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Πληροφορίες για το περιβάλλον για ταξιδιώτες στην Κρήτη:  
 

Παρεκκλήσια / Ναοί στην τουριστική πόλη των Γουβών, Νοµός Ηρακλείου  
Παρεκκλήσι του Αγίου Κωνσταντίνου, Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου & Αγία Πελαγία 
 

 

Σχετικά µε τις Γούβες (ορεινό χωριό νότια της Εθνικής Οδού, καθώς και µέσω της τουριστικής της Εθνικής 
Οδού N), έχουµε ήδη αναφερθεί µε διάφορους τρόπους, όπως µε ενηµερωτικά φυλλάδια µας για 
απολιθώµατα  
[ http://www.kreta-umweltforum.de/Merkblaetter/11-04%20-%20Fossilien%20Gouve.pdf ];  
[ http://www.kreta-umweltforum.de/Merkblaetter/36-04%20-%20Fossilien%20Gouves%20II.pdf ] ή στο φόρουµ 
µας για την αρχαιολογία  [ http://www.kreta-umweltforum.de/wbb2/search.php?searchid=13759 ] και Γεωλογία  
[ http://www.kreta-umweltforum.de/wbb2/thread.php?threadid=1841&hilight=Gouves;?  
[ http://www.kreta-umweltforum.de/wbb2/thread.php?threadid=1863&hilight=Gouves ]. 
Αυτό το φυλλάδιο πληροφοριών σχεδιάζουµε να εισαγάγει δύο νέα κτίρια µε φωτογραφίες και σύντοµες 
περιγραφές. 
 
 

Παρεκκλήσι του Αγίου Κωνσταντίνου (N 35°335315, E 25°313002) 
Το εκκλησάκι χτίστηκε πολύ πριν από τους πρώτους τουριστικούς οικισµούς και πιθανότατα υπήρχε ήδη 
ακόµη και το Παλιό Λιµάνι. Σήµερα, χρησιµοποιείται κυρίως για βαπτίσεις και γάµους. Είναι πάντα 
ανοιχτή και έτσι είναι διαθέσιµη για µια προσευχή . 
 

 
 
Έτσι, είναι σήµερα το εκκλησάκι, επίσης, δειτε τις 2 πρώτες φωτπγραφίες στην επόµενη σελίδα. 
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Έτσι ήταν το εκκλησάκι πριν την ανακαίνηση του, πιθανώς τότε υπήρχε ακόµα καιτο παλιό λιµάνι των 
Γουβών, εικονίζεται δεξιά (πηγή: De situ Cretae 1477 - 1800, Irkalion 2004 ISBN 960-86989 - 1-Χ). 
 
 

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου / Αγία Πελαγία (N 35°334821, E 25°326249)  
Αυτός, ναός, διακρίνεται πλέον µόνο σε τµήµατα 
των θεµελίων του (έχει καταστραφει). Το 
οικοδοµικό υλικό είναι από τη Σαντορίνη, αυτό 
φαινεται απο τις πέτρες που δίχνουν την 
τοπική,ηφαιστιακοί δραστηριότητα. Ο ναός 
καταστράφηκε το 1944 ως τα θεµέλια και ότι 
αποµεινε χρησηµοποιήθηκε ως πλατφόρµα 
όπλων. Παρ 'όλα αυτά, εξακολουθεί να 
χρησιµοποιείται από τον τοπικό πληθυσµό ως 
ένα µικρό παρεκκλήσι. Επίσης, ο δρόµος που 
οδηγεί στην πρώην εκκλησία πήρε το όνοµα του 
απο αυτή. Θα ήταν σωστό, να πριστεί ως αρχαιολογικός χώρος και να ανακαινηστεί. 
 
 
Εικόνες των ερείπιων της εκκλησίας στην επόµενη σελίδα. 
 
 



 

           
  

        
 

       
 
Εδώ είναι κάποιες περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις Γούβες: είναι µια κοµοπόλη µε περίπου 
2.000 κατοίκους, στη βόρεια ακτή του ελληνικού νησιού της Κρήτης. (Πηγή: Wikipedia). Ως κοινότητα 
αναγνωρίστηκε το 1925.Το 1990 δηµιουργήθηκε δήµος, που το 1997 επεκτάθηκε. Η περιοχή το 2011 
µπήκε στο δήµο Χερσονήσου, που έχει σχηµατιστεί µια κοινότητα από τέσσερις συνοικίες. Το 
ακατοίκητο νησί Ντία είναι µέρος του ∆ήµου Γουβών. Το όνοµα προέρχεται από την Γούβα, που 
σηµαίνει κάτι σαν, τρύπα στο µέσο του εδάφους ». Οι Γούβες βρίσκονται περίπου 18 χιλιόµετρα 
ανατολικά του Ηρακλείου. Κοντά στην παραλία υπάρχουν µερικοι αρχαιολογικοί χώροι του Μινωικού 
πολιτισµού. Αναφέρεται για πρώτη φορά τη θέση το 1387 στα αρχεία του Χάνδακα. Στο µητρώο του 
Francesco Barozzi ο τόπος αναφέρεται για πρώτη φορά το 1577 ως Γούβος /Γούβες αργότερα το 1583 µε 
252 κατοίκους. Οι Γούβες είναι η γενέτειρα του Έλληνα ποιητή Ιωάννη Κωνσταντινίδη. Στην περιοχή 
των Γουβών ακολουθούν σηµαντικές εκκλησίες της Ζωοδόχου Πηγής, του Αγίου Γεωργίου, της 
Παναγίας και του Αγίου Ιωάννη. 



 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ 
κατέχει ένα σούπερ µάρκετ στις Γούβες (βλέπε σχήµα), και ξέρει για την ιστορία των Γουβών 
περισσότερα απο κάθε αλλο. Γράφει βιβλία για τις Γούβες κατά τη διάρκεια του πολέµου, έγραψε άρθρα 
εφηµερίδων και έχει δεσµευτεί ιστορικά και πολιτισµικά µε την κοινότητα. Ποιος θέλει να µάθει κάτι για 
τις Γούβες ρωτάει, "Αυτόν" (δυστυχώς  µιλά µόνο ελληνικά). Ακόµα κι αν θέλετε να δείτε ιστορικές 
φωτογραφίες, εκεί θα ειστε στο σωστό µέρος.  
 

 
 

                   
 
Οι ανεµονυλοι ειναι του Βαγγέλη Μπαριτάκη, εδώ σήµερα υπάρχουν ξενοδοχεία και πανσιόν. 
 
Μετάφραση από τα γερµανικά: Manos Karabinakis  
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