
Δραστηριότητες & αξιοθέατα στα Χανιά 

 

Μια γρήγορη βόλτα γύρω από την πόλη των Χανίων αρκεί για να αποκαλύψει την αξιόλογη 
αρχιτεκτονική της - ένας θαυμάσιος φάρος στο λιμάνι, εκκλησίες και σπίτια στην παλιά πόλη, 
όλα θυμίζουν την πλούσια πολυπολιτισμική ταυτότητα της πόλης. Πραγματικά, μπορεί να 
αισθανθείτε σαν να έχετε μπει σε μια χρονομηχανή, η οποία σας φέρνει πίσω στην αρχαιότητα, 
τη βυζαντινή εποχή και την ενετική κατοχή της πόλης, την τουρκική κυριαρχία και τελικά σας 
επαναφέρει στο σήμερα σε μια σύγχρονη ζωντανή πόλη με πλούσια ψυχαγωγία και 
πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

Είναι γεγονός για τα Χανιά ότι είναι σχεδόν αδύνατο να διαλέξετε μόνο μερικά πράγματα να 

κάνετε, είτε επισκέπτεστε μόνοι, με τους φίλους σας, με τα παιδιά ή για μια ρομαντική 

απόδραση. Για αυτόν τον λόγο, αποφασίσαμε να συγκεντρώσουμε και να αναφέρουμε εδώ 

μερικά από τα προσωπικά μας αγαπημένα, δραστηριότητες και μέρη τα οποία ικανοποιούν 

όλες τις αισθήσεις σας και θα σας κάνουν να ανυπομονείτε για το επόμενο ταξίδι σας στα 

Χανιά. 

1. Κάντε μια βόλτα στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης 

 

Η παλιά πόλη των Χανίων είναι σχεδόν λαβυρινθώδης με τους πολύχρωμους 

πλακόστρωτους πεζόδρομους γεμάτους με φιλόξενα καταστήματα για να εξερευνήσετε. 

Χώροι για τατουάζ,  παραδοσιακές ταβέρνες, καταστήματα με σουβενίρ, καφέ και μπαρ 

όλα πάνω σε ένα γραφικό και ζεστό τοπίο, συμπληρώνουν την εικόνα. Μια βόλτα γύρω 

από τα στενά σοκάκια είναι βέβαιο ότι θα είναι μια αξέχαστη εμπειρία. 

 

 
 



2. Βγείτε το βράδυ στην οδό Νταλιάνη 

 

Εάν βρεθείτε στα Χανιά το βράδυ, τότε κατευθυνθείτε προς την οδό Νταλιάνη για να 

βγείτε μαζί με τους ντόπιους. Σε αυτή την περιοχή συχνάζουν άνθρωποι όλων των 

ηλικιών, καθώς προσφέρει μια ποικιλία από εστιατόρια και μπαρ που ταιριάζουν σε όλα 

τα γούστα και τους προϋπολογισμούς. Μπορείτε να δοκιμάσετε ένα vegan κοκτέιλ στην 

γεμάτη λουλούδια αυλή του 'Kibar' (γνωστό και ως «Το Μοναστήρι του Κάρολου», το 

οποίο είναι ένα βενετσιάνικο μοναστήρι του 16ου αιώνα). Αν είστε πεινασμένοι και 

θέλετε να ξεφύγετε από τα πλήθη, καταφύγετε σε ένα απομονωμένο εστιατόριο 

ακριβώς πίσω από την οδό Νταλιάνη, που ονομάζεται 'Το Πηγάδι του Τούρκου' όπου 

μπορείτε να απολαύσετε ένα ρομαντικό δείπνο με εξωτικές πινελιές. 

 

 

 

3. Ελάτε σε επαφή με την ιστορία της πόλης, στο παλιό ενετικό λιμάνι και το φρούριο του 
Φιρκά 
 
Μπορείτε να παρομοιάσετε το παλιό βενετσιάνικο λιμάνι των Χανίων ως τον 
πολυτιμότερο λίθο στο πιο ανεκτίμητο κόσμημα της δυτικής Κρήτης, το οποίο 
ονομάζεται παλιά πόλη των Χανίων. Θα σας εκπλήξει όσες φορές και να το επισκεφθείτε. 
Η περιοχή του λιμανιού είναι το πιο πολυσύχναστο μέρος της παλιάς πόλης των Χανίων, 



γεμάτο με καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, και άλλα καταστήματα. Μπαίνοντας στο λιμάνι 
από τη δυτική του πλευρά, η πρώτη εικόνα που θα δείτε είναι η είσοδος στο λιμάνι και 
στην απέναντι πλευρά ο φάρος. Στα δεξιά σας, τα τείχη αποτελούν τμήμα του φρουρίου 
του Φιρκά το οποίο χτίστηκε από τους Βενετούς για να προστατεύσει την είσοδο του 
λιμανιού. Στο τέλος των τειχών του φρουρίου κατά μήκος της ακτής του Κουντουριώτη 
υπάρχει ένα κόκκινο κτίριο χτισμένο μέσα στο φρούριο και εν μέρει πάνω στα τείχη. Το 
κτίριο αυτό φιλοξενούσε τη ναυτική φρουρά των Ενετών στα Χανιά και σήμερα στεγάζει 
το Ναυτικό Μουσείο της Κρήτης. Καθώς συνεχίζετε τη βόλτα σας κατά μήκος της 
παραλίας σε μια από τις πιο ιστορικές περιοχές της πόλης, φροντίστε να επισκεφθείτε το 
Αρχαιολογικό Μουσείο των Χανίων, το οποίο βρίσκεται στην ίδια περιοχή επί της οδού 
Χάληδων. 

 

 
 

4. Εξερευνήστε τον θρύλο της Μητρόπολης των Χανίων 
 
Η ιστορία του καθεδρικού ναού κατά την τουρκική περίοδο είναι ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσα. Οι Οθωμανοί μετέτρεψαν την εκκλησία σε εργοστάσιο σαπωνοποιίας. Ο 
λέβητας για τα συστατικά του σαπουνιού ήταν εκεί όπου βρίσκεται σήμερα το 
καμπαναριό. Ωστόσο, η εικόνα της Φανέρωσης της Παρθένου παρέμεινε σε μια 
αποθήκη μέσα στην εκκλησία, με ένα λύχνο πάντα αναμένο μπροστά της, οργίζοντας τον 
Τούρκο πασά των Χανίων. 
Στα μέσα του 19ου αιώνα ένας άντρας ονόματι Α. Τσερκάρης εργάζοταν στο εργοστάσιο 
σαπουνιών. Ο θρύλος λέει ότι η Παναγία του φανερώθηκε σε ένα όραμα και του είπε να 
φύγει, επειδή δεν ήθελε το σπίτι της να είναι εργοστάσιο σαπουνιών. Ο Τσέρκαρης 
έφυγε, παίρνοντας την εικόνα μαζί του. 



Λίγο αργότερα, το παιδί του Μουσταφά Πασά, Ναϊλί έπεσε κατά λάθος στο πηγάδι νότια 
της εκκλησίας. Σε απόγνωση, ο Μουσταφά Πασάς παρακάλεσε την Παναγία να σώσει το 
παιδί του, σε αντάλλαγμα για το οποίο θα έδινε την εκκλησία πίσω στους χριστιανούς 
των Χανίων. Η Θεοτόκος έσωσε με θαυματουργό τρόπο το παιδί, το εργοστάσιο 
σαπουνιών παραδόθηκε στη χριστιανική κοινότητα για να χτίσει μια νέα εκκλησία και ο 
Τσερκάρης επέστρεψε την εικόνα της Φανέρωσης της Παναγίας. 
Ο καθεδρικός ναός είχε μόλις ολοκληρωθεί όταν υπέστη ζημιά στην επανάσταση του 
1897. Αποκαταστάθηκε με έξοδα του τσάρου της Ρωσίας, για να επανορθώσει για το 
ρωσικό βομβαρδισμό του Ακρωτηρίου. Η καμπάνα του καθεδρικού ναού ήταν επίσης 
δώρο από τον Τσάρο της Ρωσίας. 
 

 
 

5. Ικανοποιήστε το πάθος σας για τα σπορ με μια επίσκεψη στο Μουσείο της Εθνικής 
Ομάδας Ποδοσφαίρου 
 
Το Μουσείο της Εθνικής Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στεγάζεται σε ένα κτίριο του 
Δήμου Χανίων και είναι το μοναδικό μουσείο στην Ελλάδα για την "επίσημη" αγαπημένη 
ομάδα των Ελλήνων. Το μουσείο είναι αποτέλεσμα της δράσης του Συλλόγου Φίλων της 
Εθνικής Ομάδας, ο Γαλανόλευκος Φάρος και παρουσιάζει την ιστορία της Εθνικής 
Ομάδας Ποδοσφαίρου με εκατοντάδες αντικείμενα σχετικά με την ομάδα. Υπάρχουν 
φανέλες, μπάλες σημαντικών παιχνιδιών, και το σημαντικότερο, μεταξύ αυτών βρίσκεται 
το αντίγραφο του κυπέλλου του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος της UEFA το οποίο 
κέρδισε η Ελλάδα το 2004 στην Πορτογαλία. 



 

 
 

6. Παρακολουθήστε μια εκπαιδευτική ταινία 9D στο Minoan’s World σχετικά με τον αρχαίο 
μινωικό πολιτισμό και επισκεφθείτε το 3D μουσείο 
 
Οι Μινωίτες ήταν ο πρώτος πολιτισμός της Ευρώπης ο οποίος μας έδωσε: 

 Τον πρώτο θρόνο 

 Την πρώτη τουαλέτα 

 Τον πρώτο λιθόστρωτο δρόμο 

 Την πρώτη γραπτή γλώσσα στην Ευρώπη 

Το Minoan's World είναι ένα μοναδικό 9D Cinema & 3D μουσείο με θέμα τον μινωικό 

πολιτισμό, συνδυάζοντας την εκπαίδευση με την ψυχαγωγία. Με την άφιξή σας στο 

μουσείο, θα ξεκινήσετε την εμπειρία 9D αποτελούμενη από δύο μέρη. Θα αρχίσετε με 

το 3D μουσείο, το οποίο έχει αληθοφανή αγάλματα από σιλικόνη και μαγευτική 3D 

τέχνη η οποία ζωντανεύει μέσα από την κάμερα του τηλεφώνου σας. 

Στη συνέχεια, ο 9D κινηματογράφος θα σας μεταφέρει πίσω στο χρόνο, με πλήρως 

διαδραστικό και σύγχρονο εξοπλισμό ο οποίος περιλαμβάνει ειδικά εφέ, όπως ριπές 

αέρα, εκρήξεις νερού, χιόνι, φυσαλίδες και καπνό. Θα ανακαλύψετε επίσης ότι η ίδια η 

ταινία έχει τόσο ιστορική όσο και μυθολογική προσέγγιση. 

Κύριο θέμα της ταινίας είναι ο Δίας ως μωρό αλλά και ως θεός, καθώς και η απαγωγή 
της πριγκίπισσας Ευρώπης από τον Δία. Θα μάθετε επίσης για τον Δαίδαλο και τον Ίκαρο 
(οι οποίοι πέταξαν πολύ κοντά στον ήλιο και έπεσαν στη θάλασσα), τον βασιλιά Μίνως, 
τα ταυροκαθάψια και τέλος για την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης η οποία 
προκάλεσε το καταστροφικό τσουνάμι που έληξε τη μινωική εποχή. 



 
 
 

7. Εκτιμήστε την ποικιλία των τοπικών προϊόντων και γεύσεων με μια επίσκεψη στην 
Κλειστή Δημοτική Αγορά των Χανίων 
 
Η Δημοτική Αγορά, κοινώς γνωστή ως "Αγορά", θεωρείται η "καρδιά" της πόλης. Είναι 
ένα μοναδικό κτίριο κτισμένο καθ'ομοίωση της αρχαίας ελληνικής αγοράς. Μπορείτε να 
βρείτε πάγκους με παραδοσιακά προϊόντα της κρητικής γης τα οποία διακρίνονται για 
την εξαιρετική τους ποιότητα, σε ένα χώρο γεμάτο από αγνές κρητικές γεύσεις και 
πρωτότυπες μυρωδιές. 



 

 
 

8. Εμπνευστείτε με έργα από διάσημους καλλιτέχνες στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων 
 
Οι λάτρεις της τέχνης θα απολαύσουν την επίσκεψή τους στα Χανιά. Η Δημοτική 
Πινακοθήκη των Χανίων είναι ένα πολιτιστικό θησαυροφυλάκιο, καθώς φιλοξενεί έργα 
ζωγραφικής, γλυπτά και άλλες δημιουργίες μεγάλων Ελλήνων και Κρητικών καλλιτεχνών. 
Άνοιξε τις πόρτες του στις αρχές του 2003. Στεγάζεται σε ένα τριώροφο κτίριο το οποίο 
χρονολογείται από το 1910 νεοκλασικής αρχιτεκτονικής και βιομηχανικού σχεδιασμού, 
όπου στα 900 τ.μ. του παρουσιάζονται περίπου 700 έργα τέχνης. 
 
Με ιδιαίτερη έμφαση στις καλές τέχνες, η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων είναι ένας 
χώρος όπου τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι δημιουργικές δραστηριότητες για τα 
παιδιά και τις οικογένειες και τα συνέδρια συνδιάζονται για να εμπλουτίσουν το 
πολιτιστικό φάσμα της πόλης και ολόκληρης της χώρας. Υπάρχει μία μόνιμη έκθεση 
έργων από διάσημους Έλληνες καλλιτέχνες όπως ο Δημήτρης Μυταράς, ο Σπύρος 
Βασιλείου, ο Βάσος Κατράκης, ο Δημήτρης Γαλανής και άλλοι και φιλοξενούνται και 
ποικίλες προσωρινές εκδηλώσεις οι οποίες αφορούν κυρίως την ελληνική τέχνη. Πέρα 
από τις εκθέσεις, η Δημοτική Πινακοθήκη έχει να επιδείξει και ένα πλούσιο εκδοτικό 
έργο. 
 



 
 

9. Τραβήξτε μερικές εκπληκτικές φωτογραφίες στη μοναδική περιοχή των "Ταμπακαριών" 
 
Τα «Ταμπακαριά» ή αλλιώς «Βυρσοδεψεία» (εργοστάσια επεξεργασίας δερμάτων) 
παίρνουν το όνομα τους από τα εργοστάσια τα οποία λειτουργούσαν κάποτε στην 
περιοχή. Τα εργοστάσια βυρσοδεψίας έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην τοπική οικονομία 
κατά το παρελθόν και κυριάρχούσαν στο μεγαλύτερο μέρος της παράκτιας περιοχής της 
Χαλέπας στα Χανιά. Υπάρχουν ακόμη κάποια σε λειτουργία, αλλά ο αριθμός τους έχει 
συρρικνωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Τα κτίρια τα οποία φιλοξενούσαν κάποτε 
τα βυρσοδεψεία παραμένουν στην περιοχή σχεδόν άθικτα για διάφορους λόγους, 
κυρίως λόγω της νομοθεσίας η οποία δεν επιτρέπει την αλλοίωση των εξωτερικών 
προσόψεων. Μόνο ο χρόνος έχει επιτραπεί να αφήσει τα σημάδια του στα κτίρια και τα 
έχει μετατρέψει σε σκηνικά για τους τοπικούς φωτογράφους. Η περιοχή έχει μια 
μυστηριώδη αίσθηση των παλαιότερων χρόνων και παρόλο που πολλά από τα κτίρια 
που λειτουργούσαν ως βυρσοδεψεία τώρα μοιάζουν με ερείπια, υπάρχει σίγουρα κάτι 
περισσότερο από αυτό που πιάνει το μάτι. Ένας περίπατος γύρω από τα Ταμπακαριά 
δίνει την αίσθηση ενός ταξιδιού πίσω στο χρόνο με μια πραγματική νοσταλγική γοητεία. 



 

 
 

10.  Απολαύστε τη μοναδική θέα από τους Τάφους των Βενιζέλων στο Ακρωτήρι 
 
Στη μαγευτική και ιστορική τοποθεσία του Προφήτη Ηλία στο Ακρωτήρι στα ανατολικά 
των Χανίων βρίσκεται ο τάφος του Ελευθέριου Βενιζέλου, ενός από τους πιο 
μακρόχρονους πρωθυπουργούς της Ελλάδας και του οποίου η πολιτική ζωή 
επικεντρώθηκε στον διπλασιασμό του μεγέθους της ελληνικής επικράτειας και στη 
δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους. Ο ίδιος ο Ελευθέριος Βενιζέλος επέλεξε αυτή τη 
θέση ως τον τόπο αναπαύσεώς του πριν από το θάνατό του. 
Για τον επισκέπτη, προσφέρει μία πανοραμική θέα στην πλούσια πράσινη πεδιάδα των 
Χανίων, τα επιβλητικά Λευκά Όρη, το Κρητικό Πέλαγος, την πόλη των Χανίων και την 
συνοικία Χαλέπα, η οποία είναι η θέση του σπιτιού όπου ο μεγάλος πολιτικός πέρασε το 
μεγαλύτερο μέρος της ζωής του και σήμερα είναι τα κεντρικά του Εθνικού Ιδρύματος 
Ερευνών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος». 
Σε μικρή απόσταση στα νότια του τάφου βρίσκεται ο τόπος όπου η ελληνική σημαία 
υψώθηκε κατά την τελευταία επανάσταση της Κρήτης ενάντια στους Τούρκους (1897), 
υπό την ηγεσία του Ελευθέριου Βενιζέλου. Μεγάλα γεγονότα της επανάστασης 
διαδραματίστηκαν εδώ, με το σημαντικότερο να είναι ο βομβαρδισμός του στρατοπέδου 
των επαναστατών από τον ευρωπαϊκό στόλο, η καταστροφή της ελληνικής σημαίας και η 
αποκατάσταση της από έναν επαναστάτη ονόματι Καγιαλές. 
 



 
 

11.  Κολυμπήστε στα κρυστάλλινα νερά της παραλίας της Αγίας Μαρίνας 
 
Μπροστά από το χωριό της Αγίας Μαρίνας που βρίσκεται εννιά χιλιόμετρα δυτικά των 
Χανίων και είναι ένα από τα πιο δημοφιλή θέρετρα της Κρήτης, βρίσκεται η ομώνυμη 
παραλία με την υπέροχη άμμο και τα γαλαζοπράσινα νερά. 
Η παραλία της Αγίας Μαρίνας εκτείνεται μέχρι την παραλία του Σταλού. Είναι 
πολυσύχναστη και πολύ καλά οργανωμένη. Στη δυτική πλευρά του κόλπου και κοντά 
στον Πλατανιά θα βρείτε τεχνητά λιμανάκια ιδανικά για κολύμπι. 
Ένα χιλιόμετρο μακριά από το χωριό βρίσκεται το όμορφο σπήλαιο Νεροσπηλιά με 
πλούσιο διάκοσμο, δεδομένου ότι ήταν τόπος λατρείας κατά τη Μέση Μινωική περίοδο. 
Απέναντι από την παραλία της Αγίας Μαρίνας βρίσκεται το νησί των Αγίων Θεοδώρων, 
αλλά δεν μπορεί κανείς να το επισκεφθεί. Στο νησάκι Θεοδώρου - όπως το αποκαλούν οι 
ντόπιοι - μπορείτε να πάτε μόνο μία φορά το χρόνο την ημέρα των Αγίων Θεοδώρων 
κατά τη διάρκεια του εορτασμού του ναού που χτίστηκε εκεί. 
Πάνω στο νησάκι υπάρχει ένα αγρόκτημα, όχι μόνο για αγριοκάτσικα, γνωστά ως κρι-κρι 
της Κρήτης, αλλά και για σπάνια είδη πουλιών καθώς και  άλλα θηλαστικά όπως 
κουνέλια και αρουραίοι τα οποία ζουν επίσης πάνω στο νησί. 
Στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας θα βρείτε κάθε είδους τουριστική υποδομή την οποία 
μπορεί να χρειαστείτε. 
 



 
 
 

12.  Ζήστε μια έντονη περιπέτεια στο Aqua Creta Limnoupolis Water Park 
 
Το Aqua Creta Limnoupolis Water Park βρίσκεται λίγο έξω από την πόλη των Χανίων 
στους πρόποδες των Λευκών Ορέων & στην γραφική κρητική ύπαιθρο και είναι ένας 
μοναδικός προορισμός που συνδυάζει αποτελεσματικά την οικογενειακή ψυχαγωγία με 
τη χαλάρωση. 
Η μεγάλη κεντρική πισίνα των 1500 τ.μ. με μια τεράστια υδάτινη όαση και μια 
ξεχωριστή, πραγματικά βαθιά περιοχή των 3,80 μ. θα σας κάνει να αισθανθείτε σαν να 
κολυμπάτε στη θάλασσα. Αυτή η περιοχή είναι εξοπλισμένη με άνετες ξαπλώστρες και 
ομπρέλες, ώστε να μπορείτε να χαλαρώσετε κάτω από τον κρητικό ήλιο και να 
απολαύσετε ποτά και σνακ από το μπαρ της πισίνας. 
Η περιπέτεια είναι γρήγορη και συναρπαστική με ένα μείγμα δραστηριοτήτων υψηλής  
αδρεναλίνης, όπως εντυπωσιακές νεροτσουλήθρες που προσφέρουν 2 τσουλήθρες με 
ελεύθερη πτώση, μια μαύρη τρύπα, μια τριπλή συστρεφόμενη τσουλήθρα, έναν τρελό 
ποταμό, ένα ουράνιο τόξο πολλαπλών τσουλήθρων και 2 τσουλήθρες γίγαντες! 
Το πάρκο νερού διαθέτει επίσης ξεχωριστή παιδική πισίνα με πολύχρωμες 
νεροτσουλήθρες & τεμπέλικο ποτάμι (μήκους 206 μέτρων)! Η εμπειρία είναι πάντα 
χορταστική με ένα εστιατόριο, ένα fast food & το πειρατικό μπαρ στο τεχνητό νησί. 



 

 
 

13.  Οργανώστε μια ημερήσια εκδρομή στη λιμνοθάλασσα του Ελαφονησίου 
 
Η παραλία Ελαφονήσι βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά της Κρήτης και περίπου 75 
χιλιόμετρα από την πόλη των Χανίων. Είναι ένα μαγευτικό μέρος που αποτελείται από 
ένα μικρό νησάκι γεμάτο από λευκές και ροζ αμμουδιές, που είναι πολύ κοντά στην 
κύρια πολυσύχναστη παραλία. 
Μπορείτε να φτάσετε στο νησάκι Ελαφονήσι με τα πόδια, επειδή τα νερά είναι ρηχά, 
μερικές φορές χωρίς να βραχούν τα πόδια σας και επομένως είναι ιδανικό για 
οικογένειες με μικρά παιδιά. 
Το νησί είναι μια προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000. Πολύ σωστά, με 
την εκτυφλωτικά λευκή άμμο με ροζ αποχρώσεις, τα τυρκουάζ-λευκά νερά 
λιμνοθάλασσας τα οποία κυματίζουν στο αεράκι, το Ελαφονήσι είναι ένα εξωτικό μέρος, 
ένα επίπεδο κομάτι γης με σποραδική βλάστηση απέναντι στον άγριο χαρακτήρα των 
Κρητικών βουνών. Εξαιρόντας το χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, τις ομπρέλες, το beach 
bar και τις ξαπλώστρες, θα μπορούσε κανείς να το μπερδέψει για τον παράδεισο. 
Το Ελαφονήσι έχει μήκος σχεδόν ένα μίλι και υπάρχουν εκπληκτικά πολλά μέρη για να 
εξερευνήσετε κατά μήκος, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου αριθμού μικρών 
κόλπων (τους οποίους αγαπούν οι γυμνιστές), αμμώδεις παραλίες και ενδιαφέροντες 
σχηματισμούς βράχων προς την άκρη καθώς το νησί εκτείνεται στη θάλασσα και στο 
ηλιοβασίλεμα. 



 
 
 

14.  Περπατήστε κατά μήκος του Εθνικού Δρυμού της Σαμαριάς, ενός από τα μεγαλύτερα 
φαράγγια στην Ευρώπη 
 
Το Εθνικό Πάρκο της Σαμαριάς είναι εξαιρετικά πλούσιο σε χλωρίδα και πανίδα. Στο 
φαράγγι θα συναντήσετε μοναδικά είδη προστατευόμενα από το διεθνές δίκαιο. 
Λέγεται ότι υπάρχουν 450 είδη φυτών μέσα στο φαράγγι, και ότι ούτε ένα λουλούδι δεν 
μπορεί να αφαιρεθεί από την περιοχή, βάσει του νόμου. Μην το βλέπετε αυτό ως ένα 
αυστηρό κανόνα, αλλά ως τον μόνο τρόπο ώστε να προστατευτεί το ευαίσθητο 
οικοσύστημα της Σαμαριάς, έτσι ώστε χιλιάδες επισκέπτες να μπορούν να συνεχίσουν να 
το απολαμβάνουν κάθε χρόνο. 
Στη Σαμαριά μπορείτε να θαυμάσετε τα δάση τεράστιων πεύκων και κυπαρισσιών, μια 
εικόνα από το παρελθόν της Κρήτης, όταν το νησί καλύπτονταν από δάση φημισμένα για 
την ξυλεία τους, ιδανικά για την κατασκευή ανθεκτικών πλοίων. 
Μέσα στο φαράγγι μπορεί κανείς να συναντήσει τους διάσημους κατοίκους του, τα 
άγρια κατσίκια της Κρήτης, τα οποία οι ντόπιοι αποκαλούν "αγρίμια" και οι τουρίστες 
αποκαλούν "κρι-κρί". 
Το κρητικό αγριοκάτσικο είναι ενδημικό στην Κρήτη και πιθανότατα θα δείτε κάποια στο 
χωριό της Σαμαριάς, καθώς συχνά πλησιάζουν τα σπίτια στην άκρη του χωριού. 



 

 


