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Μαρία Κουνέλη 

 

8ο Δ. Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ    ΤΜΗΜΑ Ε’1                    ΟΝΟΜΑ:…………………………………………………………….. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 

  
  

 Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και το πέμπτο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου! Βρίσκεται στο 
νότιο άκρο του Αιγαίου πελάγους. 
Το νησί της Κρήτης βρέχεται: 
ΒΟΡΕΙΑ: από το Κρητικό Πέλαγος 
ΝΟΤΙΑ: από το Λιβυκό πέλαγος 

 ΝΟΜΟΙ   ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ 

Ν. ΧΑΝΙΩΝ     ΧΑΝΙΑ 

Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ    ΡΕΘΥΜΝΟ 

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ     ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ     ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ: 
Η Κρήτη ανήκει στην Περιφέρεια Κρήτης. 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ 
Δημητριακά, ελιές, σταφύλια, φρούτα, κηπευτικά, εσπεριδοειδή, μέλι, κτηνοτροφικά προϊόντα, ψάρια, γύψος 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: 
Η Κρήτη είναι από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς, όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και ξένων επισκεπτών από 
όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. 
ΚΛΙΜΑ: 
Το κλίμα της Κρήτης είναι μεσογειακό. Ωστόσο παρουσιάζονται πολλές βροχές στα ορεινά, πιο πολλές στα 
δυτικά και λιγότερες στα ανατολικά. 
Επίσης το μακρόστενο σχήμα του νησιού εμποδίζει το σχηματισμό μεγάλων ποταμών. 
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Μαρία Κουνέλη 

 

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 

Η Κρήτη είναι μια οροσειρά μέσα τη 
θάλασσα. Η οροσειρά αυτή είναι 
συνεχής, ωστόσο μπορούμε να 

ξεχωρίσουμε τρεις ομάδες βουνών: 
τα Λευκά όρη, τον Ψηλορείτη στο 

κέντρο και τη Δίκτη στα ανατολικά. 
Τα βουνά στο βορρά κατεβαίνουν 
σχετικά ομαλά προς τη θάλασσα κι 

έτσι σχηματίζουν ελεύθερη μια 
στενή επιφάνεια. Στο νότο 

πλησιάζουν πολύ στη θάλασσα, γι’ αυτό εκεί σχηματίζονται γκρεμοί και βαθιά φαράγγια. 
Για το λόγο αυτό οι μεγαλύτερες πόλεις και ο κυριότερος δρόμος του νησιού βρίσκονται στο βόρειο τμήμα. 

ΒΟΥΝΑ: 
Ψηλορείτης  (ή Ίδη) 
Λευκά Όρη 
Δίκτη 
ΑΛΛΑ ΝΗΣΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: 
Γαύδος 
Χρυσή (ή Γαϊδουρονήσι) 
Κουφονήσια 
ΦΑΡΑΓΓΙΑ: 
Φαράγγι Σαμαριάς 
  

Μέρη που αξίζει να επισκεφτούμε… 
  
Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς (Ν.Χανίων): 
Στο φαράγγι της Σαμαριάς ζουν περισσότερα από 450 είδη φυτών και πολλά είδη ζώων. 
 
Κουρταλλιώτικο Φαράγγι (Ν. Ρεθύμνου): 
Ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαράγγια με απόκρημνες πλαγιές, το οποίο διαρρέει ο ποταμός Κουρταλιώτης. Στο 
σημείο που τελειώνει το φαράγγι τα νερά του ποταμού σχηματίζουν λίμνη, που περιτριγυρίζεται  από 
φοινικόδασος. Όταν στο φαράγγι φυσά δυνατός άνεμος ακούγεται θόρυβος σαν να χτυπούν κρόταλα 
(«κούρταλα»). Έτσι το φαράγγι ονομάζεται «Κουρταλλιώτικο». 
 
Φοινικόδασος Βάι (Ν. Λασιθίου): 
Το φοινικόδασος φτάνει ως την παραλία. Στο Βάι υπάρχει το μοναδικό δάσος αυτού του φοίνικα στην Ευρώπη. 
 
Αρχαιολογικός χώρος Κνωσού (Ν. Ηρακλείου): 
Η Κνωσός υπήρξε το σημαντικότερο κέντρο του μινωικού πολιτισμού. 
 
Αρχαιολογικός χώρος Φαιστού (Ν. Ηρακλείου): 
Η Φαιστός ήταν πόλη της Μινωικής Κρήτης, 55χλμ νότια του Ηρακλείου και κοντά στο Τυμπάκι. Τα ερείπια της 
πόλης βρίσκονται σε χαμηλό λόφο στην πεδιάδα της Μεσαράς, με πανοραμική θέα στην τριγύρω περιοχή. Είναι το 
δεύτερο μεγαλύτερο ανακτορικό κέντρο μετά το παλάτι της Κνωσού, καθώς καταλαμβάνει έκταση 18 στρεμμάτων. 
 
Το νησί Σπιναλόγκα (Ν. Λασιθίου): 

Η Νήσος Σπιναλόγκα είναι ένα μικρό νησάκι το οποίο βρίσκεται στο μπουγάζι της λιμνοθάλασσας της 
Ελούντας, στη βόρεια πλευρά του κόλπου του Μιραμπέλου. Έχει έκτασή σχεδόν 85 στρέμματα και το 
μέγιστο υψόμετρο είναι 53 μέτρα.  
Η ιστορία του νησιού εξακολουθεί να προκαλεί δέος- έχει υπάρξει ενετικό οχυρό, καστροπολιτεία, 
καταφύγιο επαναστατών, τόπος εξορίας λεπρών, κρίκος επικοινωνίας με το Κάιρο επί Κατοχής. Το νησί 
οχυρώθηκε άριστα από τους Ενετούς κατά την παρουσία τους στην Κρήτη. Τόσο από κατασκευαστική και 
αρχιτεκτονική άποψη, όσο και από αισθητική του όλου τοπίου, το νησί ακόμη διατηρεί την αξεπέραστη 
ομορφιά του. 
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