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Τουριστικές αφίξεις 

• Το Ηράκλειο είναι η 
πρωτεύουσα και μεγαλύτερη 
πόλη της Κρήτης, καθώς και ο 
μεγαλύτερος λιμένας του 
νησιού. Κύριος οικονομικός 
τομέας του νησιού, πέρα από 
τη γεωργία και το εμπόριο είναι 
ο τουρισμός που συγκεντρώνει 
η πόλη κατά τη διάρκεια του 
χρόνου και κυρίως τους μήνες 
του καλοκαιριού. Το Ηράκλειο 
διαθέτει επίσης ένα από τα 
μεγαλύτερα σε κίνηση 
αεροδρόμια της χώρας 
(αεροδρόμιο "Νίκος 
Καζαντζάκης") και λιμάνι με 
μεγάλη κίνηση επιβατών και 
εμπορευμάτων.  



• Πολλοί επισκέπτονται την πόλη του Ηρακλείου για λόγους πολιτισμικούς,  
δηλαδή για να γνωρίσουν τα  αξιοθέατα της πόλης. Άλλοι επιλέγουν το 
Ηράκλειο ως καλοκαιρινό προορισμό τους λόγω του εύκρατου κλίματος που 
επικρατεί στο νησί και των φημισμένων παραλιών και θερέτρων. Είναι 
γνωστό εξάλλου ότι  πολλοί υποστηρίζουν ότι το Ηράκλειο είναι ο 
καταλληλότερος προορισμός για να πραγματοποιήσει κάποιος τις 
καλοκαιρινές του διακοπές. Στατιστικές έδειξαν ότι το 15% του ξένου 
τουρισμού ολόκληρης της Ελλάδας συγκεντρώνεται στην πόλη του 
Ηρακλείου, κυρίως λόγω των charter πτήσεων. Φυσικά πολλοί είναι αυτοί 
εντός Ελλάδας που επισκέπτονται το Ηράκλειο κατά τη διάρκεια ολόκληρου 
του χρόνου.  

Λόγοι που προσελκύουν τους 

τουρίστες στο Ηράκλειο 



*Κλιματικές συνθήκες 

• Οι τουρίστες επιδιώκουν συχνά να 
βρεθούν σε ένα τοπίο που δεν έχει 
απολύτως καμία σχέση με αυτό 
που έχουν συνηθίσει, για να 
βιώσουν ένα διαφορετικό τρόπο 
ζωής. Το κλίμα της Κρήτης είναι 
ήπιο. Οι βροχοπτώσεις είναι 
σπάνιες κατά τη διάρκεια των 
θερινών μηνών ενώ το φθινόπωρο 
είναι η ηπιότερη εποχή της Κρήτης, 
όπου οι θερμοκρασίες είναι συχνά 
υψηλότερες απ' ότι την άνοιξη. 
Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που 
πολλοί επιλέγουν το Ηράκλειο ως 
προορισμό τους. Λόγω του 
εύκρατου κλίματος οι τουρίστες 
έχουν την πολυτέλεια το καλοκαίρι, 
να απολαμβάνουν τον ήλιο και τις 
παραλίες όχι μόνο του νομού 
Ηρακλείου αλλά και της υπόλοιπης 
Κρήτης.  



*Τοπικά μνημεία 

• Σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στην αύξηση του 
τουρισμού στην πόλη μας είναι τα τοπικά μνημεία και η ιστορία της. 
Το φρούριο του Κούλε, η κρήνη Μοροζίνη  και η Βασιλική του Αγίου 
Μάρκου είναι κάποια από τα πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα 
μνημείων που προσελκύουν τους κατοίκους άλλων χωρών στο να 
επισκεφθούν το Ηράκλειο για τις θερινές κυρίως διακοπές τους. 
 
 
 



Η Κνωσός συγκεκριμένα θεωρείται ο σημαντικότερος πόλος έλξης του 

νομού Ηρακλείου. Χάρη στο πλήθος αρχαιολογικών ανασκαφών που έχουν 

πραγματοποιηθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία και των ευρημάτων που 

έχουν βρεθεί από αυτές, η Κνωσός κάθε χρόνο είναι επισκέψιμη από 

χιλιάδες τουρίστες. 

http://www.youtube.com/watch?v=4iOOVeq9MEs  

http://www.youtube.com/watch?v=4iOOVeq9MEs


*Ακτές και παραλίες 

• Το Ηράκλειο και κυρίως τα παράλια του νομού διαθέτουν ποικιλία 
ακτών και οργανωμένων παραλιών, επομένως μπορούν να 
φιλοξενήσουν και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις κάθε 
επισκέπτη. Οι πιο δημοφιλείς παραλίες του νομού είναι: 

• - Ta Μάταλα, που μετά την καθιέρωση του ομώνυμου ετήσιου 
φεστιβάλ, προσελκύουν κάθε χρόνο όλο και περισσότερο κόσμο.  

• - Η Αγία Πελαγία καθώς και οι γύρω μικρότερες αμμώδεις παραλίες, 
φημίζονται τόσο για τα καθαρά κρυστάλλινα νερά τους όσο και για 
το κατάφυτο περιβάλλον το οποίο δημιουργεί μια ειδυλλιακή 
ατμόσφαιρα για τον κάθε επισκέπτη. 

• - Η παραλία των Μαλίων προσφέρει σε όποιον την επισκέπτεται 
υπηρεσίες διαφορετικού είδους από τις δυο προηγούμενες 
(θαλάσσια σπορ, καφετέρια, εστιατόριο κ.ά ). 

• - Τα Λιμανάκια Χερσονήσου αποτελούνται από μικρές, πανέμορφες 
αμμώδεις παραλίες που αποτελούν πόλο έλξης τουριστών. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=eCsotmHCbZo  
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• Είναι γνωστό, όπως προαναφέρθηκε, ότι ο νομός Ηρακλείου 

φιλοξενεί μεγάλο αριθμό τουριστικών γκρουπ και άλλων ταξιδιωτών, 

κυρίως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Γι’ αυτό το λόγο 

διοργανώνονται διάφορες δραστηριότητες με σκοπό την 

ψυχαγώγησή τους. Κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι 

• Το ετήσιο φεστιβάλ στα Μάταλα και το κυνήγι παραλίας του δήμου 

Ηρακλείου 

• Δραστηριότητες όπως scuba diving και διάφορα θαλάσσια σπορ,  

mtv, ιππασία, mountain biking κ.ά. 

 



*Κρητική κουζίνα 

 Ιδιαίτερη εντύπωση δημιουργούν στους τουρίστες,  που έρχονται στην 
πόλη του Ηρακλείου αλλα και στις γύρω περιοχές , τα τοπικά φαγητά. 

 Η Κρητική κουζίνα διαφοροποιείται από άλλες κουζίνες επειδή δεν 
προσπαθεί να ανακατέψει τις γεύσεις, όσο κι αν χρησιμοποιεί 
διαφορετικά υλικά για να παρασκευάσει το καθημερινό φαγητό. Το 
κάθε υλικό απ' αυτά διατηρεί την αυτονομία του, διατηρεί την 
ταυτότητα του και τη γεύση του. Τίποτα δεν έρχεται να επικαλύψει τη 
γεύση του άλλου. Θα έλεγε κανείς πως όλα συνυπάρχουν αρμονικά και, 
τελικά, αναδεικνύουν τις λεπτές ισορροπίες που χαρακτηρίζουν την 
κουζίνα της Κρήτης.    
                                                                                                                                                  
Η Κρητική Γαστρονομία βασισμένη σε τοπικά προϊόντα αποτελεί ένα 
εναλλακτικό μέσο προβολής του τόπου και εμπλουτισμού του 
τουριστικού μας προϊόντος. Οι τουρίστες προτιμούν την τοπική κουζίνα 
και αγαπούν το κρητικό φαγητό και τα παραδοσιακά προϊόντα μας.Η 
τέχνη των γυναικών στις σπιτικές ζύμες, τα προζυμένια ψωμιά και τους 
ντάκους, τα παξιμάδια, τα λαδοκούλουρα και τα γλυκά με μέλι, 
πετιμέζι, ξηρούς καρπούς και σουσάμι, αποτελούν γευστική εμπειρία 
για τους γευσιγνώστες και όχι μόνο.  

http://www.youtube.com/watch?v=OaFBMrL0x8Q 

http://www.youtube.com/watch?v=OaFBMrL0x8Q


• Συγκεκριμένα κάποια από τα παραδοσιακά πιάτα και 
προϊόντα του νομού Ηρακλείου και της υπόλοιπης 
Κρήτης είναι τα εξής:  
-η χωριάτικη σαλάτα                                                                        
-ο γύρος 
-το τζατζίκι                                                                               
-το ελαιόλαδο                                                                           
-το κρασί  
-ο ντάκος 
-τα ντολμαδάκια 
-το γαλακτομπούρεκο και πολλά άλλα ακόμη. 

• Ιδιαίτερα στην πόλη του Ηρακλείου, οι ταβέρνες που 
παρέχουν τα παραπάνω πιάτα σε διάφορα μέρη του 
νομού είναι πολυπληθείς και στηρίζουν αξιοπρεπώς 
τον τουρισμό της περιοχής. 





Αποτελέσματα ερωτηματολογίου 

 Στο πλαίσιο της ερευνητικής μας εργασίας 
αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα ερωτηματολόγιο με 
θέμα τον τουρισμό στο Ηράκλειο το οποίο και θα σας 
παραθέσουμε. Δυστυχώς αντιμετωπίσαμε ένα βασικό 
πρόβλημα το οποίο στάθηκε εμπόδιο στη σωστή 
πραγμάτωση της εργασίας μας. Το πρόβλημα ήταν ότι 
λόγω της εποχής, η οποία δεν συνεπάγεται μεγάλου 
αριθμού κρουαζιέρων και αεροπορικών πτήσεων, όταν 
βρεθήκαμε στο κέντρο του Ηρακλείου για να 
μοιράσουμε τα σχετικά ερωτηματολόγια δε 
συναντήσαμε αρκετούς τουρίστες. Συνεπώς, δεν 
καταφέραμε να αποκομίσουμε μια ολοκληρωμένη 
εικόνα όσον αφορά το αντικείμενο της εργασίας μας. 
Παρ’ όλα αυτά, οφείλουμε να αναφέρουμε πως οι 
διαφόρων εθνικοτήτων άνθρωποι που συναντήσαμε 
αν και λίγοι, ήταν πολύ ευγενικοί και πρόθυμοι 
απέναντι μας. Μάλιστα πολλοί εξέφρασαν τον 
ενθουσιασμό τους τόσο για τη δουλειά που είχαμε 
κάνει όσο και γενικά για την πόλη μας!     



• Οι ηλικίες κυμαίνονταν κυρίως 
μεταξύ 20-40+ ετών, πράγμα που 
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην 
εποχή διεξαγωγής της έρευνάς μας. 

• Οι περισσότεροι είχαν επισκεφθεί το 
Ηράκλειο παραπάνω από 1 φορά. 
Κάτι που μας έκανε ιδιαίτερη 
εντύπωση είναι το γεγονός ότι ένα 
ηλικιωμένο ζευγάρι είχε ως 
προορισμό το Ηράκλειο για 14η 
φορά αν και οι λόγοι ήταν κυρίως 
ιατρικοί. Ωστόσο οι ίδιοι μας 
δήλωσαν ότι αγαπούν πολύ το 
Ηράκλειο και ότι το έχουν συστήσει 
ανεπιφύλακτα σε πολλούς φίλους 
και συγγενείς.  

• Εντυπωσιασμένοι έδειξαν επίσης οι 
τουρίστες από την κρητική 
φιλοξενία καθώς επίσης και από 
τους ντόπιους κατοίκους. 
http://www.youtube.com/watch?v=A40i
NV_e7DU 

• Φάνηκε ότι τους άρεσαν πολύ τα 
τοπικά εδέσματα και τα 
παραδοσιακά πιάτα του νομού. 

http://www.youtube.com/watch?v=A40iNV_e7DU
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Αγροτικός τουρισμός στο Ηράκλειο 

 Τα τελευταία χρόνια ο 
νοµός Ηρακλείου εμφανίζει 
µια τάση αύξησης των α-
αγροτουριστικών 
καταλυμάτων. Η μικρής 
κλίμακας, ελεγχόμενη και 
ρυθμιζόμενη ανάπτυξη, η 
ποικιλία δραστηριοτήτων σε 
ατομική / ανεξάρτητη βάση 
ή μικρής κλίμακας και 

 η έμφαση στην απόκτηση 
εμπειριών για τις τοπικές 
κουλτούρες και στη 
διατήρηση των 
παραδοσιακών αξιών είναι 
η βασική αρχή του 
αγροτουρισμού. 



Ιατρικός τουρισμός 

      Ο ιατρικός τουρισμός είναι μία νέα 
συνεχώς αναπτυσσόμενη οικονομική 
δραστηριότητα παγκοσμίως. 
Αναφέρεται στη μετάβαση εκτός και 
εντός συνόρων ανθρώπων με 
προβλήματα υγείας προκειμένου να 
τους παραχθεί ιατρική φροντίδα που 
στοχεύει στην πρόληψη, διάγνωση 
και διατήρηση της υγείας τους. 
Περιλαμβάνει επίσης υπηρεσίες 
μεταφοράς και διαμονής των 
τουριστών υγείας σε επιλεγμένα 
ξενοδοχεία. Περιλαμβάνει επείγοντα 
περιστατικά υγείας, 

     (π.χ. καρδιακό επεισόδιο) ή τακτικές 
υγειονομικές ανάγκες για χρόνια  

      νοσήματα (π.χ. αιμοκάθαρση 
νεφροπαθών) 

      Οι σημαντικότερες ομάδες ασθενών με 
χρόνιες παθήσεις που νοσηλεύονται 
σε νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές 
του Ηρακλείου είναι:  

 Νεφροπαθείς  

 Καρκινοπαθείς  

 Καρδιοπαθείς  

 Άτομα με αιματολογικά νοσήματα  

 Άτομα τρίτης ηλικίας που χρήζουν     
συστηματικής ιατρικής και  

      φαρμακευτικής παρακολούθησης  

 



Πλεονεκτήματα του Ηρακλείου που οδηγούν τους ξένους να το 

επισκεφθούν για ιατρικούς λόγους 

   • Η φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά της 

   • Το κλίµα της 

   • Ο τρόπος ζωής και διατροφής των κατοίκων της 

   • Ο εκσυγχρονισµός των υποδοµών 

   • Η διαθεσιμότητα εξειδικευμένου ιατρικού και 
νοσηλευτικού προσωπικού 

     Άλλος παράγοντας που 
φανερώνει τη σημασία του 
Ηρακλείου για τον ιατρικό 
τουρισμό είναι το γεγονός 
ότι η πόλη μας διαθέτει ένα 
από τα πιο σύγχρονα 
κέντρα αιμοκάθαρσης στην 
Ευρώπη.. 

 



Συνεδριακός τουρισμός 

 Είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι ένας ακόμη τουριστικός τομέας 
ανάπτυξης στην πόλη μας είναι ο συνεδριακός τουρισμός. Η 
μακραίωνη συμβολή της Κρήτης στο παγκόσμιο γίγνεσθαι την 
καθιστούν ιδανικό τόπο διεξαγωγής συνεδρίων. Ιδιαίτερα τα 
τελευταία χρόνια, η  επικράτεια του Ηρακλείου υποδέχεται όλο και 
συχνότερα ανθρώπους των γραμμάτων, των επιστημών και των 
τεχνών, οι οποίοι συμμετέχουν σε συμπόσια, συνέδρια και 
εκθέσεις επιστημονικού κυρίως χαρακτήρα. 



Οικονομική επίδραση και δαπάνες τουρισμού 

 Η αύξηση του τουρισμού στην Κρήτη θεωρείται ότι έπαιξε σημαντικό 
ρόλο στη μείωση της ανεργίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της  Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής, η ανεργία στην Κρήτη τον Ιούνιο φέτος ανήλθε σε 
ποσοστό 22,9%, ενώ τον ίδιο μήνα του 2012 ήταν στο 24%. 
Αντίθετα, στην υπόλοιπη Ελλάδα καλπάζει η ανεργία. 

 Φυσικά, είναι αναμενόμενο αυτή η μεγάλη τουριστική ανάπτυξη να 
συνοδεύεται και από κάποια προβλήματα, όπως την μικρή διάρκεια της 
τουριστικής περιόδου και την  έλλειψη  υποδομών και συγκοινωνιών. 

 



Ευχαριστούμε πολύ που μας 
παρακολουθήσατε!      

          
Παγκρήτιο Εκπαιδευτήριο 

Ερευνητική εργασία με θέμα: 
«H πόλη μας» 

Μαθητές της Ά Λυκείου που την 
πραγματοποίησαν:  

 Λεμπιδάκης Αποστόλης 
 Κώστα Ίνα  
 Βασιλάκη Μίρκα 
 Σηφάκη Αναστασία 

 
 

 


