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Γενικά στη νεοελληνική γλώσσα ως φαράγγι, ή φάραγγας, (καθαρεύουσα: 

ο φάραγξ, του φάραγγος), χαρακτηρίζεται βαθιά χαράδρα με σχεδόν απόκρημνες 

βραχώδεις πλευρές, όχι βέβαια των διαστάσεων εκείνων σε μήκος και βάθος που 

παρουσιάζουν τα λεγόμενα κάνυον που όμως οι πλευρές τους δεν παρουσιάζουν 

τις σχεδόν κατακόρυφες και τη στενότητα των φαραγγιών. 

Γενικά τα φαράγγια δημιουργούνται από τη διαβρωτική δράση των ιδιαίτερα 

ορμητικών υδάτινων ρευμάτων, καταφέρνοντας έτσι μια συνεχή εκβάθυνση της 

κοίτης ανάμεσα σε συμπαγή και ανθεκτικά πετρώματα. Επίσης άλλη αιτία 

δημιουργίας φαραγγιών μπορεί να είναι κάποια τεκτονική διεργασία, σεισμός, 

κατάπτωση θόλων υπόγειων σηράγγων, όπως συμβαίνει κυρίως σε καρστικές 

περιοχές, καθώς ακόμα και μια παγετωνική δράση που δημιουργεί εκτενή 

ρήγματα. Σημειώνεται ότι το πλείστο των φαραγγιών των Άλπεων οφείλονται σε 

παγετωνικές δράσεις. 

Στην Ελλάδα παρατηρούνται πολλά φαράγγια εξαιτίας του μεγάλου εύρους των 

ασβεστολιθικών πετρωμάτων που διαβρώνονται σχετικά εύκολα. Σημαντικότερα 

ελληνικά φαράγγια είναι το Φαράγγι της Σαμαριάς, που βρίσκεται στη Κρήτη, 

μήκους 16  χλμ., το Φαράγγι του Βίκου, που βρίσκεται στην Ήπειρο, μήκους 20  

χλμ. που θεωρείται και το μεγαλύτερο του κόσμου σε βάθος με τα αυστηρά 

κριτήρια προσδιορισμού της γεωμορφολογίας αυτής, καθώς και άλλα μικρότερα.  

Τα φαράγγια από την αρχαιότητα λόγω της ιδιομορφίας τους συνδέθηκαν με 

στρατιωτικές επιχειρήσεις διείσδυσης αλλά και καταφυγής - διαφυγής 

καταδιωκομένων. Επίσης λόγω της αγριότητας που παρουσιάζουν έχουν 

συνδεθεί με διάφορες λαογραφικές ιστορίες και μύθους συναφείς ακριβώς του 

τρόμου που παρουσιάζει η θέα τους. 

Γνωστότερο φαράγγι στον ελλαδικό χώρο κατά την αρχαιότητα ήταν ο Καιάδας. 

Υπάρχουν αναρίθμητα φαράγγια στην Κρήτη, ορισμένα απ' αυτά πάρα πολύ 

γνωστά, όπως το φαράγγι της Σαμαριάς. Ωστόσο τα περισσότερα φαράγγια 

παραμένουν άγνωστα στον πολύ κόσμο, αν κι όχι λιγότερο εντυπωσιακά κι 

όμορφα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82


 

  

 
 

 

Η Κρήτη κρύβει ομορφιά στον κόρφο της. Στις σχισμές της κρητικής της γης 

βρίσκονται μικροί παράδεισοι βιοποικιλότητας, αναπάντεχοι στον πλούτο και τη 

μοναδικότητά τους. Τα φυσικά θησαυροφυλάκια του νησιού ξεπερνούν τα 400 

προσελκύοντας ολοένα και περισσότερους εξερευνητές κάθε χρόνο.    

Εκτός από την οικολογική τους σημασία, τα κρητικά φαράγγια έχουν έναν 

σημαντικό οικονομικό ρόλο. «Η Σαμαριά έχει εισπράξει 1,5 εκατ. ευρώ ετησίως 

μόνο από τα εισιτήρια. Και δεν είναι το μόνο φαράγγι που επισκέπτεται πολύς 

κόσμος», λέει ο κ. Παραγκαμιάν. «Επίσης μια ανερχόμενη δραστηριότητα είναι 

το canyoning, η κατάβαση άβατων φαραγγιών με σκοινιά και ειδικό εξοπλισμό, 

που έχει φανατικούς οπαδούς σε όλο τον κόσμο. Ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια η 

σημασία των φαραγγιών να γίνει γνωστή σε περισσότερο κόσμο στην Κρήτη, 

ώστε να υπάρξει και μεγαλύτερη πίεση για την προστασία τους». 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΦΑΡΑΓΓΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

Η περιοχή των Σφακίων, στους πρόποδες των αλπικών Λευκών Όρεων έχει τα 

πιο εντυπωσιακά φαράγγια. Το φαράγγι της Σαμαριάς είναι το μεγαλύτερο και 

πιο ξακουστό στην Ευρώπη, ενώ τα λιγότερο γνωστά γειτονικά φαράγγια είναι 

πραγματικά εντυπωσιακά με πλούσια χλωρίδα και πολύ σημαντική 

πανίδα. Μερικά από αυτά είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για κατάβαση και 

απαιτούν καθοδήγηση από έναν έμπειρο οδηγό. Τα πιο σημαντικά φαράγγια στα 

Χανιά, εκτός του «Φάραγγα» της Σαμαριάς, είναι ο Καλλικράτης, η Ίμβρος, η 

Αράδαινα, η Ελυγιά, ο Κλάδος, η Τρυπητή, η Αγία Ειρήνη και το 

Θέρισο. Μικρότερα φαράγγια είναι της Ασφένδου, το Σφακιανό, το Πρασσέ, του 

Καθολικού, του Δίκταμου, το Συρικάριο, το Χαλασέ, το Δελιανό, του Ίλιγγα, το 

Καπνί και πολλά άλλα. 
 

 

 

 

 

 



 

Φαράγγι Σαμαριάς 
 
Η Σαμαριά ή το Φαράγγι της Σαμαριάς είναι ένα από τα κυριότερα αξιοθέατα 

στην Κρήτη. Κάθε τουρίστας που επισκέπτεται την Κρήτη, είτε έχει ήδη ακούσει 

ή σύντομα θα ακούσει για το πανέμορφο αυτό φαράγγι, το "φάραγγα', όπως 

αποκαλούν τη Σαμαριά οι ντόπιοι από θαυμασμό για την ομορφιά του, αλλά και 

για να το ξεχωρίσουν σε σχέση με τα άλλα μικρότερα φαράγγια στην Κρήτη.Το 

φαράγγι της Σαμαριάς βρίσκεται στη δυτική Κρήτη, στην οροσειρά Λευκά Ορη. 

Είναι το μακρύτερο φαράγγι της Ευρώπης με 18 χμ. μήκος.Το φαράγγι ξεκινάει 

από το Ξυλόσκαλο (υψόμετρο 1227  μ.), στο οροπέδιο του Ομαλού και 

καταλήγει στο παραθαλάσσιο χωριό Αγία Ρουμέλη στη νότια Κρήτη. Μέσα στο 

φαράγγι δεν αποκλείεται να συναντήσετε τους διάσημους κάτοικους του, τα 

αγριοκάτσικα της Κρήτης, αυτά που οι ντόπιοι αποκαλούν "αγρίμια" και οι 

τουρίστες "κρι - κρι". Το αγριοκάτσικο είναι είδος ενδημικό στην Κρήτη και το 

πιθανότερο είναι να συναντήσετε μερικά στο χωριό της Σαμαριάς, καθώς συχνά 

πλησιάζουν τα τελευταία σπίτια του χωριού. 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.explorecrete.com/crete-west/GR-Agia-Roumeli.html


Φαράγγι Τρυπητής 
 

 
Το φαράγγι της Τρυπητής είναι ένα από τα μεγάλα και δύσβατα φαράγγια των 

Χανίων όπου χρειάζεστε οδηγό για την διάβασή του και φυσικά τον χρόνο 

μιάμισι τουλάχιστον ημέρας.Την πρώτη ημέρα απόγευμα μπορείτε μέσω του 

οροπεδίου Ομαλού και από υψόμετρο 1.200  μέτρων, να πραγματοποιήσετε την 

ανάβαση στο Αλπικής μορφής πολύ κακοτράχαλο βουνό Γκίγκιλος, διερχόμενοι 

κάτω από μια φυσική καμάρα σε υψομ. 1.400  μέτρα από την πηγή Λινοσέλι με 

το παγωμένο νερό. Κατά την μυθολογία σε τούτη την κορφή είχε τον θρόνο του 

ο Κρηταγενής Δίας και στις πλησίον, δυτικά, ομαλότερες κορυφές 

επραγματοποιούσε τις αρματοδρομίες του.Στην πηγή Λινοσέλι υπήρχε ξακουστό 

αρχαίο Μαντείο.Από τον Γκίγκιλο μέχρι την ακτή, η πεζοπορία, ανάλογα με τον 

ρυθμό της, είναι περίπου έξι ώρες και αν δεν υπάρχει κάποιο πλεούμενο να σας 

παραλάβει θα βαδίσετε άλλες τρεις ώρες (από τον παλαιό οικισμό δεξιά και άνω) 

για να φθάσετε ως το πανέμορφο παραλιακό χωρίο της Σούγιας Σελίνου.   

Μεγάλη είναι η ποικιλία της χλωρίδας και πανίδας του φαραγγιού και εδώ ζουν 

και κρι-κρι. 

 

 

 
 

 

 

 



 
Φαράγγι της Αράδαινας 
 
Το εντυπωσιακό Φαράγγι της Αράδαινας ξεκινά από τα Λευκά Όρη βορεια του 

χωριού και καταλήγει στη θάλασσα νότια.Μπορείτε να περάσετε το Φαράγγι της 

Αράδαινας και να βγείτε κοντά στα Μάρμαρα, στη νότια ακτή. Ένα μονοπάτι 

από την Αράδαινα επιτρέπει να κατεβείτε στο φαράγγι. Η διαδρομή μπορεί να 

διαρκέσει 3 με 4 ώρες καθώς η Αράδαινα απέχει περίπου 7 χιλιόμετρα από την 

είσοδο της θάλασσας.  Υπάρχει ένα μονοπάτι από την έξοδο προς την παραλία 

των Μαρμάρων, το Φοίνικα, το Λουτρό και τη Χώρα Σφακίων.Το μονοπάτι είναι 

στενό και αρκετά επικίνδυνο στην περιοχή μεταξύ Λουτρού και Σφακίων. 

Εναλλακτικά μπορείτε να πάρετε το καραβάκι από το Λουτρό για τα Σφακιά.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 



Φαράγγι του Κλάδου 
 
To φαράγγι του κλάδου είναι ένα ακόμη σφακιανό φαράγγι. Είναι το 

πλέον δύσβατο και άγριο φαράγγι στην Κρήτη. Το τελευταίο τμήμα του 

φαραγγιού και η ακτή ονομάζονται Δώματα. 

Η ωραιότερη, ιδιαίτερα καθαρή και με υπέροχα χρώματα θάλασσας, ακτή της 

Κρήτης ευρίσκεται εδώ και είναι στρωμένη με ένα πολύ ψιλό λαμπερό χοχλάδι, 

τα δε πεύκα του φαραγγιού φθάνουν ως αυτήν. Αν δεν σας περιμένει κάποιο 

σκάφος για να σας μεταφέρει στη Σούγια ή την Αγ. Ρουμέλη, θα πρέπει από εδώ 

να συνεχίσετε την κακοτράχαλη πεζοπορία ανατολικά για τρεις ώρες ακόμη. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Φαράγγι Ίμπρου 
 

Το φαράγγι της Ίμπρου ή Ίμβρου βρίσκεται κοντά στη Χώρα Σφακίων και είναι 

το τρίτο δημοφιλέστερο φαράγγι της Κρήτης μετά της Σαμαριάς και της Αγίας 

Ειρήνης. Το τοπίο είναι πανέμορφο και η ευκολία στην κατάβαση καθιστά την 

κάθοδο της Ίμβρου ιδανική για οικογένειες με παιδιά. Το μήκος του φαραγγιού 

είναι 11  χιλιόμετρα και η πορεία διαρκεί 2-3 ώρες.Η διαδρομή ξεκινά από το 

μικρό χωριό της Ίμβρου, 700  μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το 

αρχικό τμήμα του φαραγγιού, που είναι αρκετά ανοιχτό, ονομάζεται 

Ποροφάραγγο ή Πορόλαγκος. Αρχικά η πορεία είναι κατηφορική και τα πλαϊνά 

τοιχώματα είναι σχετικά χαμηλά. Όμως κατά την κάθοδο το φαράγγι στενεύει 

συνεχώς, τα πλαϊνά τοιχώματα υψώνονται ψηλότερα και το τοπίο γίνεται 

εντυπωσιακότερο. Σύντομα στα πλάγια του φαραγγιού βλέπουμε διάφορες 

σπηλιές, ενώ η βλάστηση αποτελείται από γέρικα κυπαρίσσια, πρίνους και 

σφεντάμια που ξεπετάγονται μέσα από τους βράχους. Σε πολλά σημεία του 

φαραγγιού συναντάμε ίχνη του παλιού καλντεριμιού που κάποτε ήταν το κύριο 

μονοπάτι που ένωνε τα Σφακιά με τα Χανιά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σφακιανό Φαράγγι 

 

Το Σφακιανό φαράγγι ή φαράγγι Βαρθολομά ή Λαγκό βρίσκεται 2km ανατολικά 

της Χώρας Σφακίων. Ξεκινάει από υψόμετρο 1200 μέτρων και καταλήγει στο 

Λιβυκό Πέλαγος. Το φαράγγι έχει μήκος 6.5km και η πορεία μέσα σε αυτό είναι 

πολύ εύκολη. Αρχικά συναντάμε το εγκαταλελειμμένο χωριό Καλοί Λάκκοι. 

Από εδώ ξεκινάει ουσιαστικά το φαράγγι, το οποίο αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα φαράγγια για παρατήρηση χλωρίδας στην Ελλάδα. Πρίνοι, 

κυπαρίσσια και πεύκα αποτελούν τα κύρια δέντρα του Σφακιανού 

Φαραγγιού.Στην αρχή του φαραγγιού υπάρχει το εκκλησάκι του Αποστόλου 

Παύλου, το οποίο έκτισαν οι κάτοικοι της Χώρας Σφακίων το 1407. Κοντά στην 

έξοδο του, στη τοποθεσία Πορόλαγκο, το φαράγγι συναντάει τον δρόμο που 

οδηγεί στη Χώρα Σφακίων. Αξίζει όμως να συνεχίσετε την πορεία σας ως τη 

θάλασσα, καθώς το φαράγγι καταλήγει στα πανέμορφα φιόρδ της Φυλακής, ίσως 

τις πιο ιδιαίτερες παραλίες των Σφακίων. 

 
 

 

 

 

 

 
 

http://www.cretanbeaches.com/paralies/hania/paralia-filaki/


 
Φαράγγι Αγίας Ειρήνης 

 
Το Φαράγγι της Αγίας Ειρήνης βρίσκεται στην επαρχία Σελίνου στα δυτικά των 

Λευκών Ορέων, 43 χλμ από τα Χανιά. Πρόκειται για ένα φαράγγι απαράμιλλης 

ομορφιάς με πλούσια βλάστηση. Την ονομασία του την πήρε από το χωριό της 

Αγίας Ειρήνης που είναι χτισμένο κοντά στην βόρεια είσοδό του. Έχει μήκος 7,5 

χλμ. Το χωριό της Σούγιας με την πανέμορφη παραλία του, απέχει 5 χλμ από τη 

νότια είσοδο του φαραγγιού. Μέσα στο φαράγγι βρίσκουν καταφύγιο πολλά είδη 

ζώων όπως ο Κρητικός αίγαγρος (κρι κρι) και φυτρώνουν αρκετά είδη δέντρων, 

φυτών και βοτάνων. Την εποχή της Τουρκοκρατίας μέσα στο φαράγγι στη θέση 

"Πολλά σπιτάκια" είχαν τα κρησφύγετά τους οι επαναστάτες. Στη γύρω περιοχή 

υπάρχουν η όμορφη εκκλησία του Χριστού που χτίστηκε το 1358 μ.Χ. και ο ναός 

του Αγ. Γεωργίου που χτίστηκε το 1460 μ.Χ., καθώς και άλλα αξιόλογα μνημεία 

και αξιοθέατα που αξίζει να δείτε. Το φαράγγι της Αγίας Ειρήνης είναι το 

δεύτερο πιο σημαντικό φαράγγι στα Χανιά μετά το φαράγγι της Σαμαριάς κι έχει 

αυξημένη επισκεψιμότητα. 

 

 

 

 

 

http://www.2811.gr/cities/%CE%A7%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC
http://www.2811.gr/beaches/%CE%A3%CE%BF%CF%8D%CE%B3%CE%B9%CE%B1
http://www.2811.gr/gorges/%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9+%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82


 

Φαράγγι Ρόκας 
 

Το φαράγγι της Ρόκκας βρίσκεται 32km δυτικά των Χανίων, στην περιοχή 

του Κολυμβαρίου. Το φαράγγι μήκους 2km ξεκινάει κοντά στο χωριό Δελιανά 

και καταλήγει στον οικισμό της Ρόκας. Στον οικισμό της Ρόκας υπάρχει 

το ύψωμα Τρουλί όπου σώζονται ερείπια ενός Βυζαντινού φρουρίου.Η 

πεζοπορία μέσα από το φαράγγι είναι πολύ εύκολη (διαρκεί περίπου 2 ώρες) και 

συνιστάται στην αρχή του καλοκαιριού, όταν υπάρχει ακόμη λίγο νερό. Κατά 

μήκος του φαραγγιού υπάρχουν πολλά πλατάνια που χαρίζουν τη δροσιά τους, 

ενώ σε μερικά σημεία τα κατακόρυφα τοιχώματα υψώνονται εντυπωσιακά. Η 

πεζοπορία γίνεται κυρίως μέσα από τον ποταμό (που δεν έχει νερό το 

καλοκαίρι).Στην έξοδο του φαραγγιού βρίσκεται ο οικισμός Μεσονήσι κι από 

εκεί χωματόδρομος οδηγεί στο χωριό Ρόκα, όπως είπαμε, με το λόφο Τρουλί. 

Από το κάστρο στο Τρουλί η θέα στις τριγύρω περιοχές είναι φανταστική. 

Επίσης, μπορείτε να ξεκουραστείτε στο καφενείο του χωριού. 

 

 

 

 

 

http://www.cretanbeaches.com/paralies/hania/paralia-kolimbari/
http://www.cretanbeaches.com/amyntiki-arhitekt%CE%BFniki/enetika-fr%CE%BFyria-kai-kastelia/kasteli-kissamou-castel-chissamo/#rokka
http://www.cretanbeaches.com/amyntiki-arhitekt%CE%BFniki/enetika-fr%CE%BFyria-kai-kastelia/kasteli-kissamou-castel-chissamo/#rokka


 
Φαράγγι Ελιγιάς 

 
Το Φαράγγι της Ελυγιάς είναι ένα φαράγγι στα νοτιοδυτικά του νησιού 

της Κρήτης. Βρίσκεται στο νομό Χανίων, στο δήμο Σφακίων και διέρχεται 

παράλληλα με το φαράγγι της Σαμαριάς. Για να διασχίσει κανείς όλο το φαράγγι 

χρειάζεται 2 μέρες. 

Η διαδρομή ξεκινάει από το Οροπέδιο του Ομαλού, συνεχίζει μέσω του 

ορειβατικού καταφυγίου Καλλέργη και της κορυφής Μελιντάου σε υψόμετρο 

2.133 μέτρων. Στη συνέχεια περνάει από την τοποθεσία των Λευκών 

Ορέων Ποταμός και μετά από ένα κατακόρυφο κατέβασμα δέκα μέτρων 

καταλήγει στον πυθμένα του φαραγγιού και συνεχίζει ως την παραλία του Αγίου 

Παύλου στο Λιβυκό πελάγος. Η πεζοπορία Ομαλός-Ποταμός είναι έξι ώρες και 

άλλες έξι ώρες από εκεί μέχρι την ακτή. 

Το φαράγγι μπορεί να το διασχίσει κανείς και από το χωριό Άγιος Ιωάννης κοντά 

στην Ανώπολη, σε απόσταση 92  χιλιομέτρων από τα Χανιά. Σε διάρκεια μιας 

ώρας φτάνεις στην τοποθεσία Κορμοκόπος και σε άλλες δυόμισι ώρες 

πεζοπορίας τερματίζεις στην παραλία του Αγίου Παύλου. 

 

 

 
 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%AC_%CE%8C%CF%81%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%AC_%CE%8C%CF%81%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%B2%CF%85%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%8E%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC


 
ΦΑΡΑΓΓΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

 

 
  

 
Ξεχωριστής ομορφιάς φαράγγια διασχίζουν τα όρη και τις οροσειρές του νομού 

Ρεθύμνου: το Κουρταλιώτικο που έχει μήκος 3  χιλιόμετρα και καταλήγει στην 

περίφημη Λίμνη του Πρέβελη, το φαράγγι του Κοτσυφού που ξεκινά από το 

χωριό Κάννεβος και καταλήγει στο χωριό Σελλιά, το φαράγγι της Πατσού στο 

Αμάρι, των Πρασιών που καταλήγει στον Πλατανιά στη βόρεια παραλία 

ανατολικά της πόλης του Ρεθύμνου, το Αρκαδιώτικο, των Μαργαριτών, των 

Μύλων και άλλα μικρότερα. 

 

 

 

 

 

 



 
Φαράγγι Πλατανιών 
 

Το Φαράγγι Πλατανίων βρίσκεται στην κοιλάδα του Αμαρίου, 38km 

νοτιοανατολικά του Ρεθύμνου και στις δυτικές παρυφές του Ψηλορείτη. Είναι 

μια μοναδική διαδρομή, με εντυπωσιακούς γκρεμούς, κατακόρυφους βράχους 

ασβεστόλιθου βαμμένους στα κιτρινοκόκκινα χρώματα της διάβρωσης, 

βραχοσκεπές και σπήλαια. Ενδείκνυται κυρίως για τους έμπειρους στην 

ορειβασία επισκέπτες, αν και το πρώτο τμήμα της διάσχισης, ως τον σπηλαιώδη 

ναό του Αγίου Αντωνίου, είναι σχετικά εύκολο ακόμα και για παιδιά σε καλή 

φυσική κατάσταση. Το μονοπάτι, μετά από την πέτρινη καμάρα και την καμάρα 

που σχηματίζει ο κορμός μιας αγριελιάς, γίνεται αρκετά επικίνδυνο για μη 

έμπειρους ορειβάτες. Στο φαράγγι φωλιάζουν πολλά είδη πουλιών, όπως 

γυπαετοί, γύπες, γεράκια, αγριοπερίστερα και κοράκια. Ο επισκέπτης θα 

συναντήσει επίσης εγκαταλειμμένους ελαιώνες, καθώς και μια μεγάλη ποικιλία 

ενδημικών και μη φυτών της Κρήτης, όπως οι αγκαραθίες, οι καμπανούλες, οι 

πρίνοι, τα σφεντάμια και τα πεύκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Φαράγγι Πατσού 

Το φαράγγι της Πατσού βρίσκεται 8  χλμ νοτιοδυτικά της Μονής Αρκαδίου, 

στην καταπράσινη επαρχία Αμαρίου. Τα νερά του φαραγγιού χύνονται πλέον στη 

του φράγματος των Ποταμών. To φαράγγι είναι εύκολο στη διάβασή του και 

αξιοποιημένο από τη δασική υπηρεσία.  

Πρόκειται για επισκέψιμο φαράγγι με υποδομή για πικ-νικ, με πηγή με συνεχώς 

τρεχούμενο νερό δίπλα στο ποτάμι, ενώ ξεχωρίζει μέσα στα βράχια ο 

σπηλαιώδης ναός του Αγ. Αντωνίου. Ακολουθείστε τα μονοπάτια του φαραγγιού 

κι αφήστε το τοπίο να σας συνεπάρει. Στο φαράγγι υπάρχει παρατηρητήριο 

πουλιών. 

Το όνομα του φαραγγιού προέρχεται από το ομώνυμο χωριό της περιοχής. Το 

χωριό Πατσός Βρίσκεται κοντά στους πρόποδες του υψώματος Σωρός, σε 

υψόμετρο 490  μ., και απέχει από την πόλη του Ρεθύμνου 30  χλμ. Γύρω του 

ευρίσκονται τα χωριά Καρίνες, Σπήλι και Γερακάρι. Η ευρύτερη περιοχή 

διαθέτει πλούσια βλάστηση. Όλη η βλάστηση και οι καλλιέργειές του οφείλονται 

στις πολλές πηγές νερού που διαθέτει, ενώ τρέχει πολύ καλής ποιότητας νερό 

ολόκληρο το χρόνο. 

 
 

 

 

 

 

 



 
Κουρταλιώτικο Φαράγγι 

 
 

Το Κουρταλιώτικο Φαράγγι βρίσκεται στο νομό Ρεθύμνου περίπου 22 χλμ νότια 

από την πόλη. Ξεκινάει από το χωριό Κοξαρέ, ακολουθεί τον ποταμό 

Κουρταλιώτη και καταλήγει στη λίμνη της πανέμορφης παραλίας στην Πρέβελη. 

Στα μισά της διαδρομής σας θα συναντήσετε τον δρόμο που περνάει μέσα από το 

φαράγγι με πάρκινγκ και μονοπάτια που οδηγούν στο πανέμορφο εκκλησάκι του 

Αγίου Νικολάου. Προς το τέλος του φαραγγιού υπάρχει ένα σημείο που μοιάζει 

με τροπική λίμνη κι έχει ονομαστεί η Παραλία με τους Φοίνικες! Το φαράγγι έχει 

απίστευτη ομορφιά και το τοπίο είναι άγριο. Έχει πλούσια χλωρίδα και πανίδα 

και το ποτάμι χωρίζεται σε πέντε ρυάκια τα οποία ενώνονται και σχηματίζουν 

μικρές λιμνούλες κι έναν τεράστιο καταρράκτη! Καθ' όλη τη διαδρομή θα 

παρατηρήσετε ότι το φαράγγι είναι στενό κι οι βράχοι είναι τεράστιοι και 

γεμάτοι μικρές σπηλιές και χαράκια. Το Κουρταλιώτικο Φαράγγι είναι ένα 

θαύμα της φύσης!  
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Φρατιανό Φαράγγι 
 

Το Φρατιανό Φαράγγι αποτελεί ένα από τα μεγάλα φαράγγια του Νομού 

Ρεθύμνου και διέρχεται παράλληλα με το Κουρταλιώτικο Φαράγγι, διασχίζοντας 

το Ξηρό Όρος. Η είσοδος του βρίσκεται 23km νοτιοανατολικά του Ρεθύμνου 

δίπλα στο χωριό Φρατί και η έξοδος του βρίσκεται κοντά στην έξοδο 

του Κουρταλιώτικου φαραγγιού. 

 

Ο ποταμός που περνάει μέσα από το φαράγγι Φρατί ενώνεται με τον ποταμό του 

Κουρταλιώτη, συνεχίζοντας από κοινού την πορεία τους ως την Πρέβελη. Η 

πορεία μέσα στο φαράγγι γίνεται με τα πόδια, αλλά απαιτείται κολύμπι σε πολλά 

σημεία του κάνοντας το έναν ιδανικό προορισμό για καλοκαιρινό πλατσούρισμα! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.cretanbeaches.com/faraggia/faraggia-rethymn%CE%BFy/faraggi-kourtaliotiko/


 
Φαράγγι Κοτσυφού 
 

 

Εξίσου εντυπωσιακό με το γειτονικό Κουρταλιώτικο αλλά μικρότερο, 

το φαράγγι του Κοτσυφού σχηματίζεται μεταξύ των κορυφών Κουρούπα (984μ.) 

και Κρυονερίτη (1312  μ.). Το μήκος του φτάνει τα 2 χλμ. ενώ η υψομετρική 

διαφορά μεταξύ του ψηλότερου σημείου κατά τη διάβαση και της εξόδου είναι 

390  μέτρα. 

Η τοποθεσία είναι σημαντική από ορνιθολογική άποψη και έχει περισσότερο 

πράσινο από το Κουρταλιώτικο. 

Στη νότια έξοδο του φαραγγιού, στη δυτική πλαγιά, βρίσκεται το ξωκλήσι  του 

Αγίου Νικολάου. Λίγο νοτιότερα, χαμηλά στο βάθος του φαραγγιού βρίσκονται 

τα ερείπια του παραδοσιακού νερόμυλου των "Βαβούρηδων" και δίπλα η 

μικρή παλιά πέτρινη γέφυρα.  Στην ανατολική πλευρά μετά τη βόρεια είσοδο 

κατά τους χειμερινούς μήνες δημιουργείται εντυπωσιακός μικρός καταρράκτης. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Φαράγγι Χελιδονιών  

 
Το Φαράγγι των Χελιδονιών βρίσκεται 33km νότια της πόλης του Ρεθύμνου, 

πολύ κοντά στην διάσημη παραλία της Πρέβελης με το μαγευτικό φοινικόδασος 

και το ποτάμι. Ξεκινάει κοντά στο χωριό Δρύμισκος, διέρχεται σχεδόν 

παράλληλα με το Κουρταλιώτικο φαράγγι (της Πρέβελης) και καταλήγει στην 

παραλία του Δρυμισκιανού Αμμουδίου. Η ονομασία, όπως εύκολα καταλαβαίνει 

κάποιος, προέρχεται από τα χελιδόνια που φτάνουν στην περιοχή το καλοκαίρι. 

Το άγνωστο αυτό φαράγγι δεν έχει νερό το καλοκαίρι, σε αντίθεση με το 

Κουρταλιώτικο, αλλά είναι αρκετά όμορφο για να το επισκεφτείτε. Σε πολλά 

σημεία οι βράχοι είναι κάθετοι και προκαλούν δέος, ενώ η κοίτη του ποταμού 

που ρέει το χειμώνα έχει αρκετό πράσινο. Η πεζοπορία μέσα στο φιδίσιο 

Φαράγγι των Χελιδονιών είναι αρκετά εύκολη και δεν προϋποθέτει ιδιαίτερες 

δεξιότητες, παρόλο που δεν είναι σηματοδοτημένο. 

Μεγάλο τμήμα του φαραγγιού διέρχεται παράλληλα με τον δρόμο που οδηγεί 

στο Αμμούδι, από όπου ξεκινάει το «εύκολο» μονοπάτι για την παραλία της 

Πρέβελης. Για να εντοπίσετε το δρόμο, πρέπει να στρίψετε αριστερά δίπλα στην 

πανέμορφη καμαρωτή γέφυρα που θα συναντήσετε στο δρόμο για τη Μονή 

Πρέβελης. Έτσι, ακόμη κι αν είσαστε τύπος που δε του αρέσουν οι 

μικροταλαιπωρίες, μπορείτε να θαυμάσετε το φαράγγι, σε συνδυασμό με την 

επίσκεψη σας στην Πρέβελη. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.cretanbeaches.com/paralies/rethymn%CE%BF/paralia-preveli/
http://www.cretanbeaches.com/faraggia/faraggia-rethymn%CE%BFy/faraggi-kourtaliotiko/
http://www.cretanbeaches.com/paralies/rethymn%CE%BF/paralia-drimiskianos/
http://www.cretanbeaches.com/m%CE%BFnastiria/m%CE%BFnastiria-rethymn%CE%BFy/monh-prevelh/
http://www.cretanbeaches.com/m%CE%BFnastiria/m%CE%BFnastiria-rethymn%CE%BFy/monh-prevelh/


 

Φαράγγι Κακοπέρατος 

(Άγιος Βασίλειος) 
 

Το φαράγγι Κακοπέρατος βρίσκεται στο χωριό Άγιος Βασίλειος της ομώνυμης 

επαρχίας του Ρεθύμνου. Αποτελεί παραπόταμο του Μέγα Ποταμού 

(Κουρταλιώτη) και όπως λέει και το όνομά του είναι κακό-πέρατος επειδή 

ακριβώς η κοίτη του δεν μπορεί να περαστεί από άνθρωπο. 

Είναι ένα εντυπωσιακό και άγριο φαράγγι του οποίου η διάσχιση απαιτεί σχοινιά 

και τεχνικό εξοπλισμό με τον οποίο εισχωρεί κανείς στα άδυτά του. Έχει νερό 

τους περισσότερους μήνες του χρόνου και δημιουργεί στη μικρή διαδρομή του 7-

8 εντυπωσιακούς καταρράκτες τους οποίους διαδέχονται λιμνούλες με 

πεντακάθαρα τυρκουάζ νερά αρκετά βαθειά και ιδανικά για βουτιές από ψηλά.  

Ίσως κανένα άλλο φαράγγι στην Κρήτη δεν έχει τόσο τυρκουάζ και όμορφα 

νερά. Η έξοδος του είναι στα τελευταία σπίτια του Αγίου Βασιλείου, 

κυριολεκτικά περνάει το ρέμα απ’ τις αυλές των σπιτιών. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Καρινιώτικο Φαράγγι 
 

Περίπου δύο χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το χωριό Καρίνες Ρεθύμνου στην 

περιοχή Φαράγγι, βρίσκεται το μικρό αλλά εντυπωσιακό Καρινιώτικο φαράγγι. 

Το Καρινιώτικο φαράγγι είναι εντελώς άγνωστο όπως και όλη η τριγύρω περιοχή 

που είναι εκτός τουριστικών διαδρομών. 

Παρά το ότι κανείς δεν κάνει τον κόπο να πάει μέχρι εκεί η περιοχή που 

περιβάλλει το φαράγγι είναι μοναδικού φυσικού κάλλους με ένα από τα πιο 

εντυπωσιακά δρυοδάση της Κρήτης με πανάρχαιους εντυπωσιακά μεγάλους 

δρυς. Το Καρινιώτικο φαράγγι είναι από τα ελάχιστα στην Κρήτη που 

σχηματίζονται σε έδαφος Φλύσχη κι όχι σε Ασβεστόλιθο. 

Είναι σχετικά μικρό αλλά δεν υστερεί σε ομορφιά. Έχει σε όλη τη διαδρομή του 

πλατάνια και σφάκες ενώ το χειμώνα και μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού η 

κοίτη του έχει αρκετό νερό. Το νερό στην πορεία του δημιουργεί σε 4-5 σημεία 

όμορφους καταρράκτες που δίνουν μια εξωτική απόχρωση στο τοπίο. Τα νερά 

του φαραγγιού συγκεντρώνονται από την ορεινή λαγκαδιά που έχει σε πολλά 

σημεία πηγές δυτικά του χωριού των Καρινών. Λόγω του ότι το φαράγγι δεν έχει 

σχεδόν πουθενά πολύ στενά τοιχώματα η διάσχισή του δεν απαιτεί σχοινί καθώς 

πάντα υπάρχει εύκολο πέρασμα στο πλάι των καταρρακτών. 

 

 

 

 
 



 
Πρασσανό φαράγγι 

 
Το άγριο Πρασσανό φαράγγι βρίσκεται 10  χλμ. νοτιοανατολικά του Ρεθύμνου. 

Ξεκινώντας από τα νότια του χωριού Πρασσές, προσφέρει μια τρίωρη διαδρομή 

μέσα από θεόρατα εντυπωσιακά τοιχώματα βράχων και μερικές σχετικά 

δύσβατες προσπελάσεις που κάνουν το πέρασμά του εξαιρετικά ενδιαφέρον. Το 

πρασσανό φαράγγι βρίσκεται δίπλα στους γυμνούς λόφους των Γαργάνων. 

Καταλήγει στον Πλατανιά στα ανατολικά της πόλης του Ρεθύμνου. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

ΦΑΡΑΓΓΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 

 

 

 

Ο Νομός Ηρακλείου  έχει πολλά φαράγγια με τα περισσότερα από αυτά να 

διασχίζουν τους πρόποδες του Ψηλορείτη και των Αστερουσίων ορέων. Η 

περιοχή των Αστερουσίων έχει μερικά από τα πιο καταπληκτικά φαράγγια στην 

Ελλάδα, με πιο σημαντικό το Αγιοφάραγγο και τον Μάρτσαλο. Ωστόσο, το 

φαράγγι του Αγίου Νικολάου με το μαγευτικό Δάσος του Ρούβα είναι το πιο 

όμορφο φαράγγι στο νομό Ηρακλείου. Άλλα φαράγγια στο Νομό είναι του 

Αλμυρού και του Καρτερού, κοντά στο Ηράκλειο, το Αστρακιανό, της Άρβης, το 

Κουναβιανό το Ασκιανό, το Κνωσσανό και το Αστρίτσι. 

 

 

 

 



 

Φαράγγι Αγίου Νικολάου (Ρούβας) 
 

 

Το φαράγγι του Αγίου Νικολάου, του Γάφαρη ή του Ρούβα, ορίζεται από τις 

κορυφές Αμπελάκια στα ανατολικά και Σαμάρι στα δυτικά. Πρόκειται για το 

σημαντικότερο φαράγγι του Ψηλορείτη και της κεντρικής Κρήτης και πήρε το 

όνομα του από το ομώνυμο Βυζαντινό εκκλησάκι στη νότια είσοδο 

του. Πρόκειται για ένα οικοσύστημα με πλούσια χλωρίδα και πανίδα, χαράδρες 

και ενδιαφέροντες γεωλογικούς σχηματισμούς. 

 

 

 
 

 

 



 

Βοριζιανό Φαράγγι 

 
Ανατολικά του χωριού Βορίζα, στους πρόποδες του Ψηλορείτη, ξεκινάει ένα 

δασωμένο με πρίνους, άνυδρο φαράγγι που οδηγεί στο οροπέδιο της Νίδας και 

στο Ιδαίον Άντρον. Στην αρχή το φαράγγι είναι αρκετά απότομο με μικρούς 

καταρράκτες και κατακόρυφα πρανή στον κατακερματισμένο ασβεστόλιθο, 

σύντομα όμως ανοίγει διασχίζοντας μια περιοχή με μεγάλους πρίνους και 

πλούσια χλωρίδα στην οποία μπορεί να συναντήσει πολλά ενδημικά φυτά της 

Κρήτης όπως ο δίκταμος (Origanum dictamnus) ή η πετρομάρουλα 

(Petromarulapinnata). Η συνέχεια μπορεί να οδηγήσει τον έμπειρο περιπατητή 

ψηλά στο οροπέδιο της Νίδας. Η διάσχιση του φαραγγιού δεν παρουσιάζει 

δυσκολίες, αλλά είναι πολύ πιθανό να δυσκολευτείτε να βρείτε και να 

ακολουθήσετε το μονοπάτι, χωρίς την καθοδήγηση κάποιου έμπειρου οδηγού. 
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Φαράγγι Άρβης 
 

Υπάρχουν αρκετά μέρη στην Κρήτη που μπορούν πολύ εύκολα να κερδίσουν το 

χαρακτηρισμό ‘’όμορφα’’ αλλά σίγουρα όχι όλα από αυτά θα μπορούσαμε να τα 

χαρακτηρίσουμε ‘’θαύματα’’ της φύσης. Ένα από τα μέρη που δικαιωματικά 

αποτελεί θαύμα της κρητικής φύσης είναι το φαράγγι της Άρβης που σχίζει στα 

δύο το Άρβειον Όρος όπως αποκαλούσαν το βουνό της Άρβης οι προγόνοι μας 

που πάνω του υπήρχε ιερό του Άρβειου Δία. Το φαράγγι της Άρβης μαζί με αυτό 

του Χα αποτελούν τα δύο εντυπωσιακότερα φαράγγια όλης της Κρήτης. 
 

Το φαράγγι της Άρβης βρίσκεται βόρεια του ομώνυμου χωριού (νότια του νομού 

Ηρακλείου κοντά στον Κερατόκαμπο) και είναι σχηματισμένο σε μαζώδη 

ασβεστόλιθο του Όρους Δίκτη. Η είσοδος του βρίσκεται δίπλα στη Μονή του 

Αγίου Αντωνίου και 700μ. από τον ομώνυμο οικισμό. Εκβάλλει στο Λιβυκό 

πέλαγος. 

 

 

 

 

 

 



 
 
Φαράγγι Παναγιάς Κεραλιμενιώτισσας 
στο Καλάμι 
 

 

Το φαράγγι της Παναγιάς (γνωστό κι ως Καλάμι Ι) είναι παράλληλο με το 

Ξεροφάραγγο ή Καλάμι ΙΙ και παίρνει το όνομά του από την πρώην μονή της 

Παναγίας της Κεραλιμενιώτισσας που βρίσκεται στην έξοδό του. Είναι τεχνικό 

φαράγγι μήκους περίπου 600 μέτρων με 6 καταβάσεις, με την ψηλότερη από 

αυτές να είναι περίπου 15 μέτρα. Είναι φαράγγι, με αρκετή βλάστηση, με 

ιδιαίτερη ομορφιά και έχει νερό ως την άνοιξη. Είναι καλά ασφαλισμένο και ο 

χρόνος διάβασής του με τεχνικό εξοπλισμό είναι περίπου 1:30 ώρα. 

 

 

 

 

 

 



 

Φαράγγι Μύντρη 

   

 

Το φαράγγι του Μύντρη (ή Μίντρη) ξεκινάει κοντά στο χωριό Φίλιπποι της 

Μεσαράς και καταλήγει στο λιμάνι του Τσούτσουρα, αφού διανύσει απόσταση 

6km. Είναι πολύ ανοικτό φαράγγι, χωρίς κάθετα τοιχώματα, ξηρό το καλοκαίρι 

και πολύ εύκολο για πεζοπορία. Δίπλα στον ποταμό συναντάμε ίχνη από 

αρχαίους οικισμούς, που ξεκινούν από την μινωική εποχή. 

 

 

  

 

 



 

Φαράγγι Τρυπητής (Αστερούσια) 

 

  

Το φαράγγι της Τρυπητής σχίζει τα Αστερούσια Όρη στην μέση και καταλήγει 

στην ομώνυμη παραλία της Τρυπητής, μετά από μια εντυπωσιακή διαδρομή σε 

χωματόδρομο. Το όνομα του το παίρνει από την πανέμορφη εκκλησία της 

Παναγίας της Τρυπητής, που είναι κτισμένη μέσα στο βράχο. Η αντίθεση του 

ήρεμου τοπίου της παραλίας με το τριγύρω άγριο ορεινό τοπίο είναι μοναδική. 

Όταν φτάσετε στην παραλία θα αντικρύσετε μια μεγάλη ήρεμη ακρογιαλιά, με 

πεντακάθαρο ψιλό χαλικάκι και σκούρα πράσινα νερά. Στη παραλία υπάρχουν 

μερικά αλμυρίκια, αρκετά μέτρα από τη θάλασσα, στα οποία μπορείτε να 

στήσετε τη σκηνή σας. Επίσης, η παραλία προστατεύεται στα δυτικά από το 

μικρό ακρωτήριο Φύλακας, πάνω στο οποίο υπάρχουν πολλές σπηλιές. 

 

  

 

  

 



 

Φαράγγι Έλιγκα στην Έμπαρο 

 
Το φαράγγι του Έλιγκα είναι ένα μνημείο φυσικής ομορφιάς και βρίσκεται στη 

δυτική πλάγια της κορυφής του βουνού Κούπα της οροσειράς Δείκτη, κοντά στο 

χωριό Μηλιαράδω στην Έμπαρο. Είναι ουσιαστικά ένας ψηλός καταρράκτης με 

εννέα καταβάσεις, ιδανικός για canyoning, και με απίστευτους γεωλογικούς 

σχηματισμούς. Η υψομετρική διαφορά εισόδου – εξόδου είναι περίπου 230m. 

 

 

 

 

 



 

Κνωσανό Φαράγγι 

 
Το Κνωσανό Φαράγγι (ή φαράγγι της Αγ. Ειρήνης) αποτελεί φυσική συνέχεια 

του όρους του Γιούχτα. Εκτείνεται νότια των Αρχανών (Άγιος Μάμας), διατρέχει 

τον οικισμό των Αρχανών στη θέση Κάτω Μύλος, την περιοχή Μυριστή, 

την Καρυδακιανή υδατογέφυρα, και  την υδατογέφυρα της Αγίας Ειρήνης 

(Σπήλια) . Στη συνέχεια το φαράγγι διέρχεται από την περιοχή Μυριστή, όπου 

υπάρχει ο βιολογικός σταθμός των Αρχανών, κάτω από τον Γιούχτα, και 

συνεχίζει (παράλληλα με τον δρόμο Σύλλαμος - Αρχάνες) μέχρι την πανέμορφη 

Καρυδακιανή υδατογέφυρα. Δίπλα στην υδατογέφυρα υπάρχει η ερειπωμένη 

εκκλησία της Παναγίας της Καρδιώτισσας, ανάμεσα σε ψηλά κυπαρίσσια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Γωνιανό Φαράγγι 
 

Μεταξύ Σκλαβόκαμπου και ρήγματος Τυλίσου – Γέργερης (δυτικά των Κορφών) 

σχηματίζεται μέσα στους ασβεστόλιθους το φαράγγι των Γωνιών. Το Γωνιανό 

φαράγγι είναι η μοναδική δίοδος που συνδέει τον Σκλαβόκαμπο και τις Γωνιές 

με την Τύλισο .Το μήκος του είναι 3 χλμ. και είναι φαρδύ σχετικώς και 

ευθύγραμμο. Πλησιάζοντας όμως προς την έξοδο (στο σημείο όπου υπάρχει το 

Μνημείο πεσόντων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στον δρόμο προς Γωνιές), το 

φαράγγι στρίβει απότομα προς τα νότια και πριν βγει από την ασβεστολιθική 

μάζα ακολουθεί ακανόνιστη και απότομη πορεία. 

 

 

 

 

 

http://www.520greeks.com/wp-content/uploads/2013/06/goniano-faraggi.jpg
http://www.520greeks.com/wp-content/uploads/2013/06/goniano-faraggi.jpg


 
 

Αστρακιανό Φαράγγι (Καρτερού) 
 

 

 

Το Αστρακιανό φαράγγι ή φαράγγι του Καρτερού βρίσκεται στο νομό 

Ηρακλείου ανατολικά της πόλης. Έχει συνολικό μήκος 21,5 χλμ και ξεκινάει από 

το χωριό Κάτω Αστρακοί. Σε όλη τη διαδρομή κυλάει το ποτάμι του Καρτερού 

όπου και καταλήγει στον Καρτερό, μια τουριστική περιοχή με όμορφη παραλία. 

Μέσα στο φαράγγι λειτουργούσαν κάποτε 10 νερόμυλοι και ντόπιοι ψαράδες 

ψάρευαν χέλια κι έπιαναν καβούρια. Ένα καταπράσινο μονοπάτι με μικρές 

λιμνούλες και μικρούς καταρράκτες, θαυμάσιοι σχηματισμοί στα πετρώματα, 

δίνουν την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σ' έναν τόπο μαγικό.  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

ΦΑΡΑΓΓΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

 

 

 

 
Ο Νομός Λασιθίου έχει το πιο επικίνδυνο φαράγγι στην Ελλάδα, που ονομάζεται 

Χα. Σε αυτό υπάρχει ένας πανύψηλος καταρράκτης 215m. Το επιβλητικό 

Φαράγγι των Νεκρών στην Κάτω Ζάκρο και το Φαράγγι των Κόκκινων 

Πεταλούδων είναι μερικά από τα σημαντικότερα φαράγγια του Λασιθίου. Άλλα 

αξιοσημείωτα φαράγγια είναι το Λαμνώνι, τα Περιβολάκια (Καψά), οι Πεύκοι 

και η Λάπηθος. 

 

 

 

 



 

Φαράγγι του Χα 

 

Το Χα είναι ένα φαράγγι στην ανατολική πλευρά του νησιού της Κρήτης στην 

Ελλάδα. Βρίσκεται στο νομό Λασιθίου κοντά στο Κάτω χωριό, στη δυτική 

πλαγιά του βουνού Θρυπτή, βόρεια της Ιεράπετρας. Η είσοδός του που είναι 

μόλις τρία μέτρα, βρίσκεται σε υψόμετρο 370μ. και ως την έξοδο κατηφορίζει 

και καταλήγει σε υψόμετρο 140μ.. Γενικά διαθέτει πολύ στενά τοιχώματα, με 

πλάτος μόλις λίγα εκατοστά. Προς το τέλος του φαραγγιού χύνεται ένας μεγάλος 

καταρράκτης ύψους 215  μέτρων. Αν και υπάρχουν πολλές διαφορετικές εκδοχές 

για την προέλευση του ονόματός του, αυτή που υπερισχύει είναι ότι προέρχεται 

ετυμολογικά από το ρήμα "χάσκω" που σημαίνει δημιουργώ χάσμα, άνοιγμα. 

Θεωρείται ένα από τα αγριότερα φαράγγια της Ελλάδας και ένα από τα πιο 

δύσκολα για διάσχιση, αλλά ένα από τα 10 ομορφότερα σε όλη την Ευρώπη. Το 

φαράγγι διαθέτει πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Οι μικρές λίμνες αποτελούν 

σημαντικούς υδροβιότοπους για πολλά μεταναστευτικά πουλιά, αλλά και για 

μόνιμα πουλιά και θηλαστικά . 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C


 

 
Φαράγγι Μέσωνα 
 

 

Το φαράγγι του Μέσονα (ή Μέσωνα) βρίσκεται στις βόρειες πλαγιές των όρεων 

της Θρυπτής, κοντά στο Καβούσι Ιεράπετρας και στο χωριό Άβγος. Είναι ένα 

μικρό φαράγγι μήκους 4χλμ 

Το φαράγγι συνδέει το Οροπέδιο της Θρυπτής με τη περιοχή του Καβουσίου. 

Για να βρείτε την έξοδο του φαραγγιού του Μέσονα, πρέπει να ακολουθήσετε 

τον δρόμο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Αζοριά, στα ανατολικά του 

χωριού. Μετά από το ξωκλήσι της Αγ. Κυριακής αρχίζει το μονοπάτι, που 

ανηφορίζει στα πλάγια του φαραγγιού. 
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Φαράγγι Ρίχτη 
 

Το φαράγγι του Ρίχτη βρίσκεται στο Νομό Λασιθίου, στην βόρεια πλευρά, 

ανάμεσα στον Αγ. Νικόλαο και τη Σητεία. Ξεκινάει λίγο έξω από το χωριό Έξω 

Μουλιανά και καταλήγει στην ομώνυμη παραλία του Ρίχτη, ανατολικά από το 

χωριό Καλαβρό. Το συνολικό μήκος της διαδρομής είναι περίπου 3 χιλιόμετρα 

και η υψομετρική διαφορά εισόδου και εξόδου είναι περίπου 350 μέτρα. Το 

φαράγγι ακόμα και το καλοκαίρι έχει αρκετό νερό,  το  οποίο αξιοποιείται από 

δεξαμενή. 

  

Το φαράγγι μπορεί να το διασχίσει κανείς σε τρεις με τέσσερις ώρες με τα πόδια. 

Η διαδρομή ξεκινά από το πέτρινο τοξωτό γεφύρι του Λαχανά (19ος αιώνας) το 

οποίο έχει και μια τραγική ιστορία. Εκεί κατά την ανταλλαγή τον πληθυσμών 

(Ελλάδας –Τουρκίας), λέγεται ότι οι χριστιανοί σκότωσαν τους Τούρκους της 

περιοχής, οι οποίοι προσπαθούσαν να κατέβουν στην Σητεία, για να φύγουν με 

καράβια για την Τουρκία. 

Η διαδρομή συνεχίζεται σε ένα κατάφυτο τοπίο μέσα στο ποτάμι, μια όαση στην 

Ανατολική Κρήτη. Το βουνό πραγματικά σε ορισμένα σημεία είναι πολύ πάνω 

από το κεφάλι σας. Τα πλατάνια, οι πικροδάφνες και οι φασκομηλιές είναι 

αμέτρητα, και οι μυρωδιές από τα αρωματικά φυτά εναλλάσσονται συνέχεια. Το 

αποκορύφωμα βέβαια όλων είναι ο πανέμορφος καταρράκτης ύψους 20μ. που 

σχηματίζει μια υπέροχη λιμνούλα. Ο καταρράκτης έχει νερό ακόμη και το 

καλοκαίρι! Εντυπωσιακή επίσης παρουσία – αποτύπωμα του παρελθόντος – 

είναι οι παλιοί νερόμυλοι.  

 

 

 



 

Φαράγγι Κουδουμή 
 

Το φαράγγι του Κουδουμή βρίσκεται περίπου 27km δυτικά της Σητείας, κοντά 

στο χωριό Τουρλωτή. Το φαράγγι είναι προσβάσιμο με τα πόδια, ωστόσο έχει έξι 

μικρά ανεβάσματα που χρειάζονται μικρή προσοχή.  

Το φαράγγι του Κουδουμή ονομάζεται και φαράγγι Τουρλωτής, καθώς η έξοδος 

του βρίσκεται κοντά στην Τουρλωτή και η είσοδος του στο μικρό οροπέδιο του 

Μονοκαρά, μερικά χιλιόμετρα νοτιότερα. Εντύπωση προκαλούν οι σχηματισμοί 

των βράχων, όπως και η ανθισμένη φύση την άνοιξη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Φαράγγι Τσιγκούνη 
 

Η έξοδος του φαραγγιού του Τσιγκούνη βρίσκεται 1km δυτικά του χωριού 

Σφάκα Σητείας, πάνω σε μια απότομη στροφή του κεντρικού δρόμου που ενώνει 

την Κεντρική Κρήτη με τη Σητεία. Ο ποταμός που διέρχεται μέσα από το 

φαράγγι πηγάζει από το οροπέδιο Μονοκαρά και είναι «τσιγκούνης», αφού 

κατεβάζει γενικά λίγο νερό το χειμώνα. 

Ανηφορίζοντας από την έξοδο του κοντά στη Σφάκα, αρχικά συναντάμε μια 

ρεματιά κατάφυτη με πρίνους, ελιές και θυμάρια. Αφού καταφέρουμε να 

περάσουμε τα συρματοπλέγματα που έχουν βάλει βοσκοί για να μη φεύγουν τα 

κοπάδια τους, περπατάμε μέσα στην κοίτη του φαραγγιού. 

Σε πολλά σημεία υπάρχουν μεγάλοι βράχοι που εμποδίζουν την ομαλή μας 

διέλευση και πρέπει να σκαρφαλώσουμε. Μετά από μισή ώρα πορείας, τα 

κροκαλοπαγή πετρώματα διαδέχεται συμπαγής ασβεστόλιθος και τα τοιχώματα 

στενεύουν πολύ, κάνοντας το τοπίο πολύ επιβλητικό. 

Σε μερικά σημεία υπάρχουν καταρράκτες (σπάνια με νερό το χειμώνα), τους 

οποίους πρέπει να σκαρφαλώσουμε, προτιμότερο με τη βοήθεια κάποιου άλλου. 

Με λίγη προσπάθεια, μπορούμε να ανακαλύψουμε ένα πολύ όμορφο φαράγγι 

που είναι άγνωστο ακόμη και στους ντόπιους. Στα τελευταία μέτρα της 

ανάβασης γίνεται πολύ ανηφορικά και περνάει από ένα πανέμορφο μέρος με 

πολύ στενά τοιχώματα, τον Στενό Πόρο, πριν καταλήξει στα 1000m υψόμετρο 

στο διάσελο της Ασκορδαλιάς. 

 

 

 

 

 

http://www.cretanbeaches.com/hrisimes-plir%CE%BFf%CE%BFries/poleis/poli-sitia/


 

Φαράγγι Περβολακίων 
 

Το άγριο και επιβλητικό φαράγγι του Καψά βρίσκεται 8-9km ανατολικά του 

Μακρύγιαλου και 33km ανατολικά της Ιεράπετρας. Το φαράγγι ονομάζεται και 

φαράγγι των Περβολακίων, καθώς η βορεινή του είσοδος αρχίζει από το 

απομονωμένο γραφικό χωριό Περβολάκια. Δίπλα στο χωριό βρίσκεται το 

πανέμορφο χωριό Πέζουλος, στο οποίο αξίζει να περπατήσετε. Η έξοδος του 

βρίσκεται δίπλα στο Μοναστήρι του Καψά, στο Λιβυκό Πέλαγος, όπου υπάρχει 

και μια πανέμορφη ήρεμη παραλία με βότσαλα. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.cretanbeaches.com/paralies/lasithi/paralia-makrigialos/
http://www.cretanbeaches.com/m%CE%BFnastiria/m%CE%BFnastiria-lasithi%CE%BFy/moni-kapsa-goudouras/
http://www.cretanbeaches.com/paralies/lasithi/paralia-moni-kapsa/


 

Φαράγγια Απίδι και Γούδουρα 

 
Στο απώτερο και ξηρότερο άκρο της Κρήτης στο παραλιακό χωριό Γούδουρας 

Σητείας συναντάμε μια σειρά από τέσσερα φαράγγια μοναδικής ομορφιάς. Το 

ανατολικότερο από αυτά τα φαράγγια, ονομάζεται Αμμουδοσέλια και είναι το 

μεγαλύτερο όλων και το πλέον εντυπωσιακό (είναι γνωστό κι ως Φαράγγι 

Γούδουρα). Στην ουσία αποτελεί τη συνέχεια και το κάτω τμήμα του πολύ 

μεγάλου Απιδιανού φαραγγιού.Το Απιδιανό Φαράγγι ξεκινάει από τα χωριά 

Μέσα και Έξω Απίδι Σητείας και καταλήγει στον εγκαταλελειμμένο οικισμό 

Σαμακίδι. Από το Σαμακίδι το φαράγγι συνεχίζει ως το Γούδουρα ως Φαράγγι 

Αμμουδοσέλια. Παρά το μικρό του μήκος, το φαράγγι του Γούδουρα κρύβει στα 

σπλάχνα του ένα από τους πλέον άγνωστους και μη φωτογραφημένους 

θησαυρούς της Κρήτης.  

Είναι εντυπωσιακά στενό σε όλο του το μήκος και σε κάποιο σημείο σχηματίζει 

ένα όμορφο βράχο-γέφυρα κάτω από τον οποίο περνάμε. Η αραιή βλάστηση που 

το χαρακτηρίζει αποτελείται κυρίως από σφάκες, πρίνους, αγριελιές, χαρουπιές, 

σκίνους και λυγαριές.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Φαράγγι του Χαυγά(Kαλαμαύκα) 
 

 Το φαράγγι του Χαυγά βρίσκεται πολύ κοντά στο χωριό Καλαμαύκα, σε 

απόσταση 12km από την πόλη της Ιεράπετρας. Με το ίδιο όνομα υπάρχουν κι 

άλλα φαράγγια στην Κρήτη, όπως το φαράγγι του Χαυγά στο Οροπέδιο 

Λασιθίου.  

Το φαράγγι είναι ιδιαίτερα όμορφο και με χαρακτηριστικούς βραχώδεις 

σχηματισμούς, οι οποίοι οφείλονται σε σπάνια γεωλογικά χαρακτηριστικά. Σε 

πολλά σημεία οι βράχοι φιλοξενούν «εικαστικές» δημιουργίες της φύσης που 

σμίλεψαν στο πέρασμα του χρόνου ο άνεμος και το νερό. Είναι σχετικά μικρό σε 

μήκος και η πεζοπορία μέσα στην κοίτη του ποταμού του είναι πολύ εύκολη, 

ακόμη και για αρχάριους. 

Το υψόμετρο της περιοχής είναι περίπου 500m, ευνοώντας την ανάπτυξη ενός 

πανέμορφου πευκοδάσους. Δυστυχώς, το φαράγγι και η γύρω περιοχή έχει καεί 

αρκετές φορές από πυρκαγιές, με αποτέλεσμα να έχει συρρικνωθεί η έκταση του 

πευκοδάσους στο φαράγγι. Παρόλα αυτά, αξίζει να το επισκεφτείτε και σίγουρα 

θα σας κάνουν εντύπωση τα μικρά πεύκα που ξεφυτρώνουν ανάμεσα στα βράχια, 

θυμίζοντας μπονσάι. Το βάθος του φαραγγιού φτάνει τα 300 m. Σε ένα σημείο 

δύο σχιστοί βράχοι σχηματίζουν μια είσοδο αλλεπάλληλων σπηλαίων, τα οποία 

χρησιμοποιήθηκαν ως κρυψώνα στη γερμανική κατοχή από τους Κρητικούς 

αντάρτες και τους συμμάχους. Η περιοχή έχει ονομαστεί «Κινέζικο Τοπίο», λόγω 

των μικρών μετεώρων με τα μπονσάι. Κοντά στο φαράγγι μπορείτε να 

επισκεφτείτε το χωριό της Καλαμαύκας με τις ταβέρνες και τα τρεχούμενα νερά. 

Επίσης κοντά υπάρχει ένα αρχαίο ελαιοτριβείο αλλά και οι εκκλησίες του Αγίου 

Ιωάννου και Αγίου Αντωνίου. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cretanbeaches.com/hrisimes-plir%CE%BFf%CE%BFries/poleis/poli-ierapetras/
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Downloads/Downloads/το%20φαράγγι%20του%20HYPERLINK%20%22http:/www.cretanbeaches.com/faraggia/faraggia-lasithi%25CE%25BFy/faraggi-havga/%22ΧαυγάHYPERLINK%20%22http:/www.cretanbeaches.com/faraggia/faraggia-lasithi%25CE%25BFy/faraggi-havga/%22%20στο%20Οροπέδιο%20Λασιθίου


 

 

Φαράγγι Σαρακίνας 
  

Δυτικά της Ιεράπετρας και σε απόσταση 16  χιλιομέτρων βρίσκεται το 

παραδοσιακό χωριό των Μύθων. Σε μικρή απόσταση από αυτό αρχίζει το 

φαράγγι της Σαρακίνας, το οποίο καταλήγει κοντά στο Μύρτος. 

To μήκος του φαραγγιού φτάνει το 1.5km και το πλάτος του κυμαίνεται μόλις 

μεταξύ 3 και 10  μέτρων, με ελάχιστα σημεία να το ξεπερνούν. Τα τοιχώματα 

φτάνουν σε ύψος τα 150m,  γεγονός που κάνε το στενό αυτό φαράγγι επιβλητικό. 

Στο φαράγγι ρέει ο ποταμός Κρυοπόταμος, όλο το χρόνο. 

Οι ντόπιοι το ονομάζουν και φαράγγι του Σαραντάπηχου. Κατά το μύθο ο 

Σαραντάπηχος (γίγαντας, γιος του Δία) περνώντας από το βουνό έσκυψε για να 

πιει νερό από το ποτάμι. Η μακριά του γενειάδα έσχιζε το βουνό στα δύο και 

δημιουργήθηκε το φαράγγι. 

Το φαράγγι είναι πλούσιο σε βλάστηση, πουλιά και γάργαρα νερά. 

 

 

 
 

 

http://www.cretanbeaches.com/paralies/lasithi/paralia-myrtos-ierapetra/


 

Φαράγγι Κριτσάς 

 

Το φαράγγι της Κριτσάς ξεκινάει κοντά στο γραφικό χωριό της Κριτσάς,  9.5km 

νοτιοδυτικά του Αγίου Νικολάου και καταλήγει στο χωριό Τάπες. Έχει μήκος 

13km και σε μερικά σημεία το πλάτος του φτάνει μόλις το 1.5m. 

Είναι εύκολα προσβάσιμο με ελάχιστα σημεία που θα πρέπει να σκαρφαλώσετε 

σε κάποιους βράχους. Η μόνη περίοδος που δεν μπορείτε να περάσετε είναι όταν 

έχει βρέξει αρκετά και υπάρχουν μεγάλες κολύμπες στο φαράγγι, που κλείνουν 

τα περάσματα. 

Η είσοδος του κοντά στην Κριτσά είναι εντυπωσιακή, καθώς το βουνό σκίζεται 

στα δύο και δημιουργείται το στενό πέρασμα του Χαυγά. Εκτός από το κύριο 

μονοπάτι που βρίσκεται δίπλα στο πέτρινο γεφύρι της Κριτσάς, υπάρχει κι ένα 

δεύτερο που ξεκινάει μέσα από το χωριό. 

Σε ένα σημείο κοντά στην αρχή υπάρχει ένας μεγάλος βράχος, τον οποίο 

μπορείτε να σκαρφαλώσετε εύκολα. Από εκεί το φαράγγι γίνεται πιο 

εντυπωσιακό, με πολύ στενά περάσματα και ψηλούς τοίχους. Είναι ένα 

αριστούργημα της φύσης, το οποίο αξίζει να επισκεφτείτε ειδικά την άνοιξη, 

όταν έχουν ανθίσει τα λουλούδια και υπάρχει λίγο νερό. 

 

 

 

 
  

 

 



 

Φαράγγι Χαυγά (οροπέδιο Λασιθίου) 

 
Το Φαράγγι του Χαυγά είναι ένα όμορφο φαράγγι, το μοναδικό μεγάλο φαράγγι 

στο Οροπέδιο Λασιθίου (Μην το συγχέετε με το ομώνυμο φαράγγι κοντά στην 

Καλαμαύκα). Το πέρασμά όλου του μήκους του μέσα από την κοίτη είναι 

δύσκολο, καθώς σε ένα σημείο η πορεία διακόπτεται από μια μεγάλη κολύμπα με 

νερό (ωστόσο υπάρχει μονοπάτι από το πλάι). 

Το φαράγγι μεταφέρει το νερό από το Οροπέδιο Καθαρό στο Οροπέδιο 

Λασιθίου. Ανοίγεται μεταξύ των υψωμάτων Καθάριος Λάκκος (1197) και 

Κεφάλα (1269). Έχει μήκος γύρω στα 3-4  km και σε ορισμένα σημεία οι 

πλευρές υψώνονται σχεδόν κατακόρυφα σε μεγάλο ύψος, ενώ στην έξοδο του 

ανοίγει αρκετά και βλέπουμε στο πλάι μεγάλες σαύρες. 

Το τοπίο μέσα στο φαράγγι είναι πραγματικά παρθένο αφού, όντας σχετικά 

άγνωστο, είναι ελάχιστοι αλλά και τυχεροί όσοι αποφασίζουν να το 

επισκεφθούν. Εάν αποφασίσετε να το διασχίσετε, ακολουθήστε την συνηθέστερη 

πορεία, δηλαδή ανάποδα, μπαίνοντας από την έξοδο του. Η έξοδος είναι δίπλα 

στην λιμνοδεξαμενή του Αγίου Γεωργίου, πολύ κοντά στο χωριό του Αγ. 

Κωνσταντίνου του Οροπεδίου Λασιθίου. Μέσα στο Χαυγά ζουν πολλά είδη 

ζώων και πτηνών συναποτελώντας πλούσιο οικοσύστημα με σημείο αναφοράς τη 

μικρή φυσική λίμνη του. 

 

 

   

http://www.cretanbeaches.com/faraggia/faraggia-lasithi%CE%BFy/faraggi-havga-kalamafka/
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http://www.cretanbeaches.com/hrisimes-plir%CE%BFf%CE%BFries/%CE%9Fr%CE%BFpedia-kai-pediades/oropedio-lassithiou/


 

 

Φαράγγι Χοχλακίων 
 

Το Φαράγγι των Χοχλακιών βρίσκεται 8 χλμ νότια του Παλαίκαστρου στα 

ανατολικά της Κρήτης. Για την είσοδο του φαραγγιού περνάτε μέσα από το 

χωριό Χοχλακιές και ακολουθείτε ένα πολύ στενό δρομάκι που οδηγεί σε μια 

εκκλησία. Το φαράγγι έχει μήκος περίπου 3 χλμ και η διαδρομή έχει διάρκεια 1,5 

ώρα. Μέσα στο φαράγγι υπάρχει ρυάκι, παράλληλα με το μονοπάτι, το οποίο 

είναι γεμάτο νερό τους περισσότερους μήνες του χρόνου. Η θέα που θα 

αντικρίσετε καθ' όλη τη διάρκεια της πεζοπορίας σας, θα σας καθηλώσει με τους 

απόκρημνους και ψηλούς βράχους να σας κυκλώνουν δεξιά κι αριστερά και τα 

όμορφα αλλά λιγοστά δέντρα που έχουν φυτρώσει κυριολεκτικά μέσα στα 

βράχια. Κάποια από αυτά, ύστερα από πιθανές κατολισθήσεις, κρέμονται στον 

αέρα και κρατιούνται μονάχα από κάποιες ρίζες τους στα βράχια! Αυτό που σε 

αφήνει άναυδο δεν βρίσκεται μέσα στο φαράγγι. Στο τέλος της διαδρομής 

αντικρίζεις μπροστά σου μια καταγάλανη και παρθένα παραλία, την 

παραλία Καρούμες. Κρυστάλλινα νερά, ψιλό χαλικάκι, απίστευτο τοπίο! Η 

τέλεια ανταμοιβή ύστερα από την πεζοπορία. Στην παραλία Καρούμες μπορεί 

κανείς να ψαρέψει, να κατασκηνώσει και περάσει ώρες ξεκούρασης και 

απομόνωσης. Εκεί θα συναντήσετε και πηγές με γλυκό νερό και καλαμιές.   
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Υπάρχουν αναρίθμητα φαράγγια στην Κρήτη, ορισμένα απ' αυτά πάρα πολύ 

γνωστά, ωστόσο τα περισσότερα φαράγγια παραμένουν άγνωστα στον πολύ 

κόσμο, και  συνήθως τα γνωρίζουν όσοι ζουν ή κατάγονται από εκεί. αλλά όχι 

λιγότερο εντυπωσιακά κι όμορφα. 

Τα φαράγγια παρέχουν τη δυνατότητα για ευκολότερη πεζοπορία, ιδίως τους 

καλοκαιρινούς μήνες, οπότε δεδομένων των ψηλών θερμοκρασιών της εποχής 

είναι πολύ ευκολότερο να κατέβεις ένα φαράγγι παρά να ανέβεις ένα βουνό . 

Τα φαράγγια στην Κρήτη είναι ένα θέμα που δύσκολα καλύπτεται στο σύνολο 

τους. 

Eμείς   ενδεικτικά επιλέξαμε από κάθε νομό του νησιού μας τα πιο σημαντικά. 

 Είμαστε σίγουροι   ότι υπάρχουν και αλλά γιατί η Κρήτη μας διαθέτει άφθονη 

άγρια ομορφιά. Το μόνο που χρειάζεται από μας είναι διάθεση και χρόνος για να 

την εξερευνήσουμε. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 


