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1Ο   ΕΠΑΛ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ  

ΚΑΡΑΝΔΙΝΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ  

ΤΟΜΕΑΣ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

« ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ» 

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδος βρίσκεται στο Νομό Ηρακλείου με έδρα του την σημερινή 

κωμόπολη, το Αρκαλοχώρι. Το όνομα του προέρχεται από τη λέξη «άρκαλος» της κρητικής 

διαλέκτου η οποία σημαίνει ασβός, ένα σαρκοφάγο ζώο που η παρουσία του «πλημμύριζε» 

την περιοχή.  

Ο σημερινός Δήμος περιλαμβάνει 34 δημοτικά διαμερίσματα, με ξεχωριστή ιστορία και 

ποικίλα στοιχεία τουρισμού το καθένα. Αρχικά, το Αρκαλοχώρι προσελκύει αρκετό κόσμο 

χάρη στο αρχαιολογικό σπήλαιο του προφήτη Ηλία ή αλλιώς Σαρανταυγά. Ο θρύλος λέει ότι 

το όνομα Σαρανταυγάς προέρχεται από την κότα με τα σαράντα χρυσά αυγά που βρισκόταν 

στο βαθύτερο σημείο του σπηλαίου. Ένα σπήλαιο το οποίο χρησιμοποιούταν ως χώρος 

λατρείας περίπου το 2.500 π.Χ (μάλλον πολεμικής θεότητας). Επίσης , υποστηρίζεται πως  

στο σπήλαιο υπήρχαν κοιτάσματα χαλκού, καθώς στο μέλλον οι αρχαιολόγοι εκτός από τα 

όπλα βρήκαν κομμάτια ακατέργαστου χαλκού. Υπογραμμίζεται πως το σπήλαιο 

γκρεμίστηκε από σεισμό  αλλά  με τις ανασκαφές  βρέθηκαν  κάποια ευρήματα που κάνουν 

τους ειδικούς να υποθέτουν ότι εκεί υπήρχε ορυχείο χαλκού.Λόγω των παραπάνω 

ευρημάτων, μνημείων θρησκευτικής κληρονομιάς και παραδοσιακούς οικισμούς μπορεί το 

Αρκαλοχώρι να συνδυάσει, Ιστορικό Τουρισμό με στοιχεία πολιτιστικού χαρακτήρα, 

Θρησκευτικό Τουρισμό, Ορεινό Τουρισμό και Τουρισμό Περιπέτειας. 

Προχωρώντας προς την  βορεινή πλευρά του Αρκαλοχωρίου συναντάμε το «Αρχοντικό», 

έναν οικισμό, στο οποίο βρίσκεται ο βυζαντινός ναός του Μιχαήλ Αρχαγγέλου, ιστορικό 

μνημείο και κοιμητήριο. Ένας ναός που ξεχωρίζει για την βυζαντινή διαρρύθμιση του, 

εφόσον το κάθετο κλίτος του είναι υψηλότερο από το κύριο. Επίσης περιλαμβάνει καμάρες 

με κορώνες και τοιχογραφίες της κρητικής τεχνοτροπίας, που χρονολογείται ανάμεσα σε 

14ο και 15ο  αιώνα. Ο ναός αυτός είναι επισκέψιμος και προσελκύει πολλούς επισκέπτες–

τουρίστες καθ’ όλη  την διάρκεια του έτους.  

 Μετά από το «Αρχοντικό» υπάρχει το χωριό « Χουμέρι». Στο «Χουμέρι» βρίσκεται βρύση 

με πόσιμο νερό πηγής, που κατεβαίνει από το βουνό. Οι επισκέπτες - τουρίστες και οι 

κάτοικοι από τα κοντινά χωριά, επισκέπτονται συχνά τη βρύση, απολαμβάνοντας την 

γαλήνη της φύσης και το φυσικό πόσιμο νερό. Προχωρώντας από το «Χουμέρι, μερικά 

χιλιόμετρα πιο κάτω βρίσκεται το χωριό «Βόνη» με το ξακουστό μοναστήρι της Αγίας 

Μαρίνας. Το μοναστήρι αυτό γιορτάζει στις  17 Ιουλίου και το επισκέπτονται πλήθος 

προσκυνητών από όλη την Ελλάδα, καθώς θεωρείται ένα από τα ποιο θαυματουργά 

μοναστήρια της περιοχής. Επίσης το μοναστήρι φιλοξενεί κάθε χρόνο, πλήθος  πιστών 

στους  ιδιόκτητους ξενώνες του. Στο μοναστήρι γίνεται ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια 

της Κρήτης που διαρκεί περίπου μία εβδομάδα. 
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 Κατεβαίνοντας προς την νότια πλευρά του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, βρίσκεται ο οικισμός   

« Γάσι». Το Γάσι , είναι ένας μικρός παραδοσιακός οικισμός που φημίζεται για την 

οικονομική ακμή της παλαιότερης εποχής. 

 Βγαίνοντας από το χωρίο συναντάμε τους  παλιούς ανεμόμυλους τα εργοστάσια της 

παλαιάς εποχής. Οι Τουρίστες επισκέπτονται  το χωριό «Γάσι» διαβάζοντας στους 

Τουριστικούς οδηγούς για την οικονομική άνθιση της εποχής και φωτογραφίζοντας τα 

ερείπια των παλαιών ανεμόμυλων. Στην συνέχεια, ένα χιλιόμετρο έξω από το «Γάσι», 

βρίσκεται η «Μουσούτα» η οποία φιλοξενεί, βενετσιάνικη κρήνη ενός λιονταριού. Η 

βενετσιάνικη κρήνη στην άκρη της κεντρικής πλατείας του χωριού  συμβάλει στην σύγχρονη 

αναδόμησή του.  

Επιπροσθέτως, στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος υπάρχουν σύγχρονα φράγματα στο Ίνι, τα 

Πάρτιρα και τις Αμουργιέλλες. Σκοπός των φραγμάτων είναι, η ύδρευση της περιοχής, η 

δημιουργία υδροβιότοπων και περιβαλλοντικών διαδρομών, αλλά και η ανάδειξη των 

παραδοσιακών οικισμών, των γεωλογικών ρηγμάτων που ανέφερα παραπάνω ώστε να 

προσελκύσουν Τουρίστες στα πλαίσια του Οικολογικού Τουρισμού. Πράγματι, με τον  καιρό 

κατόρθωσαν την επίτευξη των στόχων τους, καθώς όχι μόνο συμβάλουν θετικά στο 

περιβάλλον αλλά και προσελκύουν αρκετούς τουρίστες, φυσιολάτρες οι οποίοι 

επισκέπτονται την περιοχή με απώτερο όφελος την ψυχική και σωματική ευεξία. 

Ένα αρχαίο μνημείο ακόμη, που προσελκύει πολλούς επισκέπτες κυρίως την καλοκαιρινή 

περίοδο είναι ο «Κάστελος», ο οποίος βρίσκεται νότια του Δήμου, στον «Τσούτσουρο». Μία 

φημισμένη πόλη της αρχαιότητας με δικό της νόμισμα, η οποία χαρακτηρίζεται για την 

οργάνωση καλλιτεχνικών και αθλητικών αγώνων τα ελληνιστικά χρόνια. Στον Καστέλο, 

επίσης, υπάρχουν τα ερείπια του «Castel  Belvendere», όπου σύμφωνα με το θρύλο 

υπήρχαν 100 εκκλησίες, από τις οποίες έχουν βρεθεί μόνο οι 99.  Η τελευταία εκκλησία 

κρύβει όπως λέει η παράδοση, αμύθητους θησαυρούς καθώς και την  «τρύπα του Αράπη» , 

όπου μία φορά το χρόνο, παρουσιάζει τον αμύθητο θησαυρό του, για να τον απλώσει στον 

ήλιο να λιαστεί. Εδώ οι Τουρίστες συνδυάζοντας  τον Ιστορικό Τουρισμό με την  μυθολογία 

την καταπληκτική θέα του τοπίου, απολαμβάνουν μια μορφή εναλλακτικού Τουρισμού που 

τους ανανεώνει, τους απομακρύνει από την ρουτίνα της καθημερινότητας  και τους κάνει 

να ζήσουν το παραμύθι. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, αντιλαμβανόμαστε ότι τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου 

Μινώα Πεδιάδος παρέχουν ποικίλα στοιχεία τουρισμού. Βεβαίως, υπάρχουν και άλλα 

στοιχεία σε δημοτικά διαμερίσματα, τα οποία βασίζονται στον θρησκευτικό τουρισμό 

κυρίως της βυζαντινής εποχής τα οποία δεν αναφέρονται διότι επισημάνονται τα 

σημαντικότερα.  

Συνοψίζοντας ο Δήμος Μινώα Πεδιάδος φιλοξενεί μεγάλο ποσοστό επισκεπτών- Τουριστών 

χάρη στα αρχαιολογικά , πολιτιστικά και θρησκευτικά στοιχεία που βρίσκονται σ΄ αυτόν. 

Επομένως, σας προσκαλούμε στο φιλόξενο Δήμο μας να περιηγηθείτε στα αξιοθέατα, να 

γνωρίσετε τα μυστικά του πολιτισμού μας και να απολαύσετε τους υπέροχους κρητικούς 

μεζέδες πίνοντας το κρητικό ποτό « την ρακί».                                                                   

                              


