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Υπεύθυνη Καθηγήτρια:  Αστρινάκη Γεωργία ΠΕ02 

 

 



O τόπος μας,  ο Μυλοπόταμος !!! 

  Αγαπητοί φίλοι, 

  Σας προσκαλούμε με χαρά να επισκεφθείτε την όμορφη και 

ξακουστή περιοχή μας, τον Δήμο Μυλοποτάμου, που βρίσκεται στο 

νομό Ρεθύμνης. 

  Όταν έρθετε εδώ, θα γνωρίσετε το «πλούσιο» φυσικό 

περιβάλλον, που περιλαμβάνει το μεγάλο ποτάμι, το Γεροπόταμο 

και το οποίο ξεκινάει από τις κορυφές του Ψηλορείτη και 

καταλήγει, μετά από πολλά χιλιόμετρα, στην θάλασσα της 

περιοχής του Λατζιμά, κοντά στην εθνική οδό Ρεθύμνου – 

Ηρακλείου. Επίσης, τα γνωστά βουνά του Ψηλορείτη και του 

Κουλούκωνα βρίσκονται εδώ και στις κορυφές τους «φιλοξενούν» 

τα εκκλησάκια που είναι αφιερωμένα στον Τίμιο Σταυρό. Ακόμη, 

αρκετά ορεινά μονοπάτια οδηγούν τον επισκέπτη πιο κοντά στην 

φύση και ένα από αυτά, «η Στράτα του Ψηλορείτη» αποτελεί πια 

μία γιορτή με μουσική και φαγητό που συμβαίνει κάθε καλοκαίρι 

και συγκεντρώνει μεγάλο πλήθος κόσμου. 

   Βέβαια, η περιοχή μας δεν έχει μόνο βουνά, αλλά και όμορφες 

παραλίες! Αρκετές από αυτές βρίσκονται στο Πάνορμο, στο Μπαλί 

και σε άλλα παραθαλάσσια μέρη του Δήμου μας. Ακόμη, τα 

φημισμένα Σπήλαια του Μελιδονίου και των Ζωνιανών, όπως και το 

ιστορικό χωριό των Ανωγείων, οι σημαντικότατοι αρχαιολογικοί 

χώροι της αρχαίας Ελεύθερνας και της Αξού, καθώς και το ένδοξο 

Μοναστήρι του Αρκαδίου μαζί με δεκάδες άλλα γραφικά 

χωριουδάκια «κρατούν» πιστά την παράδοση και την φιλοξενία της 

Κρήτης! 

   Όπως καταλαβαίνετε, η περιοχή μας είναι ανεξάντλητη και γι’ 

αυτό πολύ ενδιαφέρουσα ! Εμείς, ως μαθητές του σχολείου, 

προσπαθήσαμε γράφοντας μερικές σύντομες πληροφορίες για τα 

χωριά από τα οποία καταγόμαστε να δημιουργήσουμε ένα μικρό 

τουριστικό οδηγό της περιοχής μας. Εσείς μόνο από κοντά 

μπορείτε να την γνωρίσετε καλύτερα και γι’ αυτό ελπίζουμε να 

μας προτιμήσετε  στο μέλλον! 

Οι μαθητές της Β’ τάξης 

του Γυμνασίου Περάματος.  



 

�  Τ ο  Π έ ρ α μ α ::::     

  Το  Πέραμα βρίσκεται στο κέντρο του πεδινού τμήματος της επαρχίας του 

Μυλοποτάμου και απέχει 24 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο και 60 χιλιόμετρα από 

το Ηράκλειο. Είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας και στα ανατολικά του 

βρίσκεται ο Γέρο ποταμός ή Γεροπόταμος, που αρχίζει από τον Ψηλορείτη και 

καταλήγει στο «Στόμιο» ( θαλάσσια τοποθεσία 3 χιλιόμετρα δυτικά από το 

Πάνορμο). Σε αυτό ανήκει και ο οικισμός Δάφνη (παλιότερα λεγόταν 

Μπραχίμο). 

     Η ονομασία  οφείλεται στο γεγονός ότι είναι πέρασμα από και προς όλα τα 

χωριά του Μυλοποτάμου. Η ιστορία αναφέρει ότι πρωτοκατοικήθηκε περίπου 

400 χρόνια πριν, το 1583, με 183 κατοίκους και λεγόταν «Βασιλικό Πέραμα». 

Ο πρώτος κάτοικος ήταν ο Αναστάσιος Άγας από το νησί Φολέγανδρος. Οι 

Τούρκοι έκαψαν την περιοχή και τα κοντινά της χωριά     (Πασαλίτες, Καλαμά, 

κ. α) το 1647. 

    Στο Πέραμα, ως έδρα του Δήμου, είναι συγκεντρωμένες πολλές Δημόσιες 

υπηρεσίες και λειτουργούν, επίσης, πολλά εμπορικά καταστήματα. Για 

παράδειγμα, υπάρχει το Δημαρχείο, η Αστυνομία, η Πυροσβεστική, τα 

Ελληνικά Ταχυδρομεία, 3 Τράπεζες, το Κέντρο Υγείας, καθώς και 

Συμβολαιογραφείο, Υποθηκοφυλάκειο, Αγροτικός Συνεταιρισμός, Στέκι 

Νεολαίας, όπου διοργανώνονται θεατρικές παραστάσεις και άλλες εκδηλώσεις. 

Επίσης, στον χώρο του Δημαρχείου υπάρχει μεγάλη πλατεία διαμορφωμένη 

σαν θέατρο κατάλληλη για καλοκαιρινές εκδηλώσεις.  Τέλος, λειτουργούν 1 

Βρεφονηπιακός Σταθμός, 2 Δημοτικά Σχολεία, 1 Γυμνάσιο και 1 Λύκειο. 

    Στο κέντρο της κωμόπολης υπάρχει η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου,  δίπλα 

στο 2ο Δημοτικό Σχολείο, οικοδομείται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου και στον 

δρόμο προς το παραθαλάσσιο χωριό Πάνορμο είναι η εκκλησία του Αγίου 

Δράκωνα. Τέλος, υπάρχει και αθλητικό κέντρο με γήπεδο, το οποίο αποτελεί και 

την έδρα της ποδοσφαιρικής ομάδας «Αστέρας Περάματος». 

     Θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά! 

 

Παπαδοπούλου Ιωάννα, Τζανακάκη Μαρία. 

 



�  Τ ο  Μ π α λ ί :  

    Το Μπαλί είναι ένα μικρό τουριστικό χωριό κοντά στο Ρέθυμνο και, γι’ αυτό ένας 

πολύ ωραίος προορισμός για να περάσετε το καλοκαίρι σας! 

    Πιο συγκεκριμένα, φημίζεται για τις πολύ καθαρές παραλίες, που συγκεντρώνουν 

μεγάλο αριθμό Ελλήνων και ξένων τουριστών. Επίσης, περιλαμβάνει ένα παλαιότερο 

μικρό χωριό, τη Βλυχάδα, στο οποίο ο επισκέπτης συναντά παλιές ετοιμόρροπες 

κατοικίες. Επιπλέον, στην έξοδο από το Μπαλί υπάρχει η εκκλησία της Παναγίας 

της Χαρακιανής, στην οποία κάθε χρόνο την ημέρα της γιορτής της, στις 15 

Αυγούστου, πραγματοποιείται μεγάλο πανηγύρι προς τιμήν της.  

    Ως ένα μέρος ηρεμίας, αλλά και διασκέδασης αποτελεί τον ιδανικό καλοκαιρινό 

προορισμό, που ελπίζω να προτιμήσετε! 

Σωπασή Μαρία. 

 

 

� Η  Λ α γ κ ά : 

    Η Λαγκά είναι ένα μικρό, αλλά πολύ ωραίο χωριό στον ορεινό 

Μυλοπόταμο.  

 

    Ο επισκέπτης θα συναντήσει ένα μικρό ποτάμι, 2 εκκλησίες, της 

Υπαπαντής και του Αγίου Ιωάννη. Επίσης, υπάρχει ένα μικρό λαογραφικό 

μουσείο, που περιέχει αντικείμενα της παλιότερης εποχής και, 

συγκεκριμένα, αυτά που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι στις γεωργικές 

τους εργασίες. Τέλος, τα περισσότερα σπίτια είναι κτισμένα με 

παραδοσιακό στυλ και, γι’ αυτό η όψη και η μορφή τους είναι παλιά. 

 

    Ελάτε στην περιοχή μας και περάστε και από το χωριό μας! 

 

Σπινάκη Αργυρώ. 

 

 



�  Τ ο  Α ρ γ ο υ λ ι ό :  

   Το Αργουλιό απέχει 9 χιλιόμετρα από την έδρα του Δήμου 

Μυλοποτάμου, το Πέραμα.  Έχει 75 κατοίκους, που όλοι, αν και λίγοι στον 

αριθμό, «κρατούν» τις παραδόσεις, ώστε να συνεχίζονται από γενιά σε 

γενιά.  

      Η ιστορία του χωριού αναφέρεται πολλούς αιώνες πριν και, 

συγκεκριμένα, το 1304 περίπου, γνωρίζουμε ότι σε αυτό τον τόπο ζούσαν 

οι Ενετοί. Είχαν κτίσει ένα μεγάλο σπίτι, όπου ζούσε ένας πλούσιος Ενετός 

με την οικογένειά του και γύρω – γύρω οι υπόλοιποι κατώτεροι Ενετοί 

είχαν τα δικά τους σπίτια, τα οποία έφταναν μέχρι το «πάνω χωριό» τον 

Άγιο Μάμα.  

     Επίσης, οι Ενετοί είχαν φτιάξει και ένα ελαιοτριβείο, το οποίο ονόμαζαν 

Αργουλίδι και από ‘κει πήρε το χωριό την ονομασία του, Αργουλιό. Όταν οι 

Ενετοί έφυγαν, ήρθαν για να κατοικήσουν νέοι άνθρωποι, οι οποίοι 

κατέστρεψαν τα πρώτα κτίσματα του χωριού, με αποτέλεσμα να 

παραμείνει όρθιο μόνο ένα μικρό δωμάτιο με θόλο. Στην θέση τους 

έφτιαξαν τα δικά τους. 

    Τέλος, στο χωριό υπάρχουν 2 εκκλησίες: της Αγίας Παρασκευής και της 

Παναγίας. Η πρώτη χρονολογείται από τον 14ο αιώνα με αγιογραφίες 

εκείνης της εποχής και με μία πηγή με τρεχούμενο νερό δίπλα της, ενώ η 

άλλη, αν και είναι κτισμένη το 1950, άρχισε να καταστρέφεται. Έτσι, οι 

χωριανοί βοήθησαν, ξανακτίστηκε και κάθε χρόνο την ημέρα της 

Παναγίας της Πεντηκοστής γίνεται γιορτή και μετά τη λειτουργία τραπέζι 

στην αίθουσα που είναι φτιαγμένη για την εκκλησία. 

  Οι κάτοικοι του χωριού είναι πολύ φιλόξενοι. Μία βόλτα θα σας 

αποζημιώσει! 
 

 

Ορφανού Ρούλα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



� T α  Α γ γ ε λ ι α ν ά :  

    Τα Αγγελιανά είναι ένα από τα πιο γνωστά πεδινά χωριά της Κρήτης. 
Αυτό ίσως συμβαίνει λόγω της καλής φιλοξενίας των ανθρώπων ή εξ 

αιτίας των όμορφων μνημείων του χωριού. 

 Το χωριό αυτό είναι σχετικά μεγάλο, με περίπου 900-1000 κατοίκους. Το 

όνομά του οφείλεται στον αγγελιοφόρο Αγγελή. Οι πρώτοι κάτοικοί 

θεωρείται ότι κατάγονταν από τα Σφακιά και οι παλιότερες οικογένειες 

είναι οι Οικονομάκηδες, οι Τζωρτζάκηδες, οι Δροσουλάκηδες, οι 

Πλατοκούκηδες κ.α. Επίσης, στο ίδιο χωριό υπάγονται οι οικισμοί 

Χανοθιανά και Αλεξάνδρου Χάνι. 

   Στα Αγγελιανά υπάρχουν πολλά σπίτια και καταστήματα, όπως 

φαίνονται και στις φωτογραφίες. Εκεί, οι επισκέπτες αλλά και οι ντόπιοι 

μπορούν να αγοράσουν τοπικά προϊόντα ή και ξένα. Επίσης, λειτουργούν 

και παραδοσιακές ταβέρνες και καφενεία, όπου ο επισκέπτης μπορεί να 

δοκιμάσει τις παραδοσιακές γεύσεις, να ακούσει την τοπική μουσική, 

καθώς και να δει τους παραδοσιακούς Κρητικούς  χορούς. Ένα τέτοιο 

παράδειγμα καταστήματος είναι το κτήμα «Δαλαμπέλος», που είναι 

ταβέρνα, καφετέρια και ξενοδοχείο και βρίσκεται λίγο πιο κάτω από την 

πλατεία του χωριού.  
   Ένα δεύτερο αξιοσημείωτο σημείο του χωριού που είναι επίσης έξω από 

την πλατεία, είναι η εκκλησία της «Αγίας Τριάδας», μιας πολύ παλιάς 

εκκλησίας, που υπάρχει μέχρι σήμερα. Άλλες παλιές εκκλησίες είναι ο 

Άγιος Αντώνιος και ο Άγιος Ιωάννης. Επίσης, το 1983 η αρχαιολογική 

υπηρεσία αποκάλυψε με τις ανασκαφές της έναν τάφο Υστερομινωικής 

εποχής.  Τέλος, κοντά στην πλατεία, υπάρχει ένα μεγάλο γήπεδο και ο 

Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελαιολάδου του χωριού.                                                       

    Στο εσωτερικό της πλατείας, υπάρχουν πολλά που θα μπορούσαμε να 

αναφέρουμε. Για παράδειγμα, στο κέντρο της, υπάρχει ο τριμάρτυρος 

ναός του «Ευαγγελισμού Της Θεοτόκου», της «Αγίας Αικατερίνης» και 

των αγίων «Κωνσταντίνου και Ελένης», που είναι η μεγαλύτερη εκκλησία 

του χωριού. Κάτω από την εκκλησία αυτή, υπάρχει και ένα μνημείο, για 

τους πεσόντες των Αγγελιανών. Δίπλα σ’ αυτό το μνημείο, υπάρχει μία 

παιδική χαρά, αρκετά παλιά, αλλά όλα τα παιδιά απολαμβάνουν να 

παίζουν εκεί!! Κάτω από την παιδική χαρά, βρίσκεται ο Πολιτιστικός 

Σύλλογος των Αγγελιανών. Εκεί, γίνονται συχνά γάμοι και βαπτίσεις τα 

καλοκαίρια, αφού όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες υπάρχει αρκετός 

χώρος.  

   Απέναντι από την εκκλησία, υπάρχουν δύο σχολεία. Το ένα είναι 

Νηπιαγωγείο και το άλλο Δημοτικό, όπου υπάρχει πάρκο κυκλοφοριακής 

Αγωγής. Δεν είναι πολύ μεγάλα τα σχολεία αυτά, αλλά αυτό οφείλεται 



κυρίως στο ότι δεν υπάρχουν τόσα πολλά παιδιά στο χωριό, όσα 

υπάρχουν στις πόλεις ή και στις κωμοπόλεις, όπως το Πέραμα. 

        Γενικά ,το χωριό των Αγγελιανών είναι αρκετά ανεπτυγμένο και με 

πολλές ομορφιές. Αξίζει μια επίσκεψη από όλους και κανείς δεν θα το 

μετανιώσει!!                                                                  

 

                                                                                                         

 

 

Πετροδασκαλάκη Κωνσταντίνα, Πετροδασκαλάκης Κωστής,  

Χριστοδουλάκης Βαγγέλης. 

 

� Η  Α ξ ό ς :  

   Η Αξός ανήκει στον Δήμο Μυλοποτάμου. Είναι ένα ορεινό χωριό, χτισμένο 

αμφιθεατρικά στους πρόποδες του Ψηλορείτη, με πλούσια ιστορία από τα 

αρχαία χρόνια. 

   Ο επισκέπτης μπορεί να δει αρκετά αξιοθέατα. Πρώτος σταθμός η 

ακρόπολη από τα αρχαία χρόνια. Τα απομεινάρια των βωμών, των αρχαίων 

επιγραφών, οι τοίχοι των θολωτών τάφων και πολλά άλλα σημαντικά 

ευρήματα «φιλοξενούνται» στο αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου και αλλού. 

Δεύτερος σταθμός οι βυζαντινές εκκλησίες με σπάνιες εικόνες και 

τοιχογραφίες, καμπαναριά και τρούλους. 

   Το χωριό προσφέρει 3 παραδοσιακά καταλύματα: «Ελληνόσπιτο», 

«Υάκινθος», «Έναγρον». Επίσης, τα καλοκαίρια διοργανώνονται κρητικές 

βραδιές στο κέντρο «Αξός» με εξαιρετικό φαγητό φτιαγμένο από ντόπια 

προϊόντα. Επιπλέον, πολλές γυναίκες υφαίνουν ακόμα στον αργαλειό και 

κατασκευάζουν χειροποίητα υφαντά, όπως χαλάκια, βούργιες και πολλά 

άλλα όμορφα διακοσμητικά, τα οποία μπορεί να θαυμάσει και να αγοράσει 

κάθε επισκέπτης. Τέλος, στο εργαστήρι του νέου καλλιτέχνη Γιώργου 

Κουτάντου θα εκπλαγείτε από τις ξύλινες δημιουργίες που ο ίδιος 

πραγματοποιεί κάνοντας το ξύλο να «μιλάει» στα χέρια του! 

   Αξίζει μία βόλτα στο χωριό αυτό, το οποίο κατοικείται συνεχώς από την 

αρχαία εποχή! 
Σταυρουλάκη Ειρήνη, Σταυρουλάκης Γιώργος. 



�  Η  Κ α λ α ν τ α ρ έ :  

  Η Καλανταρέ είναι ένα χωριουδάκι 6 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το 

Πέραμα.  

   Το χωριό είχε εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους του την δεκαετία ’80 – 

’90. Τώρα, όμως, αρχίζουν να επιστρέφουν οι απόγονοι των παλιότερων 

κατοίκων και να κτίζουν τα σπίτια τους με τον παλιό αρχιτεκτονικό ρυθμό 

της πέτρας,  ώστε το χωριό να ξαναγίνεται το «στολίδι» της περιοχής.  

   Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν ένα ήρεμο, φιλόξενο και 

πεντακάθαρο φυσικό περιβάλλον. Ακόμη, μπορούν να κάνουν πεζοπορία 

στον ποταμό, ένα μέρος υπέροχο, όπου τα δέντρα, η πυκνή βλάστηση και τα 

δροσερά τρεχούμενα νερά σε μεταφέρουν σε ένα τροπικό δάσος! Στην ίδια 

«μαγική» διαδρομή συναντάμε πολλά εξωκκλήσια και τα απομεινάρια του 

νερόμυλου. 

   Το χωριό δεν έχει μεγαλεία, ούτε καταστήματα και εστιατόρια. Η 

περιουσία του είναι η ηρεμία και η παραδοσιακή φιλοξενία που προσφέρεται 

σε όλους! 

 

Σταυρουλάκη Ειρήνη. 

 

 

 

 

 

 

� Η  Α γ υ ά :  

 

   Η Αγυά είναι ένα μικρό ορεινό χωριό με 156 μέτρα υψόμετρο και  180 

κατοίκους. Θεωρείται ένα πολύ καθαρό μέρος και αυτό το αποδεικνύει το 

βραβείο καθαριότητας που έχει κερδίσει επανειλημμένες φορές σε όλο τον 

Δήμο.  

       Στο χωριό υπάρχουν 2 μεγάλα καφενεία, ένα μικρό ιατρείο και ένα 

μονοθέσιο Δημοτικό σχολείο που λειτουργεί ακόμη. Στον πολιτιστικό 

σύλλογο διοργανώνονται εκδηλώσεις στις γιορτές, την Καθαρά Δευτέρα και 

στις Απόκριες. 

      Τέλος, το 2004 ήταν η χρονιά που είχε χιονίσει τόσο πολύ, όσο ποτέ 

άλλοτε. Όμως, όλες τις εποχές του χρόνου η Αγυά είναι όμορφη και οι 

κάτοικοί της την αγαπούν και την προσέχουν. 

 

Πλεμένου Χρύσα. 



� Τ ο  Τ ρ ι π ό δ ο :  

 

           Ένα από τα χωριά του Μυλοποτάμου είναι το Τριπόδο, που βρίσκεται 

ανάμεσα στα χωριά των Μαργαριτών και της αρχαίας Ελεύθερνας.  

Πρόκειται για ένα ορεινό χωριό με 75 κατοίκους. 

          Τα αξιοθέατα είναι πολλά. Στην είσοδό του υπάρχει η εκκλησία της 

Παναγιάς στην πλατεία. Δίπλα από την είσοδο της εκκλησίας ένα 

αξιοθαύμαστο άγαλμα προς τιμήν εκείνων που θυσιάστηκαν στο Αρκάδι.            

Συνεχίζοντας, ένα μικρό δρομάκι οδηγεί στο Λαγκό.  Στην περιοχή αυτή 

υπάρχουν: το μονοπάτι Ε4, πολλές εκκλησίες που είναι χτισμένες πάνω σε 

βράχους, μικροί και μεγαλύτεροι καταρράκτες που καταλήγουν σε ένα 

μεγάλο ποταμό.  

      Επίσης, στην ίδια περιοχή μπορεί να θαυμάσει κάποιος τη Σπηλιά του 

Διγενή, η οποία έδωσε το όνομά της στο χωριό και λέγεται ότι εκεί ο Διγενής 

πάτησε και άφησε το τρίτο του πέλμα. Επιπλέον, ένα από τα πιο φημισμένα 

αξιοθέατα είναι η αρχαία Ελιά. Είναι η μεγαλύτερη ελιά στην Κρήτη με 

ηλικία περίπου 2.000 ετών και βρίσκεται στην έξοδο του χωριού.  

   Γενικά, το Τριπόδο είναι ένα ενδιαφέρον χωριό. Ελάτε, για να το 

γνωρίσετε καλύτερα από κοντά και ελπίζουμε να σας αρέσει για να το 

επισκεφθείτε ξανά στο μέλλον! 

 
Τουρνάκη Μαρία, Τουρνάκης Νίκος. 

 

 

 

 

 

 

 

� Τ ο  Μ ε λ ι δ ό ν ι :  

 

            Το Μελιδόνι είναι ένα γνωστό χωριό με 900, περίπου, κατοίκους και 

αρκετά αξιοθέατα, που αξίζουν μία επίσκεψη! 

            Το χωριό έχει πολλές, μεγάλες και μικρές, εκκλησίες. Μία από 

αυτές είναι της Αγίας Σοφίας, μεγάλη και καλοχτισμένη.  Άλλη μία είναι 

του Άη Γιώργη με μια πλατεία γύρω της, όπου μπορεί κάποιος να 

ξεκουραστεί. Εκεί, επίσης, βρίσκεται ένα μικρό μουσείο και ένα άγαλμα του 

Αντώνη Μελιδόνη, απ’ όπου πήρε την ονομασία το χωριό.  

           Το πιο γνωστό, όμως, αξιοθέατο είναι το Σπήλαιο και οι επισκέπτες 

έρχονται από όλον τον κόσμο για να το θαυμάσουν τους καλοκαιρινούς 

μήνες. Μέσα σε αυτό υπάρχουν 3 διαφορετικοί χώροι, όμως, ο επισκέπτης 

δεν είναι δυνατόν να τους επισκεφθεί, γιατί είναι κλειστοί οι 2 από αυτούς. 

Επίσης, στον πρώτο και  μεγαλύτερο  χώρο υπάρχει ένας μεγάλος τάφος, 



όπου είναι θαμμένοι όσοι παγιδεύτηκαν, ανατινάχθηκαν και σκοτώθηκαν 

από τους Τούρκους κατά την εποχή της τουρκοκρατίας. Εκεί δίπλα 

βρίσκεται και μία ακόμη σπηλιά, «η Σπηλιά της Μάγισσας», όπου ο θρύλος 

λέει ότι ζει μία μάγισσα μαζί με ένα λιοντάρι, που της κρατάει συντροφιά. 

         Ένα άλλο αξιοθέατο είναι το Βασιλικό Πηγάδι. Βρίσκεται στη μέση της 

πλατείας. Ακόμη, στο χωριό υπάρχουν 2 σούπερ μάρκετ, 3 ταβέρνες , 1 

μπακάλικο και μερικά καφενεία. Τα πιο κοντινά χωριά είναι το Πέραμα, ο 

Εξάντης, η Αγυά και ο Αχλαδές.  

       Το χωριό είναι ανοικτό σε όσους θέλουν να το επισκεφθούν, να δουν τα 

αξιοθέατα και να φάνε νόστιμο παραδοσιακό φαγητό. Όλοι οι κάτοικοι θα 

σας υποδεχτούν με μεγάλη χαρά! 

 
Ψωμάς Μάριος, Σεβάι Φατιόν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Η  Α λ φ ά :  

 
      Το χωριό αυτό γέννησε τον μεγάλο λυράρη Κώστα Μουντάκη και 

διαθέτει πολλά αξιοθέατα και σημαντική ιστορία. 

  

    Στην πλατεία ο επισκέπτης μπορεί να δει το άγαλμα του λυράρη και στο 

σχολείο εκείνο του Ζαχαρία Καφφάτου, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που 

πολέμησε μέχρι θανάτου για τον τόπο του. Επίσης, υπάρχει το κυπαρίσσι 

ηλικίας 2 αιώνων από το οποίο παρακολουθούσαν αν ερχόταν οι εχθροί στο 

χωριό και το ονομαζόμενο «γέρο – σπήλι», μέσα στο οποίο κρύβονταν οι 

ντόπιοι και κατάφερναν να σκοτώνουν τους Γερμανούς. Τα σπίτια του 

χωριού είχαν διαλυθεί παλιότερα και πολλοί κάτοικοι κάηκαν από τις 

φωτιές τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο. 

 

   Η επίσκεψη αξίζει τον κόπο για να θαυμάσετε το τοπίο και το χωριό και 

να το αγαπήσετε, όπως το έχουμε αγαπήσει όλοι εμείς οι κάτοικοι! 

 

 
Φλώρος Νίκος. 

 

 

 



 

� Τ α  Λ ε ι β ά δ ι α: 

 

        Τα Λειβάδια είναι ένα χωριό με πολλά αξιοθέατα, που μπορούν να 

επισκεφθούν άνθρωποι που κάνουν μία εκδρομή και τουρίστες και να 

περάσουν όμορφα. 

 

     Τα αξιοθέατα περιλαμβάνουν παλιές εκκλησίες, μεγάλα σπήλαια, παλιά 

σπίτια και το μεγαλύτερο βουνό στην Κρήτη, τον Ψηλορείτη. Κάθε χρόνο, το 

καλοκαίρι, διοργανώνεται εκεί η «Στράτα του Ψηλορείτη», οπότε 

συγκεντρώνεται πολύς κόσμος από πολλά μέρη της Κρήτης και καλοί 

λυράρηδες που τους διασκεδάζουν. Ακόμη, οι επισκέπτες μπορούν να 

θαυμάσουν την καθαρή φύση με πολλά φυτά, μερικά από τα οποία, 

μάλιστα,  είναι σπάνια. Επίσης, πολλά ζώα εκτρέφονται από τους κατοίκους 

του χωριού και παράγονται νόστιμα τυροκομικά προϊόντα. Τέλος, σ’ αυτό το 

χωριό τηρούνται τα παραδοσιακά έθιμα, κάτι που θα ζήσετε κι εσείς, αν 

είστε τυχεροί και βρεθείτε σε κάποια εκδήλωση.  

   Σας προσκαλούμε όλους να έρθετε στο χωριό μας, γιατί θα δείτε 

πρωτόγνωρα πράγματα, θα περάσετε καλά και η επίσκεψη θα είναι μια 

ωραία περιπέτεια για εσάς! 

 
Βαρδιάμπασης Αντρέας, Κουγιουμουτζής Μανόλης, Στριλιγκάς Δημήτρης. 

 

 

 

� Ο ι  Μ α ρ γ α ρ ί τ ε ς:  

 

    Ένα χωριό που αξίζει να επισκεφθεί ο επισκέπτης είναι οι Μαργαρίτες.  

 

     Εκεί μπορεί να γευτεί διάφορα νόστιμα εδέσματα στις παραδοσιακές 

ταβέρνες του χωριού. Όμορφα και πρωτότυπα είναι και τα μαγαζιά 

κεραμικής, που πουλάνε τα πήλινα διακοσμητικά, τις γλάστρες και τα 

σκεύη για το μαγείρεμα και βρίσκονται πολλά τέτοια στο χωριό. Όποιος 

μπει σε ένα τέτοιο μαγαζί μπορεί να παρακολουθήσει και πώς φτιάχνονται 

τα πήλινα αντικείμενα ή ακόμη και αυτά από γυαλί. Στους επισκέπτες θα 

αρέσει, σίγουρα, αυτή η τέχνη της κεραμικής, η οποία αποτελεί την 

παράδοση των Μαργαριτών και κάνει το χωριό γνωστό στην Κρήτη και 

στους τουρίστες που έρχονται εδώ.  

  Τέλος, η θέα από την ταβέρνα του Μάνταλου,  από το Μοναστήρι του 

Αγίου Γεδεώνα, μετόχι του Αγίου Όρους, από το γήπεδο του χωριού είναι 

πολύ ωραία.                                                                                   Σας περιμένουμε! 

 
Παπαμαρκάκης Νίκος, Γαλλιάκης Ιάκωβος. 



 
� Τ α  Κ ε ρ α μ ω τ ά: 

 

    Ακόμη ένα όμορφο χωριό του Δήμου Μυλοποτάμου είναι τα 

Κεραμωτά.  

 

   Δύο βρύσες με καθαρό και κρύο νερό που έρχεται από φυσικές 

πηγές δε σταματούν να «τρέχουν» και να δροσίζουν τους κατοίκους 

και τους επισκέπτες του τόπου. Ακόμη, οι εκκλησίες, ο πολιτιστικός 

σύλλογος, τα καφενεία του χωριού, όπου συχνάζουν πιο μικροί, αλλά 

και μεγάλοι άνθρωποι, η καθαρή, καταπράσινη φύση με πολλά 

δέντρα και ένα ρυάκι δημιουργούν ένα μοναδικό τοπίο! 

 

   Ελάτε! 

 
Λαμπρινός Γιώργος. 

 

 

 

� Η   Ε λ ε ύ θ ε ρ ν α: 

 

 

   Ένα όμορφο και σημαντικό χωριό του Δήμου Μυλοποτάμου είναι και 

η Ελεύθερνα.  

 

   Ο αρχαιολογικός χώρος του χωριού είναι ένα σπουδαίο ιστορικό 

αξιοθέατο. Ο χώρος δεν είναι ανοικτός στους επισκέπτες, γιατί 

γίνονται ακόμη ανασκαφές σε όλα τα κτίρια. Τα αρχαία αντικείμενα 

που βρέθηκαν μέσα σε αυτά θα τοποθετηθούν σε ένα μεγάλο μουσείο, 

που θα ανοίξει τα επόμενα χρόνια. Επίσης, πολλά άλλα κτίρια του 

χωριού είναι παραδοσιακά, όπως  και οι εκκλησίες και τα ιερά της πιο 

παλιάς εποχής. 

 

   Οι άνθρωποι είναι καλόκαρδοι και φιλόξενοι απέναντι στους 

επισκέπτες. Έτσι, για όλους αυτούς τους λόγους, το χωριό είναι ένας 

καλός τόπος για επίσκεψη και περιήγηση! 

 

 
Σταυρακάκης Χρυσοβαλάντης. 

 


