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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Η οικονομία της Κρήτης, η οποία βασιζόταν κυρίως στη γεωργία, άρχισε να αλλάζει 
ορατά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970. Ενώ διατηρείται η παραδοσιακή 
έμφαση στη γεωργία και στην κτηνοτροφία, λόγω του κλίματος και της έκτασης του 
νησιού, παρουσιάζεται μια πτώση στις κατασκευές, καθώς και μια μεγάλη αύξηση 
στην παροχή υπηρεσιών (κυρίως σχετικών με τον τουρισμό). Και οι τρεις αυτοί 
τομείς της κρητικής οικονομίας, η (γεωργία, η επεξεργασία-συσκευασία, και οι 
υπηρεσίες), συνδέονται άμεσα και αλληλοεξαρτώνται. Η Κρήτη εμφανίζει μέσο 
κατά κεφαλήν εισόδημα που αγγίζει το 100% εκείνου της υπόλοιπης χώρας και η 
ανεργία κυμαίνεται περίπου στο 4%.Το νησί διαθέτει τρεις σημαντικούς 
αερολιμένες: τον αερολιμένα Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο, τον αερολιμένα 
Δασκαλογιάννης στα Χανιά και το νέο, μικρότερης έκτασης αερολιμένα στη Σητεία. 

 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 

Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία στο σύνολο των παραγωγικών κλάδων της 

Κρήτης ανέρχεται στο ποσό των 11.375 εκατ. ευρώ (στοιχεία έτους 2008).Η 

παραγόμενη προστιθέμενη αξία προϊόντων και υπηρεσιών κατά τη χρονική περίοδο 

2000-2008 στην Κρήτη σημειώνει σημαντική αύξηση της τάξεως του 75,67%. 

Την υψηλότερη αύξηση στους επιμέρους παραγωγικούς κλάδους παρουσιάζει ο 

κλάδος «Βιομηχανία και Ενέργεια», ως τμήμα του δευτερογενή τομέα, με ποσοστό 

165% αλλά με σχετικά χαμηλή συνολική προστιθέμενη αξία (851 εκατ. ευρώ). Τη 

σημαντικότερη συνεισφορά στην προστιθέμενη αξία των προϊόντων της Κρήτης έχει 

ο κλάδος «Εμπόριο και Τουρισμός», ως τμήμα του τριτογενή τομέα, με 4.589 εκατ. 

ευρώ ενώ ταυτόχρονα σημειώνει υψηλή αύξηση κατά την περίοδο 2000-2008 της 

τάξεως του 85%.  



 

Γράφημα 1: Ποσοστιαία συνεισφορά των κλάδων στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη 

Αξία (Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2012) 

Αθροιστικά για τους τρεις κύριους τομείς της οικονομίας της Κρήτης διαπιστώνεται 

ότι κατά το έτος 2008 ο Πρωτογενής τομέας είχε συμμετοχή με 5,51%, ο 

Δευτερογενής (Βιομηχανία και Κατασκευές) συμμετείχε με 13,84%, ενώ ο 

Τριτογενής τομέας κατείχε το υψηλότερο μερίδιο συμμετοχής με 80,65%.  

 

Γράφημα 2: Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία στον κλάδο «Γεωργία και 

Κτηνοτροφία»  (Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2012)  

Ο Πρωτογενής τομέας κατέχει δεσπόζουσα θέση τόσο από απόψεως προϊόντος, 

όσο και απασχόλησης, αλλά χαρακτηρίζεται από μικρό και διάσπαρτο κλήρο, από 

την εξάρτηση από παραδοσιακά πρότυπα και καλλιέργειες και διαρθρωτική 

υστέρηση με ατελείς υποδομές, παραγωγικά συστήματα σε μεγάλο βαθμό 

παρωχημένα και με χαμηλή μεταπαραγωγική προστιθέμενη αξία. Επίσης, το 

ποσοστό αρδεύσιμων εκτάσεων στην Κρήτη είναι πολύ χαμηλότερο του αντίστοιχου 



μέσου όρου της Ελλάδας, ενώ η δομή των καλλιεργειών χαρακτηρίζεται από 

έμφαση σε παραδοσιακές καλλιέργειες. Οι κηπευτικές καλλιέργειες καλύπτουν το 

3% του συνόλου των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, αλλά η Κρήτη διαθέτει το 50% των 

θερμοκηπίων στην Ελλάδα, με πλεονεκτήματα στην παραγωγή λαχανικών και 

ανθέων. Διάσπαρτη είναι επίσης και η κτηνοτροφία, με ελάχιστες οργανωμένες 

κτηνοτροφικές μονάδες, ενώ υπάρχουν σημαντικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη 

τυροκομικών προϊόντων. 

Στον κλάδο «Βιομηχανία και Ενέργεια» είναι ιδιαίτερα εμφανές το χαμηλό ποσοστό 

(3,11%) συμμετοχής της Κρήτης στο εθνικό σύνολο (Γράφημα 3). Η Περιφερειακή 

Ενότητα Ηρακλείου, ως η πλέον ανεπτυγμένη στο Δευτερογενή τομέα, 

συγκεντρώνει το 57,30% της παραγόμενης προστιθέμενης αξίας. 

Στο Δευτερογενή τομέα παρατηρούνται διαρθρωτικά προβλήματα που αφορούν το 

μικρό κατά κανόνα μέγεθος και την οικογενειακή μορφή των επιχειρήσεων. Το 

μικρό μέγεθος και ο οικογενειακός χαρακτήρας των περισσοτέρων επιχειρήσεων 

λειτουργεί σε αρκετές περιπτώσεις ανασταλτικά στην εν γένει πρόοδο τους, 

ερμηνεύει δε σε μεγάλο βαθμό τις οργανωτικές και οικονομικές αδυναμίες τους και 

την παρεπόμενη χαμηλή ένταση καινοτομίας.  

 

Γράφημα 3: Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία στον κλάδο «Βιομηχανία και Ενέργεια» 

 (Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2012) 

Ο τομέας της Ενέργειας και ειδικότερα οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 

μπορούν να αποτελέσουν σημαντική πηγή μεγέθυνσης της οικονομικής 



δραστηριότητας και της απασχόλησης στο νησί, αλλά και άμβλυνσης της εξάρτησης 

από ορυκτά καύσιμα. Η δυναμική  

του τομέα παραμένει ισχυρή και υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες στο πεδίο των 

υβριδικών συστημάτων. Η ευρύτερη δυνατή χρήση τεχνολογιών ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, συμβάλλει στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, αλλά 

και στην ανάπτυξη νέων οικονομικών τομέων, δημιουργώντας νέες θέσεις 

εργασίας.  

 

 

Γράφημα 4: Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία στον κλάδο «Χρηματοοικονομικές 

Υπηρεσίες»  (Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2012) 

 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Φαιστός 

Η Φαιστός βρίσκεται περίπου 62 χλμ νοτιοδυτικά του Ηρακλείου Κρήτης. Χτισμένη 

σε χαμηλό λόφο και σε υψόμετρο 100 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας, 

περιβάλλεται από τα ψηλά βουνά του Ψηλορείτη, τα Αστερούσια Όρη και τα 

Λασιθιώτικα βουνά. Ανατολικά και βόρεια της Φαιστού βρίσκεται ο Ληθαίος απ' 

όπου οι κάτοικοι της εφοδιάζονταν με νερό. 

Ιστορικά και μυθολογικά στοιχεία: 



Είναι μια από τις τρεις σημαντικές πόλεις που ίδρυσε ο Μίνωας και αποτέλεσε το 

δεύτερο πιο σπουδαίο κέντρο πολιτισμού στη Μινωική εποχή. Πολλοί αρχαίοι 

συγγραφείς έχουν αναφέρει τη Φαιστό. ανάμεσά τους και ο Όμηρος, ο οποίος 

αναφέρει την συμμετοχή της Φαιστού στον πόλεμο της Τροίας και την περιγράφει 

ως μια "καλά κατοικημένη" πόλη. 

Ανασκαφές: 

Ο πρώτος που ανέδειξε τη θέση της Φαιστού, ήταν ο πλοίαρχος Spratt. Ένα από τα 

πιο σημαντικά ευρήματα από τις ανασκαφές στην Φαιστό, είναι ο περίφημος 

Δίσκος της Φαιστού. Ο Δίσκος της Φαιστού αποτελεί έναν από τους πιο μεγάλους 

γρίφους στην ιστορία της αρχαιολογίας, μιας και η αποκρυπτογράφηση αυτών που 

γράφει πάνω δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, ούτε έχει γίνει γνωστός ο λόγος 

κατασκευής του. Σήμερα φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείου Ηρακλείου. 

Γόρτυνα 

Η Γόρτυνα βρίσκεται 45 χλμ από το Ηράκλειο Κρήτης. Έχει χτιστεί στην πεδιάδα της 

Μεσαράς, στην οποία εικάζεται ότι κατοίκησαν οι πρώτοι άνθρωποι στην Κρήτη, 

κάπου στα τέλη της Νεολιθικής περιόδου. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες 

πόλεις της Κρήτης κι έναν από τους μεγαλύτερους αρχαιολογικούς χώρους της 

Ελλάδας με 6.000 χρόνια ιστορίας. Οι πρώτες έρευνες στη Γόρτυνα άρχισαν την 

περίοδο της Τουρκοκρατίας με την εύρεση της Μεγάλης Επιγραφής το 1884. Λίγο 

μετά, το 1898, άρχισαν οι πρώτες ανασκαφές και διήρκεσαν έως το 1940. 

ΙΣΤΟΡΙΑ: 

Από ιστορικά στοιχεία φαίνεται να κατοικήθηκε γύρω στα 3000 π.Χ. και άκμασε την 

Μινωική περίοδο από το 1600 π.Χ. έως το 1100 π.Χ. Καταστράφηκε δύο φορές από 

σεισμό. Την δεύτερη φορά το 796 μ.Χ. οι καταστροφές ήταν τεράστιες! Στα ερείπια 

χτίστηκαν τα σημερινά χωριά Άγιοι Δέκα, Αμπελούζος και Μητρόπολη. Η Γόρτυνα 

κατάφερε να βάλει την Φαιστό σε δεύτερη μοίρα, μια πόλη που κατά την Μινωική 

περίοδο ήταν η σημαντικότερη πόλη της Κρήτης. 

 Στην Γόρτυνα τον 6ο αιώνα μ.Χ. χρίστηκε ένας από τους πρώτους ναούς της 

Χριστιανοσύνης, ο περίφημος ναός του Αγίου Τίτου του οποίου τα ερείπια 

υπάρχουν μέχρι και σήμερα. 

Αρχαιολογικός χώρος Μαλίων 

Ο Αρχαιολογικός χώρος Μαλίων βρίσκονται ανατολικά από την πόλη του Ηρακλείου 

στη βόρεια Κρήτη. Ανατολικά από τα Μάλια είναι χτισμένο το Μινωικό ανάκτορο 

των Μαλίων σε μια πανέμορφη τοποθεσία κοντά στη θάλασσα. Οι ανασκαφές στα 

Μάλια άρχισαν το 1915 από τον Ιωσήφ Χατζηδάκη και το 1921 ανέλαβε η Γαλλική 

Αρχαιολογική Σχολή. Ίχνη ανθρώπινης ζωής στα Μάλια υπάρχουν από τη Νεολιθική 



εποχή. Από τα μέσα της 3ης χιλιετίας έως το τέλος της προϊστορίας τα Μάλια 

φαίνονται να κατοικούνται συνεχώς. Η ολική καταστροφή του ανακτόρου των 

Μαλίων καταγράφεται γύρω στα 1450 π.Χ. την ίδια δηλαδή περίοδο που 

καταγράφονται και οι καταστροφές των άλλων Μινωικών ανακτόρων.Ο μύθος λέει 

ότι το ανάκτορο των Μαλίων χρησίμευε ως κατοικία του Σαρπηδόνα, αδερφού του 

Μίνωα. 

Βαθύπετρο 

Το Βαθύπετρο βρίσκεται στην περιοχή Πίσω Λιβάδια κοντά στο Ηράκλειο Κρήτης. 

Πρόκειται για μινωική έπαυλη που ανακαλύφθηκε το 1949 από τον Σπ. Μαρινάτο. 

Ένα μικρό διώροφο μινωικό ανάκτορο με κεντρική και δυτική αυλή, με εξωτερικούς 

χώρους από λαξευμένες πέτρες, ένα μικρό ιερό, αποθήκη και στοές, πιθανότατα 

πολυτελής κατοικία της εποχής για κάποιο επίσημο πρόσωπο. Χτίστηκε περίπου το 

1550 π.Χ. αλλά αργότερα καταστράφηκε μάλλον από σεισμό. Το 1450 π.Χ. 

χρησιμοποιήθηκε ξανά ως αγροτική κατοικία. Είναι άξιο να σημειώσουμε ότι σε μια 

από τις πτέρυγές του ανακαλύφθηκε πιεστήριο σταφυλιών και στην αυλή του μια 

εγκατάσταση ελαιοτριβείου! Επίσης βρέθηκαν εργαστήρια αγγειοπλαστικής. 

Φουρνί 

Φουρνί ονομάζεται ένας μικρός λόφος βορειοδυτικά από τις Αρχάνες (ανάμεσα στις 

Πάνω και τις Κάτω Αρχάνες). Πρόκειται για έναν από τους πιο σπουδαίους 

αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης διότι είναι το μεγαλύτερο νεκροταφείο του 

Αιγαίου από τα προϊστορικά χρόνια! Οι ανασκαφές άρχισαν το 1964 από τον Γ. 

Σακελλαράκη και συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Σ' αυτό το διάστημα έχουν έρθει 

στο φως 26 κτίρια (τα περισσότερα είναι μινωικοί τάφοι). Το νεκροταφείο αυτό 

ήταν σε χρήση για πάνω από 1000 χρόνια και γι' αυτό υπάρχουν διάφοροι 

αρχιτεκτονικοί τύποι τάφων. Από διάφορα αντικείμενα που έχουν βρεθεί στους 

τάφους μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την επαφή που είχαν οι αρχαίοι 

Μινωίτες με τους κατοίκους των Κυκλάδων, της Αιγύπτου και της Ανατολής. Στο 

Φουρνί βρέθηκε και ο τάφος της βασίλισσας η οποία θάφτηκε μαζί με τα πολλά 

κοσμήματά της τα οποία ήταν τεράστιας αξίας και άλλα προσωπικά της αντικείμενα 

που οι Μινωίτες πίστευαν ότι θα χρειαζόταν στον άλλο κόσμο. Τα αρχαία 

αντικείμενα που βρέθηκαν στο Φουρνί φιλοξενούνται στο Αρχαιολογικό Μουσείο 

Ηρακλείου και στο Μουσείο Αρχανών. 

Ζάκρος 

Το ανάκτορο της Ζάκρου βρίσκεται στο ανατολικότερα σημείο της Κρήτης, στην 

περιοχή που σήμερα ονομάζεται Κάτω Ζάκρος. Πρόκειται για το τέταρτο σε μέγεθος 

μινωικό ανάκτορο της Κρήτης και χτίστηκε γύρω στα 1600 π.Χ. Η έκτασή του ήταν 

8.000 τ.μ. και οι ανασκαφές άρχισαν από τον Hogarth, ενώ ο καθηγητής Πλάτων τις 



συνέχισε και τις ολοκλήρωσε. Ενώ το ανάκτορο της αρχαίας Ζάκρου ήταν μικρότερο 

σε σχέση με την Κνωσό και τη Φαιστό, έχει όμοια δομή με τρεις εισόδους από τα 

δυτικά και μια κεντρική είσοδο με βωμό. Μέσα το ανάκτορο έχει 180 διαμερίσματα 

που αποτελούνταν από εργαστήριο, αίθουσες για συμπόσια και δωμάτια 

αξιωματούχων. Επίσης λόγω της θέσης της αρχαίας πόλης, ήταν εύκολη η 

συνεργασία με λαούς της ανατολής. Μέσα στην αρχαία Ζάκρο βρέθηκαν πολλά 

ευρήματα μεγάλης πολιτιστικής αξίας όπως αγγεία, σπαθιά φτιαγμένα από χρυσό, 

διάφορα διακοσμητικά και αμφορείς. 

Τα ανάκτορα της Κνωσού – Αρχαία Κνωσός 

    Η Κρήτη υπήρξε το κέντρο του πρώτου πολιτισμού της Ευρώπης το 7000 πΧ ενώ ο 

Μινωϊκός πολιτισμός άκμασε μεταξύ 2700 πΧ και 1450 πΧ. Η Κνωσός είναι το 

μεγαλύτερο από τα διασωθέντα Μινωικά ανάκτορα και εθεωρείτο το κέντρο του 

Μινωικού πολιτισμού. 

    Η Κνωσός βρίσκεται μόλις νότια του Ηρακλείου. Αποτελούσε τη θρυλική κατοικία 

του βασιλιά Μίνωα και λέγεται ότι ήταν ο τόπος του μυθικού Λαβύρινθου, όπου 

κρατείτο ο Μινώταυρος. Το ανάκτορο ανακαλύφθηκε και μερικώς αναστηλώθηκε 

από τον Άγγλο αρχαιολόγο SirArthurEvans, το 1900. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του 

Ηρακλείου. Τα εκθέματα καλύπτουν περίοδο 5000 ετών, από τη Νεολιθική εποχή 

μέχρι την Ελληνορωμαϊκή περίοδο, ενώ η μεγάλη συλλογή της Μινωικής Τέχνης 

είναι η καλύτερη του κόσμου. 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου ιδρύθηκε στα τέλη του 19 ου αιώνα και 

αποτελεί ένα πολύ σημαντικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το σημαντικότερο στον 

κόσμο για τον Μινωικό πολιτισμό, με εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. 

 

Η Παλιά Πόλη και Λιμάνι των Χανίων 

Τα Χανιά βρίσκονται στην Βορειοδυτική Κρήτη. Το βασικό αξιοθέατο είναι η όμορφη 

παλιά πόλη των Χανίων με το Ενετικό της λιμάνι. Γεμάτη ιστορία , η πόλη των 

Χανίων ορθώνεται στην αρχαία τοποθεσία της Κυδωνίας, η οποία άνθησε κατά την 

Ρωμαϊκή περίοδο και αργότερα έγινε η πρωτεύουσα του Κρητικού Κράτους ( 1897- 

1907). Ύπαρχει το αρχαιολογικό μουσείο στην Οδό Χάληδων και το Ναυτικό 

Μουσείο στην ακροδυτική γωνιά του μετώπου του λιμανιού. 

 

Αρχαία Λάππα 

 



Σε διάσπαρτα σημεία έχουν αποκαλυφθεί τμήματα της αρχαίας Λάππας τα οποία 

χρονολογούνται από τη Γεωμετρική έως και τη Ρωμαϊκή εποχή. 

Τα περισσότερα ωστόσο ευρήματα χρονολογούνται στα ελληνιστικά και πρώιμα 

ρωμαϊκά χρόνια, γεγονός που μαρτυρεί εκτενέστερη ακμή της περιοχής στις 

συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Είναι άλλωστε γνωστό και από τις φιλολογικές 

μαρτυρίες ότι η Λάππα ήταν μία από τις σημαντικότερες πόλεις της δυτικής Κρήτης 

που ήκμασε κατά την ρωμαϊκή εποχή. Καταστράφηκε από το Μέτελλο το 68 π.Χ. 

αλλά μετά το 31π.Χ. ξαναχτίστηκε νέα λαμπρότερη πόλη η οποία μάλιστα διέθετε 

θέρμες και δικό της νόμισμα. 

Τα τελευταία χρόνια έχει αποκαλυφθεί εκτεταμένο νεκροταφείο ρωμαϊκών χρόνων 

στη θέση «Πέντε Παρθένες». Τα πλούσια ευρήματα των ανασκαφών αλλά και 

εκείνα που είχαν περισυλλεγεί πριν ξεκινήσουν οι συστηματικές ανασκαφές, 

ανάμεσα στα οποία δύο μαρμάρινα αγάλματα και ένα χάλκινο αγαλματίδιο, 

εκτίθενται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου. 

 

Πηγές: 

http://www.2811.gr/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%C

E%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-

%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CE%B9-

%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7 

 

                                    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

Το ΠανεπιστήμιοΚρήτης ιδρύθηκε το 1973 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό 

έτος 1977-78. Σήμερα φοιτούν περίπου 10.000-11.000 φοιτητές. Στο Ρέθυμνο 

λειτουργούν η Φιλοσοφική Σχολή, η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και η Σχολή 

Επιστημών Αγωγής, ενώ στο Ηράκλειο η Σχολή Επιστήμων Υγείας και η Σχολή 

Θετικών-Τεχνολογικών Επιστημών (ΣΘΤΕ). Στη ΣΘΤΕ λειτουργούν τα τμήματα 

Βιολογίας, Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών, Επιστήμης Υπολογιστών, 

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών. Στη Σχολή 

Επιστημών Υγείας λειτουργεί το τμήμα Ιατρικής. Στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών 

(ΣΚΕ) υπάγονται τα τμήματα Οικονομικών επιστημών, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας 

και Πολιτικών Επιστημών. Η Σχολή Επιστημών Αγωγής περιλαμβάνει τα τμήματα 

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης. 

http://www.2811.gr/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
http://www.2811.gr/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
http://www.2811.gr/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
http://www.2811.gr/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/1973
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AD%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1_%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7_%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD


Στη Φιλοσοφική Σχολή, λειτουργούν τα τμήματα Φιλολογίας, Ιστορίας-Αρχαιολογίας 

και Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (ΦΚΣ).  

Επιδίωξη του Πανεπιστημίου είναι να γίνει ένα κέντρο Εκπαίδευσης, όχι μόνο για 
την Ελλάδα αλλά και για ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανατολική 
Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.  

Το Πανεπιστήμιο της Κρήτης κατατάσσεται στην παγκόσμια ελίτ των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων. Σύμφωνα με την κατάταξη που δημοσιοποίησε το Πανεπιστήμιο του 
Leiden, το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κρήτης απέσπασε μια σημαντική 
διάκριση, καθώς συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 500 καλύτερα πανεπιστήμια του 
κόσμου. Η αξιολόγηση των πανεπιστημίων έγινε λαμβάνοντας υπόψη την 
ερευνητική παραγωγή, τις επιστημονικές δημοσιεύσεις -κριτήριο θεμελιώδες για 
την κατάταξη των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων διεθνώς- και την απήχηση των 
πανεπιστημίων στο διάστημα 2005-2009.[1] Το 2011, το περιοδικό 
"TheTimesHigherEducation" το κατέταξε στην 145η θέση παγκοσμίως και το 2012 
ήταν το καλύτερο Ελληνικό πανεπιστήμιο στην "QS WorldUniversityRankings". Στην 
ίδια κατάταξη βρίσκεται ανελειπώς από το 2006 σταθερά ως το πρώτο 
πανεπιστιμιακό ερευνητικό ίδυμα της χώρας.  

Σχολές και Τμήματα 

Φιλοσοφική Σχολή 

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών σπουδών 

Το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών σπουδών, ανήκει στη Φιλοσοφική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Κρήτης με έδρα το Ρέθυμνο. Το Φ.Κ.Σ. είναι ένα από τα 
παλαιότερα τμήματα του πανεπιστημίου -ιδρύθηκε το 1977. Στη σχολή διδάσκονται 
μαθήματα φιλοσοφίας, κοινωνιολογίας, ψυχολογίας και παιδαγωγικής, ενώ 
παρακολουθούνται υποχρεωτικά μαθήματα φιλολογίας και του Ιστορικού-
Αρχαιολογικού τμήματος. Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται επιτυχής εξέταση σε 
52 μαθήματα. Μετά το τέλος του δευτέρου έτους οι φοιτητές επιλέγουν ένα από 
τους δυο Τομείς Κατεύθυνσης: Φιλοσοφία ή Θεωρία και Μεθοδολογία των 
Κοινωνικών Επιστημών. Οι απόφοιτοι του Φ.Κ.Σ. μπορούν να εργαστούν ως 
καθηγητές φιλοσοφίας, φιλόλογοι, επιστημονικοί μελετητές και ερευνητές, στο 
Δημόσιο Τομέα κτλ. Μερικά από τα προσφερόμενα μαθήματα του Τμήματος είναι 
τα εξής: Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, 
Λογική, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών, 
Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Διδακτική Μεθοδολογία, Κοινωνιολογία της 
Εκπαίδευσης, Ειδικές Διδακτικές Φιλολογικών Μαθημάτων, Αρχαία Ελληνική 
Θεματογραφία, Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία, Γλωσσολογία, Ιστορία κτλ. 
Στο Τμήμα λειτουργούν και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:  

1. Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία  
2. Βιοηθική  
3. Πολιτισμός και Ανθρώπινη Ανάπτυξη  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B7_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82#cite_note-1#cite_note-1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/1977
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1


4. Εκπαιδευτική Θεωρία, Ιστορία και Πολιτική  
5. Εγκέφαλος και Νους.  

Σχολή Θετικών Επιστημών 

Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 

Το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών αποτελεί Τμήμα της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 
1999-2000. Η ίδρυσή του υπαγορεύτηκε από τις σύγχρονες απαιτήσεις παροχής 
κατάλληλης παιδείας και ερευνητικής υποδομής για τη μελέτη των εφαρμογών των 
μαθηματικών σε προβλήματα που ανακύπτουν στην Τεχνολογία, στις Φυσικές και 
τις Οικονομικές Επιστήμες. Το Τμήμα έχει αυτή τη στιγμή 17 μέλη ΔΕΠ με σημαντική 
ερευνητική δραστηριότητα στις κυριότερες περιοχές των εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών.  

Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος χωρίζεται σε δύο κύριες 
Κατευθύνσεις  

1. Κατεύθυνση Τεχνολογικών και Φυσικών Επιστημών  
2. Κατεύθυνση Επιχειρησιακών Μαθηματικών  

Τμήμα Φυσικής 

Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης στεγάζεται στην πανεπιστημιούπολη 
στις Βούτες Ηρακλείου και ανήκει στην Σχολή Θετικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου. Το τμήμα χορηγεί πτυχίο, μεταπτυχιακό δίπλωμα και διδακτορικό 
δίπλωμα με την παρακολούθηση του κατάλληλου προγράμματος.  

Το Τμήμα Φυσικής ιδρύθηκε και δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές 
του το 1978.[2] Τα πρώτα μόνιμα μέλη ΔΕΠ εκλέχθηκαν το 1980. Κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2011-12 το Τμήμα απαριθμεί 29 μέλη ΔΕΠ, 5 ομότιμους 
καθηγητές, 1 επίτιμο καθηγητής και περίπου 25 ερευνητές. Οι εγκαταστάσεις του 
Τμήματος βρίσκονται στην πανεπιστημιούπολη των Βουτών, όπου και 
μεταφέρθηκαν το 1995 από την πανεπιστημιούπολη της Κνωσού. Τις 
δραστηριότητες του Τμήματος ενισχύει ιδιαίτερα και η παρουσία του Ιδρύματος 
Τεχνολογίας και Έρευνας.  

ΠΗΓΕΣ:http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%

B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CF%81%CE%AE%C

F%84%CE%B7%CF%82 

Κρητική διατροφή  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%82_%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%AF%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%AF%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82#cite_note-2#cite_note-2
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%95%CE%A0
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%82_%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8A%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8A%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%82


Η γνήσια παραδοσιακή διατροφή των Κρητικών έχει αποτελέσει αντικείμενο 

έρευνας (π.χ. μελέτη 7 χωρών), από την οποία προκύπτει ότι είναι η υγιεινότερη 

διατροφή στον κόσμο! Η πιο υγιεινή κουζίνα στον κόσμο, η Μεσογειακή καθώς τα 

χαρακτηριστικά της «Μεσογειακής διατροφής» σε όλο τους το φάσμα απαντώνται 

μόνο στο νησί της Κρήτης και σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου. 

Η παραδοσιακή Κρητική κουζίνα βασίζεται στην κατανάλωση δημητριακών, ξηρών 

καρπών, άγριων χορταρικών, βοτάνων, γαλακτοκομικών, μελιού, φρούτων, 

λαχανικών, οσπρίων και κρασιού, με το κρέας να υπάρχει στο τραπέζι σχετικά 

σπάνια, ειδικά λόγω των μεγάλων περιόδων νηστείας. Ο βασικός όμως κορμός της 

Κρητικής δίαιτας δεν είναι άλλο από το θαυματουργό παρθένο ελαιόλαδο, που 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως πηγή λίπους, αποκλείοντας παντελώς τα ζωικά 

λίπη. 

Ελαιόλαδο  

Σήμερα πιστεύεται πως το ελαιόλαδο είναι το πιο 

μεγάλο μυστικό της κρητικής διατροφής και της 

κρητικής μακροζωίας. Ιατρικές έρευνες που έγιναν και 

συνεχίζουν να γίνονται στην Ευρώπη και στην Αμερική 

αποκαλύπτουν πως το ελαιόλαδο όχι μόνον 

προστατεύει την καρδιά αλλά και βοηθά στην καλή λειτουργία πολλών οργάνων ή 

δρα ευεργετικά σε μια μακρά σειρά ασθενειών. Μειώνει τη χοληστερόλη, έχει 

αντιοξειδωτική δράση και προστατεύει από καρκίνους, βοηθά τη λειτουργία του 

ήπατος, είναι ιδανικό για τη διατροφή των ανθρώπων που πάσχουν από διαβήτη 

και τόσα άλλα! 

Κρασί  

Η οινοποιεία στην Κρήτη έχει μια μακρά ιστορία, 

αφού οι Μινωΐτες παρήγαγαν σίγουρα κρασί πρίν το 

1600 π.Χ. Τους Ρωμαϊκούς Χρόνους, η Κρήτη ήταν 

γνωστή για το γλυκό κρασί, πρότροπος, το οποία 



εξαγόταν στην Ιταλία. Κατά το Μεσαίωνα, από το 14ο έως  τον 16ο αιώνα τα κρασιά 

vino di Candia και Crete προτιμήθηκαν ιδιαίτερα, σε διάφορες περιοχές από τη 

Δυτική και Βόρεια Ευρώπη. Ήταν γλυκός και "ζεστός" οίνος. 

Τυροκομικά  

Η κατανάλωση τυροκομικών στην Κρήτη είναι η 

μεγαλύτερη σε παγκόσμια κλίμακα! Οι Κρητικοί 

ξέρουν πώς να απολαύσουν διάφορες γεύσεις. Η 

γεύση του παραδοσιακού τυριού, της γραβιέρα και 

των παραλλαγών της, της γλυκόξινης μηζύθρας και 

άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων είναι 

αξεπέραστη! Μια σημαντική πηγή ασβεστίου και πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής 

αξίας, το κρητικό τυρί διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κρητική διατροφή. 

Μέλι  

Η Κρήτη παράγει μέλι, από τους προϊστορικούς 

χρόνους ακατάπαυστα. Με το πέρασμα των αιώνων, 

ίσως η δομή των κυψελών έχει βελτιωθεί, αλλά όλα τα 

άλλα έχουν παραμείνει αμετάβλητα. Οι μέλισσες, τα 

αρωματικά φυτά, το περιβάλλον. Αυτό το μέλι 

σκοτώνει τα μικρόβια και τους ιούς, ενισχύει το κυκλοφορικό σύστημα, την καρδιά 

και τα νεύρα. Ενισχύει την άμυνα του οργανισμού ενάντια σε μολύνσεις και άλλες 

ασθένειες, ανακουφίζει από στρες και από έντονη πίεση και νευρικότητα 

Βότανα  

Η Κρήτη έχει τα περισσότερα είδη από άγρια βότανα 

και μπαχαρικά στην Ευρώπη. Η παραδοσιακή κρητική 

διατροφή χρησιμοποιεί τα βότανα και τα μπαχαρικά σε 

μεγάλο βαθμό και προσθέτει γεύση, άρωμα και 

ποικιλία στο φαγητό. Βότανα όπως η ρίγανη, το θυμάρι 



και η μαντζουράνα χρησιμοποιούνται πιο συχνά. Πολλά από τα φυτά 

χρησιμοποιούνται για την παρασκευή τσαγιού. Το κρητικό τσάι και το δίκταμο είναι 

το πιο δημοφιλές, αλλά πολλοί πίνουν χαμομήλι, λεμονόχορτο και βασιλικό. 

Ξηροί Καρποί  

Στην Κρήτη η σταφίδα είναι ένα μυστικό υγείας των 

Κρητικών για τις βιταμίνες (Α, Β1, Β2, Β3, Β6 κ.α.). Οι ξηροί 

καρποί είναι ακόμη μια αγαπημένη γεύση για τους 

Κρητικούς. Πλούσιες πηγές λινολεϊκού και λινολενικού 

οξέος, απαραίτητα για τη λειτουργία όλων των κυττάρων, αποτελούν αληθινή 

ασπίδα για την ομαλή λειτουργία της καρδιάς. Οι ξηροί καρποί της Κρήτης 

προέρχονται από δέντρα που συνήθως καρπίζουν μόνα τους, χωρίς καλλιεργητικές 

φροντίδες! 

Φρούτα  

Οι Κρητικοί από παλιά καταναλώνουν μεγάλες 

ποσότητες φρούτων. Σε αυτό συνετέλεσε η μεγάλη 

ποικιλία ειδών φρούτων που παράγονται στο νησί, 

κυρίως από κάθε οικογένεια για προσωπική χρήση. 

Από τις τροπικές μπανάνες της Άρβης, τα αβοκάντο 

των Χανίων, τα σύκα και τους χουρμάδες που παράγονται στις εύφορες κοιλάδες 

του Νότου, έως τις καλλιέργιες εσπεριδοειδών του Μάλεμε. Από τα καρπούζια και 

πεπόνια της Μεσαράς έως και τα γλυκά σταφύλια των Αρχανών. 

Λαχανικά  

Ένα χαρακτηριστικό της Κρητικής δίαιτας είναι η 

κατανάλωση λαχανικών και άλλων προϊόντων 

φυτικής προέλευσης. Οι Κρητικοί βρίσκονται 

στην κορυφή της κλίμακας όσον αφορά την 

κατανάλωση λαχανικών και καταναλώνουν τρεις 

φορές την ποσότητα των λαχανικών από τους Ευρωπαίους! Αυτό, επίσης, αποτελεί 



μέρος του μυστικού τους για μια υγιή ζωή. Αυτή η διατροφική συνήθεια παρέχει 

στους Κρητικούς πληθώρα ινών, βιταμινών και άλλων θρεπτικών συστατικών. 

Δημητριακά  

Ένα χαρακτηριστικό της Μεσογειακής δίαιτας (δηλ. 

της Κρητικής Διατροφής), εκτός των άλλων, είναι 

κατανάλωση πολλών δημητριακών και σιτηρών, 

που καλλιεργούνται σε όλο το νησί με φροντίδα και 

χωρίς την χρήση προσθετικών ουσιών. Ο κρητικός 

ντάκος (το παξιμάδι) είναι πλέον πασίγνωστος σε 

όλο το κόσμο και αποτελεί μια σημαντική διατροφική αξία στην Κρητική διατροφή. 
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  Ελαιόλαδο και κρασί, μια «ιερή συμμαχία» για καλή υγεία 

Κάνοντας σήμερα μια περιήγηση στα χωριά της κρητικής ενδοχώρας, το βλέμμα μας 
συναντά, όπου και αν στραφεί, την ιερή συμμαχία που βρίσκεται στο κέντρο της 
μεσογειακής διατροφής: κάθε αμπελώνας βρίσκεται πάντα δίπλα σε έναν ελαιώνα. 
Εύκολα καταλαβαίνουμε λοιπόν πως ένα από τα ιδιαίτερης σημασίας διατροφικά 
στοιχεία του νησιού είναι το ελαιόλαδο, το οποίο για τους Κρητικούς, όπως και για 
όλους τους λαούς της Μεσογείου, αποτελεί τη βασική πηγή λίπους. Το ελαιόλαδο 
χρησιμοποιείται στην Κρήτη από τα μινωικά χρόνια έως σήμερα, εκτοπίζοντας το 
βούτυρο ή άλλα είδη λαδιού που χρησιμοποιούνται σε άλλες περιοχές του κόσμου. 
Η αξία του είναι τεράστια, καθώς αποτελεί το πιο ισχυρό αντιοξειδωτικό που μας 
προσφέρει η ίδια η φύση. 

Η ελιά καλλιεργείται στην Κρήτη από το 3000 π.Χ. Το μεσογειακό κλίμα του νησιού 
και η καλή σύσταση του εδάφους επιτρέπουν στο ελαιόδεντρο όχι μόνο να 
ευδοκιμεί παντού, αλλά και να αποδίδει στο λάδι την καλύτερη δυνατή ποιότητα, 
με χαμηλή οξύτητα και υπέροχο άρωμα. Το γεγονός ότι οι Κρητικοί ζουν 
περισσότερο και έχουν τους χαμηλότερους δείκτες στην εμφάνιση ασθενειών 
φαίνεται να συνδέεται άμεσα με το ότι συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων 
καταναλωτών λαδιού παγκοσμίως. 

Το δεύτερο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, κεφάλαιο στην κρητική διατροφή είναι το 
κρασί. Τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχτεί πως δυο-τρία ποτήρια κρασί την ημέρα 
προστατεύουν από καρδιαγγειακά νοσήματα. Και πως οι ουσίες που περιέχονται 
στο φλοιό της ρώγας σε αλληλεπίδραση με το βαρέλι όπου αποθηκεύεται το προϊόν 
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δημιουργούν τις πολυφαινόλες, ισχυρότατες αντιοξειδωτικές ουσίες με έντονες 
αντικαρκινικές ιδιότητες! Για τους Κρητικούς όμως δεν χρειάζονται ιατρικές μελέτες 
που να αποδεικνύουν πως το κρασί, όταν καταναλώνεται με μέτρο, έχει ευεργετικές 
επιπτώσεις στην υγεία. Γι’ αυτούς υπάρχει μόνο ο παραδοσιακός τρόπος ζωής, που 
θεωρεί τον οίνο συνοδευτικό τού γεύματος ή του δείπνου. Γιατί στην Κρήτη το 
κρασί είναι μέρος της κουλτούρας των ανθρώπων. 

Οι Κρητικοί δεν πίνουν ποτέ μόνοι τους. Το κρασί είναι στοιχείο συντροφικότητας 
και κοινωνικής σχέσης. Πίνουν στην παρέα, γελούν, κουβεντιάζουν... Οι σημερινές 
οινοβιομηχανίες της Κρήτης έχουν αξιοποιήσει επάξια τις παραδοσιακές ποικιλίες 
του σταφυλιού και τη συσσωρευμένη εδώ και αιώνες πείρα. Παράδοση που 
συμβαδίζει με τη γνώση και την τεχνολογία, για απόλαυση και καλή υγεία. 

  

Τα βασικά χαρακτηριστικά της κρητικής διατροφής 

Η κρητική κουζίνα είναι τρόπος ζωής: απλή, λιτή, χωρίς περιττά καρυκεύματα και 
ενισχυτικά γεύσης. Είναι όμως παράλληλα ιδιαίτερα νόστιμη, με φυσικό, θα έλεγε 
κανείς, τρόπο. Μέσα από την απλότητα αναδύεται η ευρηματικότητα της 
οικοδέσποινας, που κρατά στα χέρια της την πείρα αιώνων, αλλά χωρίς να μένει 
προσηλωμένη στις αυστηρές δοσολογίες. 

Εκείνο που μετρά στην κρητική παραδοσιακή κουζίνα είναι η φαντασία. Ο Κρητικός 
μπορεί να τρώει κάθε μέρα χόρτα ή όσπρια, αλλά σχεδόν ποτέ δεν τρώει το ίδιο 
φαγητό. Η κρητική νοικοκυρά εφευρίσκει διαρκώς νέους τρόπους για να αναδείξει 
τις αρετές των υλικών μέσα από διαφορετικούς, λιτούς και ευρηματικούς 
γευστικούς συνδυασμούς. 

Χαρακτηριστικό του κρητικού τραπεζιού είναι η ποικιλία των πιάτων, κανένα από τα 
οποία δεν μονοπωλεί τη γεύση, αλλά όλα μαζί συνθέτουν ένα εύγευστο σύνολο. 
Πάντως θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά της κρητικής 
διατροφής ως εξής: τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην κρητική κουζίνα είναι 
πάντα ντόπια και εποχιακά. Τα άγρια χόρτα τρώγονται ωμά ή βραστά, είτε ως κύριο 
υλικό στο μαγείρεμα είτε ως συνοδευτικό ή σαλάτα, άλλοτε δε ως μυρωδικό. Το 
κρέας προέρχεται κυρίως από κατσίκια (συνήθως ελευθέρας βοσκής), πουλερικά 
και χοιρινά. Τα μπαχαρικά δηλώνουν πάντα την παρουσία τους, αλλά διακριτικά. 

Σημαντικά στην κρητική διατροφή είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Τα ψάρια και 
λοιπά θαλασσινά θεωρούνται θαυμάσια εδέσματα, ενώ σε καμία άλλη κουζίνα του 
κόσμου τα σαλιγκάρια δεν κατέχουν τη θέση που κατέχουν στην κρητική. Τα όσπρια 
καταναλώνονται σε μεγάλη ποσότητα συνήθως κατά τη διάρκεια των νηστειών, ενώ 
τα αρωματικά βότανα χρησιμοποιούνται κυρίως για την παρασκευή διαφόρων 
αφεψημάτων και λιγότερο ως αρωματικά στη μαγειρική. Κύριες γλυκαντικές ουσίες 
στην Κρήτη ήταν και είναι το πετιμέζι και το θυμαρίσιο μέλι. Τέλος, όταν μιλάμε για 
Κρήτη, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε ιδιαίτερα σε αυτό που οι ίδιοι οι 
Κρητικοί θεωρούν ένα από τα μεγαλύτερα «μυστικά» τους για μακροβιότητα και 



καλή υγεία: την κρητική «τσικουδιά», ένα δυνατό απόσταγμα από τα υπολείμματα 
των σταφυλιών (στέμφυλα) αφού πατηθούν για να παρασκευαστεί το κρασί. Η 
τσικουδιά, με έναν καλό μεζέ, τη λύρα και το λαούτο μπορεί να γαληνέψει την ψυχή 
κάθε ατίθασου Κρητικού! 
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Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Ποιο είναι όμως το μυστικό της κρητικής διατροφής; Η απάντηση είναι ότι οι 
Κρητικοί τρέφονται με τα προϊόντα που παράγει η γη τους, δηλαδή τρώνε άφθονα 
κηπευτικά, χόρτα και λαχανικά, όσπρια και φρούτα, αρωματίζουν το φαγητό τους 
με βότανα και φυτά από τα βουνά του νησιού, όπως θυμάρι και βασιλικό, ενώ 
σχεδόν πάντα συνοδεύουν το φαγητό με κρασί από τα τοπικά αμπέλια και 
εξαιρετικά νόστιμο ψωμί, που παραδοσιακά είναι ζυμωτό. 

Άλλο χαρακτηριστικό του κρητικού τραπεζιού είναι η ποικιλία των πιάτων, όπου 
κανένα δεν μονοπωλεί τη γεύση αλλά όλα μαζί συνθέτουν ένα εύγευστο σύνολο.  

Το σημαντικότερο όμως διατροφικό στοιχείο είναι το λάδι, το οποίο για τους 
Κρητικούς όπως και για όλους τους λαούς της Μεσογείου, αποτελεί τη βασική πηγή 
λίπους.  

Είναι σίγουρο είναι ότι η άριστη υγεία και μακροζωία των Κρητικών οφείλεται στην 
παραδοσιακή διατροφή τους. Μια διατροφή στην οποία αξίζει να στρέψουμε το 
ενδιαφέρον μας και να την ακολουθήσουμε. 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΩΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ 

Υψηλό κόστος διαβίωσης στην πρωτεύουσα της Κρήτης Για το Ηράκλειο μας μίλησε 

ο Αριστείδης, 30 ετών, του οποίου η οικογένεια ζει εκεί, αν και ο ίδιος μένει και 

εργάζεται στην Αθήνα. Σε γενικές γραμμές μας παρουσίασε το Ηράκλειο σαν μια 

πόλη με τιμές ανάλογες με αυτές της Αθήνας –αν όχι υψηλότερες. Πιο 

συγκεκριμένα, «το κόστος ενοικίασης ενός μικρού διαμερίσματος, π.χ. ένα δυάρι με 

μέτριες προδιαγραφές, ανέρχεται στα 250 με 350 ευρώ, όμως οι υπόλοιποι πάγιοι 

λογαριασμοί είναι χαμηλότεροι από αυτούς της Αθήνας. Ενδεικτικά, ένας φοιτητής 

δύσκολα θα πληρώνει περισσότερα από 100-150 ευρώ τον μήνα για ρεύμα, νερό, 

τηλέφωνο-ίντερνετ, κοινόχρηστα και πετρέλαιο», λέει. Επιπλέον, το Ηράκλειο έχει 

το πλεονέκτημα πως είναι μικρή πόλη, οπότε τα έξοδα μετακίνησης για όσους 

μένουν στο κέντρο είναι ελάχιστα. Έτσι ακόμα κι αν το εισιτήριο του λεωφορείου 

για το κέντρο της πόλης είναι υψηλό, κοστίζει 1,10 ευρώ (0,80 ευρώ το φοιτητικό), 

ακόμα κι αν η βενζίνη είναι κατά 10% ακριβότερη από ό,τι στην Αθήνα(φτάνει το 

1,8/λίτρο), ο περισσότερος κόσμος προτιμά να καλύπτει τις κοντινές αποστάσεις με 
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τα πόδια ή με ποδήλατο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν διαμαρτύρονται. Άλλωστε 

και οι χρεώσεις στα parking της πόλης δεν είναι χαμηλές, αφού κυμαίνονται από 2 

έως 5 ευρώ ανά ώρα, ενώ αν προτιμήσει κανείς ταξί θα χρειαστεί να πληρώσει 

διπλή ταρίφα για διαδρομές εκτός Ηρακλείου, όσο κοντινές κι αν είναι. Κατά τα 

άλλα, το κόστος διασκέδασης κινείται σε λογικές τιμές, όπως λέει ο Αριστείδης. 

«Στα ταβερνάκια ο λογαριασμός κυμαίνεται στα 12 με 15 ευρώ κατ’άτομο, ενώ τα 

ποτά χρεώνονται συνήθως περί τα 6 ευρώ. Λίγο ακριβότερα είναι τα κοκτέιλ, στα 9 

ευρώ, αλλά και ο καφές στα δημοφιλή στέκια, όπου μπορεί να αγγίξει και τα 4 

ευρώ». Το εισιτήριο του κινηματογράφου κοστίζει όσο και στην Αθήνα, δηλαδή 8 

ευρώ. Τέλος, πολύ πιο ακριβές από την Αθήνα είναι οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, 

«τουλάχιστον κατά 15-20%» αλλά και στα καταστήματα ρούχων και υπόδησης, «με 

την διαφορά ότι κατά την περίοδο των εκπτώσεων θα βρει κανείς πραγματικά 

μειωμένες τιμές, σε σύγκριση με αυτές της Αθήνας».  

 

 

Πηγή: www.in2life.gr 

Ο τουρισμός στην Κρήτη 

 

Ο τουρισμός στην Κρήτη είναι ο πιο δυναμικά αναπτυσσόμενος τομέας. Η αυξημένη 
ζήτηση των τελευταίων χρόνων οδήγησε σε σημαντικές επενδύσεις σε 
ξενοδοχειακές μονάδες, με αποτέλεσμα την ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση της 
ξενοδοχειακής υποδομής.  
Υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών, σε άμβλυνση της εποχικότητας, και σε προσέλκυση πιο ποιοτικών 
επισκεπτών. 
Χαρακτηριστικά, οι σύγχρονες τουριστικές υποδομές,  η τεχνογνωσία, η υψηλή 
ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες, το εκπαιδευόμενο και τουριστικά 
ευσυνείδητο ανθρώπινο δυναμικό, ο μοναδικός ιστορικός και πολιτιστικός πλούτος, 
καθώς και οι φυσικές ομορφιές της Κρήτης την αναδεικνύουν  ως τόπο κλασικού 
προορισμού, ταυτισμένο με το όνειρο εκατομμυρίων ανθρώπων. 

Θάλασσα διαυγής και κρυστάλλινη, βουνά κακοτράχαλα αλλά μεγαλοπρεπή, 
σπουδαία μουσεία και αρχαίοι οικισμοί, εντυπωσιακά σπήλαια και βάραθρα, 
γνωστά από τους προϊστορικούς χρόνους, τοιχογραφίες με έντονα χρώματα, ήπιο 
κλίμα, μαγευτικές ακτές με υπερσύγχρονα ξενοδοχεία, γοητευτική ενδοχώρα με 
γραφικά χωριά, παραδόσεις και ζεστή φιλοξενία, εξαιρετική τοπική κουζίνα για την 
οποία έρευνες έχουν αποδείξει πως  αυξάνει θεαματικά το μέσο όρο ζωής 
(πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν το κρέας, το παρθένο ελαιόλαδο, τα φρούτα, τα 
λαχανικά και τα όσπρια). Ένα νησί ξεχωριστό και συνάμα το μεγαλύτερο της 
Ελλάδας με έκταση 8.336 τ. χλμ. και πάνω από 1.000 χλμ. ακτών: αυτή είναι η 
Κρήτη. 



Η θέση της Κρήτης, ανάμεσα στην Αφρική, την Ευρώπη και τη Μικρά Ασία, και το 
ήπιο κλίμα της την κατέστησαν κέντρο πολιτισμού ήδη από τα νεολιθικά χρόνια. 
Γύρω στο 6000 π.Χ., υπήρξαν στην Κρήτη προϊστορικοί οικισμοί, ενώ στα 2600 π.Χ. 
φτάνουν στο νησί άποικοι που γνώριζαν τον χαλκό. Μαζί τους ξεκινά η λαμπρή 
ιστορία του Μινωικού Πολιτισμού, ο οποίος γύρω στα 1950 π.Χ. βρίσκεται στην 
κορύφωσή του και τότε χτίζονται τα λαμπρά ανάκτορα στην Κνωσό, τη Φαιστό και 
τα Μάλια. 
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