Βραβευμένοι οικισμοί
του Ρεθύμνου

Η επιλογή των καθαρότερων οικισμών του
Ν. Ρεθύμνης γίνεται από ειδική Επιτροπή με βάση ένα
σύνολο κριτηρίων που αφορούν τόσο στους ίδιους
τους οικισμούς όσο
και στις περιοχές γύρω απ’ αυτούς.
Τα κριτήρια αυτά είναι:

Η γενική εικόνα του οικισμού
Η αισθητική των κτισμάτων
Η ανάδειξη των παραδοσιακών στοιχείων
Η ανάδειξη του λαϊκού πολιτισμού και της παράδοσης
Οι υποδομές για την εξυπηρέτηση των κατοίκων
Οι υποδομές για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών
Η απουσία χωματερών, λυμάτων, χοιροστασίων κλπ.
Η απουσία αυθαιρέτων και αντιαισθητικών κατασκευών
Η ποιότητα και σήμανση του οδικού δικτύου
Η ποιότητα της διαχείρισης των απορριμμάτων του οικισμού
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Αρχαία Ελεύθερνα

(Δήμος Αρκαδίου)

2005

2006

2007

2008

Το χωριό Αρχαία Ελεύθερνα (Πρινές) ονομάστηκε έτσι
λόγω της γειτνίασής του με τον αρχαιολογικό χώρο της
Ελεύθερνας, έναν από τους σημαντικότερους της Κρήτης.
Οι ανασκαφές του Πανεπιστημίου Κρήτης στην ευρύτερη
περιοχή έχουν φέρει στο φως πλήθος ευρημάτων. Ιδιαίτερα
κοντά στη θέση του οικισμού έχει ανασκαφεί μέρος της
πόλης σε όλες τις χρονολογικές της φάσεις, από τα προϊστορικά έως και τα παλαιοχριστιανικά χρόνια. Στη θέση
Πυργί έχουν αποκαλυφθεί τμήματα ρωμαϊκών κτιρίων, ενώ
στη θέση Ορθή Πέτρα έχει έρθει στο φως νεκρόπολη των
γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων. Στο νεκροταφείο του
χωριού σώζεται ο βυζαντινός ναός του Σωτήρα Χριστού
που χρονολογείται τον 12ο αι. Τα τελευταία χρόνια γίνονται
κάθε καλοκαίρι σημαντικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
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Αμνάτος

(Δήμος Αρκαδίου)

2005
Η Αμνάτος έχει 147 κατοίκους και είναι χτισμένη σε ωραία
λοφώδη τοποθεσία, στο δρόμο προς την ιστορική Μονή
Αρκαδίου. Στο χωριό σώζονται ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά στοιχεία ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει
το θύρωμα του αναστηλωμένου ενετικού μεγάρου των
Sanguinazzo στην πλατεία του χωριού. Στο τύμπανο
σώζεται το επίγραμμα: INITIUM SAPIENTIE TIMOR DOMINI
(ΑΡΧΗ ΣΟΦΙΑΣ ΦΟΒΟΣ ΚΥΡΙΟΥ). Στην Αμνάτο λειτουργεί
λαογραφικό Μουσείο με την εποπτεία του τοπικού Εκπολιτιστικού συλλόγου ενώ σύντομα πρόκειται να λειτουργήσει
το “Δημοτικό Μουσείο Ιστορίας Ελληνικής Εκπαίδευσης”.
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Λαγκά

(Δήμος Γεροποτάμου)

2005

2006

2007

2009

Η Λαγκά είναι χτισμένη στην κορυφή ενός λόφου και έχει
71 κατοίκους. Στο χωριό διασώζονται αρκετά σπίτια της
περιόδου της Βενετοκρατίας καθώς και μεταγενέστερα
με αποτέλεσμα να διατηρείται ως τις μέρες μας η αρχιτεκτονική του φυσιογνωμία. Ο αναστηλωμένος ναός της
Υπαπαντής της Θεοτόκου ήταν παλιότερα το καθολικό
της Μονής της «Οσίας Παρθένου Μαρίας». Στο Δημοτικό
Σχολείο στεγάζεται από το 1993 η λαογραφική συλλογή
Λαγκάς. Κοντά στο χωριό, σε περιοχή εξαιρετικής φυσικής
ομορφιάς, σώζεται σε καλή κατάσταση η «Ελληνική Καμάρα», γέφυρα ελληνιστικών χρόνων.
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Καλαμάς

(Δήμος Γεροποτάμου)

2005
Ο Καλαμάς είναι ένας μικρός οικισμός του Μυλοποτάμου
χτισμένος σε θέση με πανοραμική θέα. Το χρώμα του
οικισμού χαρακτηρίζεται από το πλήθος των βενετσιάνικων αρχιτεκτονικών στοιχείων που απαντώνται σε κάθε
βήμα. Από το χωριό, που διακρίνεται επίσης για το όμορφο
φυσικό του περιβάλλον διέρχεται το Ευρωπαϊκό μονοπάτι
Ε4. Στο μέσον του οικισμού βρίσκεται ο πολύ σημαντικός
βυζαντινός ναός του Αγίου Γεωργίου. Ο ναός, που είναι
εγγεγραμμένος σταυροειδής με τρούλο, θα πρέπει να ταυτιστεί με τον καθεδρικό ναό της επισκοπής Καλαμώνος. Οι
τοιχογραφίες του νάρθηκα, κομνήνειας τεχνοτροπίας, τον
χρονολογούν στο 12ο αι.
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Μελιδόνι

(Δήμος Γεροποτάμου)

2006
Το ιστορικό χωριό Μελιδόνι είναι ένα από τα σημαντικά
χωριά του Δήμου Γεροποτάμου. Η ύπαρξή του είναι
συνδεδεμένη με το σπήλαιο (Γεροντόσπηλιος) που
βρίσκεται κοντά στο χωριό. Η ανασκαφική έρευνα που
διενεργείται έχει βεβαιώσει ότι το σπήλαιο δεν έπαψε να
χρησιμοποιείται και να αποτελεί λατρευτικό κέντρο από
τα πρώιμα νεολιθικά χρόνια έως και τα ρωμαϊκά. Σύμφωνα
με επιγραφική μαρτυρία είναι συνδεδεμένο με τη λατρεία
του Ερμή. Το σπήλαιο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο και
στα νεώτερα χρόνια, κυρίως δε στην τουρκοκρατία όταν
370 κάτοικοι του Μελιδονίου πολιορκημένοι από τους
Τούρκους πέθαναν από ασφυξία μέσα στο σπήλαιο τον
Ιανουάριο του 1834. Στο ηρώο που βρίσκεται στον πρώτο
θάλαμο του σπηλαίου φυλάσσονται τα οστά τους. Το
σπήλαιο είναι επισκέψιμο.
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Αγυιά

(Δήμος Κουλούκωνα)

2005

2006

Η Αγυιά είναι κτισμένη στη ρίζα της κορυφής Διοματάς που κυριαρχεί πάνω από τον οικισμό που έχει 308
κατοίκους. Στο χωριό, που έχει έντονο παραδοσιακό
χρώμα, υπάρχουν οι ανακαινισμένες εκκλησίες του
Αγίου Νικολάου, της Αγίας Αναστασίας και της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Κοντά στο χωριό βρίσκεται και ο
τοιχογραφημένος ναός του Αγίου Φωτίου που χρονολογείται τον 14ο αι. Στην Αγυιά, έξω από τον οικισμό,
λειτουργούν ακόμη καρβουνοκάμινα, μια παραδοσιακή ασχολία στην οποία οι κάτοικοι της περιοχής
θεωρούνται ειδικοί.

9

Γαράζο

(Δήμος Κουλούκωνα)

2007
Το Γαράζο, πρωτεύουσα του Δήμου Κουλούκωνα, είναι
χτισμένη στους πρόποδες του Ψηλορείτη απέναντι από τα
Ταλαία Όρη όπως είναι επίσης γνωστός ο Κουλούκωνας.
Πρόκειται για μια μικρή πόλη που φιλοξενεί δημόσιες
υπηρεσίες, τράπεζες και καταστήματα. Ο παλιός οικισμός
του Γαράζου με τα στενά σοκάκια, τα φρεσκοβαμμένα
σπίτια και τις κρήνες διακρίνεται για την γραφικότητά του.
Η εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου της οποίας η πρόσοψη μιμείται το καθολικό της Μονής Αρκαδίου αποτελεί
σημαντικό αξιοθέατο. Στο Γαράζο λειτουργεί Λαογραφικό
Μουσείο ενώ κάθε χρόνο διοργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις με το γενικό τίτλο «Ταλαία», καθώς και η φημισμένη Γιορτή Κίτρου που αποτελεί το βασικό αγροτικό προϊόν
της περιοχής.
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Σπήλι

(Δήμος Λάμπης)

2006

2009

Το Σπήλι, έδρα του Δήμου Λάμπης , είναι μια όμορφη
κωμόπολη χτισμένη στους πρόποδες του Κέντρους, στη
σκιά ενός τεράστιου βράχου. Η γραφικότητά του, οι ταβέρνες και τα καταστήματά του με παραδοσιακά προϊόντα
το έχουν κάνει σημαντικό τουριστικό κέντρο. Οι κρήνες
με τις λεοντοκεφαλές από τις οποίες τρέχει συνεχώς νερό
είναι από τα πλέον φωτογραφημένα μέρη της Κρήτης και
αποτελούν το πιο χαρακτηριστικό σημείο του. Στο Σπήλι,
που αποτελεί έδρα της Μητρόπολης Λάμπης και Σφακίων,
υπάρχουν και οι τοιχογραφημένες βυζαντινές εκκλησίες
του Αγίου Γεωργίου, της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα και
της Κοίμησης της Θεοτόκου.
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Αργυρούπολη

(Δήμος Λαππαίων)

2008

Η Αργυρούπολη, η αρχαία Λάππα, είναι ένα όμορφο χωριό
γεμάτο ίχνη αρχαίου αλλά και νεώτερου πολιτισμού. Μέσα,
αλλά και γύρω από το χωριό υπάρχουν ανασκαμμένα
τμήματα της αρχαίας πόλης, ρωμαϊκά κατάλοιπα, ενετικά
κτίσματα με υπέροχα θυρώματα και βυζαντινές εκκλησίες.
Η περιοχή είναι φημισμένη για τις πηγές της Αγίας Δύναμης,
ένα κατάφυτο μέρος με νερά να κυλούν από κάθε σημείο.
Εδώ μπορεί κανείς να ξαποστάσει σε μία από τις ταβέρνες
που εξυπηρετούν τους εκατοντάδες επισκέπτες. Στην δροσερή τοποθεσία Πέντε Παρθένες συνυπάρχουν η ομώνυμη
βυζαντινή εκκλησία, πλήθος ανασκαμμένων ρωμαϊκών
τάφων και ένας τεράστιος πλάτανος, αδιαμφισβήτητο
μνημείο της φύσης.
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Κούφη

(Δήμος Λαππαίων)

2008
Η Κούφη, ένα μικρό χωριό του Δήμου Λαππαίων, είναι
κτισμένο σε λόφο με εντυπωσιακή θέα προς όλες τις
κατευθύνσεις. Τα τελευταία χρόνια πολλά σπίτια και
κοινόχρηστοι χώροι ανακαινίζονται, αναδεικνύοντας
τον παραδοσιακό χαρακτήρα του χωριού. Στο χωριό και
γύρω απ’ αυτό υπάρχουν πολλές εκκλησίες, ξωκλήσια και
βενετσιάνικα λείψανα. Παρά την σχετικά απομονωμένη
θέση της η Κούφη έχει γίνει δημοφιλής τα τελευταία χρόνια
σαν αποτέλεσμα της έντονης δραστηριότητας σε πολλούς
τομείς του πολιτιστικού συλλόγου του χωριού. Ένα από τα
πνευματικά παιδιά της Κούφης είναι και ο μεγάλος Ρεθεμνιώτης λογοτέχνης Γιάννης Δαλέντζας.
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Κάτω Βαλσαμόνερο

(Δήμος Νικηφόρου Φωκά)

2005

2006

2008

Στα βόρεια της παλιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου-Χανίων
στους πρόποδες του λόφου Νήποι με θέα το νοτιά και με
πληθυσμό που φτάνει τους 223 κατοίκους, είναι χτισμένο
το Κάτω Βαλσαμόνερο. Από τη θέση Στέρνες ξεπροβάλλει
μπροστά στα μάτια του επισκέπτη ένα συγκλονιστικό τοπίο:
ο χανιώτικος κάμπος, το Κρητικό Πέλαγος, τα Λευκά Όρη, ο
Ψηλορείτης. Το χωριό, που κατά την παράδοση αποτελεί το
αρχαιότερο της Κρήτης, υπήρξε κέντρο αντίστασης κατά τη
διάρκεια της γερμανικής κατοχής με ορμητήριο το φημισμένο σπήλαιο «Βασιλέ» στα νότια του οικισμού. Κόσμημα
του χωριού αποτελεί ο συντηρημένος ναός του Αγίου Ιωάννη με τοιχογραφίες που χρονολογούν το μνημείο στις αρχές
του 14ου αι. Ξεχωρίζει η σπάνια απεικονιζόμενη σκηνή
της βρεφοκτονίας. Σώζεται επίσης ένα τμήμα του ναού της
Παναγίας στο κέντρο του χωριού.
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Ρούστικα

(Δήμος Νικηφόρου Φωκά)

2005

Τα Ρούστικα είναι ένα όμορφο κεφαλοχώρι με 310 κατοίκους και είναι κτισμένο σε αμφιθεατρική θέση, πνιγμένη στο πράσινο. Αναφέρεται πρώτη φορά το 1577 και
διατηρεί μέχρι σήμερα την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του
φυσιογνωμία. Στο κέντρο του χωριού βρίσκεται η Κοίμηση
της Θεοτόκου, ναός του 1380 με τοιχογραφίες στο βόρειο
κλίτος. Στα ΝΑ του χωριού βρίσκεται η Μονή Προφήτη
Ηλία η ανέγερση της οποίας, σύμφωνα με τις επιγραφικές μαρτυρίες, ξεκίνησε το 1637. Η Μονή διαδραμάτισε
σημαντικό ρόλο σ΄ όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας
λειτουργώντας σαν σχολείο και συμμετέχοντας στους
επαναστατικούς αγώνες. Στη Μονή λειτουργεί μουσείο. Στα
Ρούστικα επίσης λειτουργεί ιδιωτικό μουσείο Ελληνικών
παραδοσιακών ενδυμασιών.
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Μούντρος

(Δήμος Νικηφόρου Φωκά)

2007

Το Μούντρος είναι ένας οικισμός του δήμου Νικηφόρου
Φωκά με ιδιαίτερη προσωπικότητα και χρώμα. Το χωριό
είναι διάσπαρτο με μικρά διαβατικά και σοκάκια ξεχωρίζει
όμως το βενετσιάνικο μέγαρο που διαθέτει θαυμάσιο θύρωμα με επιγραφή από την Αινειάδα του Βιργιλίου. Υπάρχει
η άποψη ότι το συγκεκριμένο θύρωμα μιμείται εκείνο της
ανατολικής, κεντρικής εισόδου της Φορτέτσας. Εντυπωσιάζουν επίσης οι ναοί του Αγίιου Νικολάου και των Αγίων
Αναργύρων. Κοντά στο χωριό απλώνεται το Μουντριανό
φαράγγι ενώ πιο δυτικά αξίζει να επισκεφθεί κανείς τον
εγκαταλειμμένο παραδοσιακό οικισμό Νησί και να περιηγηθεί ανάμεσα στα ερειπωμένα κτίσματα.
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Χρωμοναστήρι

(Δήμος Ρεθύμνης)

2005

2007

2008

2009

Το Χρωμοναστήρι είναι ένας όμορφος οικισμός χτισμένος στους πρόποδες του Βρύσινα και έχει πληθυσμό 358
κατοίκους. Κτίσματα με βενετσιάνικα αρχιτεκτονικά στοιχεία είναι διάσπαρτα στο χωριό ωστόσο το πιο σημαντικό από αυτά είναι η επονομαζόμενη Villa Clodio, ένα θαυμάσιο αρχοντικό που έχει αναστηλωθεί και στεγάζει το
μουσείο του Στρατού Ξηράς. Κοντά στο Χρωμοναστήρι
βρίσκεται η Παναγία Κερά, εικονογραφημένη βυζαντινή
εκκλησία στο σχήμα του ελεύθερου σταυρού με τρούλο,
του 11ου αι. Στην περιοχή Περδίκη Μετόχι βρίσκεται ο
Άγιος Ευτύχιος, μια ακόμη σπουδαία βυζαντινή εκκλησία,
επίσης του 11ου αι.
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Πρασσές

(ΔήMος Ρεθύμνης)

2007

2009

Οι Πρασσές είναι κτισμένες στις ΒΔ υπώρειες του Βρύσινα
σε υψόμετρο 340μ. σε ένα καταπράσινο τοπίο. Το χωριό
αποτελεί μια πρόσμιξη βενετσιάνικης,τούρκικης και κρητικής αρχιτεκτονικής που δημιουργεί ένα ιδιαίτερα γραφικό
συγκερασμό. Νότια του χωριού πάνω στον επαρχιακό δρόμο Ρεθύμνου – Αμαρίου σώζεται μια εντυπωσιακή γέφυρα
των αρχών του 20ου αι. Εκείνο ωστόσο που κάνει φημισμένες τις Πρασσές είναι το ομώνυμο φαράγγι στα ανατολικά
του χωριού. Το φαράγγι χαρακτηρίζεται από τα πανύψηλα
τοιχώματά του και είναι αρκετά δύσκολο στη διάσχισή του
που συνιστάται να γίνεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
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Αμάρι

(Δήμος Συβρίτου)

2005
Το χωριό Αμάρι έχει 222 κατοίκους και είναι χτισμένο στην
ομώνυμη κοιλάδα στους πρόποδες του βουνού Σάμιτος.
Παλιότερα ήταν πρωτεύουσα της Επαρχίας Αμαρίου (Νεύς
Αμάρι). Το χωριό κοσμείται με ενετικά και νεοκλασικά
κτίσματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το κωδωνοστάσιο του ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που
είναι χτισμένο στην κορυφή βραχώδους εξάρματος. Στη
περιφέρεια του οικισμού σώζονται δυο πολύ σημαντικές
τοιχογραφημένες βυζαντινές εκκλησίες, η Αγία Άννα και η
Κερά Παναγιά. Η πρώτη χρονολογείται στις αρχές του 13ου
αι. και είναι η παλιότερη χρονολογημένη εκκλησία της Κρήτης. Η δεύτερη χτίστηκε στα ερείπια εκκλησίας του 13ου
αι. και τοιχογραφήθηκε κατά την πρώιμη ενετοκρατία. Και
οι δυο εκκλησίες είναι συντηρημένες. Στο χωριό υπάρχει
Λαογραφικό Μουσείο.
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Απόστολοι

(Δήμος Συβρίτου)

2005
Αυτός ο όμορφος οικισμός είναι αμφιθεατρικά κτισμένος
στις πλαγιές ενός λόφου, πνιγμένου στη βλάστηση και έχει
άπλετη θέα. Η ιστορία του Απόστολων πηγαίνει πολλούς
αιώνες πίσω, το 260 μ.Χ., όταν οι Ρωμαίοι καταδίωκαν τους
Άγιους Δέκα. Αυτό το γεγονός έδωσε και το όνομα στο
χωριό που σήμερα έχει να επιδείξει ένα ζωντανό παρόν και
ένα υπέροχο φυσικό τοπίο. Εδώ στεγάζεται το δημαρχείο
του Δήμου Συβρίτου ενώ ο οικισμός Αγ. Φωτεινή εξελίσσεται σε δυναμικό κέντρο της περιοχής. Η συντηρημένη
εκκλησία του Αγίου Νικολάου, που αποτελεί τον κοιμητηριακό ναό του χωριού, είναι μονόκλιτη βασιλική με τοιχογραφίες που τη χρονολογούν στον 14ο αι. Βυζαντινές είναι και
οι εκκλησίες του Αγίου Σπυρίδωνα μέσα στο χωριό και του
Αγίου Ονουφρίου στη Γέννα.
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Μέρωνας

(Δήμος Συβρίτου)

2008
Ο Μέρωνας είναι χτισμένος σε υψόμετρο 600μ. σε καταπράσινη θέση με σπουδαία θέα προς την κοιλάδα του
Αμαρίου. Το χωριό έχει όμορφα σοκάκια, κρήνες και
πλήθος εκκλησιών. Η πιο φημισμένη απ’ όλες και κείνη που
εκφράζει καλύτερα την βυζαντινή κληρονομιά του Μέρωνα είναι η τρίκλιτη εκκλησία της Παναγίας στο κέντρο του
Χωριού. Πρόκειται για κτίσμα του 14ου αι. με σπουδαίες
τοιχογραφίες. Σημαντική είναι επίσης και η εκκλησία του
Αγίου Νικολάου του 13ου αι. στα νότια του χωριού. Στο
Μέρωνα υπάρχει πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα
ξεχωρίζουν όμως τα σατυρικά αποκριάτικα δρώμενα που
συγκεντρώνουν πλήθος κόσμου απ’ όλο το νομό.
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Μύρθιος

(Δήμος Φοίνικα)

2005
Το χωριό είναι κτισμένο στη νότια πλαγιά του υψώματος
Κουρούπα σε αμμφιθεατρική θέση που του προσφέρει
μοναδική θέα προς τον κόλπο του Πλακιά και το Λιβυκό Πέλαγος. Αναφέρεται πρώτη φορά το 1583 με 87 κατοίκους,
αριθμός που σήμερα φτάνει τους 235. Μέσα στον οικισμό
βρίσκεται ο μικρός τοιχογραφημένος ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Ανάμεσα στις τοιχογραφίες κυριαρχεί
εκείνη της Θεοτόκου Πλατυτέρας με τον Χριστό στην κόγχη
του Ιερού με τους τέσσερις Ιεράρχες ακριβώς κάτω. Στα
περίχωρα του οικισμού βρίσκεται μεγάλος νερόμυλος που
χρονολογείται στον 19ο αι. Διατηρείται τόσο ο ίδιος ο μύλος με τον υδατόπυργο του όσο και η κατοικία του μυλωνά.
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Βισταγή

(Δήμος Συβρίτου)

2009
Η Βισταγή είναι ένα κτηνοτροφικό χωριό χτισμένο σε
υψόμετρο 500m στις νότιες πλαγιές του Ψηλορείτη που
την διαφεντεύει από βορά αλλά της προσφέρει υπέροχη
θέα προς την κοιλάδα του Αμαρίου και τα χωριά της. Το
χωριό είναι ένα από τα λίγα που έχουν μείνει αλώβητα
από την τουριστική επέλαση κρατώντας ανόθευτο
τον χαρακτήρα του αλλά και τις παραδόσεις του που
παραμένουν ακόμα ζωντανές. Από τη Βισταγή ξεκινούν
χωματόδρομοι αλλά και ορειβατικά μονοπάτια προς
το βισταγιανό αόρι, όπου ο επισκέπτης θα συναντήσει
μιτάτα, σπήλαια και εντυπωσιακούς γεωλογικούς
σχηματισμούς.
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Μαργαρίτες

(Δήμος Γεροποτάμου)

2009
Οι Μαργαρίτες είναι ένα χωριό στολισμένο με πλήθος
αρχιτεκτονικά στοιχεία που μαρτυρούν την πλούσια
ιστορία του. Βενετσιάνικα αρχοντικά και απλά αγροτόσπιτα
συνδέονται αρμονικά με μια σειρά από σπουδαίες βυζαντινές εκκλησίες, τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, τον Μιχαήλ
Αρχάγγελο, το μετόχι της μονής Καρακάλου και άλλες.
Όλο αυτό το σύνολο, χτισμένο στο χείλος ενός φαραγγιού,
δημιουργεί μια πολύ ελκυστική εικόνα και κάνει τις Μαργαρίτες ιδιαίτερα αγαπητές. Πέρα από την σύγχρονη πλούσια
πολιτιστική δραστηριότητα των νέων του χωριού, η κεραμική τέχνη που για εκατοντάδες χρόνια ασκείται εδώ είναι
αυτή που έχει κάνει τις Μαργαρίτες παγκόσμια φημισμένες.
Πολλά κεραμικά εργαστήρια ανθούν μέχρι σήμερα δημιουργώντας τα φημισμένα μαργαριτσανά πιθάρια αλλά και
σύγχρονα χρηστικά αντικείμενα.
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Χάρκια

(Δήμος Αρκαδιου)

2009
Στα Χάρκια φτάνει κανείς μέσα από ένα επιβλητικό και
άγριο τοπίο που πιθανόν έχει δώσει και το όνομα στο
χωριό (χαράκια=βραχώδεις και κακοτράχαλες τοποθεσίες),
όνομα που αναφέρεται από τον Barozzi ως Charchia ήδη
από το 1577. Το ίδιο το χωριό, μικρό και σχετικά απομονωμένο, διαθέτει τη γοητεία της δύναμης και της αυτάρκειας.
Στο εσωτερικό η εκκλησία της πολιούχου του Αγίας Άννας
και απ’ έξω ο μεγαλόπρεπος δρυς που έχει χαρακτηριστεί
«μνημείο της φύσης». Στη νότια έξοδό του ένα καλαίσθητο
ηρώο διαιωνίζει τη μνήμη των ηρωικών προγόνων του
χωριού. Σ’ αυτό το όμορφο και σχετικά απομονωμένο χωριό υπάρχουν τον τελευταίο καιρό πολιτιστικές δράσεις με
εμβέλεια πέρα από τα στενά σύνορα του οικισμού.

25

Ανώγεια

(Δήμος Ανωγειων)

2009
Στα 800 μέτρα υψόμετρο στις βόρειες πλαγιές του Ψηλορείτη είναι χτισμένα τα ιστορικά Ανώγεια, η καρδιά του
θεϊκού βουνού. Οι ανωγειανοί, εύστροφοι και με ιδιαίτερη
ιδιοσυγκρασία άνθρωποι, αν και κτηνοτρόφοι κατά βάση,
έχουν διαπρέψει στα γράμματα, αλλά και στη μουσική,
αναδεικνύοντας ορισμένα από τα ιερά τέρατα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Τα Ανώγεια, που είναι χτισμένο σε
τρία επίπεδα, καταστράφηκαν από τους Γερμανούς το 1944
αλλά σήμερα αποτελούν μια συγκροτημένη κωμόπολη
που είναι η πύλη για τον Ψηλορείτη. Στ’ Ανώγεια σώζεται η
βυζαντινή εκκλησία του Αγ. Ιωάννη αλλά τα σημαντικότερα
αξιοθέατα, αν και λίγο μακρύτερα από το χωριό, παραμένουν ο αρχαιολογικός χώρος της Ζωμίνθου και το φημισμένο Ιδαίον Άντρον, το σπήλαιο που ανατράφηκε κατά τη
μυθολογία ο Δίας.
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Βραβευμένοι
οικισμοί

Δήμος Ανωγείων
Ανώγεια, 2009
Δήμος Αρκαδίου
Αρχαία Ελεύθερνα, 2005, 2006, 2007, 2008
Αμνάτος, 2005
Χάρκια, 2009
Δήμος Γεροποτάμου
Λαγκά, 2005, 2006, 2007, 2009
Καλαμάς, 2005
Μελιδόνι, 2006
Μαργαρίτες, 2009
Δήμος Κουλούκωνα
Αγιά, 2005, 2006
Γαράζο, 2007
Δήμος Λάμπης
Σπήλι, 2006, 2009
Δήμος Λαππαίων
Αργυρούπολη, 2008
Κούφη, 2008

Κείμενα
Στέλλα Καλογεράκη
Βαγγέλης Παπιομύτογλου
Χάρτες
Mediterraneo Editions
Layout
Βαγγέλης Παπιομύτογλου
Φωτογραφίες
Βαγγέλης Παπιομύτογλου
Στέλιος Φασούλης
Ελένη Αλεβυζάκη
Βαγγέλης Σφακιανάκης
Άρης Κουτάκης
Χρυσαυγή Ψαρρά

Δήμος Νικηφόρου Φωκά
Κάτω Βαλσαμόνερο, 2005, 2006, 2008
Ρούστικα, 2005
Μούντρος, 2007
Δήμος Ρεθύμνης
Χρωμοναστήρι, 2005, 2007, 2008, 2009
Πρασσές, 2007, 2009
Δήμος Συβρίτου
Αμάρι, 2005
Απόστολοι, 2005
Μέρωνας, 2008
Βισταγή, 2009
Δήμος, Φοίνικα
Μύρθιος, 2005
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Οικισμός

Νομός Ρεθύμνου

Βραβευμένος οικισμός
Εθνική Οδός
Κύρια Οδός

574

▲▲

672

▲

▲ ▲▲▲▲ ▲▲

Λαμπηνή

Αγ. Πελαγία

736

72

Μιξόρρουμα

Δαριβιανά

Ακτο

▲

▲▲

▲

▲ ▲▲▲
▲▲▲▲▲

▲▲

675

▲▲▲ ▲▲▲

▲▲▲▲▲

Μουρ

Φρατί
▲▲

Ασώματος

▲▲ ▲▲ ▲▲▲ ▲
▲

Κουρταλιώτικο Φαράγγι

537
▲ ▲▲▲ ▲

▲

▲▲

▲▲

▲ ▲▲▲

736

▲▲

α

▲▲

Κο υ ρ ο ύ π

Κοξαρέ

Λευκώγεια
Δαμνόνι

▲▲▲

▲▲

▲▲▲▲▲▲

▲▲ ▲

▲▲▲▲

▲▲▲▲

▲ ▲▲ ▲▲ ▲ ▲▲ ▲▲

▲▲▲▲▲▲▲

▲▲▲

▲▲

▲▲▲▲

▲▲

▲ ▲ ▲▲▲▲ ▲

▲

▲

▲▲▲

▲ ▲▲

▲▲▲▲

▲

▲▲▲▲▲

▲▲▲

▲▲

▲▲▲▲▲
▲▲

▲▲

▲▲

▲▲

▲▲

▲ ▲▲ ▲▲ ▲

Παλέ

▲

▲▲ ▲▲▲▲

▲▲

▲▲▲

Καρίνες

▲

▲▲▲ ▲▲▲

▲▲

▲▲ ▲

▲ ▲▲ ▲

▲

▲▲

Άγ. Βασίλειος

▲ ▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲▲▲

Μύρθιος

Γεννή

551

Ατσιπάδες

Πλακιάς

Μ

Φάλαννα
637

▲▲

Σούδα

▲ ▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲ ▲▲

402

▲▲▲

▲▲ ▲▲▲

Κ. Ροδάκινο
Κόρακας

▲▲

▲▲ ▲

Σελιά

Σελί

Γουλεδιανά

Φωτεινού

Αγκουσελιανά

Μαριού

▲▲ ▲

▲ ▲▲

733

Καρέ

Όρος

Κάνεβος
717

▲▲▲

▲▲▲

Ά. Ροδάκινο

828

▲▲ ▲▲▲

▲

▲▲▲

▲▲

Κοτσυφού
Φαράγγι

▲▲▲▲

▲▲

861

Αργουλές

▲▲

Καλή Συκιά

1261

Βρύσινας

▲▲▲▲

Άγ. Ιωάννης

1310

857

Αρμένοι

647

Παλαιόλουτρα

748

ίτης

Κούμοι

▲▲

588

Βελονάδω

Χρωμονασ

Καπεδιανά

Αμπελάκι

▲▲

Κρυονερ

Ρουσοσπίτι

Μονοπάρι Άγ. Γεώργιος

Ά. Μαλάκι

Αλώνες

957

Σκαλωτή

▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲

Ρουμπάδω

Μουδριανό ▲▲
▲▲
567 Φαράγγι
▲▲ ▲▲ ▲▲

▲▲▲▲

Μυριοκέφαλα

▲

725

Μούνδρος
▲ ▲▲

▲▲

▲▲

▲▲▲▲▲

▲▲▲

Αρολίθι

M. Μυριοκέφαλων

▲▲

▲

▲▲▲▲

▲

Βιλανδρέδω

Μαρουλού

▲▲

Γιανν

459

K. Μαλάκι

Σαϊτούρες

▲▲

Υψόμετρο

▲▲▲

Ρισβάν
Μετόχι

Σωματάς

Φαράγγι
Μύλων

Αγ. Ειρήνη
Μύλοι

Ιρφάν
Μετόχι

Γάλλου

Μινωικό Νεκροταφείο

Παλαίλιμνος

▲▲

Κολλητά Φαράγγια

▲▲▲▲

480

▲ ▲▲▲ ▲

Λάππα

Αση Γωνιά

Θέα

Μ. Πέτρου & Παύλου

Γωνιά

M. Προφ. Ηλία

Άγ. Γεώργιος

Μικρά Ανώγεια

▲▲ ▲

Α. Βαρσαμόνερο
Κάστελος
Καλονύχτης

Ρούστικα

Κ. Πόρος

668

Πλα

Ξηρό Χωριό

M. Χαλεβή
Μ. Αγ. Ειρήνης

Φραντζεσκιανά
Μετόχια

Άγ. Κων/νος

Μισίρια

Καστελάκια

Πρινές

Άγ. Ανδρέας

Ζουρίδι

Αργυρούπολη

1187
Ο μ ι τέ
αν

▲

Αρχοντική Κούφη
Πάτημα

Σπήλαιο

▲

Κ. Βαρσαμόνερο

Φυλακή

Κουρνάς

Βυζαντινή Εκκλησία

▲▲

Βεδέροι

Καρωτή

Κάστελος

Μοναστήρι

▲▲ ▲▲ ▲▲

Μουρί

Eνετικό μνημείο

Φαράγγι Πετρέ

Επισκοπή

▲ ▲▲▲

Βεδεριανό
Φαράγγι

▲▲

Μουσείο

Γέφυρα

Δράμια

Καβρός

Μαθές

Ατσιπόπουλο

Γεράνι
▲▲ ▲▲

Βενζινάδικο

Γεωργιούπολη
Ασπρουλιάνοι

▲▲

Αγροτική Οδός
Ακτή

Αδελιαν

Ρέθυμνο

Επαρχιακή Οδός

903

738

Δρύμισκος

Βά

Γιαννιού
434

8

Κάτω Μ. Πρέβελη

Πίσω Μ. Πρέβελη

Π. Κουρτα
λιώτης

418

Λίμνη Πρέβελη

Κερα
373

Αγαλ
Αγία Φωτιά
Λίγκρες

Τρ

28

