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<<ΤΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ ΟΡΗ>> 

 

Τα Αστερούσια βρίσκονται στο νότιο ανατολικό τμήμα του νομού Ηρακλείου και εκτείνονται 

από το βορά προς το νότο στο Δήμο Ν.Καζαντζάκη.  

Οι πανέμορφες παραλίες , ο Τσούτσουρας , το Μαριδάκι, ο Άγιος Νικήτας (που θα αναφερθώ 

αργότερα) και οι Τρεις εκκλησίες ανήκουν στα Αστερούσια. Τα Αστερούσια εκτείνονται σε μία 

έκταση 204.000 στρεμμάτων και έχει 7.000 μόνιμους κατοίκους.  

Ο Δήμος Αστερουσίων αποτελείτε από πολλά χωριά, όπως είναι ο Αχεντριάς, ο Πύργος, το 

Τεφέλι, το Χαράκι, το Μεσοχωρίο, τα Πραιτώρια και άλλα. Το κάθε χωριό έχει την δική του 

ιστορία και ιδιαιτερότητα π.χ.στην  Εθία  είναι ένας παραδοσιακός οικισμός, αλλά και το σπίτι 

ενός γέροντα μοναχού που έχει μετατραπεί σε μουσείο, επίσης στο χωρίο των «Παρανυμφίων» 

έχει ένα αξιόλογο  λαογραφικό μουσείο. Επίσης Γραφικότατο με πολλά ποτάμια και εναλλαγές 

από βράχια και δάση είναι  το φαράγγι του Αμπά.  

Στα Αστερούσια μπορεί κάποιος να κάνει τουρισμό ειδικά ένας άνθρωπος που αγαπά την φύση 

και την ησυχία. Επιπρόσθετα μπορεί να κάνει ορειβασία στα καταπληκτικά βουνά και φυσικά  

να θαυμάσει την θέα. 

 Ακόμα διεξάγονται αγώνες  αυτοκινήτων ανάμεσα στα χωριά Αχεντριάς-Μεσοχωριό, αλλά και 

αγώνες ποδηλασίας στα ορεινά βουνά των Αστερουσίων. Όπως προείπα όλα τα χωριά έχουν 

την δική τους ιδιαιτερότητα, εγώ όμως θα αναφερθώ στο χωρίο που κατάγομαι και που ζω 

μέχρι σήμερα. 

Είναι ο Αχεντριάς, έχει υψόμετρο 680 μέτρα και είναι ένα χωριό, που ακόμα και σήμερα 

κρατάει τα έθιμα και τις παραδόσεις. Υπάρχουν παραδοσιακοί φούρνοι που ζυμώνουν μέχρι 

και σήμερα γυναίκες το ψωμί, ένα ψωμί αλλιώτικο από τα άλλα. Επίσης έχει μάντρες-

αγροκτήματα όπου παρασκευαζονται τα καταπληκτικά τυριά, οι κρητικές  μυζήθρες και η 

ονομαστή  φέτα Αχεντριά. Σ’αυτό το χωριό ανήκει και ο Άγιος Νικήτας , ένα σπηλαίο που έχει 

πλούσια ιστορία και μαγεύει λόγω της τοποθεσίας στην οποία είναι κτισμένος. Εκεί στην 

παραλία κάπου στα βράχια είναι τα πέταλα του Αγίου Νικήτα. 



 Τέλος λίγο πιο πάνω από το μοναστήρι στην τοποθεσία "Τουρκόβιγλες" έχει φτιαχτεί ένα ηρώο 

εις μνήμη των πεσόντων κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου σε μάχη με τα 

Γερμανικά στρατεύματα. Οι Αχεντριανοί στους αγωνιζόμενους μάλιστα, έχουν εκδόσει και 

βιβλίο. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες όχι μόνο για τον Αχεντριά αλλά και για τα υπόλοιπα 

χωρία των Αστερουσίων που πραγματικά αξίζει κάποιος να τα επισκεφτεί γιατί είμαι σίγουρη 

ότι θα μαγευτεί και θα θέλει να τα επιστεφτεί πάλι. 

 Η βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Δημητρίου αποτελεί επίσης αξιόλογο αξιοθέατο. Στην περιοχή του 

Άγιου Νικήτα όπου είναι η εκκλησία βρίσκεται και φοινικόδασος, το δεύτερο σε σημασία και 

έκταση, μετά το Βάι που βρίσκεται στο Νομό Λασιθίου. 

 Άλλοι ναοί του χωριού είναι αυτοί της Κοίμησης της Θεοτόκου, του Αγίου Χαραλάμπους και του 

Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Στις 6 Αυγούστου εορτάζεται με πανηγύρι στον Αχεντριά η 

Μεταμόρφωση του Σωτήρα. 

Στην περιοχή του χωριού υπάρχουν πολλά σπήλαια μεταξύ των οποίων ο Αρχοντόσπηλιος στη 

θέση Άγιος Νικήτας (Γιαλός) και ο Χοιρόσπηλιος με ενδιαφέροντα λιθωματικό διάκοσμο. 

Δάση, φαράγγια, όρη, θάλασσα, αγώνες δρόμου, αγροκτήματα, εκκλησίες παραδοσιακοί 

οικισμοί, καλό φαγητό, κάνουν το χωριό του Αχεντριά, ένα δημοφιλή προορισμό εναλλακτικού 

Τουρισμού, και ειδικότερα Θρησκευτικού, Αθλητικού, Περιπέτειας, Ιστορικού και Αγροτικού 

Τουρισμό. 
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