
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

8ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠ’ΑΡΩΓΗ  

ΣΤΙΣ 13-10-2018 

 

Σημείο Συνάντησης: Στάση ΚΤΕΛ Δημοτικού Κήπου Ρεθύμνου  

(έναντι Ιερού Ναού 4 Μαρτύρων) 

Ώρα Αναχώρησης: 09:00 

 

 

1η Στάση (με ξενάγηση): 

Ιερά Μονή Αρκαδίου: 

 

Η Μονή Αρκαδίου βρίσκεται σε μικρό εύφορο και κατάφυτο οροπέδιο, σε θέση 

στρατηγική της ΒΔ πλαγιάς του όρους Ίδη ή Ψηλορείτης, πάνω από φαράγγι, που 

συνδέει τις επαρχίες Ρεθύμνου, Μυλοποτάμου και Αμαρίου. Απέχει 23 χιλιόμετρα 

από την πόλη του Ρεθύμνου. Το σημαντικότερο μέρος της Μονής Αρκαδίου είναι ο 

κεντρικός δίκλιτος ναός, το Καθολικόν, που είναι αφιερωμένος στη Μεταμόρφωση 

του Σωτήρος (το βόρειο κλίτος), και στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη (το νότιο 

κλίτος), που περιβάλλεται από πολύ παχύ αυλότοιχο εντός του οποίου υφίστανται 

διάφορα βοηθητικά οικήματα. 

  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AD%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B7


2η Στάση (με ξενάγηση): 

Μουσείο Ελεύθερνας: 

 

Το Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας είναι το πρώτο μουσείο αρχαιολογικού 

χώρου στην Κρήτη, καθώς βρίσκεται δίπλα στην αρχαία πόλη. Οι τρεις αίθουσες του 

μουσείου φιλοξενούν όλη την ιστορία της πόλης της Ελεύθερνας από το 3000 π.Χ. 

έως το 1300 μ.Χ. με αντικείμενα καθημερινής ζωής και έργα τέχνης. 

 

3η Στάση (με ξενάγηση): 

Χωριό Μαργαρίτες: 

 

Οι Μαργαρίτες, το χωρίο των πιθαράδων, «ανθίζουν» στους βόρειους 

πρόποδες του Ψηλορείτη, σε υψόμετρο 300 μέτρων και σε απόσταση 27 χιλιομέτρων 

από το Ρέθυμνο. Ο πολιτιστικός πλούτος, το ευχάριστο κλίμα, η εύφορη και πλούσια 

γη συνθέτουν τι ψηφιδωτό της μακραίωνης ιστορίας τους, καθώς ο οικισμός άκμαζε 

ήδη από το τέλος του Βυζαντίου και την αρχή της Ενετοκρατίας. Στο χωριό αυτό 

γεννήθηκε ο ηγούμενος της Μονής Αρκαδίου Γαβριήλ Μαρινάκης, ο πρωταγωνιστής 

της ανατίναξης του μοναστηριού που έγινε το 1866 στο όνομα της ελευθερίας. 

 

https://www.cretanbeaches.com/el/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CE%B9/%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%B1


Η μονή Σωτήρος και Αγίου Γεδεών (Μαργαρίτες): 

 

Η μονή Σωτήρος και Αγίου Γεδεών, γνωστή κι ως Μετόχι Καρακάλου, 

βρίσκεται στο χωριό Μαργαρίτες, 30 χλμ νότια του Ρεθύμνου, και κτίστηκε στα τέλη 

του 15ου – αρχές 16ου αιώνα και ανήκει στη Μονή Καρακάλου του Αγίου Όρους. 

Το μοναστήρι φαίνεται ότι ξεκίνησε ως γυναικείο και σύμφωνα με την 

παράδοση, κατά την Οθωμανική κυριαρχία, οι Τούρκοι κατευθύνθηκαν προς τη μονή 

για να σφάξουν τις μοναχές και να λεηλατήσουν το ψώρο. Αυτές διέφυγαν από τη 

μονή και κρύφτηκαν σε ένα σπήλαιο της περιοχής. Οι Τούρκοι τις ακολούθησαν, και 

σύμφωνα με την παράδοση, όταν έφτασαν έξω από το σπήλαιο, ένα άσπρο σύννεφο 

σκέπασε την είσοδο του και έτσι σώθηκαν οι μοναχές. 

Κατά την Οθωμανική κυριαρχία το μοναστήρι παραχωρήθηκε στη Μονή 

Καρακάλου και από τότε έγινε ανδρικό.  

4η Στάση: 

Για μεσημεριανό φαγητό στην παραδοσιακή ταβέρνα «Βελανιδιές» στις Μαργαρίτες. 

 

 

Ώρα Επιστροφής: 16:00 (περίπου) 

https://www.cretanbeaches.com/el/%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7-%CF%81%CE%AD%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%BF

