη ν 

λαφο ηνπ Αγίνπ Ησάλλε ηνπ Θενιφγνπ πνπ ρξνλνινγείηαη ζηνλ 13ν κ.Υ. 
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αηψλα. Πξφθεηηαη γηα κνλφρσξε εθθιεζία κε θεξακνζθεπή, κε κεηαγελέζηεξν 

λάξζεθα κεηά ηξνχινπ. Ο ηνηρνγξαθηθφο δηάθνζκνο ηεο εθθιεζίαο 

παξνπζηάδεη εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ 

Άγηνο Γεκήηξηνο ζην νκώλπκν ρσξηό:  

ην ρσξηφ Άγηνο Γεκήηξηνο, ζε απφζηαζε 10 ρηι αλαηνιηθά ηνπ Ρεζχκλνπ, 

ζην δξφκν Ρέζπκλν -Αξθάδη, βξίζθεηαη ε ζηαπξνεηδήο , εγγεγξακκέλε κε 

ηξνχιν εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ πνπ ρξνλνινγείηαη ζηνλ 11ν κ.Υ. 

αηψλα.  

 

Παλαγία ζηα Ρνύζηηθα:  

ην ρσξηφ Ρνχζηηθα πνπ απέρεη 21 ρηι. απφ ην Ρέζπκλν, ζηε ζέζε Ληβάδη, 

ππάξρεη δίθιηηνο λαφο αθηεξσκέλνο ζηελ Παλαγία θαη ηνλ σηήξα Υξηζηφ. Ο 

λαφο είλαη θαηάγξαθνο κε ηνηρνγξαθίεο πνπ ρξνλνινγνχληαη ζην 1381. ην 

θσδσλνζηάζην ππάξρεη ε ρξνλνινγία 1627. 

Κεξά Παλαγηά ζην Νεθο Ακάξη:  

ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ ρσξηνχ Νεθο Ακάξη, βξίζθεηαη ε ηξίθιηηε βαζηιηθή 

ηεο Κεξά Παλαγηάο πνπ ρηίζηεθε ζηε ζέζε παιαηφηεξεο ζηαπξνεηδνχο κε 

ηξνχιν εθθιεζίαο ηνπ 13νπ κ.Υ. αηψλα. Σν λφηην θιίηνο κε ην εληππσζηαθφ 

ζχξσκα θαη ηα νηθφζεκα ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Καιιέξγεδσλ είλαη πξνθαλέο 

φηη είλαη πζηεξφηεξν θαη ρξνλνινγείηαη ζην 15ν κ.Υ. αη. 

Παλαγία ζηελ Λακπελή:  

ην ρσξηφ Λακπελή, ζε απφζηαζε 27 ρηι. ζην δξφκν απφ ην Ρέζπκλν πξνο 

ην πήιη, βξίζθεηαη ε ζηαπξνεηδήο, εγγεγξακκέλε κε ηξνχιν εθθιεζία ηεο 

Παλαγίαο, κε ηνηρνγξαθίεο ηνπ 12νπ θαη 14νπ κ.Υ. αηψλα. Πξφθεηηαη γηα 

επηζθνπηθφ λαφ κηα θαη ε Λακπελή ήηαλ έδξα ηεο πεξίθεκεο επηζθνπήο 

Λάκπεο πνπ ππήξρε ήδε απφ ην 431 κ.Υ. 
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Μνλή Aηάιεο Μπαιί 

Βξίζθεηαη ζε χςσκα κε παλνξακηθή ζέα, πάλσ απφ ηνλ φξκν θαη ηνλ 

παξαζαιάζζην νηθηζκφ Μπαιί πνπ απέρεη 37 ρηι. απφ ην Ρέζπκλν. 

Ολνκάδεηαη θαη κνλή Αηάιεο απφ ην βελεηζηάληθν φλνκα ηνπ παξαζαιάζζηνπ 

ρσξηνχ πνπ είρε πξνέιζεη απφ κεηαηξνπή ηνπ νλφκαηνο ηεο αξραίαο πφιεο 

Αζηάιεο. 

χκθσλα κε επηγξαθηθέο καξηπξίεο ην κνλαζηήξη νηθνδνκήζεθε ην 17ν αη., 

ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ ππήξρε παιαηφηεξν ζηε ζέζε ηνπ. Σν θαζνιηθφ 

ηεο κνλήο είλαη αθηεξσκέλν ζηνλ Άγην Ησάλλε θαη εληππσζηάδεη ε πξφζνςή 

ηνπ πνπ παξνπζηάδεη έληνλα ζηνηρεία αλαγελλεζηαθήο αξρηηεθηνληθήο. 

Ζ κνλή Αηάιεο, ιφγσ ηεο ζέζεο ηεο θαη ηεο γεηηλίαζήο ηεο κε ηνλ φξκν 

Μπαιί, δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821. Αξγφηεξα 

εξεκψζεθε θαη άξρηζε λα μαλαπνθηάεη δσή κεηά ην 1982, νπφηε θαη 

αλαζηειψζεθε. 

 

Μνλή Πξέβειε 

Ζ Μνλή Πξέβειε, πνπ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 37 ρηι. απφ ην Ρέζπκλν 

πεξηιακβάλεη δχν κνλαζηήξηα πνπ απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 3 ρηι: ηελ «Κάησ 

Μνλή» πνπ είλαη εγθαηαιεηκκέλε θαη ην «Πίζσ Μνλαζηήξη» πνπ ιεηηνπξγεί θαη 

είλαη επηζθέςηκν. χκθσλα κε ηελ παξάδνζε ην φλνκά ηνπ κνλαζηεξηνχ πνπ 

θαζηεξψζεθε κεηά ην 17ν αηψλα πξνέξρεηαη είηε απφ θάπνηνλ θάηνηθν ηνπ 

ρσξηνχ Πξεβειηαλά Ζξαθιείνπ πνπ κεηά απφ θφλν πνπ δηέπξαμε θαηέθπγε ζ΄ 

απηή ηελ πεξηνρή είηε ζα πξέπεη λα ήηαλ ην φλνκα θάπνηνπ αλαθαηληζηή ηεο 

Μνλήο. ηνλ θεληξηθφ πεξίβνιν ηνπ Μνλαζηεξηνχ δεζπφδεη ν δίθιηηνο λαφο 

ηνπ Αγίνπ Ησάλλνπ ηνπ Θενιφγνπ θαη ηνπ Δπαγγειηζκνχ. Γπηηθά θαη Νφηηα 

απηνχ αλαπηχζζνληαη ηα θειηά θαη ην εγνπκελείν. Ο λαφο είλαη ζχγρξνλνο θαη 
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ρηίζηεθε πάλσ ζε παιαηφηεξν βπδαληηλφ λαφ. ε ρακειφηεξν επίπεδν 

βξίζθεηαη ε θξήλε κε ρξνλνινγία 1701 ζηελ επηγξαθή ηεο, θαη ην Μνπζείν ηεο 

Μνλήο πνπ πεξηιακβάλεη άκθηα εθθιεζηαζηηθά αληηθείκελα θαη εηθφλεο. 

 

Μνλή Αξζαλίνπ 

Ζ Μνλή Αξζαλίνπ βξίζθεηαη ζε απφζηάζε 12 ρηι. αλαηνιηθά ηνπ Ρεζχκλνπ. 

Θα πξέπεη λα ηδξχζεθε ζηα ρξφληα ηεο Βελεηνθξαηίαο απφ θάπνην κνλαρφ 

Αξζέλην πνπ έδσζε θαη ην φλνκά ηνπ ζην κνλαζηήξη. 

 

χκθσλα κε άιιε άπνςε ην φλνκα πξνέξρεηαη απφ θάπνηα Αξζηλφε πνπ 

αθηέξσζε ηελ πεξηνπζία ηεο γηα λα ρηηζηεί ην κνλαζηήξη. Ο ζηαπξνεηδήο κε 

ηξνχιν λαφο πνπ βιέπεη ζήκεξα ν επηζθέπηεο νηθνδνκήζεθε ην 1888 θαη είλαη 

αθηεξσκέλνο ζηνλ Άγην Γεψξγην. Πξφθεηηαη γηα ηνλ δεχηεξν λαφ πνπ 

αλεγέξζε ζηε ζέζε ηνπ παιαηφηεξνπ πνπ είρε εγθαηληαζηεί ην 1600.Σν 

κνλαζηήξη αλαθαηλίζηεθε ην 1970 θαη ην θαζνιηθφ ηνηρνγξαθήζεθε γχξσ ζην 

1988/90. Γηαζέηεη κνπζείν θαη ζπλεδξηαθφ θέληξν. 

 

Μνλή Αγίαο Δηξήλεο 

 

Βξίζθεηαη θνληά ζηνλ νκψλπκν νηθηζκφ, ζε απφζηαζε ιίγσλ ρηιηνκέηξσλ 

λφηηα ηεο πφιεο ηνπ Ρεζχκλνπ, ζην δξφκν πξνο Ρνπζζνζπίηη. Πξφθεηηαη γηα 

πνιχ παιαηφ κνλαζηήξη, πνπ ζα πξέπεη λα ππήξρε απφ ηνλ 14ν αη. Χζηφζν 

θάπνηα ζηηγκή θαηαζηξάθεθε θαη ζηε ζπλέρεηα εγθαηαιείθζεθε νινζρεξψο θαη 

εξεκψζεθε. Ζ αλαζηήισζή ηνπ μεθίλεζε ην 1989 θαη απφ ηφηε νη κνλαρέο κε 

ηελ έληνλε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ηνπ έρνπλ μαλαδψζεη δσή. Σν κνλαζηήξη 

ιεηηνπξγεί ζήκεξα θαη σο ππξήλαο πξνζηαζίαο θαη δηαθχιαμεο ηεο ιατθήο 

καο παξάδνζεο ζηνλ ηνκέα ηεο ρεηξνηερλίαο θαη ηδηαίηεξα ηεο πθαληηθήο θαη 

ηεο θεληεηηθήο, κηα θαη κέζα ζ΄ απηφ ιεηηνπξγεί έθζεζε εξγνρείξσλ πνπ 

παξάγνπλ νη ίδηεο νη κνλαρέο. 
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Μνλή Υαιεβή: Βξίζθεηαη θνληά ζην ρσξηφ Υξσκνλαζηήξη πνπ απέρεη πεξίπνπ 

12 ρηι. απφ ην Ρέζπκλν. Ο κεγάινο κνλφθιηηνο λαφο είλαη αθηεξσκέλνο ζηελ 

Παλαγία θαη θέξεη ζην ππέξζπξν ηε ρξνλνινγία 1864. Πάλησο ην κνλαζηήξη 

ζα πξέπεη λα ππήξρε απφ ηνλ 16ν ή 17ν αηψλα. Δθηφο απφ ηνλ λαφ ηα 

ππφινηπα θηίζκαηα ηεο κνλήο είλαη εξεηπσκέλα θαη θπζηθά ε κνλή είλαη 

έξεκε. Απφ ην 1991 έρεη πξνζαξηεζεί ζηε Μνλή Αγίαο Δηξήλεο. 

 

 

 

Μνλή Βσζάθνπ 

 

Βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 50 πεξίπνπ ρηι. αλαηνιηθά ηνπ Ρεζχκλνπ, απφ ηελ 

παιαηά εζληθή νδφ Ρεζχκλνπ - Ζξαθιείνπ κε παξάθακςε βφξεηα ηνπ ρσξηνχ 

Γνμαξφ. Σν κνλαζηήξη είλαη αθηεξσκέλν ζηνλ Σίκην ηαπξφ. ηελ επηγξαθή 

ηεο εηζφδνπ ηνπ λανχ αλαθέξεηαη φηη ρηίζηεθε ην 1195 αιιά θαηαζηξάθεθε 2 

θνξέο. 

 

Ο ζεκεξηλφο λαφο είλαη ζχγρξνλνο θαη νηθνδνκήζεθε ζην ηέινο ηνπ 19νπ αη. 

Σν κνλαζηήξη έρεη παξαιιειφγξακκε θάηνςε κε ηα θηίζκαηα λα 

αλαπηχζζνληαη γχξσ απφ θεληξηθή απιή φπνπ πςψλεηαη θαη ν λαφο. 

Καηαζηξάθεθε δχν θνξέο απφ ηνπο Σνχξθνπο, ην 1646 θαη ην 1821, θαη ζηε 

δεθαεηία ηνπ 1950 εξεκψζεθε εληειψο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε Μνλή έρεη μεθηλήζεη λα μαλαδσληαλεχεη κε ηελ 

παξνπζία κνλαρψλ θαη ηηο ζνβαξέο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ 

αλαζηήισζε θαη ηελ απνθαηάζηαζή ηεο. 

 

  

 

Μνλή Αξθαδίνπ 

 

ηηο βνξεηνδπηηθέο ππψξεηεο ηνπ Φεινξείηε, ζε πςφκεηξν ζρεδφλ 500 κέηξσλ 

θαη ζε απφζηαζε πεξίπνπ 23 ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ πφιε ηνπ Ρεζχκλνπ, 

βξίζθεηαη ε Ηεξά Μνλή Αξθαδίνπ. Γηα λα θζάζεη θαλείο σο εθεί κπνξεί λ΄ 
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αθνινπζήζεη δηάθνξεο δηαδξνκέο, θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο παξνπζηάδεη 

μερσξηζηφ θπζηνιαηξηθφ θαη ηζηνξηθφ ελδηαθέξνλ. 

 

χκθσλα κε ηελ παξάδνζε ηελ Η.Μ. Αξθαδίνπ ζεκειίσζε ν Απηνθξάηνξαο ηνπ 

Βπδαληίνπ Ζξάθιεηνο ελψ ε αλνηθνδφκεζή ηεο έγηλε απφ ηνλ απηνθξάηνξα 

Αξθάδην ηνλ 5ν αη. κ.Υ. απφ ηνλ νπνίν πήξε θαη ηνλ φλνκά ηνπ ην κνλαζηήξη. 

Ζ επηζηεκνληθή σζηφζν άπνςε ππνζηεξίδεη φηη ηφζν ή ίδξπζε φζν θαη ε 

νλνκαηνζεζία ηνπ κνλαζηεξηνχ ζα πξέπεη λα νθείινληαη ζε θάπνηνλ κνλαρφ 

Αξθάδην. 

 

χκθσλα κε ηηο επηγξαθηθέο καξηπξίεο ν δίθιηηνο λαφο ζην θέληξν ηεο κνλήο 

αλεγέξζε ην 1587 θαη αθηεξψζεθε ζηνλ Άγην Κσλζηαληίλν θαη ηε 

Μεηακφξθσζε ηνπ σηήξνο. Ο λαφο απηφο δελ ήηαλ ν πξψηνο αιιά απνηειεί 

αλαθαίληζε ελφο πξνεγνχκελνπ πνπ ζχκθσλα κε επηγξαθή θηίζηεθε ην 14ν 

αηψλα. 

 

 

3.5 Μνπζεία Ρεζύκλνπ 

 

Αξραηνινγηθό Μνπζείν Ρεζύκνπ 

 

Σν Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ρεζχκλεο πνπ ηδξχζεθε ην 1887 απφ ην 

θηιεθπαηδεπηηθφ ζχιινγν Ρεζχκλεο, ζηεγάδεηαη ζήκεξα ζην πεληαγσληθφ 

νρπξφ κπξνζηά αθξηβψο απφ ηελ θεληξηθή/αλαηνιηθή πχιε ηεο Φνξηέηδαο. Σν 

θηήξην είλαη έλα απφ ηα ακπληηθά έξγα ησλ Σνχξθσλ πνπ ην ηνπνζέηεζαλ εθεί 

κε ζθνπφ ηελ ακπληηθή θάιπςε ηεο θεληξηθήο εηζφδνπ ηνπ θξνπξίνπ. ηελ 

έθζεζε ηνπ κνπζείνπ φπνπ ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα είλαη ηνπνζεηεκέλα 

θαηά αξραηνινγηθή ζεηξά, πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ ζπιινγέο: 

 

   1. Τζηεξνλενιηζηθά θαη πξσηνκηλσηθά επξήκαηα, θπξίσο αγγεία, εξγαιεία 

θαη εηδψιηα απφ ηα ζπήιαηα Γεξαλίνπ θαη Μειηδνλίνπ, 
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   2. Αληηθείκελα κεζνκηλσηθήο επνρήο απφ ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο 

Μνλαζηεξαθίνπ, Απνδνχινπ θαη Βξχζηλα. Δληππσζηαθά ζην ζχλνιν απηφ 

είλαη ην ζχλνιν ησλ ζθξαγηζκάησλ απφ ην Μνλαζηεξάθη θαζψο θαη ην 

νκνίσκα νηθίζθνπ απφ ηνλ ίδην ρψξν, 

 

   3. Δπξήκαηα πζηεξνκηλσηθήο επνρήο θπξίσο απφ ην λεθξνηαθείν ησλ 

Αξκέλσλ αιιά θαη απφ άιιεο πεξηνρέο φπσο Μαζηακπά, ηαπξσκέλν, 

Παγθαινρψξη, χβξηηνο. ηα αληηθείκελα πεξηιακβάλνληαη ράιθηλα εξγαιεία 

θαη φπια, έλα εληππσζηαθφ νδνληφθξαθην θξάλνο, πινχζηα θεξακηθή, 

θνζκήκαηα θαη ζθξαγηδφιηζνη. Δπίζεο πήιηλα εηδψιηα αλάκεζα ζηα νπνία ε 

πεξίθεκε ζεά κε πςσκέλα ρέξηα απφ ην Παγθαινρψξη. Δληππσζηαθέο είλαη 

θαη νη πήιηλεο ιάξλαθεο κε ην θπηηθφ θαη γεσκεηξηθφ δηάθνζκν πνπ 

πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ην λεθξνηαθείν ησλ Αξκέλσλ. 

 

   4. Δπξήκαηα γεσκεηξηθψλ - αξρατθψλ ρξφλσλ θπξίσο απφ ηνπο 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο Αμνχ θαη Διεχζεξλαο. 

 

   5. Αληηθείκελα θιαζηθήο, ειιεληζηηθήο θαη ξσκατθήο επνρήο θπξίσο απφ ηηο 

πεξηνρέο ηαπξσκέλνπ θαη Αξγπξνχπνιεο. ην ζχλνιν απηφ μερσξίδνπλ νη 

ξσκατθνη ιχρλνη κε παξαζηάζεηο, ηα ρξπζά θνζκήκαηα απφ ηελ πεξηνρή 

ηαπξσκέλνπ θαη ηα πάιηλα αγγεία ειιεληζηηθήο θαη ξσκατθήο επνρήο. 

 

   6. πιινγή λνκηζκάησλ. 

 

   7. Δηδψιηα απφ ην Μειηδφλη θαη ηελ Αμφ θαη άγλσζηεο πξνέιεπζεο αγγεία 

θιαζηθήο θαη ειιεληζηηθήο επνρήο. 

 

   8. Δπηγξαθέο απφ ηελ πεξηνρή ηεο Διεχζεξλαο θαη 

 

   9. πιινγή γιππηψλ απφ ηηο πεξηνρέο ηαπξσκέλνπ, Διεχζεξλαο, 

Αξγπξνχπνιεο. 
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Πηλαθνζήθε " Λ. Καλαθάθη " 

 

Ζ Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε "Λ.Καλαθάθηο" ηδξχζεθε ην 1992. Απφ ηελ αξρή 

ζηεγάζηεθε ζε έλα ελεηηθφ θηίξην, ζηελ θαξδηά ηεο παιηάο ηζηνξηθήο πφιεο ηνπ 

Ρεζχκλνπ, θάησ απφ ηε Φνξηέηζα θαη ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν. 

 

ηε Μφληκε πιινγή ηεο δηαζέηεη έξγα ηνπ Λεπηέξε Καλαθάθη (ιάδηα, ζρέδηα, 

αθνπαξέιεο) θαιχπηνληαο αληηπξνζσπεπηηθά φιε ηε δηαδξνκή ηεο δνπιεηάο 

ηνπ θαη έξγα ζχγρξνλσλ Διιήλσλ θαιιηηερλψλ θαιχπηνληαο έλα επξχ θάζκα 

ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο εηθαζηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο απφ ην 1950 σο 

ζήκεξα. 

 

Σν 1995 ην Ρέζπκλν εληάρζεθε ζην Δζληθφ Πνιηηηζηηθφ Γίθηπν Πφιεσλ κε 

ζπλέπεηα ηελ ίδξπζε ηνπ Κέληξνπ χγρξνλεο Δηθαζηηθήο Γεκηνπξγίαο πνπ 

πξνζαλαηφιηζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Πηλαθνζήθεο ζηε ζχγρξνλε ηέρλε. 

 

Σν Κέληξν χγρξνλεο Δηθαζηηθήο Γεκηνπξγίαο Ρεζχκλεο έρεη αλαπηχμεη 

έληνλε δξάζε ζηνλ ηνκέα ησλ πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ ηνπηθνχ, εζληθνχ αιιά 

θαη δηεζλνχο ελδηαθέξνληνο ζε ζπλεξγαζία κε πνιινχο θνξείο ζηελ Διιάδα 

θαη ην εμσηεξηθφ. Ίιεο νη δηνξγαλψζεηο πιαηζηψλνληαη απφ παξάιιειεο 

εθδειψζεηο (δηαιέμεηο, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, νκηιίεο, ζεκηλάξηα θ.α.). 

 

Ζ εθζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Κ..Δ.Γ.-Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε "Λ.Καλαθάθηο" 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ έθδνζε θαηαιφγσλ θαη άιισλ εληχπσλ εθπαηδεπηηθνχ ή 

ελεκεξσηηθνχ ραξαθηήξα. Παξάιιεια απφ ην 1995 κε επζχλε ηνπ Κ..Δ.Γ., 

ιεηηνπξγνχλ εηθαζηηθά εξγαζηήξηα. 
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Ηζηνξηθό θαη Λανγξαθηθό Μνπζείν 

 

Σν Ηζηνξηθφ θαη Λανγξαθηθφ Μνπζείν Ρεζχκλεο ηδξχζεθε ην 1973 κε ζηφρν ηε 

ζπγθέληξσζε θαη ηελ έξεπλα ηνπ ιανγξαθηθνχ πιηθνχ ηνπ Ρεζχκλνπ. Απφ ην 

1995 ζηεγάδεηαη ζε βελεηζηάληθε, δηαηεξεηέα αζηηθή θαηνηθία ηνπ 17νπ αηψλα 

ζηελ νδφ Βεξλάξδνπ 28-30. 

 

Σν δηψξνθν θηήξην κε ηελ εζσηεξηθή απιή εληππσζηάδεη θπξίσο κε ηηο 

αξρηηεθηνληθέο ιεπηνκέξεηέο ηνπ. Οη ζπιινγέο ηνπ Μνπζείνπ πξνέξρνληαη απφ 

δσξεέο θαη αγνξέο θαη πεξηιακβάλνπλ πθαληά θαη εξγαιεία πθαληηθήο ηέρλεο, 

θεληήκαηα, δαληέιεο, θεξακηθά, θαιάζηα, είδε κεηαιινηερλίαο, λνκίζκαηα, 

ελδπκαζίεο, ηζηνξηθά θεηκήιηα θ.ά. 

 

Yπάξρεη αίζνπζα αθηεξσκέλε ζηηο παξαδνζηαθέο θαιιηέξγεηεο θαη ηελ 

πξνεηνηκαζία παξαγσγήο Ρεζπκληψηηθνπ παξαδνζηαθνχ ςσκηνχ θαζψο θαη 

αίζνπζα κε ηα παξαδνζηαθά επαγγέικαηα. Ζ έθζεζε ησλ αληηθεηκέλσλ έρεη 

γίλεη θαηά ελφηεηεο, κε επεμεγεκαηηθά θείκελα (ειιεληθά θαη αγγιηθά) 

θσηνγξαθίεο, ζρέδηα, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο 

κνπζεηνινγίαο. 

 

 

Άιια Μνπζεία ζην Ρέζπκλν 

 

πιινγή Φξαληδεζθάθε: 

ηε ζπιινγή Διέλεο Φξαληδεζθάθε πνπ ζηεγάδεηαη ζε θηήξην ηεο νδνχ 

Υεηκάξαο, αθξηβψο απέλαληη απφ ηελ Πηλαθνζήθε «Λ. Καλαθάθηο», 

πεξηιακβάλνληαη έξγα παξαδνζηαθήο ρεηξνηερλίαο φπσο πθαληά, θεληήκαηα, 

δαληέιεο. 

 

Μνπζείν Δλάιηαο Εσήο: 

Βξίζθεηαη ζηελ παιηά πφιε θαη ζηεγάδεηαη ζην παιαηφ θηήξην ηνπ αβαείνπ πνπ 

αλαπαιαηψζεθε πξφζθαηα θαη θηινμελεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζπιινγέο 

ηνπ Ρεζχκλνπ. Πεξηιακβάλνληαη καιάθηα, ζπφγγνη, ηρζχεο θαη νξηζκέλα 

απνιηζψκαηα. 
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Δθθιεζηαζηηθό Μνπζείν: 

Ηδξχζεθε ην 1994 θαη βξίζθεηαη ζηελ πιαηεία Μεηξνπφιεσο. Πεξηιακβάλεη 

εθθιεζηαζηηθά θεηκήιηα απφ ην 1816 έσο ζήκεξα, αλάκεζα ζηα νπνία 

εθθιεζηαζηηθά ζθεχε, εηθφλεο, θακπάλεο θαζψο θαη ην ξνιφη ηνπ 

θσδσλνζηαζίνπ πνπ βξίζθνληαλ ζε ιεηηνπξγία απφ ην 1894 έσο θαη ην 1986. 

 

3.6 Φπζηθή Γεσγξαθία & Κιίκα 

 

Σν Ρέζπκλν είλαη έλαο απφ ηνπο ηέζζεξηο λνκνχο ηεο Κξήηεο, αλάκεζα ζηα 

Υαληά θαη ζην Ζξάθιεην. ηα βφξεηα βξέρεηαη απφ ην Κξεηηθφ θαη ζηα λφηηα 

απφ ην Λπβηθφ πέιαγνο. 

Ζ νκψλπκε πξσηεχνπζά ηνπ, πνπ ν ππξήλαο ηεο είλαη ρηηζκέλνο πάλσ ζε 

αθξσηήξη ηεο βφξεηαο αθηήο ηνπ λνκνχ, απέρεη 58 ρηιηφκεηξα απφ ηα Υαληά 

θαη 78 απφ ην Ζξάθιεην. Ζ αλάπηπμε ηεο πφιεο αθνινπζεί ηελ θαηεχζπλζε 

ηεο βφξεηαο ακκψδνπο παξαιίαο πνπ ην ζπλνιηθφ ηεο κήθνο θζάλεη ηα 13 

ρηιηφκεηξα, ελψ ζηα λφηηα πςψλεηαη κηα ζεηξά ρακειψλ ιφθσλ κε ςειφηεξε 

ηελ θνξπθή ηνπ Βξχζηλα (χς. 858κ.). 

 

Σν έδαθνο ηνπ λνκνχ είλαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ νξεηλφ κε ζρεηηθά 

κηθξέο αιιά ελδηαθέξνπζεο ελαιιαγέο ζηε κνξθνινγία, φπσο εληππσζηαθά 

θαξάγγηα, πνιπάξηζκα ζπήιαηα, θαηάθπηεο θνηιάδεο θαη κηθξά πνηάκηα. Οη 

πεδηλέο εθηάζεηο πεξηνξίδνληαη ζηα βφξεηα παξάιηα θαη ζηηο πεξηνρέο αλάκεζα 

ζηνπο νξεηλνχο φγθνπο. Οκνίσο πεξηνξηζκέλα είλαη θαη ηα πνηάκηα πνπ εθηφο 

απφ ην Γεξνπφηακν ή Απινπφηακν πνπ πεγάδεη απφ ηνλ νξεηλφ Μπινπφηακν 

θαη εθβάιεη ζηα δπηηθά ηνπ Παλφξκνπ θαη ηνλ Μεγάιν Πνηακφ πνπ θαηαιήγεη 

ζηε Λίκλε ηνπ Πξέβειε, φινη νη άιινη ζηα βφξεηα, είλαη δεπηεξεχνληεο θαη 

ζπλήζσο έρνπλ λεξφ κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα. 
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Σνλ θχξην ιφγν ινηπφλ ζηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο ηνπ λνκνχ έρνπλ ηα φξε 

θαη νη νξνζεηξέο. ·ηζη, ζηα αλαηνιηθά δεζπφδεη ε Ήδε ή Φεινξείηεο, ην 

ςειφηεξν βνπλφ ηεο Κξήηεο, πνπ ην χςνο ηνπ θζάλεη ηα 2456κ. θαη ν νξεηλφο 

ηνπ φγθνο θαηαιακβάλεη πεξίπνπ ην 1/5 ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπ λνκνχ. Ζ 

νξνζεηξά ηνπ Κέδξνπο (χς 1777κ.) πνπ αλαπηχζζεηαη ζηα λνηηνδπηηθά ηνπ 

Φεινξείηε νξηνζεηεί καδί κ΄ απηφλ ηελ παλέκνξθε θνηιάδα ηνπ Ακαξίνπ. ην 

βνξεηναλαηνιηθφ άθξν ηνπ λνκνχ πςψλεηαη ν Κνπινχθνπλαο ή Σαιαία Ίξε 

(χς 1083κ.), αθξηβψο λφηηα ηεο πφιεο ηνπ Ρεζχκλνπ ν Βξχζηλαο (χς. 858κ.) 

θαη ζηα λνηηνδπηηθά ν Κξπνλεξίηεο (χς. 1312κ.), ε αλαηνιηθφηεξε θνξπθή ηνπ 

δεχηεξνπ ζε κέγεζνο νξεηλνχ φγθνπ ηεο Κξήηεο, ησλ Λεπθψλ Οξέσλ. 

 

Σν δεζηφ θαινθαίξη θαη ε καθξά πεξίνδνο βξνρνπηψζεσλ πνπ δηαξθεί απφ ην 

θζηλφπσξν ψο ηνλ Απξίιην πεξίπνπ, νδεγνχλ ζην λα ραξαθηεξίζνπκε ην 

θιίκα "εχθξαην κεζνγεηαθφ". Κπξίαξρν ξφιν ζηα θαηξηθά θαηλφκελα ηεο 

πεξηνρήο δηαδξακαηίδνπλ θαη νη ηζρπξνί βφξεηνη θαη λφηηνη άλεκνη. 

Οη άλεκνη ζηηο βφξεηεο θαη λφηηεο αθηέο είλαη ηδαληθνί γηα ζέξθηλγθ. 

ΠΗΝΑΚΑ 3.1 

Μέζεο ζεξκνθξαζίεο Θάιαζζαο θαη αέξα. 

ΜΖΝΑ ΑΔΡ ΘΑΛ ΜΖΝΑ ΑΔΡ ΘΑΛ 

Ηαλνπάξηνο 13 15 Ηνχιηνο 24 24 

Φεβξνπάξηνο 13 15 Αχγνπζηνο 26 26 

Μάξηηνο 14 16 επηέκβξηνο 24 23 

Απξίιηνο 17 19 Οθηψβξηνο 20 22 

Μάηνο 20 21 Ννέκβξηνο 17 19 

Ηνχληνο 24 24 Γεθέκβξηνο 14 16 

 

 

 

3.7 πήιαηα 

 

Σα βνπλά ηνπ Ρεζχκλνπ είλαη εμαηξεηηθά πινχζηα ζε ζπήιαηα πνπ θζάλνπλ ηα 

850 θαη αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο ζην παξειζφλ ή αθφκα θαη ζήκεξα 

παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν αξραηνινγηθφ, ηζηνξηθφ θαη ιανγξαθηθφ ελδηαθέξνλ, 

ρσξίο θπζηθά λα παξαβιέπεηαη θαη ε μερσξηζηή θπζηθή νκνξθηά αξθεηψλ 
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απφ απηά. Σα γλσζηφηεξα ζπήιαηα ηνπ λνκνχ είλαη ηνπ Γεξαλίνπ θαη ην 

ζπήιαην ηκνλέιιη ζηα δπηηθά ηεο πφιεο, ηνπ Αγίνπ Αλησλίνπ ζηελ Παηζφ 

Ακαξίνπ, ηνπ Μειηδνλίνπ, ην Ηδαίνλ Άληξνλ, ην ζπήιαην ζην Μνχγθξη ηζψλ, 

ην ζπήιαην (θ)εληφλε ζηα Εσληαλά θ.α. 

 

ην νξνπέδην Νίδα ζηνλ Φεινξείηε, ζε απφζηαζε 24 ρηι. απφ ηα Αλψγεηα θαη 

78 ρηι. απφ ην Ρέζπκλν βξίζθεηαη ην Ηδαίνλ Άληξνλ. Σν ηεξάζηην άλνηγκα ηεο 

εηζφδνπ ηνπ Ηδαίνπ Άληξνπ πνπ βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν 1538κ. είλαη απηφ πνπ 

αξρηθά εληππσζηάδεη ηνλ επηζθέπηε. Πξφθεηηαη γηα έλα ζπήιαην κεγάισλ 

δηαζηάζεσλ ην νπνίν δηαζέηεη κεγάιε θεληξηθή αίζνπζα θαη πιεπξηθή ζηνά 

κήθνπο 22 κέηξσλ. Σν ζπήιαην φπνπ θαηά ηε κπζνινγηθή παξάδνζε 

αλαηξάθεθε ν Γίαο, απνηέιεζε ζπνπδαίν ιαηξεπηηθφ θέληξν ηφζν ζηα κηλσηθά 

φζν θαη ζηα ξσκατθά ρξφληα. Οη αλαζθαθηθέο εξγαζίεο πνπ δηελεξγνχληαη ζην 

εζσηεξηθφ έρνπλ απνδψζεη πινχζηα θαη ζεκαληηθά επξήκαηα αλάκεζα ζηα 

νπνία θεξακηθή, ρξπζά θνζκήκαηα, κεηάιιηλα αληηθείκελα θαη θπζηθά νη 

γλσζηέο ράιθηλεο αζπίδεο. Δπεηδή ε έξεπλα είλαη ζε εμέιημε ην ζπήιαην δελ 

είλαη επηζθέςηκν. 

 

Ζ αλαζθαθηθή έξεπλα πνπ δηελεξγείηαη ζην ζπήιαην ηνπ Μειηδνλίνπ έρεη 

βεβαηψζεη φηη ην ζπήιαην δελ έπαςε λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη λα απνηειεί 

ιαηξεπηηθφ θέληξν απφ ηα πξψηκα λενιηζηθά ρξφληα έσο θαη ηα ξσκατθά. 

χκθσλα κε επηγξαθηθή καξηπξία είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηε ιαηξεία ηνπ Δξκή. 

Σν ζπήιαην δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζηα λεψηεξα ρξφληα, θπξίσο δε 

ζηελ ηνπξθνθξαηία φηαλ 370 θάηνηθνη ηνπ Μειηδνλίνπ πνιηνξθεκέλνη απφ ηνπο 

Σνχξθνπο πέζαλαλ απφ αζθπμία κέζα ζην ζπήιαην ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1834. 

ην εξψν πνπ βξίζθεηαη ζηνλ πξψην ζάιακν ηνπ ζπειαίνπ θπιάζζνληαη ηα 

νζηά ηνπο. Σν ζπήιαην είλαη επηζθέςηκν. 

 

ην ζπήιαην ηνπ Γεξαλίνπ κε ηνλ ζαπκάζην ζηαιαγκηηηθφ δηάθνζκν θαη ηηο 6 

αίζνπζεο, ε αξραηνινγηθή έξεπλα εθηφο απφ ηξεηο αλζξψπηλνπο ζθειεηνχο, 

έθεξε ζην θσο θαη πιήζνο νζηέηλσλ θαη ιίζηλσλ εξγαιείσλ λενιηζηθήο 

επνρήο. Βξέζεθε επίζεο ζπνπδαίν παιαηνληνινγηθφ πιηθφ πνπ ζα πξέπεη λα 

αλήθε ζε πάλσ απφ εθαηφ ελδεκηθά ειάθηα πνπ ζα πξέπεη λα είραλ πεζάλεη 

ζην ηέινο ηεο επνρήο ηνπ Πιεηζηφθαηλνπ. Οη ζθειεηνί αλήθαλ ζε αλζξψπνπο 
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πνπ πηζαλφηαηα παγηδεχηεθαλ κέζα ζην ζπήιαην ίζσο ιφγσ θάπνηνπ 

ζεηζκνχ. 

 

Σν ζπήιαην θεληφλε ζηα Εσληαλά Μπινπνηάκνπ (47 ρηι. απφ ην Ρέζπκλν 

ζην δξφκν Ρέζπκλν -Πέξακα - Αμφο) δηαζέηεη 14 ζαιάκνπο κε πνιχ πινχζην 

δηάθνζκν απφ ζηαιαθηίηεο θαη ζηαιαγκίηεο. Σν κήθνο ηνπ είλαη 550 κ. θαη ε 

ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ θαιχπηεη 3.330 η.κ. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε 

αξραηνινγηθή έξεπλα εληφπηζε λενιηζηθή εγθαηάζηαζε κέζα ζην ζπήιαην. Σν 

ζπήιαην είλαη επηζθέςηκν. 

 

ην ζπήιαην ην Αγίνπ Αλησλίνπ ζηελ Παηζφ απνηειεί έλα αθφκα ζπήιαην κε 

ιαηξεπηηθφ ραξαθηήξα κηα θαη, φπσο έρεη απνδεηρζεί απφ ηηο αξραηνινγηθέο 

έξεπλεο, απνηέιεζε ζεκαληηθφ θέληξν ιαηξείαο απφ ηα πζηεξνκηλσηθά έσο ηα 

ξσκατθά ρξφληα. χκθσλα κε επηγξαθηθή καξηπξία ζην ζπήιαην ιαηξεπφηαλ 

ν Δξκήο Κξαλαίνο. Ζ εθθιεζία πνπ βξίζθεηαη ζην ζπήιαην είλαη αθηεξσκέλε 

ζηνλ Άγην Αληψλην, πξνζηάηε ησλ παηδηψλ. Σν ζπήιαην είλαη επηζθέςηκν. 

 

  

 

3.8 Φαξάγγηα -  Πεξηνρέο Φπζηθνύ Κάιινπο 

 

Ξερσξηζηήο νκνξθηάο θαξάγγηα δηαζρίδνπλ ηα φξε θαη ηηο νξνζεηξέο ηνπ 

λνκνχ: ην Κνπξηαιηψηηθν πνπ έρεη κήθνο 3 ρηιηφκεηξα θαη θαηαιήγεη ζηελ 

πεξίθεκε Λίκλε ηνπ Πξέβειε, ην θαξάγγη ηνπ Κνηζπθνχ πνπ μεθηλά απφ ην 

ρσξηφ Κάλλεβνο θαη θαηαιήγεη ζην ρσξηφ ειιηά, ην θαξάγγη ηεο Παηζνχ ζην 

Ακάξη, ησλ Πξαζζψλ πνπ θαηαιήγεη ζηνλ Πιαηαληά ζηε βφξεηα παξαιία 

αλαηνιηθά ηεο πφιεο ηνπ Ρεζχκλνπ, ην Αξθαδηψηηθν, ησλ Βεδέξσλ ησλ 

Μχισλ θαη άιια κηθξφηεξα. 
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Σν Κνπξηαιηψηηθν θαξάγγη κε ηηο επηβιεηηθέο πιαγηέο πνπ θζάλνπλ ηα 600 

κέηξα, έρεη είζνδν απφ ην ρσξηφ Κνμαξέ θαη θαηαιήγεη ζηε ιίκλε ηνπ Πξέβειε. 

Δίλαη έλα ζαπκάζην θαξάγγη πνπ αμίδεη θαλείο λα επηζθεθζεί. 

Αθνινπζψληαο ηα ζθαινπάηηα πνπ βξίζθνληαη πιεπξηθά ηνπ δξφκνπ Κνμαξέ - 

Αζψκαηνο θζάλνπκε ζην βάζνο ηνπ θαξαγγηνχ, φπνπ βξίζθεηαη ε εθθιεζία 

ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. Σν θαξάγγη δηαζρίδεη ν Μεγάινο Πνηακφο πνπ ζην 

ζεκείν απηφ νλνκάδεηαη Κνπξηαιηψηεο. 

 

Σν θαξάγγη ηνπ Κνηζπθνχ μεθηλάεη απφ ην ρσξηφ Κάλλεβνο θαη θαηαιήγεη ζηνλ 

Πιαθηά. ην ζεκείν ηεο αθεηεξίαο ηνπ είλαη πνιχ ζηελφ κε πιάηνο πεξίπνπ 

10κ. ην νπνίν ζηαδηαθά απμάλεηαη θαη θζάλεη ηα 600κ.. Σν ζπλνιηθφ ηνπ κήθνο 

είλαη 1.800 κ., θαη νη ζρεδφλ θαηαθφξπθεο πιεπξέο ηνπ θζάλνπλ ην χςνο ησλ 

600. Μέζα ζην θαξάγγη ππάξρεη κηθξφο λαφο, ρηηζκέλνο κέζα ζε βξαρψδε 

θνηιφηεηα. 

 

To θαξάγγη ηεο Παηζνχ, εχθνιν ζηε δηάβαζή ηνπ θαη αμηνπνηεκέλν απφ ηε 

δαζηθή ππεξεζία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζπειαηψδε εθθιεζία ηνπ Αγ. 

Αλησλίνπ, απνηειεί εμαηξεηηθφ πξννξηζκφ γηα κηθξέο εθδξνκέο θαη πηθ-ληθ. 

 

Σν Αξθαδηψηηθν θαξάγγη μεθηλά απφ ηε Μνλή Αξθαδίνπ θαη κέζα απφ κηα 

παλέκνξθε δηαδξνκή θαηαιήγεη ζην ρσξηφ Πίθξεο φπνπ ν επηζθέπηεο κπνξεί 

λα ζαπκάζεη ζεκαληηθά βελεηζηάληθα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία. 

 

Σέινο ην Πξαζζαλφ θαξάγγη πνπ μεθηλά λφηηα ηνπ ρσξηνχ Πξαζζέο 

πξνζθέξεη κηα ηξίσξε δηαδξνκή κέζα απφ εληππσζηαθά ηνηρψκαηα βξάρσλ 

θαη κεξηθέο ζρεηηθά δχζβαηεο πξνζπειάζεηο πνπ θάλνπλ ην πέξαζκά ηνπ 

εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ. 

 

 

Σν Ρέζπκλν, κηα πεξηνρή γεκάηε αληηζέζεηο φπνπ ην άγξην νξεηλφ ηνπίν 

ελαιιάζζεηαη κε εχθνξεο πεδηλέο εθηάζεηο θαη νη επηβιεηηθέο βξαρψδεηο αθηέο 

κε απέξαληεο ακκνπδεξέο παξαιίεο, ζε θάζε ζεκείν απνθαιχπηεη έλα ηνπίν 

μερσξηζηήο νκνξθηάο. Δθηφο απφ ηα θαξάγγηα θαη ηα ζπήιαηα πνπ 
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παξνπζηάδνληαη ρσξηζηά, επηιέμακε θαη θάπνηεο πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ 

θάιινπο πνπ ζα ήηαλ παξάιεηςε γηα ηνλ επηζθέπηε λα κελ ηηο απνιαχζεη. 

 

Λίκλε ηνπ Πξέβειε: ηηο εθβνιέο ηνπ Μέγα Πνηακνχ, εθεί πνπ θαηαιήγεη ην 

πεξίθεκν Κνπξηαιηψηηθν θαξάγγη ζρεκαηίδεηαη ε πεξίθεκε ιίκλε ηνπ 

Πξέβειε ή παξαιία ηνπ Φνίληθα. Γηα λα θζάζεη θαλείο εθεί αξθεί λα 

αθνινπζήζεη ην δξφκν πξνο ηε Μνλή Πξέβειε θαη ιίγν πξηλ θζάζεη ζην 

κνλαζηήξη λα ζηξίςεη αξηζηεξά ζε ρσκαηφδξνκν , λα ηνλ αθνινπζήζεη κέρξη 

ην ηέξκα θαη λα παξθάξεη. ηε ζπλέρεη ζα πξέπεη λα πεξπαηήζεη κέρξη ηελ 

ακκψδε παξαιία πνπ πξαγκαηηθά ηνλ απνδεκηψλεη θαζψο κνηάδεη κε ηξνπηθφ 

ηνπίν γεκάην θνίληθεο. Ο ρείκαξξνο πνπ εθβάιεη ζηε ζάιαζζα θαη ε άγξηα 

βιάζηεζε απνηεινχλ έλα ζαπκάζην ζέακα πνπ ν θαζέλαο πξέπεη λα 

απνιαχζεη. 

 

Σν Οξνπέδην Νίδα: ηελ πεξηνρή ηνπ Φεινξείηε, ζε απφζηαζε 79 ρηι. απφ ην 

Ρέζπκλν βξίζθεηαη ην πεξίθεκν νξνπέδην ηεο Νίδαο, φπνπ θαη ην Ηδαίνλ 

Άληξνλ, ην ζπήιαην πνπ θηινμέλεζε ην λενγέλλεην Γία. 

 

Αξγπξνχπνιε: ε απφζηαζε 27 ρηι. απφ ην Ρέζπκλν, αθνινπζψληαο ηελ 

παιαηά εζληθή νδφ Ρεζχκλνπ - Υαλίσλ, θζάλεη θαλείο ζηελ Αξγπξνχπνιε. Σν 

ρσξηφ είλαη ρηηζκέλν ζηε ζέζε ηεο αξραίαο Λάππαο θαη αμίδεη λα επηζθεθζεί 

θαλείο ηηο πινχζηεο πεγέο ζηε ζέζε Αγία Γχλακε φπνπ κέζα ζην ζπήιαην 

ππάξρεη θαη ην νκψλπκν εθθιεζάθη. 

 

3.9 Αθηέο 

 

Ο λνκφο Ρεζχκλεο πξνζθέξεηαη θαηεμνρήλ γηα ζεξηλέο δηαθνπέο κηα θαη 

δηαζέηεη πνιπάξηζκεο, πνιχ φκνξθεο θαη πεληαθάζαξεο παξαιίεο. Δμαηξεηηθέο 

ακκνπδεξέο παξαιίεο κπνξεί λα επηζθεθζεί θαλείο ηφζν ζηε βφξεηα αθηή ηνπ 

λνκνχ, ζην θξεηηθφ πέιαγνο, φζν θαη ζηε λφηηα, ζην ιηβπθφ πέιαγνο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε νξηζκέλεο απφ ηηο πην ραξαθηεξηζηηθέο: 
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Παξαιία Ρεζχκλνπ: Οξγαλσκέλε ακκνπδεξή παξαιία κήθνπο άλσ ησλ 20 

ρηιηνκέηξσλ, εθηείλεηαη απφ ηελ πφιε ηνπ Ρεζχκλνπ θαη πξνο ηα αλαηνιηθά 

ζηηο πεξηνρέο Πεξηβφιηα, Πιαηαλέο, Αδειηαλφο Κάκπνο, θαιέηα. 

 

Παξαιία Δπηζθνπήο: Μεγάινπ κήθνπο ακκνπδεξή παξαιία ζηα δπηηθά ηεο 

πφιεο ηνπ Ρεζχκλνπ, νξγαλσκέλε ηκεκαηηθά. 

 

Πάλνξκν: ηελ παξαιία ηνπ παξαζαιάζζηνπ ρσξηνχ Πάλνξκν, ζε απφζηαζε 

20ρηι. αλαηνιηθά ηεο πφιεο ηνπ Ρεζχκλνπ, κπνξεί λα απνιαχζεη θαλείο ην 

κπάλην ηνπ ζε νξγαλσκέλε παξαιία θνληά ζηελ νπνία ππάξρνπλ θαη αξθεηέο 

ηαβέξλεο, μελνδνρεία θαη ελνηθηαδφκελα δσκάηηα. 

 

Μπαιί: ηνλ φξκν Μπαιί, φπνπ θαη ν νκψλπκνο παξαζαιάζζηνο νηθηζκφο, ζε 

απφζηαζε 34 ρηι. αλαηνιηθά ηνπ Ρεζχκλνπ, έρεη ηε δπλαηφηεηα ν επηζθέπηεο 

λα επηιέμεη θάπνην απφ ηα κηθξά ιηκαλάθηα θαη λα θνιπκπήζεη 

απνιακβάλνληαο ηηο επθνιίεο ηεο νξγαλσκέλεο παξαιίαο. ηελ πεξηνρή 

ππάξρνπλ πνιιέο ηαβέξλεο, μελνδνρεία θαη ελνηθηαδφκελα δσκάηηα. 

 

Πιαθηάο: Ο νηθηζκφο ηνπ Πιαθηά, ζε απφζηαζε 40 ρηι. λφηηα ηνπ Ρεζχκλνπ, 

είλαη έλα ζέξεηξν κε ζαπκάζηα ακκνπδεξή παξαιία θαη πινχζηεο ππνδνκέο ζε 

μελνδνρεία ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, ηαβέξλεο θαη εζηηαηφξηα. ηελ 

νξγαλσκέλε παξαιία ηνπ κπνξεί θαλείο εθηφο απφ κπάλην λα θάλεη θαη 

πνηθίια ζαιάζζηα ζπνξ. 

 

νχδα Πιαθηά: Οξγαλσκέλε, ακκνπδεξή παξαιία αθξηβψο δπηηθά ηνπ ρσξηνχ 

Πιαθηάο. Κνληά ζηελ παξαιία κπνξεί λα βξεη θαλείο ελνηθηαδφκελα δσκάηηα 

θαη ιίγεο ηαβέξλεο. 

 

Γακλφλη: Οξγαλσκέλε ακκνπδεξή παξαιία αθξηβψο δπηηθά ηνπ Πιαθηά ζηα 

λφηηα ηνπ Ρεζχκλνπ. Γηαζέηεη ελνηθηαδφκελα δσκάηηα θαη ιίγεο ηαβέξλεο. 

 

Ακκνχδη: Μηθξή ακκνπδεξή παξαιία θνληά ζην Γακλφλη, κε νξγαλσκέλε θαη 

ζρεδφλ εξεκηθή. 
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Λίκλε Πξέβειε: ε απφζηαζε 38 ρηι. λφηηα ηνπ Ρεζχκλνπ, ιίγν πξηλ ηελ 

ηζηνξηθή Μνλή Πξέβειε, αθνινπζψληαο ρσκαηφδξνκν πνπ θζάλεη σο έλα 

ζεκείν θαη πξνρσξψληαο ζηε ζπλέρεηα κε ηα πφδηα γηα 15 πεξίπνπ ιεπηά, 

θζάλεη θαλείο ζε κηα καγεπηηθή ακκνπδεξή παξαιία κε θνίληθεο, αθξηβψο ζηηο 

εθβνιέο ηνπ πνηακνχ Κνπξηαιηψηε. 

 

Σξηφπεηξα: Ζ παξαιία ηεο Σξηφπεηξαο πνπ πήξε ην φλνκά ηεο απφ ηηο ηξεηο 

πέηξεο πνπ ηε ραξαθηεξίδνπλ, βξίζθεηαη ζε απφζηαζε πεξίπνπ 50 ρηι. λφηηα 

ηεο πφιεο ηνπ Ρεζχκλνπ. Μπνξεί λα ηελ επηζθεθζεί θαλείο αλ αθνινπζήζεη ην 

δξφκν πξνο Αγία Γαιήλε θαη ζην 40ν ρηι. ζηξίςεη πξνο ην ρσξηφ Αθνχκηα θαη 

πξνρσξήζεη. Πξφθεηηαη γηα κηα ηεξάζηηα ακκνπδεξή παξαιία, κε νξγαλσκέλε 

θαη ζρεδφλ εξεκηθή. 

 

Άγηνο Παχινο: ε απφζηαζε 58ρηι. λφηηα ηνπ Ρεζχκλνπ βξίζθεηαη ε 

εθπιεθηηθή ακκνπδεξή παξαιία ηνπ Αγίνπ Παχινπ. Γηα λα θζάζεη θαλείο εθεί 

αξθεί λα αθνινπζήζεη ην δξφκν πξνο Αγία Γαιήλε θαη ζην 46ν ρηι., ζην χςνο 

ηνπ ρσξηνχ Κξχα Βξχζε, λα ζηξίςεη δεμηά θαη λα ζπλερίζεη πξνο ηε ζάιαζζα. 

Σν κπάλην ζε έλαλ απφ ηνπο εξεκηθνχο κπρνχο πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα βξάρηα 

θαη νη ακκφινθνη είλαη κηα κνλαδηθή εκπεηξία. ην νκψλπκν ρσξηφ ππάξρνπλ 

ελνηθηαδφκελα δσκάηηα θαη ηαβέξλεο. 

 

Αγία Γαιήλε: Σν ζέξεηξν ηεο Αγίαο Γαιήλεο βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 58 ρηι. 

λφηηα ηνπ Ρεζχκλνπ. Δθηφο απφ ηελ πιεζψξα ησλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ 

δηαζέηεη θαη ζαπκάζηεο, πεληαθάζαξεο παξαιίεο πνπ ζρεκαηίδνληαη κέζα ζηα 

επηκέξνπο γξαθηθά ιηκαλάθηα ηεο πεξηνρήο. 

 

Κφξαθαο: Βξίζθεηαη ζηα λφηηα ηνπ Ρεζχκλνπ, αθξηβψο λφηηα ηνπ ρσξηνχ 

Ρνδάθηλν πνπ απέρεη 42 ρηι. απφ ην Ρέζπκλν. Ζ παξαιία ηνπ Κφξαθα είλαη 

ακκνπδεξή θαη νξγαλσκέλε, ελψ ε πεξηνρή δηαζέηεη μελνδνρεία, πνιιά 

ελνηθηαδφκελα δσκάηηα θαη ηαβέξλεο. 

  

 

3.10 Κξεηηθή Γηαηξνθή 
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Αλ ε ζηαζεξφηεηα ζε κηα πξνηίκεζε παξακέλεη αλαιινίσηε κέζα ζην ρξφλν 

παξά ηε δπλαηφηεηα ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη ηελ πνηθηιία πξνζθνξψλ, ηφηε 

απηφ ζεκαίλεη πσο ε πξνηίκεζε θαιχπηεη ηηο αλάγθεο θαη δελ ππάξρεη ιφγνο 

αιιαγήο. Απηφ έρεη ζπκβεί κε ηελ θξεηηθή γαζηξνλνκία πνπ παξά ηελ 

παξνπζία ζσξείαο θαηαθηεηψλ ζην λεζί παξέκεηλε αθέξαηα θαη ζηαζεξή ζηελ 

αξρηθή ηεο κνξθή. 

 

Με ηελ πξψηε θφιαο καηηά ζα έιεγε θαλείο φηη ε θξεηηθή θνπδίλα είλαη 

απιντθή, ηα εδέζκαηά ηεο ζπγθεθξηκέλα θαη ε πνηθηιία ηνπο ζρεηηθά 

πεξηνξηζκέλε. Απηή είλαη θαη ε αιήζεηα κηα θαη ην κπζηηθφ ηεο δελ θξχβεηαη ζε 

πνιππνίθηιεο ηερληθέο παξαζθεπήο αιιά ζηα ίδηα ηα πξντφληα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη. 

Σα πάληα ζηελ θξεηηθή θνπδίλα είλαη απιά, ιίγα, ζαθή, μεθάζαξα θαη θπξίσο 

γλήζηα θαη θπζηθά. Απηφ ηζρχεη ζε φιν ην λεζί κε κηθξέο παξαιιαγέο αλά 

πεξηνρή. Ίπσο ήηαλ θπζηθφ νη θξεηηθνί δηακφξθσζαλ ηελ γαζηξνλνκία ηνπο 

κε βάζε ηα πξντφληα πνπ κπνξνχζαλ λα εμαζθαιίζνπλ απφ ηελ ίδηα ηνπο ηελ 

πεξηνρή ηα νπνία ηαπηφρξνλα έδηλαλ ηε δπλαηφηεηα φρη απιψο γηα ζηνηρεηψδε 

δηαηξνθή αιιά γηα πιήξε θαη κάιηζηα ηέηνηα πνπ είλαη πιένλ βέβαην φηη 

ζπκβάιεη ζηε ζσζηή αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηελ εμαζθάιηζε 

καθξνβηφηεηαο. 

Καη΄ αξράο ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ θαηαλαιψλνληαη φισλ ησλ εηδψλ 

ηα ρφξηα ηνπ βνπλνχ ηα νπνία είηε ηα ηξψλε σκά ζαιάηα είηε απιψο ηα 

βξάδνπλ θαη πξνζζέηνπλ ζηε ζπλέρεηα ληφπην ιάδη θαη ρπκφ θπζηθνχ 

ιεκνληνχ. Δθηφο απφ ηα ρφξηα απφ ηελ θξεηηθή χπαηζξν πεξηζπιιέγνληαη θαη 

ηα πεξίθεκα ζαιηγθάξηα πνπ καγεηξεχνληαη ζηελ θαηζαξφια κε θφθθηλε 

ζάιηζα ή ζην ηεγάλη κπνπκπνπξηζηά, δειαδή κε ιίγν δελδξνιίβαλν θαη 

ζβεζκέλνη κε θξαζί ή μχδη. Σα πεξηζζφηεξα σζηφζν δηαηξνθηθά πξντφληα 

πξνέξρνληαη απφ ηελ θηελνηξνθία πνπ απφ ηα παιηά ρξφληα άλζηδε ζηηο 

νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Κξήηεο. 

Σα αηγνπξφβαηα εθηφο απφ ην πεξίθεκν θξέαο ηνπο πνπ απνηειεί θαη ην 

βαζηθφ πηάην ηεο θξεηηθήο θνπδίλαο, εμαζθαιίδνπλ θαη ηα πινχζηα 

γαιαθηνθνκηθά πξντφληα γηα ηα νπνία ε Κξήηε κπνξεί λα πεξεθαλεχεηαη. 

Θαπκάζην γάια, πνηθηιία ηπξηψλ φπσο κπδήζξα, γξαβηέξα θαη θέηα, θαη 

κνλαδηθφ ζηαθνβνχηπξν γηα ην παξαδνζηαθφ θξεηηθφ πηιάθη. Πέξα απφ ηα 
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αηγνπξφβαηα ζηα ρσξηά θάζε νηθνγέλεηα θξνληίδεη λα έρεη ηα νηθφζηηά ηεο, 

θφηεο θαη θνπλέιηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ απγψλ θαη ηνπ θξέαηνο ηνπ 

ζπηηηνχ. 

 

Αλακθηζβήηεηα ηε λνζηηκηά ζ΄ φια ηα παξαπάλσ εμαζθαιίδεη ην ληφπην ιάδη 

κηα θαη ε ειαηνπαξαγσγή εμαθνινπζεί καδί κε ηελ θηελνηξνθία λα απνηειεί ηε 

βαζηθή πινπηνπαξαγσγηθή πεγή ηνπ λεζηνχ. Σν ιάδη εθηφο απφ ην καγείξεκα 

θαηαλαιψλεηαη θαη σκφ πάλσ απφ θξέζθα ρφξηα, ιαραληθά ή φζπξηα θαη καδί 

κε ην ληφπην θξίζηλν παμηκάδη θαη ιίγεο ειηέο απνηειεί ζπρλά ην πιήξεο γεχκα 

θάζε θξεηηθνχ. 

Ο πεξίθεκνο θαη δηάζεκνο πηα θξεηηθφο ληάθνο δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ κηα 

απιή αιιά λνζηηκφηαηε θαη ζξεπηηθφηαηε ζχλζεζε ληφπησλ θαη θξέζθσλ 

πξντφλησλ: θξίζηλν παμηκάδη, ηξηκκέλε ληνκάηα θαη ηπξί θέηα, ιάδη θαη αιάηη. 

Γηα ην επηδφξπηφ ηνπο νη θξεηηθνί πξνηηκνχλ πάιη ζπηηηθά γιπθίζκαηα 

παξαζθεπαζκέλα ζην ζχλνιφ ηνπο κε δηθά ηνπο πξντφληα: κπδεζξνπηηάθηα 

θαη μεξνηήγαλα κε κέιη. 

 

3.11 Μεηαθηλήζεηο 

 

ην Ρέζπκλν κπνξεί λα θζάζεη θαλείο είηε κε αεξνπιάλν κέζσ ησλ 

αεξνδξνκίσλ Υαλίσλ θαη Ζξαθιείνπ κε πνιιέο θαζεκεξηλέο πηήζεηο, είηε κε 

πινίν ζην ιηκάλη ηνπ Ρεζχκλνπ. Ζ δηαδξνκή απφ ηα αεξνδξφκηα Υαλίσλ θαη 

Ζξαθιείνπ είλαη 50 θαη 60 ιεπηά αληίζηνηρα θαη ε πηήζε απφ Αζήλα δηαξθεί 35 

ιεπηά. Ζ αθηνπιντθή ζχλδεζε ηνπ Ρεζχκλνπ κε ηνλ Πεηξαηά δελ είλαη ε 

θαιχηεξε  δπλαηή θαζψο αιιάδεη ηαθηηθά δξνκνιφγηα. Σν Ρέζπκλν ζπλδέεηαη 

κε Πεηξαηά θαη Κχζεξα αιιά κε φρη θαζεκεξηλά δξνκνιφγηα. 

Γηα λα κεηαθηλεζεί θαλείο εληφο ή εθηφο ηνπ λνκνχ Ρεζχκλεο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη αζηηθά ή ππεξαζηηθά ιεσθνξεία αληίζηνηρα κε θαζεκεξηλά 

δξνκνιφγηα απφ ην ΚΣΔΛ. Δπίζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη taxi ή 

ελνηθηαδφκελα απηνθίλεηα θαη κνηνζηθιέηεο. 
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3.12 ΓΗΑΜΟΝΖ- ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.2 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΣΟ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ 

 5***** 4**** 3*** 2** 1* ΤΝΟΛΟ 
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗ
Α 6 42 84 144 27 303 

ΓΧΜΑΣΗΑ 1.784 4.484 4.087 4.717 549 15.621 

ΚΛΗΝΔ 3.432 8.674 7.685 8.641 1.031 29.463 

       

  
(ΠΖΓΖ: ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ, 
ΔΣΟ 2008)  

 

 

ην λνκφ Ρεζχκλνπ ιεηηνπξγνχλ 303 μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. Ο επηζθέπηεο 

έρεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο απφ μελνδνρείν 5*  έσο θαη ελνηθηαδφκελα 

δσκάηηα ρακειφηεξνπ θφζηνπο.  Παξαθάησ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά κεξηθά 

απφ ηα κεγαιχηεξα 5* μελνδνρεία ηνπ λνκνχ Ρεζχκλνπ. 

 

 Σν Aquila Porto Rethymno απνηειεί έλα απφ ηα πην πνιπηειή θαη 

ζχγρξνλα μελνδνρεία ηνπ Ρεζχκλνπ.  Βιέπνληαο  ηελ ακκψδε 

παξαιία, ην μελνδνρείν απέρεη κφιηο 6 ιεπηά κε ηα πφδηα, απφ ηε 

γξαθηθή παιηά πφιε θαη ην θέληξν θαη πξνζθέξεη πςειή πνηφηεηα 

παξνρψλ θαη ππεξεζηψλ.  
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 Σν Aquila Rithymna Beach απνηειεί έλα αξηζηνθξαηηθφ μελνδνρείν κε 

παγθφζκηα θήκε θαη ζεηξά βξαβείσλ γηα ην απαξάκηιιν ζέξβηο ηνπ.  

Γηαζέηεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο φκνξθνπ ρσξηνχ ηεο Κξήηεο θαη 

απιψλεηαη πάλσ ζε 500 κέηξα παξαιία.   

Πξνζθέξεη  κηα απφ ηηο πην εθηεηακέλεο ζπιινγέο ηχπσλ θηινμελίαο 

ελψ μερσξίδεη γηα ηελ  πνηφηεηα ησλ παξεξρνκέλσλ ππεξεζηψλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην δηαθξηηηθφ πξνζσπηθφ. 

 

 Grecotel Creta Palace Δπηβιεηηθφ θαη κεγαιφπξεπν δεζπφδεη ζε κηα 

παξακπζέληα ακκνπδηά θαη ππνδέρεηαη ηνπο επηζθέπηεο ζε 

νινθαίλνπξηα δσκάηηα, νηθνγελεηαθά κπαλγθαιφνπ ζε θαηαπξάζηλνπο 

θήπνπο, ζαιαζζηλέο ζνπίηεο κε ηδησηηθή πηζίλα, λέα εληππσζηαθά 

εζηηαηφξηα θαη πνιπηειέο „Elixir Beauty Spa‟. 

·λα μελνδνρείν, ηδαληθφ γηα παηδηά, κε παηδφηνπν Grecoland γηα 

απίζαλα παηρλίδηα θαη δξαζηεξηφηεηεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4  
 
ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 
 
 
4.1 ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΦΗΞΔΧΝ ΣΟΤΡΗΣΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟ 
2009 ΜΔ ΒΑΖ ΣΑΣΗΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΧΝ ΔΣΧΝ 1999-2008 
 
 

ην θεθάιαην απηφ ζα πξνζπαζήζνπκε λα θάλνπκε πξνβιέςεηο γηα ηνλ 

αξηζκφ ησλ αθίμεσλ ηνπξηζηψλ ην έηνο 2009 ζην λνκφ Ρεζχκλνπ. . Ζ 

δηαδηθαζία απηή επηηπγράλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ 

Statgraphics. Σα δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ ηελ Δ..Τ.Δ. θαη αθνξνχλ 

κεληαίεο αθίμεηο ηνπξηζηψλ ζην Ρέζπκλν γηα ηελ πεξίνδν ηνπ Ηαλνπαξίνπ 1999 

κέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008. 

 

Αθνινπζεί αλάιπζε κε αλαθνξέο ζηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

Μεηαβιεηή: Αθίμεηο ηνπξηζηψλ ζην λνκφ Ρεζχκλνπ 

Αξηζκφο παξαηεξήζεσλ: 120 

εκείν έλαξμεο: 1/1999 

Υξνληθφ βήκα: 1,0 κήλα(εο) 

 

Πξνβιεπηηθφ κνληέιν πνπ επηιέρζεθε: ARIMA(2,0,1)x(2,1,1)12 

Αξηζκφο πξνβιέςεσλ: 12 

 

ΠΗΝΑΚΑ 4.1 Αμηνιόγεζε ηεο ηθαλόηεηαο πξόβιεςεο ηνπ κνληέινπ  

 ΔΚΣΗΜΖΖ 

STATISTICS ΠΔΡΗΟΓΟΗ 

RMSE 2827,18 

MAE 1823,62 

MAPE 30,1052 

ME 95,0085 
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MPE -6,02856 
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ΠΗΝΑΚΑ 4.2 ύλνςε εθζεηηθνύ κνληέινπ ARIMA 

 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΔΚΣΗΜΖΖ ΦΑΛΜΑ t P-VALUE 

AR(1) 0,0543592 0,222705 -0,244086 0,007654 

AR(2) 0,499259 0,118551 4,21135 0,000055 

MA(1) -0,483256 0,249601 -1,93612 0,055621 

SAR(1) 0,761081 0,0881651 8,63245 0,000000 

SAR(2) 0,566589 0,119222 4,75237 0,000007 

SMA(1) 1,19835 0,0414473 28,9126 0,000000 

  

Δθηηκψκελε δηαθχκαλζε: 8,38129 e^6 κε 102 ειεχζεξεο κνίξεο 

Δθηηκψκελε απφθιηζε: 2895,05 

Αξηζκφο επαλαιήςεσλ: 14 

 

πγθξηηηθό κνληέιν: 

Μεηαβιεηή : Αθίμεηο 

Αξηζκφο παξαηεξήζεσλ: 120 

εκείν έλαξμεο: 1/1999 

Γηάζηεκα δεηγκαηνιεςίαο: 1,0 κήλαο(εο) 

Πεξηνδηθφηεηα: 12 

 

ΜΟΝΣΔΛΑ 

(E) ΔΚΘΔΣΗΚΖ ΣΑΖ = exp(6,3226 + 0,00555191 t) 

(F) ΣΔΣΡΑΓΧΝΗΚΖ ΣΑΖ = exp(13,4316 + -2268,79 /t) 

(H) ΑΠΛΟ ΔΚΘΔΣΗΚΟ ΟΜΑΛΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΜΔ α = 0,1334 

(I) ΓΡΑΜΜΗΚΟ ΔΚΘΔΣΗΚΟ ΣΟΤ BROWN ΜΔ ΑΠΛΟΠΟΗΖΜΔΝΟ α = 0,0582 

(J) ΓΡΑΜΜΗΚΟ ΔΚΘΔΣΗΚΟ ΣΟΤ BROWN ΜΔ ΑΠΛΟΠΟΗΖΜΔΝΟ α = 0,0525 

and beta = 0,2981 

(K) ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΟ ΔΚΘΔΣΗΚΟ ΣΟΤ BROWN ΜΔ ΑΠΛΟΠΟΗΖΜΔΝΟ α = 

0,0367 

(L) ΔΞΟΜΑΛΤΝΖ ΣΟΤ Winter ΜΔ α = 0,1948, beta = 0,1195, γ = 0,2634 

(M) ARIMA(2,0,1)x(2,1,1)12 
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(N) ARIMA(2,0,1)x(2,1,1)12 with constant 

(O) ARIMA(1,0,0)x(2,1,1)12 

(P) ARIMA(1,0,0)x(2,1,1)12 with constant 

(Q) ARIMA(1,1,0)x(2,1,1)12 

 
 
ΠΗΝΑΚΑ 4.3 ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 
 

Model RMSE MAE MAPE ME MPE AIC 

(E) 4304,89 2595,28 21,3456 923,772 -4,59464 16,9517 

(F) 4508,48 2713,33 21,7353 944,738 -4,68434 17,0441 

(H) 3667,21 2334,46 21,2384 590,026 -5,69781 16,6144 

(I) 3634,5 2340,02 21,4623 304,475 -6,65936 16,5965 

(J) 3546,54 2273,17 21,1057 -47,2689 -7,8472 16,5641 

(K) 3682,13 2403,15 21,7831 99,991 -7,50852 16,6225 

(L) 3758,7 2616,45 25,7187 183,731 -12,0114 16,5137 

(M) 2827,18 1823,62 30,1052 95,0085 -6,02856 15,9941 

(N) 2851,27 1832,65 32,7778 -86,2478 -13,6547 16,0277 

(O) 2940,35 1889,87 30,4529 164,823 -6,29689 16,0392 

(P) 2925,68 1903,51 30,0507 186,788 -4,69613 16,0459 

(Q) 2971,31 1969,08 31,3366 10,5617 -3,6069 16,0602 
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Model RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR 

(E) 4304,89 OK * *** OK OK 

(F) 4508,48 OK * *** OK OK 

(H) 3667,21 OK OK *** OK OK 

(I) 3634,5 OK OK ** OK OK 

(J) 3546,54 OK OK ** OK OK 

(K) 3682,13 OK OK ** OK OK 

(L) 3758,7 OK OK ** OK OK 

(M) 2827,18 OK OK OK OK * 

(N) 2851,27 OK OK OK OK OK 

(O) 2940,35 * * OK * OK 

(P) 2925,68 ** ** OK OK OK 

(Q) 2971,31 OK OK OK OK OK 

 
 
ΚΛΔΗΓΗΑ 

RMSE = ΣΔΣΡΑΓΧΝΗΚΖ ΡΗΕΑ ΣΟΤ ΜΔΟΤ ΣΔΣΡΑΓΧΝΗΚΟΤ ΣΟΤ 

ΦΑΛΜΑΣΟ  

RUNS = ΓΟΚΗΜΑΗΑ ΓΗΑ ΤΠΔΡΒΟΛΗΚΔ ΑΚΟΛΟΤΘΗΔ ΠΑΝΧ ΚΑΗ ΚΑΣΧ 

RUNM = ΓΟΚΗΜΑΗΑ ΓΗΑ ΤΠΔΡΒΟΛΗΚΔ ΑΚΟΛΟΤΘΗΔ ΠΑΝΧ ΚΑΗ ΚΑΣΧ 

ΑΠΟ ΣΖ ΓΗΑΜΔΟ 

AUTO = ΓΟΚΗΜΑΗΑ BOX PIERCE ΓΗΑ ΤΠΔΡΒΟΛΗΚΖ ΑΤΣΟΤΥΔΣΗΖ 

MEAN = ΓΟΚΗΜΑΗΑ ΓΗΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΣΟ ΜΔΟ ΣΟΤ ΠΡΧΣΟΤ ΜΗΟΤ ΚΑΗ 

ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΜΗΟΤ 

VAR = ΓΟΚΗΜΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΦΟΡΑ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ ΣΟΤ ΠΡΧΣΟΤ 

ΜΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΜΗΟΤ 

OK = ΜΖ ΖΜΑΝΣΗΚΟ (p >= 0,05) 

* = ΟΡΗΑΚΑ ΖΜΑΝΣΗΚΟ (0,01 < p <= 0,05) 

** = ΖΜΑΝΣΗΚΟ (0,001 < p <= 0,01) 

*** = ΠΟΛΤ ΖΜΑΝΣΗΚΟ (p <= 0,001) 
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

Ο πίλαθαο απηφο ζπγθξίλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο δηαθνξεηηθψλ 

κνληέισλ ζηα δεδνκέλα. Σν κνληέιν κε ηε ρακειφηεξε ηηκή ηνπ θξηηεξίνπ 

πιεξνθνξίαο ηνπ Akaike  (AIC) είλαη ην κνληέιν Μ, ην νπνίν θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξνβιέςεσλ. 

 

Δπίζεο ν πίλαθαο απηφο παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα απφ 5 δνθηκαζίεο πνπ 

έγηλαλ ζηα θαηάινηπα γηα λα πξνζδηνξηζηεί εάλ θάζε κνληέιν είλαη θαηάιιειν 

γηα ηα δεδνκέλα. Σν ΟΚ ζεκαίλεη φηη ην κνληέιν πεξλάεη ηε δνθηκαζία. ·λα * 

ζεκαίλεη φηη απνηπγράλεη ζην 95% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Γπν * ζεκαίλεη φηη  

απνηπγράλεη ζην 99% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Σξία * ζεκαίλεη φηη απνηπγράλεη 

ζην 99,9% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Σν κνληέιν πνπ επηιέρζεθε, ην κνληέιν Μ 

ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, πεξλάεη 4 δνθηκαζίεο. Δθφζνλ θακία δνθηκαζία 

δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζην 95% ή πςειφηεξν επίπεδν εκπηζηνζχλεο, 

ην κνληέιν απηφ κπνξεί λα ζεσξεζεί θαηάιιειν γηα ηα ζπγθεθξηκέλα 

δεδνκέλα.  

 

ηα παξαθάησ γξαθήκαηα παξνπζηάδνληαη νη απηφ-ζπζρεηίζεηο ησλ 

θαηαινίπσλ ησλ ηηκψλ ησλ ζπλνιηθψλ αθίμεσλ κε βάζε ην πξνθξηλφκελν 

κνληέιν. 
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ΓΡΑΦΖΜΑ 4.1 

Residual Autocorrelations for adjusted ARRIVALS

ARIMA(2,0,1)x(2,1,1)12
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ΓΡΑΦΖΜΑ 4.2 

Residual Partial Autocorrelations for adjusted ARRIVALS
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ΓΡΑΦΖΜΑ 4.3 

Residual Periodogram for adjusted ARRIVALS

ARIMA(2,0,1)x(2,1,1)12
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ   

θνπφο ηεο αλάιπζεο ήηαλ ε πξφβιεςε ησλ κειινληηθψλ ηηκψλ ησλ αθίμεσλ 

ηνπξηζηψλ ζην λνκφ Ρεζχκλνπ ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα πνπ θάιππηαλ 

120 πξνεγνχκελεο ρξνληθέο πεξηφδνπο (κήλεο). Γηα ην ζθνπφ απηφ 

επηιέρζεθε κεηαμχ πνιιψλ άιισλ κε βάζε ην Akaike Information Criterion 

(AIC) θάλνληαο ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ Statgraphics ην παξαπάλσ 

εθζεηηθφ κνληέιν σο απηφ πνπ πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ρξνλνζεηξά. χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν, ε θαιχηεξε πξφβιεςε γηα 

κειινληηθά δεδνκέλα δίλεηαη απφ κηα θακπχιε εθζεηηθήο παιηλδξφκεζεο πνπ 

ηαηξηάδεη ζε φια ηα πξνεγνχκελα δεδνκέλα.  

 

ηνλ πίλαθα 4.1 παξνπζηάδεηαη ε αμηνιφγεζε ηνπ επηιεγκέλνπ κνληέινπ ζηε 

πξφβιεςε ησλ ηηκψλ πνπ παξαηεξήζεθαλ. Πεξηιακβάλεη: 
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1) Σελ ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ κέζνπ ηεηξαγψλνπ ηνπ ζθάικαηνο(RMSE) 

2) To κέζν απφιπην ζθάικα (MAE) 

3) Σν κέζν απφιπην πνζνζηηαίν ζθάικα (ΜΑΡΔ) 

4) Σν κέζν ζθάικα (ΜΔ) 

5) Σν κέζν πνζνζηηαίν ζθάικα (ΜΡΔ) 

 

ην παξαθάησ γξάθεκα ρξνλνζεηξάο παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο 

αθνινπζνχκελεο απφ ηηο πξνβιέςεηο θαη ηα 95% φξηα πξφβιεςεο.  

 

ΓΡΑΦΖΜΑ 4.4 

Time Sequence Plot for ARRIVALS

ARIMA(2,0,1)x(2,1,1)12
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ΠΗΝΑΚΑ 4.4 Αθίμεηο ηνπξηζηώλ ζην λνκό Ρεζύκλνπ 

 

ΜΟΝΣΔΛΟ: ARIMA(2,0,1)x(2,1,1)12 

 

ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ 

1/99 814,0   

2/99 1451,0   

3/99 4162,0   

4/99 19052,0   

5/99 36708,0   

6/99 31228,0   

7/99 36203,0   

8/99 37312,0   

9/99 32318,0   

10/99 25835,0   

11/99 1496,0   

12/99 4843,0   

1/00 910,0 1145,57 -235,568 

2/00 1116,0 1836,56 -720,556 

3/00 1004,0 3218,8 -2214,8 

4/00 16805,0 17503,3 -698,255 
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5/00 30129,0 33898,9 -3769,87 

6/00 27839,0 28160,5 -321,544 

7/00 33474,0 33098,2 375,755 

8/00 37570,0 36340,5 1229,51 

9/00 32607,0 32529,2 77,7851 

10/00 22620,0 25317,5 -2697,55 

11/00 1171,0 64,2611 1106,74 

12/00 2766,0 3412,88 -646,883 

1/01 821,0 588,866 232,134 

2/01 2449,0 782,552 1666,45 

3/01 2764,0 3308,96 -544,958 

4/01 19581,0 18109,8 1471,19 

5/01 27880,0 34852,1 -6972,06 

6/01 27363,0 29090,9 -1727,86 

7/01 29787,0 32754,2 -2967,24 

8/01 38722,0 36631,2 2090,75 

9/01 30010,0 32310,2 -2300,25 

10/01 21391,0 23183,1 -1792,14 

11/01 1569,0 -1680,36 3249,36 

12/01 469,0 3654,38 -3185,38 
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1/02 885,0 -250,381 1135,38 

2/02 1050,0 917,788 132,212 

3/02 4481,0 2225,59 2255,41 

4/02 13841,0 18835,2 -4994,17 

5/02 32870,0 28969,7 3900,28 

6/02 30501,0 29221,7 1279,3 

7/02 34838,0 35521,6 -683,563 

8/02 39985,0 40822,6 -837,558 

9/02 35809,0 34019,8 1789,16 

10/02 19105,0 22684,5 -3579,46 

11/02 1572,0 876,601 695,399 

12/02 1572,0 56,9373 1515,06 

1/03 943,0 1822,79 -879,79 

2/03 1561,0 1507,17 53,8267 

3/03 1586,0 4016,87 -2430,87 

4/03 17220,0 15241,4 1978,6 

5/03 32676,0 31636,7 1039,32 

6/03 31031,0 32560,6 -1529,61 

7/03 35501,0 34661,9 839,094 

8/03 41216,0 42670,3 -1454,26 
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9/03 34859,0 35864,8 -1005,81 

10/03 20437,0 19456,5 980,536 

11/03 1572,0 1365,22 206,784 

12/03 1572,0 885,331 686,669 

1/04 1117,0 1393,31 -276,313 

2/04 2033,0 1694,28 338,723 

3/04 2545,0 3400,18 -855,176 

4/04 15305,0 15481,1 -176,087 

5/04 29573,0 34039,5 -4466,47 

6/04 31882,0 31983,0 -101,024 

7/04 40372,0 35884,2 4487,81 

8/04 42830,0 45548,1 -2718,08 

9/04 38813,0 38908,8 -95,8465 

10/04 19450,0 19421,8 28,1833 

11/04 3156,0 1504,69 1651,31 

12/04 1891,0 1614,07 276,926 

1/05 1033,0 2156,19 -1123,19 

2/05 1740,0 1753,88 -13,8814 

3/05 4879,0 2383,27 2495,73 

4/05 12450,0 17027,8 -4577,82 
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5/05 37097,0 32143,4 4953,61 

6/05 38987,0 35734,6 3252,44 

7/05 53509,0 45362,8 8146,16 

8/05 52515,0 51932,6 582,42 

9/05 47383,0 47353,0 29,9957 

10/05 25030,0 23032,0 1997,98 

11/05 3073,0 6073,74 -3000,74 

12/05 2010,0 2249,67 -239,674 

1/06 2051,0 1500,84 550,158 

2/06 2368,0 2602,13 -234,13 

3/06 4278,0 4562,08 -284,075 

4/06 18732,0 13545,5 5186,53 

5/06 38585,0 38309,8 275,205 

6/06 40442,0 43141,1 -2699,1 

7/06 54819,0 52320,1 2498,88 

8/06 55600,0 55001,0 599,049 

9/06 48823,0 50629,1 -1806,12 

10/06 24248,0 23234,8 1013,21 

11/06 2740,0 3422,85 -682,849 

12/06 1902,0 1808,25 93,7475 
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1/07 2265,0 1740,84 524,164 

2/07 3066,0 2733,74 332,257 

3/07 4252,0 5502,38 -1250,38 

4/07 22115,0 15481,6 6633,36 

5/07 54023,0 43396,0 10627,0 

6/07 63530,0 53349,3 10180,7 

7/07 64068,0 70785,5 -6717,49 

8/07 66133,0 66944,3 -811,323 

9/07 56252,0 56457,1 -205,102 

10/07 26397,0 27813,6 -1416,56 

11/07 3701,0 2746,79 954,214 

12/07 2482,0 2354,5 127,505 

1/08 2470,0 2981,32 -511,321 

2/08 2801,0 3330,25 -529,254 

3/08 5881,0 4737,6 1143,4 

4/08 17813,0 20893,3 -3080,32 

5/08 49372,0 50111,2 -739,198 

6/08 58841,0 58941,8 -100,843 

7/08 65042,0 66600,8 -1558,77 

8/08 71482,0 68851,1 2630,93 
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9/08 56833,0 61550,3 -4717,33 

10/08 26569,0 25241,8 1327,18 

11/08 2358,0 1677,31 680,687 

12/08 1912,0 2078,81 -166,809 

 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 4.5 Πξνβιέςεηο αθίμεσλ ηνπξηζηώλ γηα ην εηνο 2009 ζην λνκό 

Ρεζύκλνπ. 

 

ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΚΑΤΩΤΔΡΟ ΟΡΙΟ  
95,0% 

ΑΝΩΤΔΡΟ ΟΡΙΟ  
95,0% 

    

1/09 2315,75 0 8058,07 

2/09 3474,1 0 9722,37 

3/09 5800,88 0 12620,7 

4/09 19795,0 12890,1 26700,0 

5/09 56415,7 49388,4 63443,0 

6/09 70470,0 63427,1 77512,9 

7/09 73751,9 66681,2 80822,6 

8/09 80179,1 73105,6 87252,7 

9/09 67048,8 59968,8 74128,8 

10/09 28086,6 21006,1 35167,0 

11/09 3064,98 0 10147,0 

12/09 1632,52 0 8714,58 
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Forecast Plot for ARRIVALS
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4.2 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

ηελ παξαπάλσ ελφηεηα, πξνζπαζήζακε κε ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

παθέηνπ θαη ηα κεληαία ζηαηηζηηθά δεδνκέλα απφ ην έηνο 1999 έσο θαη 2008 

λα θάλνπκε πξνβιέςεηο γηα ηελ ηάζε ησλ αθίμεσλ ηνπξηζηψλ ζην λνκφ 

Ρεζχκλνπ γηα ην έηνο 2009.     

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνβιέςεσλ, παξαηεξείηαη κηα αλνδηθή 

ηάζε ησλ αθίμεσλ ησλ ηνπξηζηψλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο κήλεο ηνπ έηνπο.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί απξφβιεπηνη παξάγνληεο 

φπσο ην αζηαζέο νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο. Ζ 

νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2009 επεξέαζε ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ παγθνζκίσο 

θαζψο θαη νη θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αζηάζεηα πνπ επηθξαηεί ζηελ Διιάδα 

σο θαη ζήκεξα επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηνλ ηνπξηζκφ ζηελ ρψξα καο. Απηνί νη 

παξάγνληεο δελ ιήθζεθαλ ππ‟φςελ καο θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ 

πξνβιέςεσλ, νπφηε ζα ππάξμνπλ δηαθνξέο ζηνλ πξαγκαηηθφ αξηζκφ ησλ 

αθίμεσλ απφ απηέο πνπ καο έδσζε ην κνληέιν πνπ πξνθξίζεθε.      

Ζ ίδηα δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ην έηνο 2009 γηα ην λνκφ Ρεζχκλνπ 

κπνξεί λα γίλεη θαη γηα ηα επφκελα έηε, θαζψο επίζεο θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο 

λνκνχο ηεο Κξήηεο.  

Ήζσο είλαη πξνηηκφηεξν ζην κέιινλ, λα γίλνπλ πξνβιέςεηο γηα νιφθιεξν ην 

λεζί ηεο Κξήηεο σο ζχλνιν. Ο φγθνο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο πνπ δέρεηαη 

εηεζίσο ε Κξήηε ππνδειψλεη ζαθψο φηη θαηέρεη θαη δηαηεξεί ζηνηρεία ηζρπξήο 

αληαγσληζηηθφηεηαο έλαληη άιισλ πξννξηζκψλ. Ζ αλάιπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο πνπ πξνζθέξεη ε Κξήηε ζην ζχλνιν ηεο θαη κε ηε βνήζεηα ησλ 

πξνβιέςεσλ γηα ηελ ηάζε πνπ αλακέλεηαη λα έρεη ν ηνπξηζκφο ηνπ λεζηνχ ηα 

επφκελα έηε, ζα καο βνεζήζνπλ ζε κηα πεξαηηέξσ κειέηε γηα ηελ αλάδεημε 

ησλ πξνηηκφηεξσλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξέζνπκε λα απμήζνπκε 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα καο. 

 Ζ ζεκαζία ηεο (ηνπξηζηηθήο) αληαγσληζηηθφηεηαο είλαη πςειή θαη ηξφπνλ ηηλά 

πξνεμνθιεί ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζηελ 

Πεξηθέξεηα. 
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Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπξηζηηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο απαηηείηαη ε επίηεπμε 

ησλ παξαθάησ ζηφρσλ:  

  α) ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ  

  β) ε ζπκπιήξσζε - νινθιήξσζε βαζηθψλ ππνδνκψλ 

  γ) ε αλάδεημε θαη ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο θαη 

  δ) ε ελίζρπζε ηεο πξνβνιήο ηεο ηνπξηζηηθήο εηθφλαο ηεο πεξηνρήο. 

 

Ζ πνηφηεηα ζπληζηά έλα απφ ηα ζηνηρεία ζηα νπνία ππνιείπεηαη ε ηνπξηζηηθή 

πξνζθνξά ζηελ Κξήηε. Βέβαηα, ην έιιεηκκα απηφ δελ είλαη θαζνιηθφ, φκσο 

είλαη απαξαίηεην λα θαιπθζεί ηφζν ζε επίπεδν ππνδνκψλ θαη αλσδνκψλ, 

φζν θαη ζε επίπεδν ππεξεζηψλ θαη εμππεξεηήζεσλ. Με άιια ιφγηα 

πξνηείλεηαη κηα ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζε φια ηα επίπεδα θαη 

ζηάδηα ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νχησο ψζηε λα απνθηήζεη ην θξεηηθφ 

ηνπξηζηηθφ πξντφλ κηα πνηνηηθά πξνζαλαηνιηζκέλε αληαγσληζηηθφηεηα. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςνπλ σθέιεηεο, ηφζν ζηνλ φγθν, φζν θαη ζηε 

δηάξζξσζε ηεο κειινληηθήο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο, επηβάιιεηαη ε 

δηαθνξνπνίεζε - εκπινπηηζκφο ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο µε αηρκή ηηο 

εγθαηαζηάζεηο εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο (θέληξα ζαιαζζνζεξαπείαο, 

γήπεδα γθνιθ, ηνπξηζκφο πγείαο, ζπλεδξηαθά θέληξα, θέληξα αζιεηηθνχ 

ηνπξηζκνχ, καξίλεο θιπ) θαη ηηο ππνδνκέο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. Ζ εζηίαζε 

ηνπ ελδηαθέξνληνο ζε απηφ ην ζηφρν είλαη ηθαλή λα κεηαβάιεη κεζνπξφζεζκα 

ηε θπζηνγλσκία ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο, λα πξνσζήζεη ηελ αλάπηπμε 

ησλ ζεκαηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ αιιά θαη λα δηεπξχλεη ηα νθέιε ηεο 

ηνπξηζηηθήο παξαγσγήο (κεγέζπλζε ηνπξηζηηθψλ εηζπξάμεσλ, άκβιπλζε 

επνρηθφηεηαο µέζσ ηεο ρξνληθήο επέθηαζεο ηεο δήηεζεο θιπ). ·ηζη ζηαδηαθά 

ε Κξήηε ζα πάςεη λα απνηειεί έλα ηππηθφ πξννξηζκφ ηνπ “ήιηνπ θαη ηεο 

ζάιαζζαο” θαη ζα πξνζθέξεη έλα δηαθνξνπνηεκέλν πξντφλ πνπ ζα θαιχπηεη 

ηηο αλάγθεο ηνπξηζηψλ πςειψλ εηζνδεκαηηθψλ ηάμεσλ θαη εηδηθψλ 

απαηηήζεσλ. 

 

Ίζν θαη εάλ ην επίπεδν ηεο αλσδνκήο επαξθεί ή θαιχπηεη ηθαλνπνηεηηθά 

πξνο ην παξφλ ηελ ηνπξηζηηθή δήηεζε, εάλ ζηνλ ηνκέα ησλ βαζηθψλ 
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ππνδνκψλ ππάξρεη πζηέξεζε, αζθαιψο ε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο ζα ππνιείπεηαη ηνπ επηζπκεηνχ. ·ηζη, ζηελ πεξίπησζε ηεο Κξήηεο, 

ε ζπκπιήξσζε - νινθιήξσζε βαζηθψλ ππνδνκψλ (νδηθφ δίθηπν, 

αεξνδξφκηα, ιηκάληα, ππνδνκέο πεξηβάιινληνο) είλαη επηβεβιεκέλε, ηδηαίηεξα 

ζην πεδίν ηεο νινθιεξσκέλεο αλάπηπμεο ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο βειηίσζεο 

ησλ ζπλζεθψλ εμππεξέηεζεο ησλ ηνπξηζηψλ ζηνπο κεηαθνξηθνχο θφκβνπο, 

αθνχ εμππεξεηεί ην ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηεο βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. 

Ζ αλάδεημε θαη ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο απνηειεί έλα δηαξθή 

ζηφρν. Οη ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα κνλαδηθά ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ εηθφλα 

ηεο Κξήηεο (θπζηθφ θάιινο, πνιηηηζκφο, ηζηνξία, θηινμελία, θξεηηθή δηαηξνθή 

θ.α.), είλαη κέξνο ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο. Ζ 

πξνζήισζε ζηελ αλάδεημε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ε πξνζπάζεηα 

δηαηήξεζεο θαη ελδπλάκσζεο ηεο εηθφλαο απηήο δηαζθαιίδεη ηα εηδνπνηά 

θίλεηξα γηα ηνλ εθάζηνηε ηνπξίζηα λα πξνηηκήζεη ηελ Κξήηε έλαληη θάπνηνπ 

άιινπ πξννξηζκνχ δηαθνπψλ. Σν ζχλνιν ησλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ, πιηθψλ θαη 

άπισλ, ζπλζέηνπλ έλα κνλαδηθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ πνπ ρξήδεη ζπζηεκαηηθήο 

δηαθχιαμεο θαη αλάδεημεο. 

 

Ζ ηνπξηζηηθή πξνβνιή απνηειεί αζθαιψο θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε ηνπξηζηηθή αγνξά, θαζψο 

δηακνξθψλεη ηελ εηθφλα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ θαη ζπκβάιιεη ζηελ 

βειηίσζε ηεο ζέζεο ηνπ, ελψ παξάιιεια δηεπθνιχλεη ηηο πξνζπάζεηεο 

δηείζδπζεο ζε λέεο αγνξέο. Ζ ελίζρπζε ηεο πξνβνιήο ηεο ηνπξηζηηθήο εηθφλαο 

ηεο πεξηθέξεηαο, σο εληαίνο θαη αδηαίξεηνο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο απνηειεί 

έλαλ επίζεο θξίζηκν ζηφρν γηα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Κξήηεο. 
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