
[1] 
 

1o ΕΠΑΛ  ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 

ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΤΟΜΕΑΣ:ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

« ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΠΟΥ ΖΩ» 

Η περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδος βρίσκεται 30χλμ νότια του Ηρακλείου και 

αποτελείται περίπου από 70-73 χωριά. Ένα από αυτά τα χωριά είναι και ο τόπος  

που κατοικώ και ονομάζεται ΓΑΡΙΠΑ. 

Η Γαρίπα έχει 500 μόνιμους κατοίκους και είναι το μοναδικό χωριό, που έχει σχέδιο 

πόλεως και αυτό της δίνει μία άλλη χάρη αφού ο κάθε κάτοικος έχει την δυνατότητα 

χώρου και άνεσης στο σπίτι του. Οι κάτοικοι ασχολούνται κατά πλειοψηφία με την γη 

και αυτό σημάνει μεγάλες καλλιέργειες σε ελαιόδεντρα, αμπέλια και την καλλιέργεια 

της πατάτας, που φημίζεται  για την γεύση της εξαιτίας των άριστων χωμάτων της 

περιοχής. Σαν εναλλακτικό τουρισμό προτείνεται ο αγροτικός αλλά και ο περιηγητικός 

αφού υπάρχουν τοποθεσίες για περιπάτους. 

 Στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου που το σημείο φαίνεται ότι έχει ενδιαφέρον σαν 

τόπος κατασκήνωσης υπάρχει χώρος για Οικογενειακό Τουρισμό σε οργανωμένο 

κάμπινγκ.  

Η Γαρίπα διαθέτει πολιτιστικό σύλλογο που αναλαμβάνει κατά καιρούς διάφορες 

δραστηριότητες. Μια από τις εκδηλώσεις είναι αυτή η «γιορτή της Πατάτας» που 

γνωρίζει μεγάλη επιτυχία την περίοδο του καλοκαιριού και συγκεκριμένα τον μήνα 

Ιούλιο. Στην γιορτή της πατάτας  προσφέρονται εδέσματα με κύριο υλικό την πατάτα 

και άλλα νόστιμα πιάτα. 

Όμως κοντά στο χωριό Γαρίπα, μόλις 17χλμ νότια αυτού, υπάρχει μια από της 

ομορφότερες παραλίες ο « Τσούτσουρος». Υπάρχουν 7 τουριστικά καταλύματα για 

τους Τουρίστες που ενδιαφέρονται για τον θαλάσσιο Τουρισμό.Ο «Τσούτσουρος» 

διακρίνεται για την ιδιαίτερη άγρια ομορφιά και τα πεντακάθαρα γαλανά νερά του 

Λιβυκού πελάγους. Εκτός από το θαλάσσιο μπάνιο στα καταγάλανα νερά οι 

Τουρίστες μπορούν να απολαύσουν και ψάρεμα, αφού η περιοχή έχει πολλά ψάρια. 

Διαθέτει  επίσης αρχαιολογικά ευρήματα όπως είναι το σπήλαιο της Ειλειθυίας. Το 

σπήλαιο της Ειλειθυίας στον Τσούτσουρο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιερά 

σπήλαια της Κρήτης. Στην Ειλειθυία, θεά του τοκετού και προστάτιδα των εγκύων 

γυναικών και των μικρών παιδιών, αφιερώθηκαν αντικείμενα όχι μόνο ντόπια αλλά 

και πολλά εισηγμένα από τη Συροπλαιστίνη και την Αίγυπτο. Η αρχαιολογική 

σκαπάνη έφερε στο φως μοναδικά αντικείμενα από την Παλαιοανακτορική περίοδο 

έως και τους Ρωμαϊκούς χρόνους. Το σπήλαιο είναι όμορφο με σταλακτίτες, κολόνες 

και λιμνούλες. Στο κέντρο περίπου του σπηλαίου υπάρχει ορθογώνιος βωμός γύρω 

από δύο κυλινδρικούς σταλαγμίτες που μοιάζουν με τις μορφές ενός άνδρα και μιας 

γυναίκας. 
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Λίγα χιλιόμετρα από τον Τσούτσουρο υπάρχει ένα μικρό λιμανάκι και ένας μικρός 

οικισμός σχεδόν ξεχασμένος που ονομάζεται «Μαριδάκι».Το Μαριδάκι είναι από τα 

λίγα μέρη στην Κρήτη όπου η πρόσβαση με τα πόδια είναι πολύ πιο γρήγορη από ότι 

με το αυτοκίνητο. Πράγματι, αν έρθετε στον  Τσούτσουρα, μπορείτε να περπατήσετε 

ως το Μαριδάκι μέσα από ένα υπέροχο και καλοφτιαγμένο μονοπάτι (20') που 

διασχίζει ένα φανταστικό άγριο τοπίο με χαρουπιές, σπηλιές, ξερούς βοσκότοπους 

και εκπληκτική θέα στη θάλασσα. Μάλιστα, μια από τις σπηλιές έχει συνδεθεί με 

ιστορίες μυστηρίου και μεταφυσικού, όπως κι όλη η περιοχή του Τσούτσουρα. Αξίζει 

να ρωτήσετε κάποιον ντόπιο να σας πει για τις ιστορίες αυτές. Η σπηλιά του 

"μυστηρίου" λέγεται Δρακοσπηλιά και βρίσκεται στο μέσο της απόστασης. Όταν την 

δείτε δεν σας γεμίζει το μάτι, ίσως και να μην την δείτε. Έχει δύο χαρουπιές έξω από 

την μικρή είσοδο της κι ένα κόκκινο σημάδι. Μετά την είσοδο η σπηλιά μεγαλώνει και 

έχει μεγάλο βάθος. Αν μπείτε μέσα μπορεί να σας φοβίσουν οι νυχτερίδες. 

Παραμέσα υπάρχει ένα πολύ στενό πέρασμα, πίσω από το οποίο λένε ότι όποιος 

πέρασε δεν ξαναγύρισε, ίσως λόγω ηφαιστειακών αναθυμιάσεων . Εδώ ακριβώς 

κρύβεται το μυστήριο της σπηλιάς και γι αυτό η είσοδος επισκεπτών απαγορεύετε 

χωρίς ειδική άδεια. Πιστεύεται ότι πίσω από το πέρασμα υπάρχει ένας αμύθητος 

θησαυρός και βρίσκεται ο τάφος κάποιου μεγάλου βασιλιά. Ο βασιλιάς αυτός είναι ο 

Σαρπηδόνας (της Λυκίας), ο οποίος λένε είναι συντηρημένος σε μέλι. Οι ντόπιοι λένε 

ότι στο σημείο που αρχίζει και φαίνεται ο Τσούτσουρας (Στροφή Τσούτσουρου), αν 

πάτε με βάρκα το ηλιοβασίλεμα θα δείτε μέσα στο νερό τον τρούλο μιας εκκλησίας, 

που προέρχεται από τη χαμένη πολιτεία της βασίλισσας Αχέντρας. 

Από όσα αναφέρω παραπάνω στη Γαρίπα και στα γύρω χωριά υπάρχουν αρκετά 

Τουριστικά καταλύματα και η περιοχή μπορεί να γίνει προορισμός για Περιηγητικό 

τουρισμό καθώς υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης των Τουριστών και νοτιότερα 

στα χωριά Βιάννο και Άρβη με ωραίες διακοπές, γραφικά καφενεία και ταβέρνες με 

παραδοσιακά σπιτικά εδέσματα. Επίσης οι Τουρίστες μπορούν να συνδυάσουν στον 

τόπο μου και τον Τουρισμό περιπέτειας, αφού μπορούν να κάνουν περιπλανήσεις –

εξερευνήσεις στα σπήλαια της περιοχής. 

Επίσης η περιοχή έχει και ορεινές εκτάσεις όπου οι επισκέπτες Τουρίστες 

απολαμβάνουν και θα συνεχίσουν να διαβαίνουν τα δύσβατα μονοπάτια ,να κάνουν 

αναρρίχηση και ορειβασία. 

Ο θαλάσσιος Τουρισμός έρχεται πρώτος στην λίστα των Τουριστών για την σπάνια 

ομορφιά των παραλιών της περιοχής καθώς και ο Αγροτικός αφού μπορούν να 

επισκεφτούν τα αγροκτήματα της περιοχής, να συμμετέχουν στο φύτεμα και την 

καλλιέργεια πατάτας. 

Αγαπώ και φροντίζω τον τόπο μου και ελπίζω η  αύξηση της Τουριστικής κίνησης 

στην Ελλάδα, να οδηγήσει σε αύξηση  του Τουρισμού και στον τόπο μου την 

«Γαρίπα» και τα γύρω ψαροχώρια. 


