
Δήμος Ιεράπετρας
Municipality of Ierapetra

Άγιος Ιωάννης
Χτισμένος στην πλαγιά του όρους Αφέντης, έχει διατηρήσει την παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική κληρονομιά του αναλλοίωτη. Ξεχωριστής σημασίας είναι τόσο ο 
ναός του Αγίου Ιωάννη όσο και οι επιβλητικοί καταρράκτες του Αϊ Γιάννη μέσα 
στο φαράγγι του Μυλωνά, το οποίο μπορεί κανείς να διασχίσει σε μια 
πανέμορφη χαμηλής δυσκολίας διαδρομή. Στον Άγιο Ιωάννη ευδοκιμεί ο 
περίφημος από αρχαιοτάτων χρόνων, θαλασσόκρινος. Πρόκειται για το 
μοναδικό φυτό του γένους του που υπάρχει στην Ελλάδα. Για τους επισκέπτες 
που επιθυμούν να γευτούν τοπικές σπεσιαλιτέ, στο χωριό υπάρχει παραδοσιακή 
ταβέρνα που τους υποδέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Agios Ioannis
Built along the slope of Afendis Mountain, the village of Agios Ioannis is a 
traditional settlement named after the Church of Agios Ioannis. Quite impos-
ing are the waterfalls inside the Mylonas Canyon. Access is now very easy due 
to a recently cleared footpath that allows visitors to reach the falls in about 20 
minutes. The sand daffodil, the only one of its species that exists in Greece, 
thrives here. It was the favorite plant of the Minoan and Late Cycladic Thira, as 
shown on various fresco scenes. For visitors who wish to sample the local 
cuisine, the village has a traditional restaurant that remains open year–round.

H παραλία της Αγίας Φωτιάς
Η παραλία της Αγίας Φωτιάς οφείλει το όνομά της στο γραφικό εκκλησάκι της 
Αγίας Φωτεινής. Ξεχωριστό χαρακτηριστικό της τα ήρεμα και καθάρια της νερά, 
και η φυσική της προστασία από τους ανέμους. Η παραλία μπορεί να προσφέρει 
στον επισκέπτη όμορφες στιγμές χαλάρωσης, ενώ είναι οργανωμένη με 
ομπρέλες και ξαπλώστρες. Στην περιοχή υπάρχουν και Beach Bar, ταβέρνες, 
καφετέριες και ενοικιαζόμενα καταλύματα.

The bay of Agia Fotia
Teeming with pine trees, the area owes its name to the quaint little church of 
Agia Fotini. Protected from strong winds, the bay is calm with clear waters. The 
beach is sandy and well organized with parasols and sun beds, while the pines 
and olive trees offer abundant shade to bathers. The beach also features a beach 
bar, a number of restaurants and tourist accommodation facilities.

Κουτσουνάρι
Με θέα στο Λιβυκό πέλαγος, ξεδιπλώνονται μαγευτικές παραλίες: η Μεγάλη 
Παραλία του Αγίου Ιωάννη, ο ορμίσκος της Ψαροπούλας, η παραλία Βίλλα του 
Δεσπότη. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοποθεσία Βοθώνοι, όπου οι 
γεωλογικοί σχηματισμοί μαλακού ψαμμίτη, επέτρεψαν στους Ρωμαίους να 
κατασκευάσουν τις αρχαίες ιχθυοδεξαμένες της περιοχής.

Koutsounari
With a view to Liviko Pelagos, Koutsounari is a settlement well-know for its 
breathtaking beaches. Don’t miss to visit: the Megali Paralia of Agios Ioannis, 
the cove of Psaropoula, the “Villa tou Despoti”. Roman fish tanks made of soft 
sandstone and featuring a small opening for fresh water renewal have been 
found in the area of Vothoni.

Φέρμα
Τα Φέρμα αποτελούν μία τουριστική περιοχή γεμάτη ζωή και μέσα σε ένα 
κατάφυτο τοπίο από πεύκα. Η περιοχή είναι γνωστή για την γραφική παραλία 
των Φερμών, γνωστή και ως Ξηροκαμάρα, ενώ παρουσιάζει εξαιρετικό 
ενδιαφέρον για κάθε ταξιδιώτη το νεολιθικό της σπήλαιο, αλλά και τα ερείπια 
μινωικών οικημάτων και τάφων. H περιοχή είναι γνωστή για την τοπική της 
κουζίνα. Κάθε χρόνο, θεσμός έχει γίνει η Βραδιά Σαρδέλας που διοργανώνεται 
στο λιμάνι των Φερμών από το Σύλλογο Ανάπτυξης Αγ. Ιωάννου όπου σερβίρεται 
σαρδέλα κι άλλα εδέσματα υπό τους ήχους παραδοσιακής κρητικής μουσικής.

Ferma
Ferma is a popular and widely frequented coastal area, with tall cliffs, dense 
vegetation, clear waters and several organized beach spots, the most famous 
being Xirokamara, which boasts a number of hotels. The area has been inhabit-
ed since the Neolithic era, as witnessed by several archaeological finds, includ-
ing a cave dwelling and various Minoan ruins from homes and tombs. The area 
is famous for its cuisine. Some of the local specialties include snails, pies made 
with soft myzithra cheese, and buttermilk. The customary Sardine Night, that 
serves sardines and other local delicacies accompanied by traditional Cretan 
music, has also become a big hit and is organized at the port of Ferma by the 
Development Association of Agios Ioannis.

Καβούσι
Πληθώρα τοποθεσιών κτισμάτων και περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 
προκαλούν τους επισκέπτες του Καβουσίου. Οι μινωικοί οικισμοί, οι πέντε 
Βυζαντινές εκκλησίες, στολισμένες με παλαιές τοιχογραφίες: η Αγία Ειρήνη, ο 
Άγιος Γεώργιος, οι Άγιοι Απόστολοι, η Παναγία η Σφακιά και ο Άγιος Αντώνιος, 
η Ενετική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, με Βυζαντινή αρχιτεκτονική, όπως και 
των Δώδεκα Αποστόλων, καθώς και τα ερείπια του ναού του Αγ. Ιωάννη, 
χτισμένου σε σπηλιά ερημίτη, η πανέμορφη παραλία του Θόλου, το παλιό 
ορυχείο χαλκού στη θέση Χρυσοκάμινο, και το Θεριόσπηλο, με τους 
σταλαγμίτες είναι μερικά από τα σημεία που θα συναρπάσουν κάθε ταξιδιώτη.

Kavoussi
The Minoan settlements that have been identified in the area and the rare 
religious monuments found there, reveal that the region has been inhabited 
since ancient times. Kavoussi’s main attractions include the Venetian church 
of Agios Georgios, built in the Byzantine architectural style, the church of the 
Twelve Apostles, and the main square of the village. It is also worth visiting the 
ruins of the church of Agios Ioannis, built in a hermit’s cave, the old copper 
mine in Chrysokamino, and Theriospilo, a cave with stalagmites. East of Theri-
ospilo, the Late Minoan settlement of Chylopites was located where a bronze 
manual and a stone jar were found.

Κάτω Χωριό
Στην περιοχή «Σκαντάλια» υπήρχαν πολλοί κήποι με κηπευτικά που φρόντιζαν 
οι κάτοικοι του Κάτω Χωριού λόγω του τρεχούμενου νερού της πηγής. Ο τοπικός 
σύλλογος είναι δραστήριος και διοργανώνει κάθε χρόνο στην εορτή του 
Προφήτη Ηλία (20/7) πανηγύρι στην πλατεία του χωριού. Επίσης, κατά τη 
διάρκεια της Χριστουγεννιάτικης εορτής τα παιδιά λαμβάνουν δώρα και γίνεται 
στολισμός της πλατείας. Στις δραστηριότητες του συλλόγου συγκαταλέγονται 
επιπλέον η θεατρική παράσταση στο πλαίσιο των Κυρβείων (κάθε καλοκαίρι) 
και το μοίρασμα παραδοσιακών γλυκών στην εκκλησία (Πάσχα).

Kato Chorio
Traditionally, the residents of Kato Chorio used to tend many fruit and vegeta-
ble gardens in the area of “Skantalia” because of the abundance of water. The 
local cultural association is very active and organizes the feast day celebration 
of Profitis Ilias on July 20 every year. Also, during the Christmas holidays, 
children receive gifts and decorate the town square. Other activities of the 
association include a theatrical performance every summer and the distribu-
tion of traditional pastries at church on Easter Sunday.

Παχειά Άμμος
Η Παχειά Άμμος παρουσιάζει ιδιαίτερο πολιτιστικό και φυσικό ενδιαφέρον, 
αποτελώντας άλλωστε και έδρα του Ινστιτούτου Μελέτης Προϊστορικού 
Αιγαίου Ανατολικής Κρήτης. Εξαιρετικής σημασίας τοποθεσίες που κανείς δεν 
θα έπρεπε να προσπεράσει είναι η πανέμορφη ομώνυμη παραλία του χωριού, η 
ιστορική Μονή της Φανερωμένης, που πιθανολογείται ότι ιδρύθηκε κατά την Β’ 
Βυζαντινή περίοδο (961-1204 μ.Χ.), τα λιγοστά ερείπια από τον παλιό πύργο της 
Παχειάς Άμμου, κατασκευής του 1868, στο λόφο Χαλέπα.

Pachia Ammos
Pachia Ammos (meaning “fat sand”), whose name derives from the homony-
mous beach, is a coastal settlement and the oldest commercial port near 
Ierapetra. It is also home to the Institute for Aegean Prehistory of Eastern 
Crete (INSTAP), which carries out archaeological research in the region. 
Visitor should not miss to visit: the beach of Pachia Ammos, the Monastery of 
Faneromeni (961-1204 BC) and the “old tower” of Pachia Ammos, a fortifica-
tion used by Turkish Pasha Hussein Avni in 1868.

Βασιλική
Εξαιρετικού κάλους και ιστορικής σημασίας είναι και ο οικισμός της Βασιλικής 
στην Ιεράπετρα. Τα πιο σημαντικά ιστορικά σημεία της περιοχής είναι: ο 
μινωικός οικισμός της Βασιλικής στην θέση «Κεφάλι» ιδρυμένος στην 
Πρωτομινωική ΙΙ εποχή (2600-2300 π.Χ.), και η αρχαία πόλη των Γουρνιών που 
χρονολογείται από την Υστερομινωική Ι Περίοδο, και τα ερείπια της 
διασώζονται σε τόσο καλή κατάσταση που έχει ονομαστεί «Πομπηία της 
Μινωικής Κρήτης».

Vasiliki
The Minoan settlement of Vasiliki is one of the first to have town planning. 
Built amphitheatrically on the slopes and at the top of a hill, it is estimated to 
have been founded in the Early Minoan II period (2600-2300 BCE). The Late 
Minoan city of Gournia was excavated by American archaeologist Harriet Boyd 
in the early 20th century and is one of the few Minoan cities to have been fully 
excavated. It has been named the “Pompeii of Minoan Crete” because of how 
well the houses and streets of the settlement have been preserved through the 
centuries.

Μοναστηράκι
Η ονομασία του προέρχεται από το παλιό μοναστήρι των Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης που βρισκόταν εκεί και συγκεκριμένα στη χαράδρα του Χα. Η 
περιοχή παρουσιάζει εξαιρετικής σημασίας τοποθεσίες τόσο από αρχαιολογικής 
όσο και από φυσιολατρικής άποψης, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι: ο 
Ι.Ν. του Αγίου Πνεύματος και οι παραδοσιακοί νερόμυλοι, η Βυζαντινή 
εκκλησία του Αγίου Στεφάνου και ο ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου, το 
επιβλητικό Φαράγγι του Χα που συγκαταλέγεται στα 10 ομορφότερα της 
Ευρώπης, ο αρχαιολογικός χώρος Χαλασά στον οποίον ανασκάφηκε ίσως ο 
μεγαλύτερος αρχαίος οικισμός του 12ου π.Χ. αιώνα.

Monastiraki
It was probably named after the old monastery of Agios Konstantios and Eleni 
that was once located there. Today, it hosts the church of the Holy Spirit and a 
few traditional water mills. There are two excellent cafés in the village that 
serve local specialties. Worth visiting are the Byzantine church of Agios 
Stefanos and the church of Agios Georgios. The Chas Canyon which lies on the 
western slope of Mt. Thripti are indicated as one of the most beautiful canyons 
in Europe while the settlement of Chalasa is perhaps the largest ancient settle-
ment of the 12th century BCE.

Δήμος Σητείας
Municipality of Sitia

Πετράς 
Η περιοχή Πετράς ανατολικά της πόλης της Σητείας, πάνω από τον ομώνυμο 
κόλπο της, είναι τόπος εξαιρετικού ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 
για κάθε ταξιδιώτη. Στον Πετρά εντοπίζεται ένας σπουδαίος αρχαίος οικισμός 
με οργανωμένη κατοίκηση ήδη από τους πρωτομινωικούς χρόνους ενώ στην 
ευρύτερη περιοχή αναδείχθηκαν ευρήματα από την τελική νεολιθική περίοδο.  

Petras
Petras, located east of the town of Sitia, atop a lush, seaside hill, flourished 
during the New Palace period (2000-1450 BCE), when it became a civil settle-
ment with commercial importance as evidenced by a hieroglyphic script found 
at the site. The area is possibly associated with ancient Iteia or Itis, a settle-
ment of Neolithic origin.

Τρυπητός
Δίπλα στην παραλία της Καραβόπετρας βρίσκεται  η παραθαλάσσια περιοχή 
του Τρυπητού. Ο οικισμός έχει λάβει το όνομά του από το όρυγμα που υπάρχει 
στην περιοχή. Ο Τρυπητός έχει μεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον για τους 
επισκέπτες καθώς στον αρχαιολογικό χώρο του Τρυπητού απαντώνται τα 
ερείπια αρχαίας πόλης που φαίνεται να γνώρισε άνθηση στα Ελληνιστικά χρόνια 
(μεταξύ 350 π.Χ. και 50 π.Χ.). Από τα πρώτα ευρήματα στην περιοχή ήταν ένα 
οίκημα για την ανέλκυση, φύλαξη κι επισκευή πλοίων. Η πόλη διαθέτει ισχυρό 
τείχος, ενώ εντός εντοπίστηκαν οικίες, οδοί, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και 
δημόσια κτίρια. 

Trypitos
Adjacent to the beach of Karavopetra is the archaeological site of Trypito. The 
city seems to have flourished during the Hellenistic period (between 350 BCE 
and 50 BCE). Among the first findings in the area, that was discovered in 1967, 
was a building used for towing in, storing and repairing ships. Commercial 
boats of up to 15 meters in length made of pine wood were constructed here. 
The city had a strong wall that surrounded homes, roads, military installations 
and public buildings. 

Αγία Φωτιά
Το πανέμορφο χωριό Αγία Φωτιά, πήρε το όνομα του από την ομώνυμη εκκλησία 
της Αγίας Φωτεινής στα βορειοδυτικά της περιοχής. Η εκκλησία είναι χτισμένη 
στα ερείπια του καθολικού ναού Santa Lucia. Περιοχή υψηλού αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος και για τους πιο απαιτητικούς επισκέπτες, τα σημαντικότερα 
αξιοθέατά της είναι: το μεγαλύτερο νεκροταφείο της εποχής του Χαλκού στον 
Ελλαδικό Χώρο στη θέση Πάτημα, τα ερείπια Προμινωικού μεγάρου στον λόφο 
Κουφωτό, καθώς και ένα από τα σημαντικότερα παλαιοντολογικά ευρήματα της 
Ελλάδας. Πρόκειται για έναν σχεδόν πλήρη σκελετό ενός γιγάντιου Δεινοθηρίου 
(Deinotherium giganteum), ένα από τα μεγαλύτερα χερσαία θηλαστικά που 
έζησαν στην διάρκεια του γεωλογικού χρόνου στη γη και το μεγαλύτερο στην 
Ελλάδα που η ηλικία του εκτιμάται στα 8-9 εκατομμύρια έτη. Τέλος στις 
παρυφές του οικισμού υπάρχει ένας παλιός νερόμυλος που έχει ανακηρυχθεί 
ιστορικό διατηρητέο μνημείο.

Agia Fotia
Agia Fotia is a beautiful village located 7km east of the town of Sitia. It was 
named after the church of Agia Foteini, built on the ruins of the catholic 
church of Santa Lucia. The entire area is of great archeological importance, 
featuring remains dating as far back as the Paleolithic period. Some of the 
most important findings are: the largest cemetery of the Bronze Age (location 
of Patima), a Pre-Minoan mansion (hill of Koufoto), and one of the most 
important paleontological specimens in the world which is a nearly complete 
Deinotherium (Deinotherium giganteum) skeleton. Research shows that the 
animal, a proboscide and distant relative of modern elephants, was one of the 
largest land mammals and which its age is determined at 8-9 million years. 
Finally, the old watermill on the outskirts of the village has been declared a 
historical building.

Διονυσάδες
Σύμπλεγμα νησίδων  που περιλαμβάνει την Γιανυσάδα, την Δραγονάδα και την 
Παξιμάδα και το μικρό Παξιμαδάκι που βρίσκονται κοντά στο ακρωτήριο 
Σαμώνιο. Τόπος εξαιρετικής σημασίας για την πανίδα της Νοτιανατολικής 
Ευρώπης, καθώς εκεί έχουν βρει καταφύγιο τα γεράκια Falco eleonorae (ή 
αλλιώς Μαυροπετρίτης), ο Αρτέμης και ο Αιγαιόγλαρος, 14 είδη θηλαστικών 
(όπως οι μεσογειακές φώκιες Monachus monachus) και οκτώ είδη ερπετών, 
μεταξύ των οποίων η σαύρα Podarcis erchardii rechingeri  και οι θαλάσσιες 
χελώνες Careta Careta. Τα νησιά έχουν έντονο γεωλογικό ενδιαφέρον και 
ιδιαίτερη γεωμορφολογία. Ως και σήμερα, οι Διονυσάδες αποτελούν, έναν 
κατάλληλο προορισμό για αλιευτικές εκδρομές.

The Dionysades islands
Dionysades, or Gianysades, is an island cluster that includes Gianysada, Drag-
onada and Paximada. The cluster is located to the northeast of the Bay of Sitia, 
near Cape Samonio, also known as Capo Sidero. The islands harbor some of the 
most significant species of southern European biodiversity. Falcon hawks, of 
the genus Falco eleonorae, find refuge here, as well as several seagull species 
such as Larus audouinii. The islands are also home to 14 different species of 
mammals, such as the monk seal Monachus monachus, 18 reptile species, 
including the lizard Podarcis erchardii rechingeri and the loggerhead sea 
turtle Careta Careta. The islands also feature a stunning geomorphology and 
serve as a prime fishing destination.

Μην χάσετε: 
- Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, το ετήσιο παραδοσιακό γλέντι για 
την γιορτή της Σουλτανίνας, προς τιμήν ενός από τα σπουδαιότερα προϊόντα της 
στειακής γης, της σταφίδας η οποία έχει διακριθεί πολλάκις ως η καλύτερη στην 
Ελλάδα. 
- Τα ξεχωριστά προϊόντα της Σητείας, το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο της 
Σητείας (ΠΟΠ), το Ξύγαλο Σητείας (ΠΟΠ) και τα τοπικά βότανα όπως το 
δίκταμο που είναι μοναδικό στον κόσμο.

Don’t miss: 
- The annual Sultana traditional festival which take place during the second 
half of August, and it is organized in honor of the sultana raisin, of one of the 
most well-known crops produced in Sitia.
- The exceptional products of Sitia: the extra virgin olive oil of Sitia (PDO), the 
Xygalo cheese of Sitia (PDO) and the Local traditional herbs such as the Cretan 
dittany which is unique in all the world.

Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής 
Biopolitics International Organisation

Ο βιοτουρισμός – τουρισμός με πυρήνα το περιβάλλον και τον πολιτισμό – 
βασίζεται στην προσφορά για την ανάπτυξη και την καλύτερη ποιότητα ζωής. Η 
κάθετη διάσταση του βιοτουριστικού προορισμού τονίζει τον μύθο, την ιστορία 
και τις παραδόσεις, ενώ η οριζόντια προβάλλει τις σημερινές διαστάσεις της 
φύσης, των τοπίων, της βιοποικιλότητας, τις τοπικές ενδυμασίες, την 
γευσιγνωσία, την φιλοξενία, το φιλότιμο. Ο πλούτος αυτός πολλαπλασιάζεται 
όταν δεν αφορά μόνο στην διασκέδαση και στην αναψυχή, αλλά επεκτείνεται και 
στην κοινωνική προσφορά, όπως είναι η συμμετοχή των ατόμων με ειδικές 
ανάγκες, δημιουργία νέων επαγγελμάτων, η εκπαίδευση, και η αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων μιας οργανωμένης διεθνούς προβολής.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της για την προώθηση του βιοτουρισμού, η 
Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής ανέλαβε την εκπόνηση του παρόντος 
προγράμματος βασισμένου στoυς φυσικούς και πολιτισμικούς πόρους των 
περιοχών παρέμβασης της Π.Ε. Λασιθίου. Το πρόγραμμα αποτελεί ενέργεια του 
Ευρωπαϊκού έργου «Bιοτουρισμός και Ανάδειξη της περιοχής παρέμβασης 
LEADER Λασιθίου», το οποίο εντάσσεται στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER.

Η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής (www.biopolitics.gr) ιδρύθηκε στην Αθήνα 
το 1985 με στόχο την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και εκπαίδευσης για 
το περιβάλλον. Σήμερα, αναγνωρίζεται σε 165 χώρες για την πρωτοποριακή της 
δράση, με πολυάριθμες δημοσιεύσεις, και προγράμματα για την κινητοποίηση 
της κοινής γνώμης. Διαμέσω ενός εκτενούς προγράμματος ηλεκτρονικής 
μάθησης (http://elearning.biopolitics.gr/), αποσκοπούμε στην οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη που σέβεται το περιβάλλον και εξασφαλίζει μια καλύτερη 
ποιότητα ζωής για όλους.

Για την πολύτιμη συμβολή τους στην πραγματοποίηση αυτού του προγράμματος 
ευχαριστώ τους Έλενα Ευφραιμιάδου, Γιάννη Δελακουρίδη, Δημήτρη 
Πατσαλίδη, Katarzyna Wierzbicka, Άννα Αγγελίδου, Γιώτα Φλέντζερη, 
Θεοδώρα Καραχάλιου, Σοφία Σγάγια και Δημήτρη Κατσάνο.

Επίσης, ευχαριστώ τους Ανδρέα Λουκάκη, Μάνο Περακάκη, Μαρία Λεμπιδάκη, 
Γιάννη Νικολουδάκη και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βασιλικής Ιεράπετρας, 
καθώς και την τοπική κοινωνία, για την παροχή πληροφοριών και πλούσιου 
φωτογραφικού υλικού. Για την εκχώρηση φωτογραφιών για την εξαιρετική 
βιοποικιλότητα της Κρήτης, ευχαριστώ ιδιαίτερα το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Κρήτης.

Θα ήθελα να εκφράσω τις πιο θερμές ευχαριστίες στην Καίτη Κυριακοπούλου 
για την αμέριστη αρωγή της επί σειρά ετών στο έργο της Διεθνούς Οργάνωσης 
Βιοπολιτικής.

Καθ. Αγνή Βλαβιανού Αρβανίτη
Πρόεδρος και Ιδρύτρια, Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής

Biotourism – tourism that supports the environment and conserves natural 
and cultural resources – is a precious tool for the discovery of the wealth of our 
planet. In a vertical perspective, it draws inspiration from a deeply rooted 
past, while its horizontal dimensions promote environmental and minimally 
intrusive travel, allowing for a greater appreciation of local habitats and 
cultures. It is not limited to fun and recreation, but contributes decisively to 
the development of a wholesome tourism system and a better quality of life. 
Preserving the richness and beauty of bios – all life on our planet, ensuring 
better health and education, and creating equal opportunities for all, includ-
ing people with special needs, are the cornerstones of biotourism for a 
resource efficient and hopeful future.

The current project is among the many activities of the Biopolitics Interna-
tional Organisation for the promotion of biotourism. It is implemented in the 
framework of a European Commission LEADER program, aimed at the devel-
opment of the comparative advantages of the Regional Unit of of Lasithi. 

The Biopolitics International Organisation – B.I.O. (www.biopolitics.gr) was 
founded in Athens in 1985 to promote international cooperation and educa-
tion in environmental protection. Through a network of supporters in 165 
countries, B.I.O. has as its mission to bring the interests of all life on our 
planet to the center of policy making. Through a plethora of conferences and 
special events, including an extensive e-learning program (http://elearn-
ing.biopolitics.gr/), we seek to infuse society with environmental values and 
to inspire leadership with a vision.

For their valuable contribution to the completion of this project, I wish to 
thank Helen Efraimiadou, Giannis Delakouridis, Dimitris Patsalidis, Katarzy-
na Wierzbicka, Annie Angelides, Giota Flentzeris, Theodora Karachalios, Sofia 
Sgagias and Dimitris Katsanos.

Special thanks are expressed to Andreas Loukakis, Manos Petrakis, Maria 
Lembidakis, John Nikoloudakis, the Cultural Association of Vasiliki Ierapetra, 
as well as the local community, for providing information and photographic 
material. Appreciation is also extended to the Natural History Museum of 
Crete for providing photographs of some of Crete’s unique biodiversity.

I would like to convey my deepest gratitude to all the B.I.O. sponsors who have 
made our work possible over the years and, above all to Kitty P. Kyriacopoulos 
for her unwavering support.

Prof. Agni Vlavianos Arvanitis
President and Founder, Biopolitics International Organisation 

Βρουχάς
Πανέμορφο γραφικό χωριό με τους δεκάδες ανεμόμυλους και τα πετρόχτιστα 
σπίτια του να αποτελούν το σήμα κατατεθέν του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει και ο οικισμός του Μυρονικήτα που θεωρείται ο αρχαιότερος στην 
Ανατολική Κρήτη αλλά δεν κατοικείται πλέον.

Vrouchas
Vrouchas is a traditional picturesque village with windmills, stone houses, 
churches, footpaths, wells and cisterns. The small village of Myronikitas is of 
particular interest since it is considered the oldest in Eastern Crete, although 
it is no longer inhabited.

Πλάκα και Σπιναλόγκα
Γραφικό ψαροχώρι με βοτσαλωτές παραλίες και ιστορία άρρηκτα συνδεδεμένη 
με το νησί της Σπιναλόγκας, καθώς το λιμανάκι του είχε άμεση επικοινωνία με 
το νησί. Οι παραλίες της Αγίας Μαρίνας και της Πλάκας, καταγράφονται στις 
ομορφότερες του νησιού. Το νησάκι Καλυδών που ονομάστηκε από τους Ενετούς 
spina lunga (μακρύ αγκάθι) διαθέτει ιστορία που συναρπάζει. Yπήρξε ισχυρό 
ενετικό φρούριο από το 1574, τόπος εξορίας και απομόνωσης στην 
τουρκοκρατία αλλά και διεθνές λεπροκομείο στις αρχές του 20ου αιώνα. Όλα τα 
κτίσματα του νησιού είναι αναστηλωμένα και συντηρημένα.

Plaka and Spinalonga
The history of the picturesque fishing village of Plaka is closely linked to the 
legendary island of Spinalonga. The pebble beaches of Agia Marina and Plaka, 
with crystal clear waters and plenty of greenery, are among the most beautiful 
in Crete. Originally called Kalydon, Spinalonga was re-named Spina Lunga 
(meaning long thorn) by the Venetians. The island became a fortress under 
Venetian rule, a place of exile and isolation during the first period of Ottoman 
rule, and an International Leprosarium in the beginning of the 20th century. 

Ελούντα 
Περιοχή μεγάλης ιστορικής σημασίας, αφού αποτέλεσε μια από τις ισχυρότερες 
πόλεις της κρητικής αρχαιότητας γνωστή με το όνομα Ολούς. Σήμερα 
διασώζονται ακόμα τα ερείπια της παλιάς μινωικής πόλης μέσα στην θάλασσα, 
και αξίζει σίγουρα να την επισκεφτούμε τόσο για τον αρχαιολογικό χώρο όσο και 
για τις μαγευτικές παραλίες της.

Elounda
An area of great historical significance, Elounda is the site where ancient 
Olous, one of the most powerful cities in Crete, once stood. The sunken ruins 
that were found in the area of Poros, next to the salt marshes, are likely to 
belong to Olous. Elounda is a renowned holiday destination, worth visiting 
both for its archaeological importance and its magnificent beaches.

Ζένια
Αξίζει κανείς να δει την κοιλάδα στο Δράσι, τον Ατζιγγανόσπηλιο και τον 
υστερομινωικό οικισμό στο Καστροκεφάλα που χρονολογείται στα 1500 π.Χ.

Zenia
Zenia is a place of exceptional archaeological and environmental interest. The 
lush green valley in Drasi, Atzinganospilios and the Late Minoan settlement at 
Kastrokefala beckon visitors to explore the wonders of nature coupled with an 
appreciation of historical and cultural landmarks.

Καλό Χωριό 
Μικρό χωριό με φημισμένες για την Γαλάζια Σημαία του παραλίες. Οι 
βασικότερες είναι το Kαραβοστάσι και ο Άγιος Παντελεήμονας. Οι λάτρεις της 
πεζοπορίας μπορούν να περιηγηθούν σε διαδρομές μέσα στο πράσινο ενώ το 
αναρριχητικό πεδίο «ΠΕΖΑΣ» προσφέρει εκπληκτικές διαδρομές για αρχάριους 
κι έμπειρους αναρριχητές και ασυναγώνιστη θέα στον κόλπο του Μιραμπέλλου.

Kalo Chorio
The beaches of Kalo Chorio – Agios Panteleimonas and Karavostasi – are 
famous for their Blue Flags (an eco-label awarded to beaches for meeting 
environmental and safety standards). For those who are looking for an adrena-
line rush, the PEZAS climbing area offers amazing trails for beginners and 
experienced climbers alike, as well as unbeatable views of Mirabello Bay.

Ίστρον
Με άμεση σχέση με την αρχαία πόλη Ίστρο, είναι χτισμένο σε κοιλάδα με 
ελαιώνες, έχει περίφημες παραλίες, ταβερνάκια, μπαρ και μαγαζιά. Παράλληλα, 
στο χωριό λειτουργεί Λαογραφικό Μουσείο. Οι πιο γνωστές παραλίες είναι ο 
Πηλός, το Βούλισμα (ή Χρυσή Άμμος) και η Βουλισμένη.

Istron
The picturesque village of Istron is built in a valley of olive groves. The area is 
famous for its beaches, tavernas, bars, shops and Folklore Museum. The most 
famous beaches are Pilos, Voulisma (or Golden Sand) and Voulismeni.

Πύργος
Πιθανολογείται ότι χτίστηκε πάνω στην ρωμαϊκή πόλη Ιστρώνας. Το ενδιαφέρον 
των επισκεπτών συγκεντρώνουν τα ερείπια αρχαίου ναού (Ελληνιστικών ή 
Ρωμαϊκών χρόνων) και μάλλον πρόκειται για ναό του Βάκχου (Διονύσου). 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης ο υδρόμυλος «Στα Μάρμαρα» κι αυτός «του 
Αρχάυλη» στη θέση «Τσούδα», καθώς και τα υπολείμματα υδαταγωγών στη 
θέση «Νικολάκη» μαζί με τα ερείπια των αγωγών του μύλου στην Αγία Βαρβάρα.  

Pyrgos
Probably the village was built over the foundations of the Roman city of Istro-
nas, which had a flourishing community for many centuries. The ruins of the 
temple of Istronas, whose columns are designed in the order of Ephesus of Asia 
Minor, can be seen in the area of “Marmaro.” Also of interest are the remark-
able watermill facilities which have been declared historical monuments.

Καρύδι
Λέγεται ότι οφείλει την ονομασία του σε πλάκα με ανάγλυφη παράσταση κλάδου 
καρυδιάς με καρπούς που βρέθηκε στην θέση Κουτσουνάρα. Πάνω από τον 
οικισμό βρίσκονται ερείπια του μοναστηριού του Αγίου Αντωνίου ενώ ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζει η Μονή Αρετίου ιδρυμένη μεταξύ του 1580 και 1596.

Karidi
The village of Karydi (= walnut) was probably named after a plaque embossed 
with a walnut branch bearing fruit that was found at Koutsounara. Above the 
village are the ruins of the Monastery of Ag. Antonios. Also of historical inter-
est is the Monastery of Areti, founded between 1580 and 1596 CE.

Κριτσά
Πρόκειται για μια κοινότητα ανθρώπων με δική της παράδοση και δική της 
ντοπιολαλιά που συγκαταλέγεται στους αρχαιότερους οικισμούς στην Κρήτη. 
Εξαιρετικά ενδιαφέροντα σημεία της περιοχής είναι το φαράγγι της Κριτσάς  
αλλά κυρίως ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας πόλης Λατώ. Εξίσου 
σημαντικός είναι και ο ναός της Παναγίας της Κεράς, γνωστός για τις 
τοιχογραφίες του από τα μέσα του 13ου μέχρι τις αρχές του 14ου αιώνα.

Δήμος Αγίου Νικολάου
Municipality of Agios Nikolaos

Kritsa
Kritsa, which retains to a great extent its old architectural physiognomy, is one 
of the most ancient villages of Crete. This is a distinct society with its own 
traditions and dialect. Of particular interest in the area are the Kritsa Canyon, 
the Church of Panagia Kera built during the Byzantine era, and the ruins of the 
ancient city of Lato.

Αμμουδάρα 
Συγκαταλέγεται στις φημισμένες παραλίες της Κρήτης, 1 χλμ. νότια του Αγίου 
Νικολάου. Προφυλάσσεται από τους ανέμους, ενώ είναι και οργανωμένη με 
ξαπλώστρες, ομπρέλες κ.ά. Στην περιοχή υπάρχουν παραδοσιακές 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που φιλοξενούν επισκέπτες από όλον τον κόσμο.

Ammoudara
Ammoudara (= large sandy beach) is one of the most famous beaches because 
it is sheltered from the winds. The waters are refreshed by cool, underground 
springs that empty in certain parts of the beach, which is equipped with sun 
beds, umbrellas and other facilities, making it ideal for families and children.

Βαθύ
Νέος σχετικά οικισμός, με πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες. Πρόσφατα 
δημιουργήθηκε μια πολύ καλά οργανωμένη παραλία από μεγάλη ξενοδοχειακή 
μονάδα. Έχει ήρεμα νερά, γεγονός που την καθιστά ιδανική για οικογένειες με 
μικρά παιδιά.

Vathi
Vathi is a relatively new settlement boasting luxury hotel accommodations. A 
very well organized beach has been created recently by one of the bigger hotel 
chains in the area. It has the advantage of being protected by strong winds, 
thus remaining calm in almost all weather conditions making it an ideal choice 
for families with small children.

Θεολόγος
Βρίσκεται ανάμεσα στον Κρουστά και στην Κριτσά. Ο ναός του είναι 
αφιερωμένος στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, τον Άγιο Χαράλαμπο και την 
Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Η ίδρυση της Mονής τοποθετείται κατά τη Β’ 
Βυζαντινή περίοδο, ενώ κοσμείται από τοιχογραφίες που σύμφωνα με μια 
επιγραφή χρονολογούνται στα 1347 με 1348.

Theologos
Located between Kritsa and Kroustas is Theologos, a settlement with the hom-
onymous Monastery at the core of existence. The Monastery had been dedicat-
ed to three saints, Saint John the Theologian, Agios Haralambos and the Trans-
figuration of the Savior. The openings are decorated with reliefs and frescoes 
that, according to an inscription, are dated at 1347-1348 CE.

Σίσι
Γραφικό ψαροχώρι γνωστό για τις όμορφες παραλίες του όπως ο όρμος 
Χάρκωμα, η Καλημέρα, η αμμουδιά του Μπούφου και η Σπηλιάδα. Παράλληλα 
είναι τόπος ιδανικός για τους λάτρεις της πεζοπορίας και της ορεινής 
ποδηλασίας. Ιδιαίτερης σημασίας για κάθε επισκέπτη είναι ο αρχαίος οικισμός 
και το νεκροταφείο 3.500 ετών στη θέση Κεφάλι.

Sisi
A picturesque fishing village known for its beautiful beaches like the cove of 
Charkoma, the beach of Kalimera, the beach of Boufos and Spiliado. It is also 
an ideal place for hikers and mountain bikers. Visitors shouldn’t miss the 
ancient settlement and cemetery (from 3,500 years ago) at the site of Kefali.

Μίλατος
Ένα γραφικό χωριό, χτισμένο επάνω στην αρχαία ομώνυμη πόλη. Εντοπίστηκαν 
αντικείμενα μινωικής τέχνης, μυκηναϊκοί τάφοι και αρχαία αγγεία. Η Μίλατος 
αναφέρεται από τον Όμηρο ως μια από της πόλεις τις εκατόμπολης Κρήτης που 
πήρε μέρος στον Τρωικό πόλεμο. Εξαιρετικού ενδιαφέροντος είναι το σπήλαιο 
της Μιλάτου, και η μικρή εκκλησία του Αποστόλου Θωμά.

Milatos
A picturesque village, built on the ruins of the ancient homonymous city men-
tioned by Homer as one of the cities of Crete that took part in the Trojan War. 
Minoan art, Mycenaean tombs and significant pottery specimens have been 
found here. Also of special interest are the cave of Milatos and the small 
church of St. Thomas.

Σεληνάρι
Διακρίνεται για το φυσικό του κάλλος και την Ιερά Μονή του Αγ. Γεωργίου (16ος 
αιώνας). Στις ανατολικές πλαγιές της Σελένας, ανάμεσα στο πράσινο και τα 
τρεχούμενα νερά, βρίσκεται το φαράγγι του Σεληναρίου ένας τόπος με πλούσια 
βλάστηση και ζηλευτή ορνιθοπανίδα καθότι αποτελεί καταφύγιο για αρπακτικά 
πουλιά. 

Selinari
Selinari is distinguished for its natural beauty and the 16th century Monastery 
of St. George. The famous Selinari canyon lies on the eastern slopes of Mt. 
Selena, among lush greenery and sparkling streams. This majestic landscape is 
a refuge for wildlife and birds of prey.

Άλλοι όμορφοι οικισμοί, που θα μπορούσε κανείς να επισκεφτεί είναι οι 
Βλάχηδες, τα Ρουσακιανά, οι Σέλλες και οι Κάτω Σέλλες, τα Μέσα και Έξω 
Λακώνια, οι Επάνω και Κάτω Πινές, οι Μαρνέλληδες, ο Άγιος Γεώργιος, οι 
Βρύσες, οι Επάνω και Κάτω Φουρνή, οι Μέσα και Έξω Ποταμοί, το Βρυονήσι, το 
Φορτί, ο Αδράβαστος, η Αμυγδαλιά, ο Δίλακκος, ο Κουδούμαλος, ο Νικηθιανός, 
οι Πάνω και Κάτω Λούμας, οι Κουρούνες, η Μακρυγέννησα, ο Νοφαλιάς, ο 
Νισπήτας, τα Ξερά Ξύλα, τα Περάμπελα, ο Πατσόπουλος, οι Περονίδες, ο 
Ρωμανός, ο Σούβλος, Κάλυβος και η Φινοκαλιά, οι Φιορέτζηδες, Καρτέρηδες 
και Πεπόνηδες, Αγόροι και Ζούρβα, το Λατσίδα, ο Άγιος Αντώνιος, τα Ανώγεια, 
ο Αμυγδαλόλακκος, το Κουνάλι, ο Φραθιάς και το Τσαμπί, οι Χονδροβολάκοι, το 
Μαρδάτι, το Βραχάσι, ο Δράκος, Δύο Πρίνοι και Καλός Λάκκος, o Σκινιάς, τα 
Βλυχάδια, το Αργυρό Νερό και η Ρούσα Λίμνη.

Other points of interest not to be missed by the traveler, include: Vlachides, 
Rousakiana, Selles and Kato Selles, Mesa Lakonia, Exo Lakonia, Upper and 
Lower Pinés, Marnellides, Agios Georgios, Vryses, Upper and Lower Fourni, 
Mesa and Exo Potamoi, Vryonisi, Forti, Adravastos, Amygdalea, Dilakkos, 
Koudoumalos, Nikithianos, Pano and Kato Loumas, Kourounes, Makrygenni-
sa, Nofalias, Nispitas, Xera Xila, Perambela, Patsopoulos, Peronides, Romanos, 
Souvlos, Kalivos, Finokalia, Fioretzides, Karterides and Peponides, Agori and 
Zourva, Latsida, Agios Antonios, Anogia, Amygdalolakkos, Kounali, Frathias, 
Tsampi, Chondrovolakoi, Madrati, Vrachasi, Drakos, Dio Prini and Kalos 
Lakkos, Skinias, Vlychadia, Argyro Nero and Roussa Limni.

Prina
The region is famous for its aromatic honey as well as its annual summer 
Honey Festival. Another noteworthy fact is that the European E4 footpath 
crosses through Prina and continues on to the village of Selakano.

Βουλισμένη
Ένα από τα πιο όμορφα και πιο παλιά χωριά του επάνω Μεράμβελλου με εδάφη 
πλούσια σε εσπεριδοειδή και κηπευτικά, και λόφους που είναι κατάφυτοι με 
μεγάλους πρίνους. Η Παναγία η Βιγλιώτισσα, με τις τοιχογραφίες του 14ου 
αιώνα και το γλυπτό της Μάνας του Μ. Χαρούλη, καθώς και ο Όσιος Ονούφριος 
είναι τα σπουδαία σημεία ενδιαφέροντος.

Voulismeni
Voulismeni is one of the most beautiful and oldest villages of upper Mirabello. 
It is characterized by its lush citrus orchards, vegetable gardens and rolling 
hills of large oak trees. The church of Panagia Vigliotissa, Agios Onoufrios and 
the folkloric events that take place during Holy week classify the settlement as 
one of the most noteworthy in the region. Also of interest is the sculpture of 
the Mother (created by the sculptor Manolis Haroulis) which stands behind 
the sanctuary of the church of the Virgin Mary. 

Καστέλλι Φουρνής
Ίσως πρόκειται για το αρχαιότερο χωριό της Κρήτης, όπως μαρτυρούν νεολιθικά 
ευρήματα. Χαρακτηρίζεται από τα παραδοσιακά αρχοντόσπιτα της εποχής. 
Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει και το εγκαταλελειμμένο συγκρότημα της Μονής 
Κεράμου, κοντά στο χωριό, χτισμένη το 1615.

Kastelli – the citadel of Fourni
Kastelli is perhaps the oldest village in Crete, as evidenced by Neolithic 
findings. Of special interest are its impressive traditional mansions as well as 
the abandoned complex of the Monastery of Keramos, just outside the village, 
which is believed to have been built in 1615 CE.

Νεάπολη
Σημαντικά και αξιόλογα σημεία είναι η Αρχαία Δρήρος (Γεωμετρικά 
-Ελληνιστικά χρόνια), όπου διασώζονται τα ερείπια από τις δύο ακροπόλεις και 
το ναό του Δελφίνιου Απόλλωνα. Εξαιρετικά όμορφα και σημαντικά ιστορικά 
σημεία θρησκευτικού τουρισμού κάποια από τα οποία είναι: το φραγκισκανικό 
μοναστήρι “Μονή Φραρώ” (πλησίον βρίσκεται και το δάσος Πασχαλίγο) και οι 
ναοί της Μεγάλης Παναγίας, του Αγίου Πνεύματος, του Aγίου Γεωργίου, της 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρα, το γυναικείο μοναστήρι της Παναγίας καθώς και 
η Μονή Κρεμαστών.

Neapoli
The town of Neapoli is of rich historical interest. It is the site of Ancient Driros 
(a city that flourished during the Geometric and Hellenistic years), whose 
impressive remains include two citadels and the Temple of Apollo Delphinius. 
Other important historic and religious monuments are: the “Fraro” Franciscan 
monastery and the forest of Paschaligo; the church of Megali Panagia; the 
renovated church of Agios Georgios; the church of the Holy Spirit; the 
two-aisled church of the Transfiguration of Christ; the Monastery of Panagia; 
and, the Monastery of Kremasta.

Αγία Βαρβάρα
Οι επισκέπτες δεν πρέπει να χάσουν την ευκαιρία να θαυμάσουν τον μικρό 
αρχαιολογικό χώρο στη δυτική έξοδο του χωριού, που πιθανολογείται ότι ανήκει 
στην Αρχαία Τάρμαρο, ενώ στο δρόμο για τα Μάλια έχει βρεθεί ένα Μινωικό 
Ανάκτορο και Νεκροταφείο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το νησάκι  που 
υπάρχει ακριβώς απέναντι με ερείπια τάφων και οικιών της Μεσομινωικής 
εποχής.

Agia Varvara
Travelers shouldn’t miss the opportunity to visit the small archaeological site 
in the western end of the village which likely belongs to the ancient city of 
Tarmaros, as well as the Minoan palace and cemetery along the road to Malia.

Το οροπέδιο του Καθαρού
Σε υψόμετρο 1200 μ. και μόλις 16 χλμ. από την Κριτσά βρίσκεται το οροπέδιο 
του Καθαρού. Είναι ένα πανέμορφο τοπίο, διαφορετικό από τα άλλα μέρη της 
Κρήτης. Αξίζει να περπατήσετε ανάμεσα στις μηλιές και στους πρίνους και να 
ανακαλύψετε τα τριγύρω βουνά, απ’ όπου τα νερά του Καθαρού μεταφέρονται 
μέσω του πανέμορφου φαραγγιού του Χαυγά στο Οροπέδιο Λασιθίου.

The Katharo Plateau
At an altitude of 1200m and just 16km from Kritsa is the Katharo Plateau. The 
area is blessed with a magnificent landscape, significantly different from other 
parts of Crete. A walk amongst the dry stone walls, apple and oak trees, is a 
treat for the visitor. The surrounding mountains also offer wonderful hiking 
opportunities across the amazing Havgas canyon and the Lasithi Plateau.

Τάπες
Η ονομασία του οικισμού πιθανώς να προέρχεται από τη λέξη Τάπης (που στα 
λατινικά σημαίνει χαλί). Οι Τάπες αποτελούν τη συνέχεια των Μινωικών 
οικισμών που βρέθηκαν στη θέση Καμάρες και στο Μικρό και Μεγάλο 
Κάστελλο. 

Tapes
One of the most ancient villages of the area of Mirabello, Tapes constitutes a 
continuation of a Minoan settlement that was found in the location of Kamares 
and Mikro and Megalo Kastello.

Κρούστας
Χωριό που διατηρεί την παράδοση και την ομορφιά του και διακρίνεται για τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του όσον αφορά την ενδυμασία, τα έθιμα και την 
ομιλία. Μια από τις πιο γνωστές παραδόσεις του είναι η λεγόμενη Γιορτή του 
Φτάζυμου κι αφορά είτε κατά μία έννοια το ψωμί που ζυμώνεται επτά φορές είτε 
το αυτόζυμο ψωμί που φουσκώνει από μόνο του χωρίς προζύμι.

Kroustas
Kroustas retains its traditional beauty thanks to the dynamic initiatives of its 
residents. The village stands out for its unique characteristics in terms of 
clothing, folklore and speech. For this very reason, it has become famous for its 
many initiatives to promote its local heritage, one of its most famous being the 
Eftazymo Festival (a festival celebrating traditional breadmaking).

Λίμνες
Από τα αρχαιότερα κεφαλοχώρια της περιοχής και χαρακτηρισμένες ως 
διατηρητέος παραδοσιακός οικισμός. Το τοπωνύμιό τους προέρχεται μάλλον 
από τον πρώτο Δωρικό οικισμό στη θέση Λιμνί ή από τις μικρές λίμνες της 
περιοχής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δυο βυζαντινές εκκλησίες με 
τον εξαιρετικό τοιχογραφικό διάκοσμο. 

Limnes
Limnes is one of the oldest main villages of the area and declared a preserved 
traditional settlement belonging to the “Beautiful Villages of Crete” network. 
The name Limnes (= lakes) probably comes from the formation of small lakes 
that surround the village during the winter months. Of special interest to the 
visitor are the two Byzantine churches with exceptional wall paintings.

Αγία Πελαγία 
Χωριό με στενά καλντερίμια και τις λιθόκτιστες παραδοσιακές οικίες. Η 
υπεραιωνόβια ελιά δίπλα από την εκκλησία είναι το σήμα κατατεθέν του 
οικισμού μιας και η ηλικία της είναι περίπου 1500 χρόνων και η διάμετρος του 
κορμού της περίπου 11 μέτρα.

Agia Pelagia
Agia Pelagia is a picturesque traditional village in the hinterland of the Mira-
bello Province. In fact, the perennial olive tree next to the church is the village 
trademark. The tree is about 1500 years old and has a diameter of 11 meters.

Πρίνα 
Η περιοχή φημίζεται για το περίφημο μυρωδάτο μέλι που παράγει και κάθε 
καλοκαίρι πραγματοποιείται Γιορτή Μελιού. Το χωριό διατρέχει το ευρωπαϊκό 
μονοπάτι Ε4. 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
USEFUL PHONE NUMBERS

Αστυνομία / Police: 100
Πυροσβεστική Υπηρεσία/ Fire Department: 199 
Πρώτες Βοήθειες (ΕΚΑΒ) / First Aid (EKAV): 166
Τουριστική Αστυνομία / Tourist Police: 171
Περιφέρεια Κρήτης / Region of Crete: 28134-00300, -305
Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου / Regional Unit of Lasithi: 28413-40300

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ/ AGIOS NIKOLAOS

Νοσοκομεία και Περιφερειακά Ιατρεία/ Hospitals and Regional Clinics
Αγ. Νικολάου / Agios Nikolaos: 28413-43000, 28410-66000
Βραχασίου / Vrachasi: 2841032512 
Ελούντας / Eloundas: 2841041563
Επάνω Λουμά / Pano Louma: 2841042620
Νεάπολης / Neapoli: 2841340801 
Κριτσάς / Kritsa: 2841051216 
Πρίνας / Prinas: 2841061595
Φουρνής / Fourni: 2841032691
Χουμεριακού / Choumeriakos: 2841031791

Μέσα-Συγκοινωνίες / Transportation
Ταξί Αγίου Νικολάου / TAXI Agios Nikolaos 28410-24000
ΚΤΕΛ Αγίου Νικολάου / Bus Service (KTEL) Agios Nikolaos 28410-22234

Αστυνομικά τμήματα & σταθμοί / Police Stations
Αγίου Νικολάου /  Agios Nikolaos: 2841091402
Νεάπολης / Neapoli: 2841090813
Τροχαία / Traffic Police: 2841091422

Λιμεναρχείο Αγ.Νικολαου / Harbor Master of Agios Nikolaos: 2841022312

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ / IERAPETRA

Νοσοκομεία και Περιφερειακά Ιατρεια / Hospitals and Regional Clinics
Νοσοκομείο Ιεράπετρας / Hospital of Ierapetra: 28420-40000
Κάτω Χωρίου / Kato Chorio: 2842031203

Μέσα-Συγκοινωνίες / Transportation
ΚΤΕΛ Ιεράπετρας / Bus Service (KTEL) Ierapetra: 28420-28237
Ταξί Ιεράπετρας / TAXI Ierapetra: 28430-28515

Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας / Police Station Ierapetra: 2842090173

Λιμεναρχείο / Harbor Master of Ierapetra: 2842022294

Πυροσβεστική / Fire Department: 2842080173

ΣΗΤΕΙΑ / SITIA

Νοσοκομείο Σητείας / Hospital of Sitia: 28433-40100

Μέσα-Συγκοινωνίες / Transportation
ΚΤΕΛ Σητείας / Bus Service (KTEL) Sitia: 28430-22272
Ταξί Σητείας / TAXI Sitia: 28430-22700

Αστυνομικό τμήμα Σητείας / Police Station Sitia: 2843022259

Πυροσβεστική / Fire Department: 2843026311

Λιμεναρχείο Σητείας / Harbor Master of Sitia: 2843022310

Ο παρών χάρτης εκδόθηκε στο πλαίσιο του Έργου
Βιοτουρισμός και ανάδειξη της περιοχής 

παρέμβασης LEADER Λασιθίου.
Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 953958

The present Map was created under the project
Biotourism and the Promotion of 

the LEADER area of Lasithi
OPSAA Code: 953958
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Λασίθι, Γη της Παράδοσης και του Ευ Ζήν Lasithi, Land of Tradition and Well-being

Ακτινοβολώντας για αιώνες στην ανατολικότερη πλευρά της Κρήτης, το Λασίθι, 
ο ευλογημένος τόπος της μεγαλόνησου, συνδέει το παρελθόν με το παρόν του ευ 
ζήν. Η ιστορία της περιοχής αντανακλάται σε κάθε της σημείο, κάθε πέτρα της 
κρύβει και μια ιστορία σε μια μοναδική διαδρομή από την καταγάλανη Μύρτο 
του Λυβικού πελάγους στην γραφική καστρόχτιστη Σπιναλόγκα (αρχαία 
Καλυδών) και από το μαγευτικό φοινικόδασος στο Βάι, στην ιστορική Κάτω 
Ζάκρο και στο κέντρο του νομού στον Αγ. Νικόλαο, το θαύμα της Μιράμπελλου.

Μια μαγευτική σύζευξη τοπίων, ιστορίας και μοναδικής φυσικής ομορφιάς εκεί 
όπου η μινωική Ζάκρος, μια απ τις πόλεις της «εκατοντάπολης» Κρήτης, που 
αναφέρεται και στα Ομηρικά έπη, συναντά την αρχαία Λατώ, μέσα απ τους 
ατέλειωτους ελαιώνες, και τα ενετικά κάστρα του Μιράμπελλου δεμένα με την 
γη σαν τους αμπελώνες της κοιλάδας της Ιεράπετρας που ενώνονται με τον 
μαγευτικό κόλπο της Ελούντας απλώνοντας βαθιά της ρίζες τους.

Το Λασίθι βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι πολιτισμών και ηπείρων. Αυτή η γη που 
η Αμάλθεια ανέθρεψε τον Δία, καλεί τον επισκέπτη της να την γνωρίσει και να 
περιηγηθεί σε έναν σύγχρονο βιοτουριστικό παράδεισο, με εναλλασσόμενα 
ορεινά, ημιορεινά πεδινά και παραλιακά πανέμορφα τοπία, το καθένα ξεχωριστό 
για τον δικό του λόγο φυσικής ομορφιάς, πολιτιστικής και γευσιγνωστικής 
μαγείας ή ιστορικής σημασίας. Από τα Λασιθιώτικα όρη ως τα Στειακά με τα 
γραφικά πανέμορφα ορεινά χωριά της Κρήτης, όπου αντανακλούν την συνέχιση 
μιας παράδοσης φιλοξενίας αιώνων, μιας παράδοσης που ενώνεται με την 
ελληνική γη και τον πολιτισμό του φωτός, της ελιάς, του κρασιού και του 
αμπελιού.

Το Λασίθι, η γη του οροπεδίου, επιφυλάσσει σε κάθε επισκέπτη βιώματα και 
εμπειρίες που σίγουρα διαφέρουν από κάθε άλλη γωνιά της Ελλάδας, 
συμπυκνώνοντας την μνήμη, την παράδοση, την φιλοξενία και τον πολιτισμό  
των Κρητών. Μια διαδρομή μέσα από την εμπειρία, την γεύση, την τέχνη, την 
ιστορία, μέσα από την νύμφη του Λιβυκού, Ιεράπετρα, την Νεάπολη και τις 
κοιλάδες τους, στο λιμάνι της Σητείας, και από εκεί ως το μοναδικό φαράγγι του 
Χα, τα πανέμορφα νησάκια όπως οι Άγιοι Πάντες, που είναι καταφύγιο των 
κρητικών αιγάγρων (κρι κρι), το Κουφονήσι και την ξεχωριστή Χρυσή που 
φιλοξενεί στο νότο της Ευρώπης ένα μοναδικό ενδημικό είδος κέδρου, μια 
διαδρομή στεφανωμένη από τις χρυσές μαγευτικές παραλίες του Λασιθίου.

Στον τόπο αυτό, η ομορφιά συναντάει τα ήθη και τα έθιμα, την ιερότητα της 
αρχαίας πολιτιστικής συνέχειας, την μεσογειακή διατροφή, την καλλιέργεια της 
ελιάς και την παραγωγή του κρασιού, και κυρίως τις ανοιχτές αγκάλες των 
κατοίκων της περιοχής που φιλόξενα σε καλούν να βιώσεις την εμπειρία. Το 
Λασίθι συνθέτει ένα μοναδικό μωσαϊκό πολιτιστικού, αγροτικού, εκπαιδευτικού 
και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος που εξασφαλίζει μια αξέχαστη και 
ξεχωριστή βιοτουριστική εμπειρία. 

Dazzling for centuries on the eastern side of the island of Crete, Lasithi is a 
blessed land, connecting the past with the present in an embrace of sunshine 
and well-being.

The history of the region reflects off every point; every stone hides a story in its 
own unique way. The brilliant blue of the Libyan Sea, the picturesque fortress 
island of Spinalonga, the enchanting and unique to Europe palm forest of Vai, 
the historic region of Kato Zakros, the bustling city of Agios Nikolaos and the 
enchanting views of Mirabello, have blessed Lasithi with a magnificent land-
scape that combines history with stunning natural beauty. 

Visit legendary cities mentioned in Homeric Epics, set foot on mythical lands 
like the ancient city of Lato, gaze over the castles of Mirabello tucked in 
endless olive groves, and relish in the vineyards of Ierapetra, joined by the Bay 
of Elounda, where the roots of Cretan history spread deep into the sands of 
time.

Lasithi is at a crossroads of civilizations and continents. This hallowed land, 
the birthplace of Zeus himself, invites visitors to discover a modern biotourism 
paradise, with mountains that alternate with hilly lowlands, fertile valleys and 
magnificent coastal landscapes. Each area has its own distinctive character, 
unique beauty and rich cultural and culinary heritage, reflecting a centuries 
old tradition of hospitality, intertwined with the olive and the vine. 

A trip to the Lassithi Plateau will enchant and amaze every visitor. It is a 
journey through an unforgettable landscape, taste, art, history, mythology and 
time. As you roam through the valleys of Neapoli, the harbor of Sitia, the 
unique Chas Canyon, the islets of Agioi Pantes – a wildlife reserve for the 
Cretan wild goat – the cedars of Chrysi and the golden beaches of Lasithi, 
incredible sights unfold.

This is a place where beauty meets with folklore and tradition, the sanctity of 
ancient cultural continuity, the preservation of a world-renowned cuisine 
known as the “Cretan Diet,” the cultivation of the olive and wine making. 
Lasithi composes a rare mosaic of cultural, agricultural, educational and 
environmental interest that ensures a remarkable experience. But the most 
important discovery is a place of open arms and open hearts, where locals will 
greet you as long lost friends, a place that you will surely feel like calling home.

Ητίς ή Ητεία: Αρχαία πόλη ανάμεσα στους συνοικισμούς Πετρά και Τρυπητό. 
Ήταν το προς βορράν λιμάνι του βασιλείου της Πραισού και πρωτεύουσα του 
νέου πραισιακού κράτους. Έχουν διασωθεί κομμάτια οικισμού που 
χρονολογείται στην αρχή της υστερομινωικής περιόδου, πληθώρα μαγειρικών 
σκευών, ένα νεώρειο και τα ερείπια μιας Ελληνιστικής πόλης.

Itis or Iteia: This ancient city once stood between the settlements of Petras 
and Trypitos. Iteia constituted the northern seaport town of the kingdom of 
Praisos and its capital. Findings include parts of a settlement from the Late 
Minoan period, numerous household utensils, a small shipyard and the 
remains of a Hellenistic city.

Γουρνιά: Βρίσκεται κοντά στην Παχειά Άμμο. Χρονολογείται από την 
Υστερομινωική πρώτη Περίοδο. Διασώζονται σχεδόν ατόφια: ανάκτορο, ναός, 
κεντρική αυλή, διαμερίσματα, αποθήκες, εργαστήρια, νεκροταφεία, οικίες και 
τα δρομάκια της πόλης.

Gournia: The city dates from the Late Minoan period and lies in the ΝΕ side 
of the province of Lasithi, near Pacheia Ammos. The settlement survives 
almost intact, with its palace, central court, warehouses, workshops, cemetery, 
houses and streets.

Ιεράπυτνα- Πέτρα: Βρίσκεται στην περιοχή της Ιεράπετρας. Οι πρώτοι έποικοί 
της ήταν μάλλον Δωριείς από το γειτονικό νησί της Ρόδου. Αποκτά ιδιαίτερη 
σημασία στα Ελληνιστικά χρόνια. Έχουν βρεθεί πληθώρα ανασκαμμένων 
επιγραφών και νομισμάτων. 

Ierapytna – Petra: The ancient city was located in present-day Ieraperta. The 
first settlers were probably Dorians from the neighboring island of Rhodes. 
The city becomes very influential during the Hellenistic years. Many epigraphs 
and coins were unearthed by excavations.

Ίστρος ή Ιστρών: Χτισμένη κοντά στο σημερινό χωριό Ίστρο, σώζονται 
ελάχιστα ευρήματα, κυρίως νομίσματα και επιγραφές σύμφωνα με τις οποίες 
υπήρχε ένα ιερό της Αθηνάς Πολιάδας.

Istros or Istron: Remains from this ancient city are very few – mostly inscrip-
tions and coins – but sources mention that a sanctuary of Athena Poliada once 
stood here.

Μινώα: Μνημονεύεται από τον Στέφανο Βυζάντιο, ενώ δεν υπάρχουν άλλα 
στοιχεία. Εικάζεται ότι βρίσκεται στο χωριό Παχειά Άμμος.

Minoa: The scholar Stefanos Vyzantios refers to Minoa, however other 
evidence as to its existence is scarce. It is probable that the city was located 
near the village of Pacheia Ammos.

Αρχαίες Πόλεις / Ancient Cities 

Ναξία: Bρισκόταν στην περιοχή Ελούντα, είτε στην περιοχή Πλακιά είτε στην 
τοποθεσία Ναξιά ή Σχίσμα. Έχουν βρεθεί αρχαιολογικά ευρήματα παλαιότερου 
οικισμού. Ιδρυτής ήταν ο Νάξος, εγγονός του βασιλιά της Κνωσού Μίνωα. 

Naxia: The ancient city was situated in Elounda, most probably near the coast 
of Plakia, although other accounts place its location near present-day Schisma. 
Archaeological findings point to the existence of very early settlements. It was 
founded by Naxos, grandson of King Minos.

Ολούς: Βρισκόταν στην περιοχή της Ελούντας και κατοικούνταν ήδη από τα 
μινωικά χρόνια. Διασώζονται τμήματα των τειχών, και των νεκροταφείων ενώ 
τμήματα των οικισμών της έχουν εντοπιστεί παραλιακά και μέσα στην θάλασσα. 

Olous: It was inhabited since the Minoan period, also situated near Elounda. 
Excavations have revealed part of the city’s fortifications and a cemetery, while 
remains of the settlement have been found near the coast and under the sea.

Δρήρος: Εντοπίζεται στον Αγ. Αντώνιο, ανατολικά της Νεάπολης. Ιδρύθηκε τον 
12ο αιώνα π.Χ. Άνθισε από τα Γεωμετρικά μέχρι τα Ελληνιστικά χρόνια. 
Εκτεταμένα ερείπια έχουν διασωθεί καθώς και επιγραφές, ο ναός του Δελφίνιου 
Απόλλωνα, χάλκινα αγάλματα, δύο ακροπόλεις και μια αγορά.

Driros: This ancient city was built on the hill of Ag. Antonios, east of Neapolis. 
Founded in the 12th century BCE, flourished from the Geometric to the Helle-
nistic period. Extensive remains include epigraphs, the Temple of Apollo 
Delphinius, bronze statues, two citadels and an agora (market).

Καμάρα/Λατώ προς Καμάραν: Βρισκόταν στη θέση της πόλης του Αγ. 
Νικολάου. Πήρε την ονομασία της χάριν της ναυπηγικής μαεστρίας των 
κατοίκων της. Ιδρύθηκε στους Αρχαϊκούς χρόνους και άκμασε μετά τον 2ο αιώνα 
π.Χ. Έχουν βρεθεί πληθώρα νομισμάτων και επιγραφών της.

Kamara/Lato pros Kamara (Lato towards Kamara): This seaport town of 
the city of Lato Etera was built on the site of present-day Ag. Nikolaos. Famous 
for its shipyards, was founded during the Archaic era and flourished after the 
2nd century BCE. Important findings include inscriptions and ancient coins.

Λατώ Ετέρα: Τοποθετείται 3 χλμ βόρεια του Κριτσά και άνθισε τον 7ο αιώνα π.Χ. 
Διασώθηκαν η αρχαία αγορά, το μικρό πρυτανείο, ένας μικρός ναός, ένα ιερό, το 
θέατρο της πόλης, καθώς και οχυρωμένες ιδιωτικές κατοικίες.

Lato Etera: This ancient center lies 3km north of the village of Kritsa. It flour-
ished in the 7th century BCE. Archaeologists have unearthed the city’s agora, a 
small town hall, a temple, a theater and fortified private residences.

Μίλητος ή Μίλατος: Βρισκόταν στο λόφο Καστέλλο. Αναφέρεται στην Ομήρου 
Ιλιάδα, καθώς συμμετείχε στον Τρωικό πόλεμο. Πρώτος οικιστής ήταν ο γιος 
του θεού Δία και της Ευρώπης Σαρπηδόνας και ιδρυτής της ο Μίλατος. Άνθισε 
από τους Κλασικούς ως τους Ελληνιστικούς χρόνους. Έχουν βρεθεί αντικείμενα 
μινωικής τέχνης, μυκηναϊκοί τάφοι και δοχεία μυκηναϊκού ρυθμού. Αποτελούσε 
μητρόπολη της Μιλήτου της Μ. Ασίας.

Miletus or Milatus: The city stood on the hill of Castello and has been 
referred to by Homer in The Iliad as having taken part in the Trojan War. 
Founded by Milatus, its first resident was Sarpidon, son of Zeus and Europa 
and hero of the Trojans. Miletus was a metropolis for the homonymous city of 
Miletus in Asia Minor and flourished from the Classical to the Hellenistic era. 
Findings include Minoan artifacts, tombs and various pottery specimens.

Πρέπσιδαι: Αρχαία πόλη στην περιοχή Νεάπολης, μεταξύ των αρχαίων πόλεων 
Δρήρου και Μιλάτου, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστά περαιτέρω στοιχεία.

Prepsidae: Little is known about this ancient city which was built in the great-
er area around Neapolis and Ag. Nikolaos, between Driros and Milatus.

Ο Μίνωας, ο θρυλικός βασιλιάς της Κρήτης, ήταν γιος του Δία και της Ευρώπης. 
Μετά την αρπαγή της Ευρώπης από τη Φοινίκη, ο Δίας τη μετέφερε στην Κρήτη. 
Εκεί απέκτησε μαζί της τρεις γιούς, τον Μίνωα, τον Ραδάμανθυ και τον 
Σαρπηδόνα.

Minos, the legendary king of Crete, was the son of Zeus and Europa. After 
Europa’s abduction from Phoenicia, Zeus transported her to Crete. Together 
they had three sons, Minos, Rhadamanthus and Sarpedon.

Ο Δίας μεγάλωσε και ανατράφηκε στην Κρήτη. Η μητέρα των θεών Ρέα, τον 
έκρυψε από τον παιδοκτόνο θεό Κρόνο στο Όρος Δίκτη του Λασιθίου. Τροφός 
του Δία, στο Ιδαίο Άντρο, ήταν η Αμάλθεια, μια κατσίκα που σύμφωνα με τον 
μύθο, ο Δίας τρεφόταν από το κέρας της με γάλα και μέλι.

Zeus was born and raised in Crete. His mother, Rhea, hid him from his infanti-
cide father, the god Kronos, on Dikti Mountain in Lassithi. Zeus’s wet nurse in 
the Ideon Andron cave was Amalthea, a goat, which according to the legend 
fed him milk and honey with her horn.

Η θεά Ρέα εκπαίδευσε στο χορό του μυθικούς Κουρήτες κι εκείνοι κάλυπταν με 
τον θόρυβο των όπλων τους και των κρουστών οργάνων τους, τα κλάματα του 
Δία για να μη τον ακούσει ο Κρόνος. Έτσι κατά την Ελληνική μυθολογία ο χορός 
γεννήθηκε στην Κρήτη.

The goddess Rhea taught the mythical Curetes to dance so that the sound of 
their weapons and percussion instruments smothered the cries of the infant 
Zeus lest he be heard by his murderous father Kronos. Thus, according to 
Greek mythology, dance was born in Crete.

Η θεά της σοφίας Αθηνά και η θεά του κυνηγιού Άρτεμις, λούζονταν στην Λίμνη 
Βουλισμένη του Αγ. Νικολάου.

The goddess of wisdom Athena and the goddess of the hunt Artemis, used to 
bathe in Lake Voulismeni of Agios Nikolaos.

Σύμφωνα με τον Απολλώνιο Ρόδιο, στον όρμο του Αγ. Νικολάου οι θρυλικοί 
Αργοναύτες και ο αρχηγός τους Ιάσωνας, σκοτώνουν τον χάλκινο φτερωτό 
γιγαντιαίο φύλακα της Κρήτης, Τάλω.

According to Apollonius Rhodius, Jason and his legendary Argonauts kill the 
bronze winged giant Talo, the guardian of Crete, in the Bay of Agios Nikolaos.

Λέγεται ότι οι Κρήτες ίδρυσαν το μαντείο των Δελφών και άφησαν την ιερή 
μουσική τους, τους χορούς, τις τελετουργίες τους και ένα ημερολόγιο σαν 
κληρονομιά. Η κοινότητα των ιερέων στους Δελφούς ονομαζόταν Λαβρυτοί από 
την κρητική λέξη λάβρυς, όπου σημαίνει διπλός πέλεκυς, που ήταν άλλωστε και 
το σύμβολο του Μινωικού πολιτισμού.

It is said that the Cretans founded the oracle of Delphi and left their sacred 
music, dances, rituals and a calendar as a legacy. The community of priests at 
Delphi were called Lavrytoi, taken from the Cretan word for double axe, 
lavrys, which was also the symbol of the Minoan civilization.
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Παλαιολιθική περίοδος (περ. 10000 χρόνια πριν από σήμερα) 
Η χρονική περίοδος από τις απαρχές του ανθρώπου ως την εποχή που άρχισε να 
κατασκευάζει λίθινα εργαλεία. Αρκετές Παλαιολιθικές τοποθεσίες έχουν 
ανακαλυφθεί στην Ήπειρο, την Μακεδονία και την Πελοπόννησο.

Μεσολιθική Περίοδος (10000-6000 π.Χ.)
Ο πλούτος των λίθινων εργαλείων που βρέθηκαν σε τοποθεσίες στην Ήπειρο, τη 
Θεσσαλία, τη Μακεδονία και την Ηλεία αποκαλύπτουν την άνθηση 
Μεσολιθικών κοινοτήτων στην ελληνική ηπειρωτική χώρα, με πρώιμες ενδείξεις 
εξελιγμένης κοινωνικής οργάνωσης, οχυρώσεις, κεραμικής τέχνης και 
περίτεχνων οικιών.

Νεολιθική περίοδος (6000–3000 π.Χ.)
Περίοδος κατά την οποία ο άνθρωπος κατασκεύαζε λίθινα εργαλεία. Η κεραμική 
και η αγγειοπλαστική της περιόδου αποτελεί πεδίο καλλιτεχνικής έκφρασης, 
που εκπλήσσει με την ποικιλία χρωμάτων και διακοσμητικών ρυθμών.

Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (3000–2000 π.Χ.)
Από την αρχή της Πρωτοελλαδικής εποχής τα ελληνικά φύλα είχαν φτάσει σε 
ένα υψηλό επίπεδο ανάπτυξης, με αναπτυγμένες οικονομίες και μια σύνθετη 
κοινωνική δομή. Εγκαταλείπονται παλαιότεροι οικισμοί και ιδρύονται νέοι σε 
όλο τον ελλαδικό χώρο.

Μέση Εποχή του Χαλκού (2100–1550 π.Χ.)
Η δεύτερη χιλιετία π.Χ. (Μεσοελλαδική εποχή) είδε την εμφάνιση των 
ανακτορικών κοινωνιών της Μινωικής Κρήτης και την εξάπλωση των σχέσεών 
της με την ευρύτερη ανατολική Μεσόγειο. Γύρω στα μέσα της δεύτερης 
χιλιετίας, παρόμοιες κοινωνίες εμφανίστηκαν στον ελληνικό ηπειρωτικό χώρο 
και επεκτείνοντας τις σχέσεις τους εντός και εκτός του Αιγαίου Πελάγους.

Μινωικοί χρόνοι (2000–1100 π.Χ)
Περίοδος ακμής των Mινωικών ανακτόρων στην Κρήτη. Χωρίζεται σε τρεις 
περιόδους: την πρώιμη (περ. 3000-2200 π.Χ.), την Μέση (περ. 2200-1500 π.Χ.) 
και την ύστερη (περ. 1500-1000 π.Χ.).

Μυκηναϊκοί χρόνοι (1100–600 π.Χ)
Περίοδος-κλειδί για μυθολογικούς ήρωες και έπη. Ονομάστηκε έτσι από το 
βασίλειο των Μυκηνών. 

Αρχαϊκοί χρόνοι (750–500 π.Χ)
Τον 7ο και τον πρώιμο 6ο αιώνα π.Χ., οι μνημειακές τέχνες, γλυπτική και 
αρχιτεκτονική εμφανίστηκαν εκ νέου. Αρκετές ισχυρές πόλεις-κράτη άρχισαν 
να εμφανίζονται ως κυρίαρχα πολιτιστικά κέντρα - Αθήνα, Σπάρτη, Κόρινθος, 
Θήβα, Συρακούσες, Μίλητος, Αλικαρνασσός.

Κλασικοί χρόνοι (500–336 π.Χ.)
Περίοδος ακμής των πόλεων–κρατών. Κατά την περίοδο αυτή, η Αθήνα έφτασε 
στην υψηλότερη πολιτική και πολιτιστική ακμή της με την πλήρη ανάπτυξη της 
δημοκρατίας. Η Κλασική περίοδος θεωρείται ότι λήγει με τον θάνατο του 
θρυλικού Μακεδόνα αυτοκράτορα και κατακτητή, του Μεγάλου Αλέξανδρου.

Ελληνιστικοί χρόνοι (336–30 π.Χ)
Αρχίζουν με τον θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου και τελειώνουν, συμβατικά, με την 
ναυμαχία του Ακτίου το 31 π.Χ. Η Ελληνιστική περίοδος σηματοδοτεί την 
μετάβαση της ελληνικής κοινωνίας από την τοπική δομή των πόλεων-κρατών 
στην εξάπλωσή της σε όλη την ανατολική Μεσόγειο και την ΝΔ. Ασία.

Paleolithic Period (up to 10000 BCE)
Various settlements testify that the territory defining modern Greece was a 
hub of cultural activity since the early Stone Age. Several Paleolithic sites have 
been unearthed in Epirus, Macedonia and the Peloponnese.

Mesolitic Period (10000–6000 BCE)
A wealth of stone tools found in sites in Epirus, Thessaly, Macedonia, and the 
Peloponnese reveal the existence of flourishing Mesolithic communities in the 
Greek mainland, which exhibit early evidence of sophisticated social organiza-
tion, fortifications, and construction of pottery art and elaborate houses.

Neolithic Period (6000–3000 BCE)
The passage from food-gathering to the organised production of food took 
place in Greece during the first half of the 7th millennium BCE. The pottery of 
the period was produced by its users and also became an artistic medium.

Early Bronze Age (3000–2000 BCE)
By 3000 BCE, the peoples of Greece had reached a high level of development, 
with advanced economies and a complex social structure. The Greek Bronze 
Age, or Early Helladic Era, began around 3000 BCE and lasted up to 1550 BCE.

Middle Bronze Age (2100–1550 BCE)
The second millennium BCE (Middle Helladic Era) saw the emergence of the 
complex, palatial societies of Minoan Crete and their increasing relations with 
the wider eastern Mediterranean. Similar societies appeared on the Greek 
mainland and they too expanded their relations within and beyond the Aegean 
Sea. 

Minoan Age (2000–1100 BCE)
A Bronze Age civilization, centring on the island of Crete and named after the 
legendary King Minos. It is divided into three periods: the early Minoan period 
(c. 3000-2200 BCE), the Middle Minoan period (c.2200-1500 BCE) and the Late 
Minoan period (c. 1500-1000 BCE).

Mycenaean Age (1100–600 BCE)
A period of high cultural achievement, considered the backdrop and basis of 
mythological heroes and epics like Hercules, the Iliad and the Odyssey. It was 
named after the kingdom of Mycenae. 

Archaic Period (750-500 BCE)
In the 7th and early 6th centuries BCE, the monumental arts of sculpture and 
architecture re-appeared, together with the production of figure-decorated 
pottery. Several very strong city-states began emerging as dominant cultural 
centers, most notably Athens, Sparta, Corinth, Thebes, Syracuse, Miletus, and 
Halicarnassus.

Classical Period (500–336 BCE)
Greece reached its greatest political and cultural heights with the full develop-
ment of the democratic system of government under the Athenian statesman 
Pericles. The Classical period is considered to end with the death of the 
legendary Macedonian King and Conqueror, Alexander the Great in 323 BCE.

Hellenistic Period (336–30 BCE)
Period between the conquest of the Persian Empire by Alexander the Great and 
the establishment of Roman supremacy, in which Greek culture and learning 
were pre-eminent in the entire eastern Mediterranean and Southwest Asia.
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