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Βιοτουριστικές διαδρομές
στην φύση της Ιεράπετρας
H περιοχή που επισκέπτεστε έχει σπουδαία περιβαλλοντική αξία και η ευθύνη
της προστασίας και διατήρησής της ανήκει σε όλους. Ο παρών οδηγός αποτελεί
«εργαλείο» στην προσπάθεια προώθησης και εφαρμογής του Βιοτουρισμού
ως καινοτόμου περιβαλλοντικής πρακτικής για την διαχείριση του εξαιρετικού
φυσικού πλούτου και της βιοποικιλότητας των εξωαστικών περιοχών του
Δήμου Ιεράπετρας.
O βιοτουρισμός (τουρισμός με πυρήνα το περιβάλλον και τον πολιτισμό)
βασίζεται στις υπηρεσίες τουρισμού που σέβονται το περιβάλλον και
διαφυλάσσουν τους φυσικούς και πολιτισμικούς πόρους. Στις περιοχές
του Δήμου Ιεράπετρας που παρουσιάζονται στον οδηγό αυτόν θα έχετε τη
δυνατότητα να απολαύσετε μοναδικά τοπία και υπέροχες φυσικές ομορφιές
διαμέσου ποικίλων δραστηριοτήτων, όπως η παρατήρηση πουλιών, οι
πεζοπορίες, η ποδηλασία, η αναρρίχηση και οι περιπλανήσεις σε φυσικά
αξιοθέατα, πάντα με σεβασμό προς τον βίο και το περιβάλλον.
Ευχές για μία αξέχαστη εμπειρία!

Biotourism
in rural Ierapetra
The area you are visiting has a unique environmental value. Set against an impressive backdrop of lofty mountain ranges, steep canyons, crystal blue beaches, and gushing waterfalls, rural Ierapetra offers enchanting biotourism experiences for conventional and adventure-seeking travelers alike.
Biotourism – tourism focused on culture and the environment – is based on
services that respect bios (life) and protect both natural and cultural resources. The
present publication is a tool in the effort to promote biotourism as an innovative practice for the conservation of nature and the amazing biodiversity of
rural Ierapetra. By visiting the areas featured in this guide, travelers will have
the opportunity to explore fascinating landscapes and discover unique natural treasures through exciting activities such as bird-watching, hiking, mountain
biking, rock climbing and nature treks. Furthermore, we hope that this guide will
inspire a greater and more in-depth appreciation of biotourism as a vehicle for
environmental action.
We wish you an unforgettable experience!
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Δήμος Ιεράπετρας
Municipality of Ierapetra

Ο Δήμος Ιεράπετρας είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το
Πρόγραμμα Καλλικράτης. Βρίσκεται στα νοτιοδυτικά του νομού Λασιθίου και έχει
έδρα την Ιεράπετρα. Πρόκειται για παραθαλάσσιο δήμο, καθώς βρέχεται στα νότια
από το Λιβυκό πέλαγος, ενώ το βόρειο τμήμα του βρίσκεται στον κόλπο Μιραμπέλου.
Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες:
▫ Δημοτική Κοινότητα Ιεραπέτρας με τις τοπικές κοινότητες Iεράπετρας, Αγίου
Ιωάννου, Ανατολής, Γδοχίων, Καβουσίου, Καλαμαύκας, Κάτω Χωρίου, Μακρυλιάς,
Μαλών, Μεσελέρων, Μεταξοχωρίου, Μουρνιών, Μύθων, Μύρτου, Παχειάς Άμμου,
Ριζής και Χριστού
▫ Δημοτική Κοινότητα Μακρύ Γιαλού με τις τοπικές κοινότητες Αγίου Στεφάνου,
Ορεινού, Σταυροχωρίου και Σχινοκαψάλων
Έκταση: 551,04 τ.χλμ
Κλίμα: Εύκρατο Μεσογειακό, με ετήσια μέση θερμοκρασία 20,1oC και 300 ημέρες
ηλιοφάνειας/έτος, αποτελώντας τη θερμότερη πόλη της Ελλάδας. Οι χειμώνες είναι
ήπιοι και βροχεροί ενώ το θέρος ζεστό και ξηρό, με τοπικά καλοκαιρινά μελτέμια.
Γεωμορφολογία: Το ανάγλυφο της ευρύτερης περιοχής διαμορφώνεται από
την, κατά μήκος του άξονα, ύπαρξη των ορεινών όγκων της Δίκτης (2.148 μ), της
Θρυπτής (1.476 μ) και της ανατολικής Σητείας (819 μ). Οι όγκοι αυτοί διαχωρίζουν
με φαράγγια και μικρούς χειμάρρους τις πεδινές εκτάσεις μεταξύ των βόρειων και
νότιων παραλίων, αφήνοντας ένα χαρακτηριστικό φυσικό πέρασμα μεταξύ Παχειάς
Άμμου και Ιεράπετρας, και ένα άλλο μεταξύ Σητείας και Μακρύ Γιαλού. Η παράκτια
ζώνη έχει μεγάλη ποικιλομορφία με εκτεταμένες αμμουδιές που εναλλάσσονται με
γραφικούς κολπίσκους και λιμανάκια.
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The Municipality of Ierapetra is located in the southwestern part of the Lassithi Prefecture on the island of Crete. The capital of the Municipality is the city of Ierapetra.
It is a coastal area, bordering to the south with the Libyan Sea and to the north with
Mirabello bay.
Municipal/Local Communities:
▫ Μunicipal Unit of Ierapetra with the local communities of Ierapetra, Agios Ioannis, Anatoli, Gdochia, Kavousi, Kalamafka, Kato Chorio, Makrilia, Males, Meseleri,
Μetaxochori, Mournies, Mithi, Myrtos, Pachia Ammos, Riza and Christos
▫ Μunicipal Unit of Makry Gialos with the local communities of Agios Stefanos, Orino,
Stavrochori and Schinokapsala
Area: 551.04 km²
Climate: Characterized by a Mediterranean temperate climate with a mean annual
temperature of 20.1oC and approximately 300 days of sunshine annually, Ierapetra is
the warmest city in Greece. Winters are mild and wet, while summers are hot and dry.
The area receives cool, northerly breezes during most of the summer months.
Geomorphology: The mountain ranges of Dikti (2.148 m) and Thripti (1.476 m) to the
west, along with the highlands of Sitia (819 m) to the north, shape the relief of the
greater area of the Municipality of Ierapetra. Gorges and torrents formed by these
mountains separate the lowlands between the northern and southern coastline and
create natural passageways between the beach of Pachia Ammos and Ierapetra, as
well as between Sitia and the beach of Makry Gialos. The coastal zone is widely
diverse, with extensive sandy beaches alternating with scenic coves and fishing bays.
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ/USEFUL TELEPHONE NUMBERS
Γενικές Πληροφορίες/General Information
Περιφέρεια Κρήτης/Regional Administration of Crete: 28134 00300-305
Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου/Prefecture of Lasithi: 28413 40300
Άμεσης Ανάγκης/Emergency
Τουριστική Αστυνομία/Tourist Police: 171
Λιμεναρχείο/Harbor Master: 28420 22294
Πυροσβεστική/Fire Department: 28420 80173
Νοσοκομεία και Περιφερειακά Ιατρεία/Hospitals and Regional Clinics
Νοσοκομείο Ιεράπετρας/Ierapetra Hospital: 28423 40122
Κάτω Χωριό/Kato Chorio: 28420 31203
Μάλλες/Μalles: 28420 91203
Πρίνα/Prinas: 28410 61595
Μύρτος/Μyrtos: 28420 51222
Σχινοκάψαλα/Schinokapsala: 28420 71222
Μέσα Συγκοινωνίας/Public Transportation
ΚΤΕΛ/Bus Service: 28420 28237
Ταξί/TAXI: 28420 26600
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Η Εφαρμογή για Έξυπνες Συσκευές LIFE NATURA THEMIS APP δίνει τη
δυνατότητα σε επισκέπτες και κατοίκους να αναφέρουν άμεσα και
ανώνυμα, οποιοδήποτε περιστατικό περιβαλλοντικής υποβάθμισης,
αυθαιρεσίας ή εγκλήματος αντιληφθούν στην ύπαιθρο του νησιού.
Τρόπος λειτουργίας
Ο χρήστης, αφού εγκαταστήσει την εφαρμογή μέσω Google Play (για
Android) και Αpp store (για iOS) ή σκανάρωντας τα αντίστοιχα QR Codes
που εμφανίζονται παραπάνω, προχωρεί στην καταγγελία/αναφορά που
επιθυμεί πάρα πολύ εύκολα:
1. Φωτογραφίστε το περιβαλλοντικό έγκλημα (μέχρι 4 φωτογραφίες).
2. Μπορείτε να συνοδεύσετε τις φωτογραφίες με ένα σύντομο κείμενο.
3. Πατήστε «Αποστολή» και η εφαρμογή θα στείλει την καταγγελία σας
στην αρμόδια αρχή.
Η εφαρμογή διατίθεται στα ελληνικά και αγγλικά.
THEMIS contributes to the prosecution of environmental crime
A smartphone application (available for Android and iOS) gives visitors and local residents the opportunity to report environmental crime
anywhere on the island.
Instructions
1. Visit your App store (for iOS) or Google Play (for Android) store and
search for “LIFE NATURA THEMIS APP.” You may also scan the QR codes
shown above.
2. Photograph the environmental crime in question (up to 4 photos).
3. Write a brief text to accompany each picture (optional).
4. Click “send” and your report will be instantly forwarded to the relevant
authorities.
The app is available in English and Greek.
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Η Γεραπετρίτικη
φύση

Α

πό τα επιβλητικά βουνά της Δίκτης έως αυτά της εύφορης Θρυπτής,
και από τις παρυφές του Κόλπου Μιραμπέλου έως το μπαλκόνι του
Λιβυκού, η Ιεράπετρα αποκαλύπτει τον θησαυρό της άγριας Κρητικής
φύσης1 της σε όλο του το μεγαλείο. Αν θελήσεις να περιπλανηθείς
σε μονοπάτια που ευωδιάζουν δίκταμο και αγιόκλιμα, να χαθείς σε
ορεινές διαδρομές, να εξερευνήσεις εντυπωσιακές σπηλιές και μοναδικά
φαράγγια ή να κολυμπήσεις σε δαντελωτές ακρογιαλιές, δεν έχεις παρά να
επισκεφθείς τις εξωαστικές ομορφιές του Δήμου Ιεράπετρας.
Στο Γεράπετρο, όπως ονομάζουν οι ντόπιοι την περιοχή, ανήκουν μερικά
από τα σπουδαιότερα οικοσυστήματα της ανατολικής Μεσογείου. Η
φυσική κληρονομιά του τόπου ξεχωρίζει για την υψηλή ετερογένειά της
και τη συνεχή εναλλαγή των τοπίων. Αδιαμφισβήτητα, η φύση υπήρξε
ιδιαίτερα γενναιόδωρη με την Ιεράπετρα, αφού συνδυάζει εξαιρετικά το
πράσινο με το γαλάζιο, ενώ λούζεται καθόλη τη διάρκεια του έτους από τον
ατελεύτητο ήλιο.
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Exploring nature
in Ierapetra

F

rom the imposing ranges of Mounts Dikti and Thripti to the crystal blue
waters of Mirabello Bay and the Libyan Sea, Ierapetra reveals the amazing
splendor of the Cretan wilderness1. Winding mountain trails nestled among
sweet-smelling honeysuckle beds, gorges and caves carved out over millions of
years, and endless expanses of golden beaches set against the blue water and
sky beckon travelers to explore the mind-blowing beauty of rural Ierapetra.
Nature has been most generous with Ierapetra, a region blessed with 3,101
hours of sunshine yearly. Its highly heterogeneous landscapes alternate between land and sea and harbor some of the most important ecosystems in
the eastern Mediterranean.
Coastal Ierapetra is studded with pristine coves and beaches, rated among
the best in all of Crete. Each year, many of these beaches receive the Blue
Flag Award, an international distinction presented to well-managed beaches with excellent water quality. The region has also been awarded a Gold
Medal by the Quality Coast Association under the auspices of the European
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Η ακτογραμμή τoυ Δήμου Ιεράπετρας περιλαμβάνει κόλπους και παραλίες
που συγκαταλέγονται στις ομορφότερες και καθαρότερες της Κρήτης.
Πολλές από αυτές λαμβάνουν κάθε χρόνο τη διεθνή διάκριση της Γαλάζιας
Σημαίας, ενώ η περιοχή έχει επίσης βραβευτεί από την Ένωση Θαλασσίων
και Παρακτίων Περιοχών (EUCC) με το Χρυσό Μετάλλιο Ποιότητας
Παράκτιων Περιοχών (Quality Coast Association) και ανήκει, δικαιωματικά,
στη λίστα με τους 50 πιο ελκυστικούς προορισμούς της Νότιας Ευρώπης.
Οι εξωτικές αμμουδιές με τα κρυστάλλινα, πρασινογάλανα νερά της
Νήσου Χρυσής (γνωστής και ως Γαϊδουρονήσι) και οι γαλήνιες παραλίες
κάτω από τις πευκόφυτες πλαγιές της Θρυπτής, μπορούν να συνεπάρουν
ακόμα και τον πιο δύσπιστο επισκέπτη. Οι νότιες παραλίες, συνολικού
μήκους 51 χλμ., εκτείνονται από τον γραφικό Μύρτο μέχρι τις χρυσές
παραλίες του Μακρύ Γιαλού που ξεχωρίζουν για την πλούσια αμμουδιά
τους, ενώ ιδιαίτερου φυσικού κάλλους είναι και οι βόρειες παραλίες της
Παχειάς Άμμου και του Καβουσίου.
Ο Δήμος Ιεράπετρας συμπεριλαμβάνει και πέντε μικρά νησιά. Η περίφημη
Νήσος Χρυσή (Γαϊδουρονήσι) βρίσκεται 8 ναυτικά μίλια νότια της πόλης της
Ιεράπετρας και αποτελεί ιδιαίτερο και εξωτικό τόπο. Μαζί με το διπλανό
Μικρονήσι, έχουν χαρακτηριστεί Τοπία Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους και έχουν
ενταχθεί στο ευρωπαϊκό Δίκτυο CORINE–Biotopes και στο Δίκτυο Natura 2000.
Στο βορειοανατολικό άκρο του κόλπου Μιραμπέλου, απέναντι από την
Παχειά Άμμο, υπάρχει η μικρή νησίδα Κόνιδα (δηλ. αυγό της ψείρας),
ενώ λίγα μίλια ανατολικότερα, απέναντι από την περιοχή Θόλος, υπάρχει
μία μεγαλύτερη νησίδα, η Ψείρα. Τέλος, βόρεια της περιοχής Μόχλος,
βρίσκεται η νησίδα του Αγίου Νικολάου που ονομάζεται και Ψύλλος.
Στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας θα συναντήσει κανείς κάποια
από τα ομορφότερα φαράγγια της Κρήτης. Στα νότια, λόγω του ξηρού
μεσογειακού κλίματος, τα φαράγγια είναι συνήθως άνυδρα κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες, με εξαίρεση το φαράγγι της Σαρακίνας κοντά
στους Μύθους Ιεράπετρας και αυτό των Πεύκων, στον Μακρύ Γυαλό,
που διατηρούν τα νερά τους αστείρευτα καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.
Τον τίτλο του «βασιλιά» των φαραγγιών της Κρήτης, όμως, κατέχει το
εντυπωσιακό φαράγγι του Χα, βόρεια της Ιεράπετρας και στη δυτική πλευρά
του όρους Θρυπτή, μέσα στο οποίο χύνεται το παραφάραγγο Μάστορας,
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Coastal & Marine Union (EUCC), and rightly belongs to the 50 most attractive destinations of southern Europe.
The exotic beaches
of Chrissi island (also
known as Gaidouronissi
= “donkey island”) and
the serene shorelines at
the foot of Mount Thripti
can enchant even the
most eclectic of visitors.
The southern coastline
of Ierapetra, spanning
about 51km, extends
from the picturesque
village of Myrtos to the
breathtaking stretches
of sand at Makrygialos.
The northern coastline, which includes the
beaches of Pachia Ammos and Kavousi, is also
2
spectacular.
Rural Ierapetra includes five small islands, the most famous being Chrissi,
located 8 nautical miles south of the town of Ierapetra and constituting a
unique bioenvironment. Along with neighboring Mikronisi (or “little island”),
Chrissi belongs to the CORINE–Biotopes and the Natura 2000 major nature sites.
At the northeastern end of Mirabello Bay, opposite the beach of Pachia Ammos, lies the small island of Konida (or “nit”), while a few miles to the east,
opposite Tholos, lies the islet of Pseira (or “louse”). A larger islet, Agios Nikolaos
(also known as Psyllos – “flea”), lies to the north of the village of Mochlos.
Some of the most impressive gorges in Crete are found in rural Ierapetra.
Because of the hot Mediterranean climate, the gorges are usually dry during
the summer months with the exception of the gorge of Sarakina, near the village of Mythoi, and the gorge of Pefka, near Makrygialos.
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καταλήγοντας σε έναν καταρράκτη 215 μ., τον ψηλότερο σε όλη την Ελλάδα.
Άλλοι προσβάσιμοι καταρράκτες2 είναι αυτοί του Σελάκανου και του Μυλωνά.
Στους ορεινούς όγκους της Ιεράπετρας μπορεί κανείς να θαυμάσει την
αγριότητα αλλά και την ευφορία του Κρητικού τοπίου. Η οροσειρά της
Θρυπτής ή τ’ Αόρη (Αφέντης Σταυρωμένος, 1476 μ.) αποτελεί τον πέμπτο
μεγαλύτερο ορεινό όγκο της Κρήτης και χαρακτηρίζεται από το ομώνυμο
πευκόδασος, από τους λόφους στην ενδοχώρα, κορήματα, φαράγγια, μικρές
κοιλάδες με ρυάκια και ποτάμια περιοδικής ροής, καθώς και από πεδιάδες
με αμπελώνες και οπωροφόρα δέντρα.
Στα δυτικά, δεσπόζει επιβλητικά
ύμφωνα με τη μυθολογία, οι η οροσειρά της Δίκτης (Σπαθί,
πρώτοι αυτόχθονες κάτοικοι
2148 μ.) με τα βουνά Δίκτη,
της Κρήτης ήταν οι Κουρήτες3,
στους οποίους οφείλουν το όνομά Σελάκανο, Καθαρό και Σελένα,
τους οι σημερινοί «Κρήτες». τα οποία συγκροτούν σπουδαία
Τους Κουρήτες γέννησε η νύμφη καταφύγια χλωρίδας, πανίδας και
Αγχιάλη σε σπήλαιο της Δίκτης.
ορνιθοπανίδας. Το μεγαλύτερο
Aργότερα, η μητέρα των θεών, η
Ρέα, τους ανάθεσε τη φύλαξη του μέρος της Δίκτης καταλαμβάνεται
νεογέννητου Δία, προκειμένου από κατάφυτα οροπέδια, όπως
να τον κρύψει από τον Κρόνο, αυτό του Λασιθίου που είναι και
ο οποίος είχε τη συνήθεια να
το μεγαλύτερο σε όλη την Κρήτη,
καταβροχθίζει τα αρσενικά παιδιά
του για να μην του πάρουν την αλλά και από πολλά πεζοπορικά
φαράγγια, απότομες κορυφές,
εξουσία.
Οι Κουρήτες ήταν το αρσενικό χείμαρρους και ιδιαίτερα καρστικά
αντίστοιχο
των
νυμφών. συστήματα. Κατά την παράδοση, η
Πρόκειται για πολεμιστές που Δίκτη είναι γενέτειρα του Δία, όπως
μυούσαν νέους στα μυστικά
και των Κουρητών, που θεωρούνται
των πολεμικών τεχνών, ιδέα
που αντικατοπτρίζεται και στην οι πρώτοι κάτοικοι της Κρήτης.
ανατροφή του Δία. Ως φρουροί Κάτω από τον ορεινό όγκο της Δίκτης
του βρέφους, οι Κουρήτες βρίσκεται το περίφημο πευκοδάσος
χτυπούσαν τον οπλισμό τους
του Σελάκανου, ένα διασωζόμενο
για να καλύψουν το κλάμα του
Δία ώστε να μην τον ακούσει ο οικοσύστημα ύψιστου φυσικού
πατέρας του ο Κρόνος. Αργότερα, κάλλους και σημασίας, όχι μόνο για
οι Κουρήτες έγιναν ομάδα ανδρών την Κρήτη αλλά και για ολόκληρη τη
που λάτρευε τον Δία.
Μεσόγειο.

Σ
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The most imposing, however, is the
gorge of Ha, north of Ierapetra on the
west side of Mount Thripti. Ha is joined
by the gorge of Mastoras and ends in
215m-tall waterfall, the highest in all
of Greece. Other waterfalls in the area,
accessible to visitors2, include Selakano
and Mylonas.
The rugged, yet fertile, mountains of
Ierapetra are a tribute to the Cretan wilderness. The range of Thripti (also known
as “t’ Aori,” with Afendis Stavromenos
as its highest peak at 1476m) is the fifth
largest mountain range in Crete and
boasts a distinctive pine forest, striking
ravines traversed by seasonal streams,
as well as gently rolling valleys peppered
with vineyards and fruit orchards.
To the west, lies the lofty range of
Dikti, (with Spathi as its highest peak at
2148m), comprised of Mounts Dikti, Selakano, Katharo and Selena, which constitute important habitats for both flora
and fauna. Dikti includes the Lasithi Plateau (the largest in Crete), and is dominated by steep canyons, torrents and
impressive karst formations. According
to legend, Dikti is the birthplace of Zeus
and land of the Curetes, considered the
first inhabitants of Crete. At the foot
of the Dikti mountain range lies the famous pine forest of Selakano, an ecosystem of exceptional natural beauty
and value for the entire Mediterranean.

3

T

he Curetes3 were mythological creatures, considered the
first inhabitants of Crete. Children of the nymph Anchiale, they
were born on Mount Dikti. Rhea,
mother of the gods, entrusted her
newborn son, Zeus, to the Curetes, to hide him from his father,
Cronus, who swallowed all his
male children so that they would
not overthrow him.
The Curetes were the male
equivalent of the nymphs. They
were warriors who would initiate young men in the secrets of
martial arts, an idea which is also
reflected in the upbringing of
Zeus. They later became a group
of male worshippers of Zeus. On
Mount Dikti, they guarded the
baby Zeus with great care. As
Rhea was concerned that Cronus would hear the infant’s cries,
she had the Curetes bang their
shields together, a sound which
drowned out all others.
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Χλωρίδα και πανίδα

Τ

όπος ευλογημένος, η Ιεράπετρα κρύβει μια μεγάλη ποικιλία από
ανεκτίμητα και σπάνια οικοσυστήματα που παρουσιάζουν εντυπωσιακή
ενδημικότητα σε είδη χλωρίδας και πανίδας. Αυτό οφείλεται κυρίως στη
γεωγραφική θέση, τη γεωμορφολογία και το κλίμα της περιοχής. Στην Κρήτη
γενικά, έχουν καταγραφεί περίπου 1800 αυτοφυή φυτά, ενώ περισσότερα
από 160 θεωρούνται ενδημικά (τα συναντάμε αποκλειστικά σε κάποιες
περιοχές και πουθενά αλλού). Πολλά από αυτά είναι απειλούμενα και
προστατεύονται από την Εθνική και τη Διεθνή νομοθεσία.
Όπως ισχύει για ολόκληρη την Κρήτη, έτσι και η περιοχή της Ιεράπετρας
θεωρείται «παράδεισος» αρωματικών και θεραπευτικών φυτών.
Aγιόκλιμα, μαντζουράνα, θυμάρι, δίκταμο, μαλοτήρα, δάφνη, τίλιο,
θρούμπι, αγριοφασκόμηλο, μυρωδάτες λυγαριές και ιώδεις λαδανιές
ευδοκιμούν και ανθίζουν στα δάση και τα φαράγγια της. Τα περισσότερα
δάση είναι κυρίως Τραχείας Πεύκης (Pinus brutia), ενώ στα κεντρικά και
βόρεια ορεινά, κυρίαρχα είναι τα δάση πρίνων (Quercus coccifera) ή αριάς
(Quercus ilex). Ο Ηρόδοτος, άλλωστε, ονομάζει την Κρήτη «χώρη υψηλή τε
και ίδησι συνηρεφή», δηλαδή χώρα σκεπασμένη με ψηλά δέντρα.
Στις ορεινές περιοχές, φύονται επίσης κάποια από τα πιο όμορφα
λουλούδια που συναντάμε στην Κρήτη, όπως o Λευκός Ασφόδελος4 (Asphodelus aestivus), η Ίριδα της Κρήτης5 (Iris cretensis), η Παιώνια του
Κλούσιου6 (Paeonia clusii), διάφοροι κρόκοι8, σκίλλες, κενταύριες, κυκλάμινα, οι

4

5
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Flora and fauna

B

ecause of its distinctive geomorphology and climate, Ierapetra harbors
a plethora of rare ecosystems with a rich endemic flora and fauna. Approximately 1800 native plant species have been recorded in Crete and
more than 160 are considered endemic (native or restricted to a certain
place). Many of these are endangered and are thus protected by national
and international law.
As is the case for all of Crete, Ierapetra is a treasure trove of aromatic
and medicinal herbs. Honeysuckle, marjoram, thyme, the endemic “dittany”
mountain tea, ironwort, bay laurel, linden, savory, wild sage, chaste trees
and rockroses thrive in its lush forests and rocky canyons.
Most woodlands are dominated by the pine species Pinus brutia, while
the oak species Quercus coccifera and Quercus ilex are found on the central
and northern mountain slopes. The ancient historian, Herodotus, referred
to Crete as “the land covered with tall trees.”
Some of Crete’s most beautiful flowering plants are also found in the
area of Ierapetra and include white asphodels 4 (Asphodelus aestivus),
endemic Cretan irises5 (Iris cretensis), peonies6 (Paeonia clusii), crocuses8,
squills, lilies, cornflowers, cyclamens, tulips of the species Tulipa saxatilis 7, and orchids of the species Ophrys omegaifera ssp. basilissa 9, Orchis anatolica 11 and Orchis sitiaca (included in the IUCN’s Red List of
Threatened Species).

6

7
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βραχόφιλες τουλίπες του είδους Tulipa saxatilis7, οι περίφημες ορχιδέες Ophrys
omegaifera ssp. basilissa9, Orchis anatolica11 («Λενάκια» κατά τους ντόπιους)
και αυτές του είδους Orchis sitiaca, που συγκαταλέγονται στο Κόκκινο Βιβλίο
της IUCN (Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης) και αναπτύσσονται συνήθως
στις απότομες πλαγιές των φαραγγιών. Στη Νήσο Χρυσή (Γαϊδουρονήσι)
συναντάμε τα κεδροδάση Juniperus macrocarpa και Juniperus phoenicea, που
εκτείνονται στις αμμοθίνες και το εσωτερικό του νησιού.
Στο γεωργικό τοπίο της Ιεράπετρας κυριαρχούν αμπελώνες, ελαιώνες,
κηπευτικές καλλιέργειες (πατάτες, κολοκύθια, λάχανα, κουνουπίδια,
ντομάτες, καρπούζια), όσπρια (φασόλια, κουκιά, αρακάς), σιτηρά (κριθάρι,
σιτάρι) και διάφορα δέντρα όπως χαρουπιές, αχλαδιές, μηλιές, καρυδιές,
αμυγδαλιές, κερασιές και δαμασκηνιές.
Τα φρύγανα κυριαρχούν ως τύπος βλάστησης στις μη καλλιεργούμενες
περιοχές. Θαμνώδη φυτά όπως το αχινοπόδι (Genista acanthoclada), η
αστοιβίδα (Sarcopoterium spinosum) και το πλουμί ή αρχοντόξυλο10 (Ebenus cretica), καλύπτουν, μαζί με άλλα, μεγάλες εκτάσεις, ως αποτέλεσμα
της επίδρασης των κλιματικών και εδαφικών παραγόντων, αλλά και του

8
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9

10

11

The isle of Chrissi, off the southern coast of Ierapetra, is famous for its
unique forest of Juniperus macrocarpa and Juniperus phoenicea, which
grow among the golden sand dunes along its shores.
Ierapetra’s agricultural lands are dominated by vineyards, olive groves and
vegetable gardens (which grow potatoes, zucchini, cabbages, cauliflower,
tomatoes, watermelons, beans, peas, legumes, wheat and barely), as well
as orchards of carob, pear, apple, walnut, almond, cherry and prune trees.
As a result of climate and other environmental impacts (fires, overgrazing), non-agricultural lands are strewn with shrubs of the species Genista
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ανθρώπου (πυρκαγιές, υπερβόσκηση).
Στα παράλια κυριαρχεί η θαλάσσια βλάστηση µε τα φανερόγαµα Cymodocea nodosa και Halophila stipulacea, ενώ το φύκος Caulerpa prolifera
παρουσιάζει τη µεγαλύτερη κατανοµή.
Σποραδικές συστάδες των φημισμένων υποθαλάσσιων λιβαδιών
Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica), αντίστοιχο των δασών της στεριάς,
εμφανίζονται σε διάφορα σημεία της ακτογραμμής, προσφέροντας
καταφύγιο σε πολλά είδη ασπόνδυλων και ψαριών.
Η μεγαλύτερη συγκέντρωση ενδημικής πανίδας εντοπίζεται στους
ορεινούς όγκους και τα φαράγγια, όπου επικρατούν ιδανικές
κλιματολογικές συνθήκες και η ανθρώπινη παρουσία είναι πολύ
περιορισμένη. Ενδημικά είδη καταγράφονται σε όλες τις ομάδες
(θηλαστικά, αμφίβια, ερπετά, ασπόνδυλα και σπονδυλόζωα). Στα δάση
απαντώνται συχνά τα κρητικά κουνάβια ή ζουρίδες (Martes foina bunites), ο κρητικός αγκαθοποντικός (Acomys cahirinus minous) και ο
κρητικός δασοποντικός (Apodemus sylvaticus creticus).
Τα πιο κοινά ερπετά της περιοχής είναι η πράσινη σαύρα (Lacerta trilineala
polylepidota), η δενδρογαλιά (Coluber gemonensis), το λιακόνι (Chalcides
ocellatus) και το αγιόφιδο ή γατόφιδο (Telescopus fallax), ενώ οι πιο κοινοί
εκπρόσωποι της ομάδας των αμφιβίων είναι ο Κρητικός βάτραχος (Pelophylax cretensis) και ο πράσινος
12
φρύνος12 (Bufo viridis).
Οι
σπηλιές
αποτελούν
επίσης εξαιρετικά ευαίσθητα
οικοσυστήματα που φιλοξενούν
εκτός από τα ασπόνδυλα και
πολλές ομάδες σπονδυλοζώων
με σημαντικότερη αυτή των
Χειροπτέρων, δηλαδή των
νυχτερίδων.
Ιδιαίτερο
στοιχείο
της
γεραπετρίτικης πανίδας είναι
και το φώλιασμα σημαντικών και
σπάνιων πουλιών (στην ανατολική
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acanthoclada and Sarcopoterium
13
spinosum, and the endemic Cretan
ebony10 (Ebenus cretica).
Marine vegetation includes the
seagrasses Cymodocea nodosa and
Halophila stipulacea, and the seaweed Caulerpa prolifera.
Beds of Posidonia oceanica (a
seagrass species that is endemic to
the Mediterranean and forms large
underwater meadows) are found
along most of the coastline and
offer shelter to a number of fishes
and invertebrates.
The highest concentration of endemic fauna (mammals, amphibians, reptiles, birds and invertebrates) is found in Ierapetra’s mountains and canyons,
which offer ideal climate conditions and where human presence is very limited. Woodlands are home to the stone marten, Martes foina bunites, the
Cretan spiny mouse, Acomys cahirinus minous, and the Cretan wood mouse,
Apodemus sylvaticus creticus.
The most abundant reptiles include the green lizard, Lacerta trilineala
poylepidota, the whip snake, Coluber gemonensis, the ocellated skink, Chalcides ocellatus, and the cat snake, Telescopus fallax. Amphibians, such as
the endemic Cretan frog, Pelophylax cretensis, and the green toad12, Bufo
viridis, are also found in the area. Caves provide shelter to exceptionally
fragile ecosystems and are home to several species of invertebrates and
bats (Chiroptera).
A special feature of the Cretan wilderness is the presence of a large number of rare bird species (more than 250 species have been recorded in
eastern Crete alone). The mountains and canyons of Ierapetra harbour
a rich avian biodiversity, including the falcon13 Falco eleonorae, the longlegged buzzard15, Buteo rufinus, the bearded vulture, Gypaetus barbatus, the griffon vulture14, Gyps fulvus, the golden eagle, Aquila chrysaetos,
the lanner falcon, Falco biarmicus, and other birds of prey.
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Κρήτη έχουν καταγραφεί περισσότερα από 250 είδη). Οι ορεινές περιοχές
και τα φαράγγια της Ιεράπετρας παρουσιάζουν αξιόλογο ορνιθολογικό
ενδιαφέρον, εξαιτίας των σημαντικών πληθυσμών και της ποικιλίας των
πτηνών, κυρίως των αρπακτικών, που αναπαράγονται στα όριά τους.
Ειδικότερα, στα όρη της Δίκτης και της Θρυπτής, μπορεί να παρατηρήσει
κανείς μοναδικά είδη, όπως τον μαυροπετρίτη13 (Falco eleonorae), τις
αετογερακίνες15 (Buteo rufinus), τον γυπαετό (Gypaetus barbatus), τους
γύπες14 (Gyps fulvus), τον χρυσαετό (Aquila chrysaetos), το χρυσογέρακο
(Falco biarmicus) και άλλα αρπακτικά. Η Λίμνη των Μπραμιανών αποτελεί
επίσης έναν σπουδαίο υδροβιότοπο, όπου έχουν παρατηρηθεί πάνω από
214 είδη μεταναστευτικών πουλιών.

14

Το θαλάσσιο περιβάλλον της Ελληνικής Τάφρου (η οποία εκτείνεται από την
Βορειοδυτική Κέρκυρα ως την Ανατολική Ρόδο) στη Νότια Κρήτη φιλοξενεί
κάποιες μόνιμες αποικίες θαλάσσιων θηλαστικών αλλά και κάποιων
σημαντικών μεταναστευτικών ειδών. Στην περιοχή έχουν καταγραφεί
θαλάσσια κήτη, όπως σταχτοδέλφινα (Grampus griseus), ζωνοδέλφινα
(Stenella coeruleoalba), ρινοδέλφινα (Tursiops truncatus), ζιφιοί (Ziphius
cavirostris), πτεροφάλαινες (Balaenoptera physalus), φυσητήρες (Physeter macrocephalus), αλλά και μικροί πληθυσμοί μεσογειακής φώκιας
(Μonachus monachus). Στα νερά της περιοχής εμφανίζονται επίσης οι
θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta16.
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Lake Bramiana is an important wetlands, where
more than 214 species
of migratory birds have
been spotted.
The marine ecosystem of southern Crete
is home to various spe15
cies of cetaceans and
other marine mammals, such as the Risso’s dolphin (Grampus griseus), the striped dolphin,
(Stenella coeruleoalba), the bottle-nosed dolphin (Tursiops truncates),
the goose-beaked whale (Ziphius cavirostris), the fin whale (Balaenoptera
physalus), the sperm whale (Physeter macrocephalus), as well as the monk
seal (Μonachus monachus). Populations of the loggerhead sea-turtle,
Caretta caretta16, are also present.

16
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διατήρηση και προστασία

O

ι ανθρώπινες παρεμβάσεις στα οικοσυστήματα, όπως ο μαζικός
τουρισμός που είναι ανταγωνιστικός με τη φύση, η υπερεκμετάλλευση
των πόρων, οι πυρκαγιές, αλλά και η βόσκηση, που αποτελεί μια
παραδοσιακή δραστηριότητα στην Κρήτη εδώ και χιλιάδες χρόνια, έχουν
ως αποτέλεσμα τη σταδιακή συρρίκνωση της βιοποικιλότητας του τόπου
και την υποβάθμιση των φυσικών θησαυρών του.
Η κατανόηση της πολύτιμης αξίας αλλά και της αναγκαιότητας για
προστασία, διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού πλούτου που διακρίνει
την Ιεράπετρα, απαιτούν την υιοθέτηση και εφαρμογή μιας πολυδιάστατης
στρατηγικής, αποτελούμενης από εξειδικευμένα έργα, μέτρα και
δράσεις18,19. Στόχος είναι η διατήρηση και προστασία της πολιτιστικής
ακεραιότητας, της βιολογικής ποικιλότητας και των φυσικών υποδομών
που στηρίζουν την τουριστική ανάπτυξη του τόπου.
Όλες οι περιοχές της Ιεράπετρας που ανήκουν στο οικολογικό δίκτυο Natura 2000, αλλά και οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας είναι ενδεικνυόμενα
τοπία για την ανάπτυξη ήπιων τουριστικών δραστηριοτήτων που σκοπό
έχουν την ηρεμία, την απομόνωση, την αισθητική απόλαυση του τοπίου,
καθώς και τη γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον μέσω του βιοτουρισμού.
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Conservation and protection

E

nvironmental pressures from mass tourism, the over exploitation of
natural resources, forest fires, and overgrazing, have resulted in the deterioration of natural habitats and a steady decrease in biodiversity. The
preservation of Ierapetra’s precious ecosystems requires specific measures
aimed at the rational utilization of natural resources and the improvement
of the tourism product through environmental action18,19. Protected areas
and areas belonging to the Natura 2000 network are especially indicated for
the implementation of biotourism and for the development of activities for
the appreciation and protection of the bioenvironment.
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Νatura 2000

Η

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει μια σειρά οδηγιών με στόχο τη
διατήρηση και την προστασία της βιοποικιλότητας, όπως την Οδηγία
2009/147/ΕΚ για τη διατήρηση των άγριων πτηνών (Οδηγία Πτηνών) και την
Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών ενδιαιτημάτων (Οδηγία
Οικοτόπων), οι οποίες αποτελούν βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής
περιβαλλοντικής πολιτικής.
Ένα από τα βασικά εργαλεία για την εφαρμογή των στόχων της πολιτικής
αυτής αποτελεί το Δίκτυο Natura 2000, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία
προστατευόμενων περιοχών. Στο Δίκτυο Νatura 2000 συμπεριλαμβάνονται
και οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα (Special Protection
Areas – SPAs / ΖΕΠ) από την «Οδηγία Πτηνών». Για το δίκτυο περιοχών
Natura 2000, στις οποίες εφαρμόζονται ειδικά διαχειριστικά μέτρα, σκοπός
είναι η εξασφάλιση της αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης.
Στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ιεράπετρας υπάγονται πέντε περιοχές
που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000. Πρόκειται για τις Ειδικές Ζώνες
Διατήρησης που περιλαμβάνουν τις περιοχές Σελάκανο (GR4320002),
Νήσο Χρυσή (GR4320003), Μονή Καψά–Φαράγγι Καψά21 και γύρω περιοχή
(GR4320004), και όρος Θρυπτή με τη γύρω περιοχή (GR4320005), καθώς
και για τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας που περιλαμβάνει την περιοχή της
Νοτιοδυτικής Θρυπτής–Κουφωτό (GR4320014). Στα όρια του δήμου
Ιεράπετρας περιλαμβάνεται και μέρος της ΖΕΠ GR4320010 Κορυφή
Λάζαρος και Μαδάρα Δίκτης.
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Νatura 2000

T

he European Union has issued a series
of Directives aimed at the preservation
and protection of biodiversity, including Directive 2009/147/EC of the European Parliament on the Conservation of Wild Birds, and
Council Directive 92/43/EEC on the Conservation of Natural Habitats and of
Wild Fauna and Flora, also known as the European Union Habitats Directive.
Directive 2009/147/EC establishes Special Protection Areas (SPAs) and makes
distinctive provisions for the protection of both endangered and non-endangered species and habitats20. Similarly, Special Areas of Conservation (SACs) are
established by the European Union Habitats Directive (92/43/EEC).
Special Areas of Conservation (SACs) and Special Protection Areas (SPAs) form
the Natura 2000 network, one of the most important tools for the implementation of European environmental policy. The goal is to ensure a much broader
concept of conservation, where people and nature can live together in harmony.
The Municipality of Ierapetra has five areas belonging to the Natura 2000 network under its jurisdiction. These include the Special Protection Area (SPA) of
southwestern Thripti and Koufoto (GR4320014), and the following Special Areas of Conservation (SACs): Selakano (GR4320002), Chrissi island (GR4320003),
Kapsa Monastery–Kapsa Gorge21 and the surrounding area (GR4320004),
and Mount Thripti and the surrounding area (GR4320005).
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Δήμος Ιεράπετρας
Municipality of Ierapetra

Περιοχές Ειδικής
Προστασίας (ΠΕΠ)
Protected areas

Η
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T

τοπική
χοροταξία
(ΣΧΟΑΑΠ)
χαρακτηρίζει ως περιοχές ειδικής
προστασίας (ΠΕΠ) περιοχές/χώρους που
διέπονται από το ίδιο νομοθετικό καθεστώς
για την προστασία και διατήρηση του
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Σε
αυτές περιλαμβάνονται τα τοπία ιδιαιτέρου
φυσικού κάλλους23, οι αρχαιολογικοί
χώροι, σημαντικά ιστορικά σημεία, δασικές
εκτάσεις, η ζώνη αιγιαλού, παραθαλάσσιες
ή παραποτάμιες ζώνες26, γεωργική γη
υψηλής παραγωγικότητας και περιοχές
προστασίας βάσει των διατάξεων των
Ν.1650/86 και Ν.3937/2011. Σύμφωνα με
τη νομοθεσία, απαγορεύεται αυστηρά κάθε
ενέργεια παραμόρφωσης ή αλλοίωσης της
παραδοσιακής φυσιογνωμίας του τοπίου
και των φυσικών χαρακτηριστικών του
χώρου (εξόρυξη ή αμμοληψία, εκβραχισμοί,
επιχωματώσεις, κοπή αυτοφυούς βλάστησης,
κ.λπ.). Για την Ιεράπετρα οριοθετούνται οι
παρακάτω περιοχές (ΦΕΚ 530/19-10-2009).

he IUCN describes a protected area as “a clearly defined geographical
space, recognized, dedicated and managed, through legal or other effective means, to achieve the long term conservation of nature with associated ecosystem services and cultural values.” In Greece, protected areas
are designated by specific administrative acts and include areas of exceptional natural beauty23, archaeological sites, historical monuments, forests,
coastlines, marine and riparian habitats26, high-yield agricultural lands,
and areas protected under national law (administrative act Ν.1650/86 and
Ν.3937/2011). The law explicitly prohibits any activity that can damage,
destroy or permanently change the physical characteristics of these areas
(mining, sand and rock removal, clearing of vegetation, etc.).
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2
3
4
5
6
7
8
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12
13
14

15
16
17
18

Περιοχή Σελάκανου / The area of Selakano
Φαράγγι «Καπνιστής» ή «Γιαούπι» / The gorge of “Kapnisti” or Giaoupi
Περιοχή Ρετικό / The area of Retiko
Παραλία Βάτου / The beach of Vatos
Παραλία Μύρτου – Κοιλάδα ποταμού Μύρτου – Φαράγγι Σαρακήνας
Myrtos Beach – Myrtos Valley – Sarakina Gorge
Περιοχή Εξακούκου / The area of Exakoukos
Περιοχή Ρογδιό / The area of Rogdio
Ποταμός Καλαμαυκιανός26 στην περιοχή που διασχίζει τον οικισμό και μέχρι
τις πηγές Κεφαλόβρυσου / Kalamafkianos River26, from the part that runs
through the village to the springs at Kefalovryso
Ζώνη προστασίας παραδοσιακού οικισμού Ανατολής22 και μεμονωμένα
μνημειακά σύνολα (Βυζαντινό μοναστήρι της Παναγίας της Βαγιωνιάς
ή Ζωοδόχου Πηγής, σύμπλεγμα βράχων στη Σχίστρα, η κορυφή Του
Παντοτεινού και η Ελληνική κορυφή, σύμπλεγμα βράχων στις θέσεις Σχίνος
και Ξωχέρι) που βρίσκονται εκτός ζώνης
The historic village of Anatoli22 and some associated sites outside the protected area which include the Byzantine Monastery of the Virgin at Vagonia
or Zoodochos Pigi, the rock complex at Schistra, the peaks of Pantotinos and
Elliniki, and the rock formation at Schinos and Xocheri
Εκβολές Ποταμού Στομίου Ιεράπετρας / The mouth of the Stomios River
Φαράγγι ρέματος Κόρακα – υψώματα Μέσωνα – Πλακοκεφάλα – Σπήλαιο
Κουφόσπηλιο – Μονή Βρυομένου24 / Korakas Gorge – Mesonas Heights –
Plakokefala – Koufospilo Cave – Vryomenos Monastery24
Υγρότοπος Ταμιευτήρα Μπραμιανών Ιεράπετρας / Bramiana wetlands
Πηγές Κεφαλόβρυσου και γύρω ρεματιές Κάτω Χωριού
The springs at Kefalovrysso and the ravines surrounding Kato Chorio
Περιοχή Λάκκος Αμπελιό – Φαράγγι Αγριόμαντρας – Χαράκι και παράκτια
ζώνη στην περιοχή Χωματάς που περιλαμβάνει τις θέσεις Θεριό –
Αρχαιολογικός χώρος – Χρυσοκάμινο – Θεριόσπηλιος / The region of Lakkos
Ambelio – Agriomantra Gorge – Charaki and the shores of Chomatas, including the points of Therio – Archaeological Site – Chryssokamino – Theriospilos
Παραλία Παχειάς Άμμου – χώρος παλιού λατομείου ανατολικά – κεδρώνας
Pachia Ammos Beach – old quarry to the east – juniper forest
Παραλία Θόλου / The beach of Tholos
Φαράγγι Χα / Ha Gorge
Φαράγγι Μυλωνά / Mylonas Gorge
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Ύψωμα Ρίζα και βραχομορφές στη θέση Καταυλιανού
Riza Heights and the rock formations at Katavlianos
Μεγάλη Παραλία Κουτσουναρίου / Koutsounari Beach
Φαράγγι Μέσωνα Καβουσίου / Mesonas Gorge at Kavousi
Νήσος Ψείρα / Pseira Island
Νήσος Χρυσή / Chrissi Island
Κεδρώνας Γουρνιών / Juniper forest at Gournia
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Επιπλέον, στις ΠΕΠ της Ιεραπέτρας περιλαμβάνονται και ζώνες 50μ.
περιμετρικά των ακόλουθων διακεκριμένων σημείων: Μονή Παναγίας
Φανερωμένης, Μονή Αγίου Γεωργίου25 στην Άσσαρη, Μονή Παναγίας
Παπλινού (Καθαράδες), μνημειακή Ελιάς Καβουσίου – η αρχαιότερη
Μινωική Ελιά του κόσμου, άνω των 3000 ετών (τοποθεσία «Λαγούδι
Λάκκος»), Αγία Άννα Θρυπτής, Ιχθυοδεξαμενές, Καζάρμα Κάτω Χωριού
(εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου «Ισθμός Ιεράπετρας»), Αγία
Άννα Σταυρού (ανατολικά του παλιού οικισμού Μέσα Λαγκάδας).
Other protected areas
in Ierapetra include 50m
zones designated around
the following locations: the
Monastery of the Virgin
Faneromeni; the remains
of the Monastery of Agios
Georgios25 (St. George)
in the Assari Plateau; the
Monastery of the Virgin
of Paplinos; the olive tree
of Kavousi at the site of
Lagoudi Lakkos (the tree
is considered the oldest
Minoan olive tree in the
world estimated at over
3000 years old); the chapel
of Agia Anna at Thripti; the
rock formations on the east
coast of Ierapetra (a dis25
tinctive enclosure which, in
the past, used to serve as a tank for the collection of fish); the remains of
the Casarma Venetian fortress (“casarma” = casa di arma) overlooking the
Ierapetra Isthmus and the associated archeological site; and, the church of
Agia Anna Stavrou situated east of the old settlement of Mesa Langada.
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Βιοτουριστικές
περιπλανήσεις
Εξερευνώντας την εξωτική Χρυσή

Η

Χρυσή, η νήσος Χρυσέα κατά την αρχαιότητα, παίρνει το όνομά της από
την χαρακτηριστική, ολόχρυση άμμο που καλύπτει το νησί. Το δεύτερο
όνομά της, Γαϊδουρονήσι, προέρχεται από τη λαϊκή παράφραση της αρχικής
του ονομασίας Γαδαρονήσι, που σημαίνει το νησί των Γαδαρηνών (κάτοικοι
της πόλης Γαδάρας της σημερινής Ιορδανίας, που πρωτοϊδρύθηκε από τον
Μεγαλέξανδρο).
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Adventures
in biotourism
Chrissi – an exotic island

T

he island of Chrissi, or “Chryssea” as it was known in antiquity, is named
after the beautiful golden sand that covers most of its area. It also goes
by the name of Gaidouronissi (“donkey island”), a paraphrase of Gadaronissi, which means island of the Gadarenes (a biblical people who inhabited
the city of Gadara, located southeast of the Sea of Galilee in Jordan).
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Το νησί αποτελεί ένα απόλυτο κομψοτεχνήματα της φύσης, και όχι άδικα.
Ανήκει στο δίκτυο Natura 2000, ως «περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους»,
ενώ επίσης έχει οριστεί ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής (ΚΑΖ). Η Χρυσή λούζεται
από το Λιβυκό Πέλαγος και βρίσκεται περίπου 8 ναυτικά μίλια νότια της
πόλης της Ιεράπετρας. Είναι στενόμακρη, με μέσο υψόμετρο τα 10 μέτρα. Το
μήκος της δεν ξεπερνά τα 5 χλμ., ενώ το πλάτος της, στο φαρδύτερο σημείο,
δεν υπερβαίνει το 1,5 χλμ. Τα νερά της είναι ρηχά, με βραχώδες υπόστρωμα
και συναντιούνται με χρυσωπές αμμώδεις παραλίες28, οι περισσότερες από
τις οποίες καλύπτονται από τα χαρακτηριστικά χρωματιστά κοχύλια που
προσδίδουν στο τοπίο μια ειδυλιακή εικόνα.
Στη Χρυσή ανήκουν μερικές από τις πιο πολυφωτογραφημένες και
ξακουστές παραλίες της Κρήτης, όπως η εξωτική Μπελεγρίνα27 (ή αλλιώς
Χρυσή Ακτή) στη βόρεια πλευρά του νησιού. Παρόμοιας ομορφιάς είναι και
η γειτονική Χατζηβόλακας, οι απόμερες Παραλία Αυλάκι, Παραλία Κέντρα
και Παραλία Καταπρόσωπο, αλλά και οι πιο πολυσύχναστες Βλυχάδια,
Βουγιού Μάτι30 και Φράγκου Μνήμα, όπου συναντάμε την Κακή Αλυκή, μία
από τις δύο αλυκές του νησιού.
Αν και η έκταση της Χρυσής είναι αρκετά μικρή, η βλάστησή της
παρουσιάζει αξιοσημείωτη βιοποικιλότητα. Περίπου εκατό διαφορετικά
είδη φυτών, που συνιστούν ένα σημαντικό ποσοστό της κρητικής χλωρίδας,
απαντώνται στη Χρυσή και το γειτονικό της Μικρονήσι. Αρκετά από αυτά
είναι σπάνια και προστατεύονται με εθνικές αλλά και διεθνείς συμβάσεις
και νόμους. Η πανέμορφη ενδημική σιλινή, Silene ammophila ssp. ammophila, προστατεύεται από το προεδρικό διάταγμα 67/1981 και περιλαμβάνεται
στο Ευρωπαϊκό Κόκκινο Βιβλίο ως «σπάνιο» και στο Κόκκινο Βιβλίο (IUCN
1993) ως «απειλούμενο» φυτό. Παράλληλα, το μοναδικό κολχικό Colchicum
cousturieri Greuter (ή C. cupanii ssp. cupanii), προστατεύεται από τη Συνθήκη
της Βέρνης και το προεδρικό διάταγμα 67/1981 και περιλαμβάνεται στο
Ευρωπαϊκό Κόκκινο Βιβλίο όπου χαρακτηρίζεται ως «τρωτό».
Αδιαμφισβήτητα, ο σημαντικότερος οικότοπος της περιοχής βρίσκεται
στις αμμοθίνες του κεντρικού, στενότερου σημείου του νησιού, όπου
συναντάμε ένα από τα σπουδαιότερα δάση παράλιας αρκεύθου ή
θαλασσόκεδρου (Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa) στην Ελλάδα
(Οικότοπος Προτεραιότητας – Οδηγία ΕΟΚ 92/43).
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A most idyllic location, Chrissi rightly belongs to the Natura 2000 network
of protected areas and is designated as an area of exceptional natural beauty. It has also been designated as a wildlife refuge. Jewel of the Libyan Sea,
Chrissi lies 8 nautical miles south of the city of Ierapetra. It extends approximately 5km in length and its maximum width does not exceed 1.5km. Its
sandy coasts28 are bathed by shallow, turquoise waters. Its most distinctive
feature is the millions of tiny seashells that cover its exotic beaches and give
them a characteristic pink shimmer.
Some of its most famous beaches include Belegrina27 (or Chrissi Akti = golden coast) Hatzivolakas, Avlaki, Kentra, Kataprosopo, Vlychada, Vougiou Mati30
and Frangou Mnima (situated close to one of the island’s two salt pans). Belegrina offers tourist amenities and is crowded during the summer months,
while Hatzivolakas, Avlaki, Kentra and Kataprosopo are more secluded.
Despite its small size, Chrissi is home to a remarkably rich biodiversity.
More than 100 species of plants (a significant portion of the Cretan flora)
are found on the island and on neighboring Mikronisi. Many of these are
protected by national and international treaties, such as the endemic flower
Silene ammophila ssp. ammophila, which is protected by Presidential Decree 67/1981 and is identified by the IUCN’s European Red List as a “threatened species.” Also, the rare colchicum species Colchicum cousturieri Greuter (or C. cupanii ssp. cupanii), protected by the Bern Convention on the
Conservation of European Wildlife and Natural Habitats and by Presidential
Decree 67/1981, is noted in the European Red List as “vulnerable.”
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Το δάσος περιλαμβάνει αιωνόβια είδη θαλασσόκεδρων με μέση ηλικία 200
χρόνων, ύψος έως και 10 μέτρα και διάμετρο κορμού έως 1 μ. Παράλληλα,
σε μεγάλο μέρος του νησιού συναντάμε μεικτά δάση J. macrocarpa και
J. phoenicea (θαμνοκυπάρισσο). Οι ρίζες των κέδρων αναπτύσσονται σε
ακτίνα τουλάχιστον διπλάσια από το ύψος τους και μαζί με το φύλωμμά
τους, που αγγίζει το έδαφος, έχουν την ιδιότητα να συγκρατούν, κι έτσι
να προστατεύουν, την άμμο της περιοχής. Αξίζει να σημειωθεί πως λόγω
των ανέμων και των γενικότερων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην
περιοχή, οι κορμοί των δέντρων βρίσκονται άλλοτε σε όρθια θέση και
άλλοτε κοντά στο έδαφος, σχηματίζοντας ένα μοναδικό θέαμα.
Η χλωρίδα που πλαισιώνει τα δάση θαλασσόκεδρων περιλαμβάνει χαμηλά
και συνήθως αμμόφιλα είδη. Θαμνότοποι με θυμάρια, σχίνους, ρείκια,
λαδανιές, αλλά και βολβώδη φυτά όπως η σκυλοκρεμμύδα, συνθέτουν την
υπόλοιπη βλάστηση της περιοχής.
Η χερσαία πανίδα του νησιού περιλαμβάνει αρκετά είδη κολεόπτερων
μεσογειακής εξάπλωσης, κάποια είδη ερπετών, όπως τις σαύρες Cyrtodactylus kotschyi, Podarcis erhardii werneriana29 και το φίδι Telescopus
fallax, που πιθανώς τρέφεται με τα τρωκτικά Mus musculus και Rattus
rattus alexandrinus.
H θαλάσσια πανίδα περιλαμβάνει είδη γαστερόποδων, σκαφόποδων
και ελασματοβραγχίων, που παρατηρούνται κυρίως στην υποθαλάσσια
υφαλοκρηπίδα. Στο παρελθόν, είχαν επίσης παρατηρηθεί θαλάσσιες
χελώνες Caretta caretta και μεσογειακές φώκιες Monachus monachus, που
όμως δεν απαντώνται πλέον λόγω της έντονης ανθρώπινης παρουσίας. Τα
είδη πουλιών είναι στην πλειοψηφία τους μεταναστευτικά και σταματούν στο
νησί για τροφή και ξεκούραση πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους.
Οι λάτρεις της γεωλογίας και της παλαιοντολογίας θα έχουν την ευκαιρία
να θαυμάσουν πολλούς εντυπωσιακούς σχηματισμούς. Τα βασικά
πετρώματα της Χρυσής, καστανοκόκκινου, γκριζοπράσινου και μαύρου
χρώματος, έχουν δημιουργηθεί εδώ και εκατομμύρια χρόνια με τη
στερεοποίηση λάβας από υποθαλάσσια ηφαίστεια. Στις βόρειες παραλίες
μπορεί κανείς να συναντήσει απολιθώματα κυρίως διθύρων, πάνω σε
ηφαιστειακά πετρώματα που χρονολογούνται πολύ πριν από την εποχή
που το νησί αναδύθηκε στην επιφάνεια και τα έφερε στο φως.

41
The sand dunes in the center of the island harbor one of the most important natural habitats (Council Directive 92/43/EEC), a lush juniper forest of
Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa stretching across the landscape. Many
trees are as old as 200 years and stand as tall as 10m, with a trunk diameter
of 1m. The forest also includes the species Juniperus macrocarpa and Juniperus phoenicea. The tree roots can attain total lengths of tens of meters, and,
along with the foliage that reaches all the way to the ground, help to retain
and protect the sand. Because of the strong winds that blow year-round, the
trees often grow parallel to the ground, offering a unique sight.
Other forms of vegetation
29
found on the island include
sand-loving species, such as
shrubs, thyme, heath, and
rock roses, as well as certain
bulbous plants, such as the
sea onion.
The island’s fauna is also
diverse and comprises insects of the order Coleoptera (beetles), lizards of
the species Cyrtodactylus
kotschyi and Podarcis erhardii werneriana29, the cat snake (Telescopus fallax), and the rodent species Mus musculus and Rattus rattus alexandrinus.
Marine biodiversity includes mostly gastropods, scaphopods and elasmobranchs. In the past, loggerhead turtles (Caretta caretta) and the monk seal
(Monachus monachus) used to be spotted in the area, but intense human
presence has driven them away. Avian fauna mainly consists of migratory
bird species, which use the island as a rest stop.
Geology and paleontology enthusiasts will have the opportunity to admire
some impressive geological formations. The island’s striking red, green and
black rocks are the result of undersea volcanic eruptions that occurred millions of years ago. Οn the northern beaches, bivalve fossils have been discovered in volcanic rocks dated before the island had emerged from the sea
and brought them to light.
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Oι αρχαίοι οικισμοί που έχουν εντοπιστεί στο νησί φέρεται να υποστήριζαν
την παραγωγή της πορφύρας από τα κοχύλια Murex brandaris. Στην σημερινή
τοποθεσία Σπήλιος, συναντάμε την Παλιά Αλυκή όπου στην αρχαιότητα
γινόταν παραγωγή αλατιού. Τον χειμώνα το σημείο μετατρέπεται σε μια μικρή
λίμνη με υφάλμυρο νερό και αποτελεί πόλο έλξης αποδημητικών πτηνών.
Remains of ancient settlements found on the island bear witness to the
fact that their inhabitants were involved in the production of the famous
royal purple dye from the sea snail Murex brandaris. Also, salt was extracted
from the salt pans at Palia Alyki (= old salt pan), at the point of modern-day
Spilios. The area turns into a small brackish lake in the winter, attracting
many migratory birds.

Π

ρόσφατα αρχαιολογικά ευρήματα στην νήσο Χρυσή καταδεικνύουν
ότι η περιοχή αποτέλεσε μινωικό κέντρο παραγωγής πορφύρας.
Στη βόρεια πλευρά του νησιού μπορεί κανείς να εντοπίσει, εκτός από τα
αμέτρητα σπασμένα κοχύλια Murex – πηγή της πορφύρας – και μία τεχνητή
ιχθυοπαγίδα που βοηθούσε στον εγκλωβισμό των κοχυλιών μέχρι να
προχωρήσει η κατεργασία τους.
Το πορφυρό (βαθυκόκκινο) που καταγράφεται στους αιώνες ως το πιο
ευγενές και πολύτιμο χρώμα, υπήρξε αποκλειστικό σύμβολο των θεών,
των βασιλιάδων και των αυτοκρατόρων. Σύμφωνα με τη μυθολογία, όταν ο
Θησέας χρειάστηκε να αποδείξει στον βασιλιά της Κρήτης Μίνωα, τη θεϊκή
του καταβολή, αναδύθηκε από τη θάλασσα φορώντας ένα πορφυρό μανδύα
που του είχε χαρίσει η θεά Αμφιτρίτη.

A

rchaeological findings from the Minoan era (3000 BCE to about 1100
BCE) prove that the island’s ancient inhabitants were involved in the
production of the royal purple dye. The northern shores of the island are
strewn with shells from the sea snail Murex brandaris (source of the famous
dye) and archaeologists have discovered remains of an ancient fish trap
which was used to collect the shellfish.
Its difficulty of manufacture, striking purple to red color range, and resistance to fading made clothing dyed using royal purple highly desirable and
expensive, and the dye quickly became a symbol of emperors and kings
throughout the ages. According to myth, when Theseus needed to prove his
divine descent to King Minos, he arose from the sea in a royal purple cloak,
a gift from the sea-goddess Amphitrite.

Η
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Χρυσή απειλείται ολοένα και περισσότερο από περιβαλλοντική
υποβάθμιση. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και συνδέονται
άμεσα με την έντονη ανθρώπινη παρουσία, περιλαμβάνουν μεταξύ
άλλων την υλοτομία, την υποβάθμιση των αμμοθινών από έντονη
περιπάτηση και άλλες τουριστικές δραστηριότητες (γεγονός που οδηγεί
στην πρόωρη θνησιμότητα των κέδρων), τη λειτουργία αναψυκτηρίων
(οπτική και αισθητική ρύπανση, απορρίμματα, ξαπλώστρες, ομπρέλες,
κ.λπ.), τη ρύπανση από απορρίμματα και καύση αυτών, την εισαγωγή
ξενικών ειδών (λαγοί, πέρδικες, αιγοπρόβατα), τη βόσκηση και το
παράνομο κυνήγι.
Με βάση τα παραπάνω και λόγω του καθεστώτος προστασίας της
περιοχής (Natura 2000, ΚΑΖ) απαγορεύονται ρητά η κατασκήνωση
και η διανυκτέρευση, το άναμμα κάθε είδους φωτιάς, η είσοδος
στο αρκευθόδασος, η συλλογή άμμου, πετρωμάτων, κοχυλιών και
οποιουδήποτε είδους χλωρίδας ή πανίδας, η ρίψη απορριμμάτων και η
οποιαδήποτε μορφή ρύπανσης, η μετακίνηση των επισκεπτών εκτός των
οριοθετημένων μονοπατιών και της ακτής, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός
(π.χ. γουρούνες) και το κάπνισμα σε θαμνώδεις ή δασώδεις περιοχές.

C

hrissi is under constant threat from human-induced environmental degradation. The most common threats include: logging; sand
dune and juniper forest degradation from tourist activities; tourist
amenities (bars, parasols, sunbeds); littering; sand and shell removal by
visitors; introduction of foreign species (hares, partridges, sheep and
goats); grazing; and, poaching.
As a result, and in the framework of Natura 2000, the following activities are strictly prohibited: overnight camping; lighting of any kind of
fire; entry into the juniper forest; removal of sand, rocks, seashells and
any kind of flora or fauna; littering and any form of pollution; traveling
outside the specially designated trails; use of motorized vehicles (ATVs,
etc.); and, smoking in the forested areas.
30
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«Αυγίτσα θε να σηκωθώ ‘που του βουνού τη ρίζα
να σύρω να ξημερωθώ βουνό μου, ‘ς την κορφή σου...
ν’ ακούσω γερακιού φωνή και φάλκο να λαλήσει
ν’ ακούσω και την πέρδικα την πολιοπλουμισμένη.»
Δημοτικό τραγούδι της Κρήτης
Αποστολάκης Δ., 1993

Πεζοπορία στα φαράγγια της Θρυπτής

Ο

ορεινός όγκος της Θρυπτής31, ο πέμπτος μεγαλύτερος της Κρήτης,
φέρνει στα μάτια του επισκέπτη όλη τη μαγεία της αγριότητας του
Κρητικού τοπίου. Απαρτίζεται από έντονες κορυφογραμμές, εντυπωσιακούς
γκρεμούς, απότομες χαράδρες και απροσπέλαστα φαράγγια, πλαισιωμένα
από πεύκα και φρύγανα, που διακόπτονται από κοιλάδες και πεδιάδες
καλλιεργήσιμης γης. Από τις κορφές του, μπορεί κανείς να ατενίσει τις δύο
θάλασσες που περιβρέχουν την Κρήτη και τις περιοχές της Ιεράπετρας και
της Σητείας.
Τα όρη της Θρυπτής (τ’ Αόρη κατά τους ντόπιους), βρίσκονται στην
ανατολική μεριά της Ιεράπετρας και το ομώνυμο οροπέδιό τους φιλοξενεί
οικισμό που απέχει 17 χλμ. από την πόλη της Ιεράπετρας. Την περιοχή
διασχίζει το ευρωπαϊκό μονοπάτι E4, που ξεκινάει από τα Πυρηναία,
διασχίζει μεγάλο μέρος της δυτικής Ευρώπης, ολόκληρη την Ελλάδα,
και καταλήγει στον νόμο Λασιθίου. Η υψηλότερη κορυφή των ορέων της
Θρυπτής βρίσκεται στον Αφέντη Σταυρωμένο32 (1476 μ.), από όπου το
θέαμα είναι καθηλωτικό.
Σύμφωνα με τους ντόπιους, η Θρυπτή οφείλει το όνομά της στο καλό
κλίμα που επικρατεί στην περιοχή κι έτσι χρησιμοποιήθηκε παλαιότερα
ως αναρρωτήριο που «έθρεφαν» (από το ρήμα θρέφω, δηλαδή γιατρεύω)
τις ασθένειες και ειδικότερα τη φυματίωση.
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Hiking in Thripti

M

ount Thripti31, the fifth largest mountain range in Crete, exemplifies
the rugged beauty of the Cretan outdoors. The landscape is dominated by epic ridges, steep canyons and impressive ravines flanked by pine
and brushwood. The view from its majestic peaks stretches from Ierapetra
to Sitia and includes a panorama of both the Cretan and the Libyan Sea.
Also known as “t’ Aori,” Mount Thripti is located on the easternmost side
of the island. The village of Thripti, on the Thripti Plateau, lies just 17km
east of the town of Ierapetra. The region is traversed by European route
E4, which begins at the Pyrenees,
cuts across a large part of Western Europe, passes through continental Greece, and ends in Lasithi.
Mount Thripti’s tallest peak, Afendis Estavromenos32, rises to 1476m
and offers a breathtaking view. Ac32
cording to the locals, Thripti owes
its name to the beautiful climate
that, in the past, helped patients
recover from respiratory ailments,
especially tuberculosis.
The gorges of Ha, Havgas and Mesonas cut through the Thripti Pla33
teau, while the gorge of Mylonas,
unfurls on the opposite side of the
mountain range.
Thripti is an area of high aesthetic value, rich biodiversity and
distinct geomorphology41, and, as
such, serves as an important wildlife refuge. Its ecosystems feature a
34
Natura 2000 Special Protection Area
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Η Θρυπτή είναι τόπος υψηλής αισθητικής αξίας, πλούσιας βιοποικιλότητας,
ιδιαίτερης γεωμορφολογίας41 και αποτελεί σημαντικό καταφύγιο σπάνιας
ορνιθοπανίδας. Στην περιοχή εντοπίζονται μία Ειδική Ζώνη Διατήρησης
του Δικτύου Natura 2000 που καλύπτει τη Θρυπτή και τις γύρω περιοχές
(GR4320005), καθώς και μία Ζώνη Ειδικής Προστασίας που περιλαμβάνει
την περιοχή της Νοτιοδυτικής Θρυπτής και το Κουφωτό (GR4320014). Για
την μοναδικότητά τους, ξεχωρίζουν το πευκοδάσος του είδους Pinus brutia που έχει υποστεί μεγάλες ανθρωπογενείς πιέσεις τα τελευταία χρόνια
(πυρκαγιές, υπερβόσκηση), τα ζευγάρια Γυπαετών (Gypaetus barbatus) τα
οποία θεωρούνται από τα τελευταία εναπομείναντα σε όλα τα Βαλκάνια,
και τα αποκλειστικά ενδημικά φυτά Καμπανούλα της Ιεράπετρας33 (Campanula hierapetrae), αμάραντο ή Ελίχρυσο της Κρήτης34 (Helichrysum doerfleri) και Μινουάρτια (Minuartia wettsteinii).
Τα οικοσυστήματα της Θρυπτής φιλοξενούν και μεγάλη ποικιλία
καλλιεργούμενων και αρωματικών φυτών. Ενδεικτικά αναφέρονται τα
αμπέλια, οι αγριοαχλαδιές, οι φασκομηλιές, oι αγκινάρες35, οι αγριελιές, οι
αγριαμυγδαλιές, οι καρυδιές, τα πεύκα, οι πλάτανοι, οι σκίνοι, η λεβάντα,
το αρχοντόξυλο, η λευκή ανεμώνα, η κρητική λαδανιά, το λευκό κρητικό
κυκλάμινο. Επιπλέον φιλοξενούν και πολλά είδη ζώων και πουλιών όπως
το κουνάβι της Κρήτης37 (ζουρίδα), η κρητική νυφίτσα (καλογυναικάρι), οι
σκαντζόχοιροι38, ο κρητικός λαγός, ο άρκαλος (κρητικός ασβός Meles meles arcalus), ο ακανθωτός ποντικός, οι νυχτερίδες, οι κότσυφες, τα αγριοπερίστερα,
οι φάσσες, τα κόκκινα αηδόνια, οι πέρδικες36, οι μπεκάτσες, και τα τρυγόνια.

35

47

36

37

38

(GR4320005) comprising Thripti and the surrounding area, as well as a Special
Area of Conservation (GR4320014) comprising southwestern Thripti and the
peak of Koufoto.
The area’s unique biodiversity includes lush forests of the pine species
Pinus brutia (which have been under severe pressure from fires and overgrazing), pairs of the highly endangered bearded vulture Gypaetus barbatus
(some of the very few remaining in the Balkans), as well as the endemic bellflower Campanula hierapetrae33, the immortelle Helichrysum doerfleri34,
and the sandwort Minuartia wettsteinii.
Other plants found in the area include grapevines, wild pear trees, artichokes35, sage, wild olive, wild almond, oak, pine, plane, ebony, lavender,
anemones, rockroses and cyclamens. The fauna is also diverse, and includes
the endemic stone marten37, weasels, hedgehogs38, hares, the endemic badger
Meles meles arcalus, the spiny mouse Acomys cahirinus minous, bats, thrushes, wood pigeons, red nightingales, partridges36, woodcocks, and turtle doves.
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Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η ΝΔ Θρυπτή και η κορυφή Κουφωτό
αποτελούν σημαντικούς τόπους αναπαραγωγής σπάνιων και απειλούμενων
αρπακτικών πτηνών, όπως το όρνιο ή Σκάρα39 (Gyps fulvus), ο Γυπαετός
(Gypaetus barbatus), ο Χρυσαετός (Aquila chrysaetos), το γεράκι Πετρίτης
(Falco peregrinus) και η Κοκκινοκαλιακούδα40 (Pyrrhocorax pyrrhocorax).
Πολύ κοντά στο οροπέδιο της Θρυπτής ξεκινούν τα μεγαλοπρεπή φαράγγια
του Χα, του Χαυγά και του Μέσονα, ενώ στο νοτιοδυτικό τμήμα της ΕΖΔ
συναντάμε τo κατάφυτo φαράγγι του Μυλωνά που θα περιγράψουμε
παρακάτω.
Southwestern Thripti and the peak of Koufoto are breading grounds for
rare and endangered birds of prey, such as the griffon vulture39 Gyps fulvus,
the bearded vulture Gypaetus barbatus, the golden eagle Aquila chrysaetos, the peregrine falcon Falco peregrinus, and the red-billed chough40
Pyrrhocorax pyrrhocorax.

41
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Τα οικοσυστήματα της Θρυπτής42 αντιμετωπίζουν και αυτά με τη σειρά
τους μεγάλη οικολογική καταστροφή, με βασικά αίτια την εκτεταμένη
κτηνοτροφία, το παράνομο κυνήγι, τις πυρκαγιές και την υπερβόσκηση,
προβλήματα κοινά για πολλούς σημαντικούς και «προστατευόμενους»
βιότοπους της Ελλάδας. Σύμφωνα με το καθεστώς προστασίας και με σκοπό
τη διατήρηση προστατευόμενων ειδών και ενδιαιτημάτων, απαγορεύονται:
η άσκοπη όχληση σε είδη πανίδας, η διάσχιση φαραγγιών, αναρρίχηση και
παραπέντε σε περιοχές με επιβεβαιωμένη αποικία αρπακτικών πτηνών
ιδιαίτερα κατά την περίοδο φωλεοποίησης και αναπαραγωγής, η επίσκεψη
σε έγκοιλα που φιλοξενούν ευαίσθητα είδη χωρίς την τήρηση στοιχειωδών
κανόνων επίσκεψης (πολυπληθείς ομάδες, μακρόχρονη παραμονή,
διανοίξεις κλπ.) ιδιαίτερα κατά την περίοδο αναπαραγωγής, η κατοχή παγίδων
ή όπλων με σκοπό την αιχμαλωσία ή το παράνομο κυνήγι, η εκρίζωση ή κοπή
φυτών και η υλοτόμηση δασών, το άναμμα φωτιάς σε οικολογικά ευαίσθητες
περιοχές, η παράνομη περίφραξη οικοτόπων, και η κτηνοτροφία και βόσκηση
κτηνοτροφικών ειδών στις προστατευόμενες περιοχές.
The ecosystems of Mount Thripti42 are under severe threat from farming,
poaching, forest fires, and overgrazing, problems common to many “protected” areas in Greece. In the context of protected area administration and
management, the following activities are forbidden: disturbing or interfering with wildlife; hiking and paragliding in nesting and breading areas; mass
visits to wildlife refuges, especially during the breading season; poaching
and/or trapping; logging and removal of vegetation; lighting of any kind of
fire in ecologically fragile areas; illegal fencing of natural habitats; and, grazing and livestock rearing in protected areas.
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Φαράγγι Χα – Καταρράκτης Μάστορα

Τ

ο φαράγγι του Χα43,44 όχι μόνο είναι μοναδικό για την Κρήτη, αλλά
θεωρείται το αγριότερο της Ελλάδας και συγκαταλέγεται στα δέκα
ομορφότερα της Ευρώπης. Βρίσκεται κοντά στα χωριά Κάτω Χωριό και
Μοναστηράκι, σε υψόμετρο 370 μ. Σύμφωνα με την παράδοση, το όνομά
του οφείλεται σε έναν βοσκό, ο οποίος βλέποντας τα ζώα του στην άκρη της
χαράδρας άρχισε να φωνάζει τη λέξη «χα» για να τα προτρέψει να φύγουν από
το σημείο. Η φωνή του έκανε έναν ισχυρό αντίλαλο στο βάθος του φαραγγιού,
τόσο που ακούστηκε σε όλη τη γύρω περιοχή και από τότε το φαράγγι
ονομάστηκε «Χα». Το φαράγγι έχει έντονο τεκτονισμό και βρίσκεται πάνω σε
ενεργό ρήγμα. Ξεχωρίζει για τα πολύ στενά του τοιχώματα που το καθιστούν
σχεδόν απροσπέλαστο. Στην είσοδό του, με άνοιγμα μόλις 3 μ., βρίσκεται
μία καταπράσινη μικρή λίμνη. Έχει περίπου 33 ραπέλ, το μεγαλύτερο από
τα οποία φτάνει στο ύψος των 35 μ. Λίγο πριν την έξοδο, δύο στοιχεία της
φύσης ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία θαυμαστή εικόνα. Πρόκειται για τον
εντυπωσιακό καταρράκτη του Μάστορα45, ο οποίος χύνεται από ύψος 215 μ.
δημιουργώντας μια ευχάριστη υπόκωφη βοή, ασημένια σύννεφα και σκόρπιες
δροσοστάλες. Είναι ο ψηλότερος κατακόρυφος καταρράχτης της Ελλάδας και
συγκεντρώνει τα νερά του από πηγές που βρίσκονται στα δάση της Θρυπτής. Η
γεωμορφολογία και το άβατο του φαραγγιού Χα, του επιτρέπει μέχρι και σήμερα
να παραμένει παρθένος βιότοπος. Διατηρεί σε βιώσιμα επίπεδα την πλούσια
χλωριδοπανίδα του και αποτελεί ένα φυσικό καταφύγιο σπάνιων ειδών.
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Gorge of Ha – Mastoras waterfall

T

he gorge of Ha43,44 is one of the most
wild and imposing gorges in all of
Greece, and rightfully belongs to the top
ten gorges in Europe. It lies north of Ierapetra, near the villages of Kato Horio
and Monastiraki, at an altitude of 370
meters. Its distinctive geomorphology
has helped the gorge of Ha to remain
unspoiled and become an important
wildlife refuge.
According to legend, the gorge owes
its name to a local shepherd, who, upon
seeing his animals approach the edge of
a cliff, cried out “ha” to bring them back.
His cries echoed across the land and,
from then on, the gorge became known
as the gorge of “Ha.”
The gorge lies on an active rift and has
33 rappelling points, the highest being
35m tall. It stands out for its very narrow walls (often not wider than a few
centimetres), which render it almost impassable at places.
Its mouth is only three meters wide
and is graced by a stunning, turquoise
lake. Near the end of the gorge, the waterfall of Mastoras45 plummets over a
215m vertical drop, creating an amazing
sight. Mastoras is the highest waterfall
in Greece, collecting water from the
pristine forests of Mount Thripti.
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Φαράγγι Μέσονα – Φαράγγι Χαυγά

Τ

ο φαράγγι του Μέσονα46 (ή Μέσωνα) βρίσκεται στις βόρειες πλαγιές του
ορεινού όγκου της Θρυπτής, πολύ κοντά στο Καβούσι της Ιεράπετρας.
Πρόκειται για ένα μικρό σχετικά φαράγγι που δεν ξεπερνά τα 4 χλμ. και
ενώνει το Οροπέδιο της Θρυπτής με την περιοχή του Καβουσίου. Μάλιστα,
στη διαδρομή Καβούσι – φαράγγι Χαυγά – φαράγγι Μέσονα – Θρυπτή –
Καβούσι, μία κυκλική ορειβατική διαδρομή, διεξάγεται κάθε φθινόπωρο ο
Ορεινός Μαραθώνιος Καβουσίου (21 χλμ.).
Η διαδρομή μέσα στο φαράγγι του Μέσονα ξεκινάει πολύ ήπια με αρκετό
περπάτημα και τη βοήθεια σχοινιών, εκτός από το τελευταίο τμήμα που
γίνεται πιο δύσβατο λόγω των στενών περασμάτων με τους ψηλούς
καταρράκτες. Για να κατέβει κάποιος την κοίτη πρέπει να κάνει χρήση
τεχνητών καταβάσεων και απαιτείται ειδικός εξοπλισμός (εξοπλισμός Canyoning). Επειδή όμως το φαράγγι δεν συγκρατεί πολύ νερό και η ροή του
συνήθως σταματάει την άνοιξη, μπορεί εύκολα να διασχισθεί κατά μήκος
των πλευρών του.
Στη δυτική πλευρά του φαραγγιού του Μέσονα, παράλληλα με έναν
τσιμεντένιο υδαταγωγό, υπάρχει ένα αρχαίο μονοπάτι που ανηφορίζει
στη Θρυπτή. Από τα ψηλά σημεία της διαδρομής, η θέα του Κόλπου
Μιραμπέλου και της γύρω περιοχής είναι συγκλονιστική. Η έξοδος του
φαραγγιού βρίσκεται κοντά στον αρχαιολογικό χώρο του Αζοριά, στο
ανατολικό μέρος της περιοχής.
Η λέξη «χαυγάς» είναι κρητικό ιδίωμα που απαντάται κυρίως στην
ανατολική Κρήτη και σημαίνει φαράγγι. Το φαράγγι του Χαυγά (που
αποτελεί φυσική συνέχεια του φαραγγιού του Μέσονα) ξεκινάει από τον
αρχαιολογικό χώρο του Αζοριά (εκεί περίπου που σταματάει ο Μέσονας)
και η έξοδός του βρίσκεται στο Καβούσι, μετά από μόλις 700μ. Όπως και
στην περίπτωση του Μέσονα, η διάσχιση απαιτεί τεχνικά μέσα καθώς στην
πορεία του φαραγγιού σχηματίζονται έξι μοναδικής ομορφιάς καταρράκτες,
ο ψηλότερος από τους οποίους φτάνει τα 20 μ.
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The gorges of Mesonas and Havgas

T

he gorge of Mesonas46 is situated on the northern slopes of the Thripti
mountain range, near the village of Kavousi. It is a relatively small gorge,
which does not exceed 4km in length. It connects the Thripti Plateau with
the greater area of Kavousi. The 21km circular hiking trail, Kavousi – Ha
gorge – Mesonas gorge – Thripti – Kavousi, is the site where the Kavousi
Mountain Marathon takes place every autumn.
Trekking through the gorge is
relatively easy (requiring little
rope work), as the route follows
well-defined paths, except for
the final stretch that features
narrow passages and tall waterfalls, calling for special canyoning
equipment. In general, water levels are low and the gorge begins
drying up in spring, so it can be
easily crossed.
On the western side of the gorge,
an ancient trail running parallel
to a cement aqueduct climbs up
Mount Thripti. The view of Mirabello Bay and the surrounding
area is mind-blowing. The gorge
ends near the archaeological site
of Azorias, northeast of the town
46
of Ierapetra.
In the local dialect, “havgas” means gorge. The gorge of Havgas (which is 700m
long and a natural extension of the gorge of Mesonas) begins at the archaeological site of Azorias (approximately where Mesonas ends) and ends in Kavousi.
Trekking through the gorge requires special canyoning equipment because of
six spectacular waterfalls (the highest is 20m tall) that form along its course.
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Ιερό Άλσος Καβουσίου

Κ

οντά στα φαράγγια του Μέσονα και του Χαυγά, ένα χιλιόμετρο νότια
του χωριού Αζοριάς, βρίσκεται το Ιερό Άλσος Καβουσίου ή «Μινωικό
Άλσος Ειρήνης» που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αρχαίους
ελαιώνες παγκοσμίως. Τα ευρήματα της περιοχής που σχετίζονται με την
καλλιέργεια της ελιάς, όπως αγγεία, τέχνεργα έκθλιψης ελαιοκάρπου και
πύθοι ελαιολάδου, είναι μινωικής περιόδου.
Στο κέντρο του Άλσους και σε υψόμετρο 252 μ., δεσπόζει η Καβουσιανή
Αρχαιότερη Μινωική Ελιά του Κόσμου47,48 που έχει ανακηρυχθεί ως
ιδιαίτερο και προστατευόμενο μνημείο της φύσης. Στον ίδιο το χώρο της
ελιάς υπάρχουν μινωικά ερείπια. Ο κορμός της έχει έντονο εξωτερικό
ανάγλυφο και διάμετρο άνω των 20 μ., που προδίδει την ηλικία της (άνω
των 3000 ετών). Ένα από τα πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά της ελιάς είναι
το μπόλιασμα της σε άγριο υποκείμενο, την αρχαιότερη γνωστή μορφή
μπολιάσματος στον κόσμο. Από αυτό το σημαντικό
δέντρο κόπηκε ο κότινος που χρησιμοποιήθηκε στο
στεφάνωμα της νικήτριας του Μαραθωνίου Δρόμου
Γυναικών κατά την Ολυμπιάδα του 2004 στην Αθήνα.
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The sacred grove of Kavousi

T

he sacred grove of Kavousi, otherwise known as the “Minoan Peace
Grove,” is located 1km south of the village of Azorias, near the gorges of
Mesonas and Havgas, at an altitude of 252m. It is one of the most important
ancient olive groves, dated from the Minoan period, as evidenced by pottery specimens and other artifacts associated with olive oil production that
have been found in the area.
A magnificent ancient olive tree, considered the oldest Minoan olive tree
in the world47,48 and designated a protected natural monument, stands in
the center of the grove. The diameter of the trunk is more than 20m, bearing witness to the fact that the tree is over 3000 years old. The tree has
grown from a graft implanted on a wild substrate, the oldest form of grafting
in the world. The winner of the Women’s Marathon at the 2004 Summer
Olympics was crowned with a wreath of leaves from this tree.
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Φαράγγι Μυλωνά

Κ

οντά στη νότια πλευρά της οροσειράς του Αφέντη Θρυπτής, στον Άγιο
Ιωάννη Ιεράπετρας, ξεκινάει το πανέμορφο φαράγγι του Μυλωνά50,
τοπίο μοναδικών φυσικών σχηματισμών. Κατάφυτη από πεύκα, πλατάνια,
σφάκες και μυρτιές, η περιοχή εντυπωσιάζει με τις βαθιές χαράδρες της,
τους απότομους βράχους και τις αμέτρητες σπηλιές. Ανάμεσα στη ρεματιά
του φαραγγιού, με την πλούσια βλάστηση και τους μεγαλοπρεπείς λίθινους
σχηματισμούς, χύνεται ο ομώνυμος εντυπωσιακός καταρράκτης του
Μυλωνά49 από ύψος σχεδόν 40 μ.
Η διάσχιση του φαραγγιού μπορεί να γίνει από διάφορα μονοπάτια,
κάποια βατά και άλλα δυσκολότερα. Συνήθως, η πεζοπορική διαδρομή
ξεκινάει από τη μεγάλη στροφή της Κακιάς Σκάλας, λίγο πριν τον οικισμό
Φέρμα, και συνεχίζει μέσα από τους τσιμεντένιους «καταπότες» οι οποίοι
έχουν κατασκευαστεί ειδικά από τους κατοίκους του Αγίου Ιωάννη με
σκοπό τη μεταφορά νερού από τους καταρράκτες προς τις γύρω περιοχές.
Καλύτερη εποχή για να διασχίσει κανείς το συγκεκριμένο φαράγγι
θεωρείται ο χειμώνας ή η άνοιξη, ώστε να ρέουν πολλά νερά.
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Crossing the gorge of Mylonas

T

he gorge of Mylonas50 begins on the southern side of the Thripti mountain range, in the community of Agios Ioannis. This imposing natural
formation is flanked by evergreen vegetation, deep ravines, steep cliffs and
numerous caves. The gorge is also graced by the spectacular Mylonas waterfall49, cascading over a 40m drop.
The gorge features several hiking trails, some more challenging than others. The most popular hiking trail begins at Kakia Skala, just outside the village of Ferma, and winds its way along a series of cement aqueducts built
by the inhabitants of Agios Ioannis to collect and distribute water to the
community. The best time to visit the gorge is in winter or spring, when
there is plenty of water.
50
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Θεριόσπηλιος

Ο

Θεριόσπηλιος51,52 είναι ένα μικρό σπήλαιο που εντοπίζεται στην
παράκτια θέση Χυλόφτες, βορειοδυτικά του Καβουσίου, σε ύψος 50 μ.
Η είσοδός του είναι χαμηλή και αρκετά μικρή, κάτι που καθιστά εξαιρετικά
δύσκολη την εξεύρεσή της. Στο εσωτερικό υπάρχει ένας μικρός προθάλαμος
που οδηγεί σε μια μεγάλη, με πλούσιους γεωλογικούς σχηματισμούς,
αίθουσα. Εκεί συναντάμε έναν εντυπωσιακό στολισμό από σταλαγμιτικό
και σταλακτιτικό υλικό, ενώ στο βάθος βρίσκεται καταβόθρα, από την οποία
πιθανώς έφευγαν τα νερά όταν μέσα στο σπήλαιο έρρεε υπόγειος ποταμός.
Μέρος του Θεριόσπηλιου θεωρείται πως χρησιμοποιήθηκε από αιγύπτιους
χαλκωματάδες κατά τον μεσαίωνα, γεγονός που επιβεβαιώνεται από
ειδικά ευρήματα, αλλά και λόγω της έντονης κατεργασίας χαλκού εκείνη
την περίοδο στην γύρω περιοχή.
Το σπήλαιο είναι εξαιρετικής σημασίας όχι μόνο για τους σχηματισμούς
του, αλλά και για την ύπαρξη σημαντικών ενδημικών ειδών ασπόνδυλης
πανίδας και μιας αρκετά μεγάλης αποικίας νυχτερίδων. Το περιεχόμενο του
σπηλαίου έχει από χρόνια κινήσει το ενδιαφέρον πολλών σπηλαιολόγων και
έχει κερδίσει τον θαυμασμό αναρίθμητων επισκεπτών.

Theriospilios

T

heriospilios51,52 is a small cave found at the site of Chiloftes, northwest
of Kavousi, at an altitude of 50m. Its entrance is narrow and low, which
makes it very hard to locate. A small antechamber leads to a large chamber
with striking geological formations (stalactites and stalagmites). A sinkhole
in the back of the chamber was probably part of an underground drainage
system.
Archeological findings suggest that the cave was used by Egyptian coppersmiths during the Middle Ages (copper working was very widespread in
the area at the time). The cave is home to a variety of invertebrates, as well
as an extensive bat colony, and draws large numbers of visitors throughout
the year.
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Παρατήρηση ορνιθοπανίδας
στο Φράγμα Μπραμιανών

Η

καταγάλανη λίµνη του φράγµατος των Μπραµιανών55 βρίσκεται στα
βορειοδυτικά της πόλης της Ιεράπετρας, κάτω από τα Λασιθιώτικα
βουνά. Κατασκευάστηκε το 1986 με σκοπό την άρδευση του Γεραπετρίτικου
κάμπου. Η συνολική της επιφάνεια είναι περίπου 1.050 στρέμματα και
η μεγάλη χωρητικότητά της, της επιτρέπει να αποταμιεύει σημαντικούς
όγκους νερού από τις πηγές της (Κεφαλοβρύσι Καλαμαύκας, πηγές στο
φαράγγι του Κόρακα Μεσελέρων, Κρυγιό ποταμό και πηγές της Μαλαύρας).
Η τοποθεσία και οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή,
έχουν καταστήσει τη λίμνη Μπραμιανών ως έναν από τους σημαντικότερους
σταθμούς ανάπαυλας και ανεφοδιασμού
αποδημητικών πουλιών ολόκληρης της
Μεσογείου. Με περισσότερα από 214
είδη πουλιών, είναι αδιαμφισβήτητα ένα
σημαντικότατο οικοσύστημα. Την άνοιξη
53
και το φθινόπωρο η λίμνη κατακλύζεται
από μεταναστευτικά πουλιά, ενώ τον
χειμώνα γίνεται καταφύγιο για παγκοσμίως
σπάνια είδη, όπως η χαλκόκοτα53, ο
ήταυρος, το κιρκινέζι, η βαλτόπαπια, ο
54
μαυροπελαργός και το χρυσογέρακο. Οι
λάτρεις παρατήρησης πουλιών μπορούν να θαυμάσουν από τα ειδικά
διαμορφωμένα παρατηρητήρια, και σχεδόν όλες τις εποχές, υδρόβια είδη
ορνιθοπανίδας όπως νερόκοτες, νανοβουτηχτάρια, φαλαρίδες54, ερωδιούς,
γλάρους, γλαρόνια, και την έως πρόσφατα εξαφανισμένη από την Κρήτη
πρασινοκέφαλη πάπια.
Την πανίδα της περιοχής συμπληρώνουν αμφίβια, όπως ο φρύνος56,
θηλαστικά, όπως λαγοί, σκαντζόχοιροι, άρκαλοι, αγκαθοποντικοί, ζουρίδες
και νυχτερίδες, καθώς και ερπετά, όπως νεροχελώνες και νερόφιδα. Η
βλάστηση αποτελείται από συστάδες καλαμιών, πλατάνια, ακρέβατους,
βάτα, πεύκα, ιππουρίδες, λεύκες, αλμυρίκια, βούρλα57 και διάφορα φρύγανα.
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bird-watching at Lake Bramiana

L

ake Bramiana55 is an artificial lake built in 1986 to meet the irrigation
needs of Ierapetra’s central valley. It is located southwest of the town of
Ierapetra, at the foot of the Dikti mountain range. The lake is capable of
holding large volumes of water and is fed by the Krigios River, the springs of
Malavra on Mount Dikti, as well as springs originating in the villages of Kefalovrysi and Kalamafka, and at the gorge of Korakas in the village of Meseleroi.
Lake Bramiana is one of the most important rest stops for more than 214
migratory bird species. In the winter, the lake is home to a variety of rare
species, including glossy ibises53, great bitterns, white-eyed pochards, black
storks, kestrels, and lanner falcons. From the bird-watching towers located
on its shores, visitors can observe moorhens, grebes, coots54, herons, seagulls, terns, as well as mallards, which, until recently, were no longer found
in Crete. Toads56, hares, hedgehogs, badgers, spiny mice, martens, bats, turtles and water snakes are also present. The lake’s rich vegetation consists
of reeds, plane trees, pine trees, poplars, flowering vines, horsetails, tamarisks, spiny rushes57, and various shrubs.
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Ορειβασία στο Όρος Δίκτη

Ο

μεγαλειώδης ορεινός όγκος της Δίκτης58,62, ο μεγαλύτερος σε όλη την
Κρήτη, εκτείνεται στις άκρες των δύο γειτονικών νομών, του Ηρακλείου
και του Λασιθίου. Η ψηλότερη κορυφή του είναι το Σπαθί (2148 μ.). Μεγάλο
μέρος της Δίκτης διατρέχει το Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4, που περνάει
από απότομες κατάφυτες πλαγιές και φαράγγια, ρυάκια, ρεματιές και
ξέφωτα. Στην ίδια διαδρομή, συναντάμε δύο αξιοθαύμαστα τοπία ειδικού
ενδιαφέροντος: το Φαράγγι της Σαρακίνας και το Δάσος Σελάκανο.
Η Δίκτη διακρίνεται για τα πολυποίκιλα οικοσυστήματά της που
περιλαμβάνουν εύφορα οροπέδια, ορεινές κοιλάδες, δάση πρίνων61
Quercus coccifera και Quercus ilex, πευκοδάση με Pinus brutia και πολλά
φρυγανικά συστήματα μεσογειακού τύπου. Σπουδαίας σημασίας είναι
επίσης τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, τα οποία ξεχωρίζουν
για τα πολυάριθμα σπήλαια, τα εντυπωσιακά φαράγγια και τους μικτούς
μορφολογικούς σχηματισμούς από πόλγες και δολίνες.
Η βιοποικιλότητα της περιοχής είναι άφθονη, τόσο σε κοινά όσο και σε σπάνια
ή κινδυνεύοντα ενδημικά είδη. Μερικά από αυτά είναι στενοενδημικά των
ορεινών όγκων της Κρήτης, όπως τα πανέμορφα λουλούδια Sternbergia greuteriana60, Cirsium creticum ssp. dictaeum και Galium incanum ssp. creticum59. Στην
περιοχή συναντά κανείς και τον ενδημικό δασοποντικό Apodemus sylvaticus
creticus. Οι κορυφές και τα φαράγγια της Δίκτης αποτελούν επίσης καταφύγιο
για πολλές αποικίες γυπών (Gyps fulvus) και άλλων αρπακτικών πτηνών.
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Trekking on Mount Dikti

D

ikti is the second largest mountain range58,62 in Crete. It towers over the
western part of the regional unit of Lasithi and extends into the regional unit of Heraklio. Its highest peak is the mighty Spathi, “sword” (2148m).
The E4 European trail passes through much of Dikti’s most beautiful terrain
– sweeping slopes, dense forests, scenic valleys, meandering canyons, and
rushing waterfalls. The gorge of Sarakina and the forest of Selakano punctuate this remarkable trek.
Dikti boasts lush forests of Quercus coccifera61, Quercus ilex, and Pinus brutia, rolling hills, and fertile plains. Caves and impressive geological formations offer excellent rock-climbing experiences. Biodiveristy is also unique.
Daffodils60 (Sternbergia greuteriana), plume thistles (Cirsium creticum ssp.
dictaeum), and bedstraw59 (Galium incanum ssp. creticum) are among the
endemic flora. Mammals, such as the wood mouse, (Apodemus sylvaticus
creticus), and several species of vultures (Gyps fulvus) and other birds of
prey also thrive in the area.
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Σελάκανο

Τ

ο ορεινό δάσος του Σελάκανου63A, 63B βρίσκεται 35 χλμ. βορειοδυτικά
της Ιεράπετρας, στις νότιες πλαγιές της κορυφής Αφέντης Χριστός της
Δίκτης. Το Σελάκανο αποτελεί ένα από τα ομορφότερα και σπουδαιότερα
διασωζόμενα οικοσυστήματα ολόκληρης της Μεσογείου και είναι
ενταγμένο στο δίκτυο Natura 2000.
Το δάσος καλύπτεται κυρίως από τραχεία πεύκη (Pinus brutia) που αντέχει
στις κλιματικές συνθήκες και στο βραχώδες έδαφος της περιοχής. Επιπλέον,
στο οικοσύστημα του Σελάκανου ευδοκιμούν πλατάνια, δενδρώδεις
πρίνοι, κρητικός σφένδαμος70 και αγριοκυπάρισσα. Εκεί επίσης φύεται και
το ενδημικό και απειλούμενο δέντρο Αμπελιτσιά Zelkova abelicea67, ενώ ο
τόπος φιλοξενεί έναν σημαντικό αριθμό ειδών πανίδας.
Το πευκοδάσος του Σελάκανου είναι η μεγαλύτερη μελισσοπαραγωγική
περιοχή της Κρήτης. Στον τόπο Μελισσόκηπος68,69, μελισσοτρόφοι από όλη
την Κρήτη μεταφέρουν κάθε άνοιξη έναν τεράστιο αριθμό κυψελών λόγω
της ανθοφορίας των πεύκων. Το πευκοθυμαρόμελο (ΠΟΠ) που παράγεται
στο Σελάκανο είναι ένα από τα πιο νόστιμα και θρεπτικά είδη μελιού σε
όλο τον κόσμο, γνωστό και για τα πολλαπλά οφέλη που προσφέρει στην
ανθρώπινη υγεία.
63A
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Selakano

T

he mountain forest of
Selakano63A, 63B is situated
35km northwest of Ierapetra, on the southern slopes of
the peak of Afendis Christos
in the Dikti mountain range.
It comprises one of the most
spectacular and important
ecosystems in the Mediterranean and is designated as an
area of outstanding natural
beauty by the Natura 2000
network of protected areas.
The forest is covered by
conifers (Pinus brutia), junipers, plane, maple70, and
oak trees, as well as by the
threatened endemic species, Zelkova abelicea67, the
only endemic tree species in
63B
Crete.
Selakano is also the site of the largest beekeeping operations in Crete.
Every spring, when the pine trees are in bloom, beekeepers from all over
the island install hives in the area of Melissokipos68,69 (“bee garden”). The
honey produced in Selakano is of exceptional quality and has been granted
Protected Geographical Status under European Union law.
The health of this unique habitat is threatened by forest fires, land partitioning, poaching64,65 and roadworks. However, the most serious problem is
overgrazing66, especially in areas designated for afforestation. Furthermore,
the presence and maintenance of very large numbers of honey bee colonies
place extra strain on the area’s fragile ecosystems.

66
Οι μεγαλύτερες απειλές που αντιμετωπίζει το Δάσος του Σελάκανου
σχετίζονται με τις εκτεταμένες πυρκαγιές, την κατάτμηση γης, το
παράνομο κυνήγι64,65 και την οδοποιία. Το πιο άμεσο όμως πρόβλημα για
την περιοχή είναι η υπερβόσκηση66 αναδασωτέων τμημάτων του δάσους,
η οποία εμποδίζει την αναγέννηση των φυτών και την επανάκαμψη του
οικοσυστήματος. Παράλληλα, τα υπεράριθμα μελίσσια και η όχληση του
τοπίου από τις πολλαπλές μελισσοκομικές εγκαταστάσεις απειλούν με
οικολογική υποβάθμιση την περιοχή.
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Όταν κι εσύ «προσκυνητής» στην Καλαμαύκα φτάσεις,
ορέων λάτρης να γενείς, γλυπτά για να θαυμάσεις!
Πιτυκάκης M., Μαντινάδα από προσωπική συλλογή

Oι γεωμορφές της Καλαμαύκας

Τ

ο Καλαμαυκιανό τοπίο ξεχωρίζει για το ιδιαίτερο ανάγλυφο και τους
γεωσχηματισμούς του. Στην περιοχή μπορεί κανείς να θαυμάσει τα
«μικρά μετέωρα»74 του Λασιθίου με τα πεύκα μπονσάι που έδωσαν στην
Καλαμαύκα το προσωνύμιο του Κινέζικου Τοπίου71, αλλά και πολλά μικρά
φαράγγια, με σημαντικότερο αυτό του Χαυγά Καλαμαύκας, σπήλαια όπως
το Θεριού Κουφάλα73 καθώς και τον επιβλητικό Καλαμαυκιανό ποταμό,
στις όχθες του οποίου αναβιώνονται κάθε καλοκαίρι τα «Αλωνέματα»72.
Παράλληλα, στην περιοχή της Καλαμαύκας υπάρχουν βραχομορφές που
έχουν συμπεριληφθεί στον άτλαντα των Γεωλογικών Μνημείων του Αιγαίου.
Οι «πέτρινοι θεοί»75 Διόνυσος και Απόλλωνας στην κορυφή του Καστέλου
(ακρόπολη αρχαίας Λάρισας) αποτελούν παγκόσμια πρωτοτυπία, για το
γεγονός ότι στην ίδια επιφάνεια του βράχου εμφανίζονται εναλλάξ οι
ανωτέρω «θεοί», σε διαφορετικές ώρες της μέρας κατά το θέρος.
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Kalamafka

K

alamafka is a lively and picturesque rural community,
situated 15km northwest of
the city of Ierapetra. Set in a
lush valley in the highest parts
of the Dikti mountain range, it
boasts unique geological formations71,75 and ancient caves
(such as Theriou Koufala 73)
dating back millions of years.
“Little Metéora”74 (named because of their striking resemblance to the famous vertical
rock formations in Thessaly),

75

74

as well as several small canyons
and gorges, punctuate this remarkable land and promise visitors unforgettable experiences.
Each summer, Kalamafka hosts
the “Alonemata”72 bread festival,
celebrated on the banks of the
Kalamafkianos River.
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Φαράγγι Σαρακίνας

Τ

ο φαράγγι Σαρακίνας (ή φαράγγι του Σαραντάπηχου) βρίσκεται
στο χωριό των Μύθων, 20 χλμ. από την Ιεράπετρα, και είναι γενικά
ένα βατό, πλούσιο με νερό και βλάστηση φαράγγι, μήκους 1,5 χλμ. και
πλάτους 3-10 μ. Το φαράγγι διατρέχει ο Κρυοπόταμος που σχηματίζει κατά
τόπους καταρράκτες και λιμνούλες μοναδικής ομορφιάς. Τον χειμώνα,
ανεβαίνει τόσο πολύ η στάθμη του νερού, που το φαράγγι γίνεται σχεδόν
απροσπέλαστο. Το εντυπωσιακό τοπίο συμπληρώνουν τα κατακόρυφα
τοιχώματα76,77,78 που φτάνουν το ύψος των 150 μ. και οι διάσπαρτοι
ογκόλιθοι σε όλο το μήκος της διαδρομής, που κάνουν τη διάσχιση του
φαραγγίου μια ευχάριστη περιπέτεια. Η ανάβαση στα γιγαντιαία βράχια
μπορεί να γίνει από λαξευμένα σκαλοπάτια με τη βοήθεια σχοινιών.

Σ

ύμφωνα με τον κρητικό θρύλο, ο Σαραντάπηχος, ένας γίγαντας με 40
πήχες μπόι και γιος του Δία, περνώντας κάποτε το όρος Δίκτη, έσκυψε
διψασμένος να πιεί νερό από το ποτάμι. Τα μακριά του γένια έσκισαν
στα δυο τον βράχο του βουνού, κι έτσι δημιουργήθηκε το φαράγγι της
Σαρακίνας ή Σαραντάπηχου. Ο γίγαντας, σύμβολο τεράστιας δύναμης και
ανδρείας, εξυμνείται έως και σήμερα.
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The gorge of Sarakina

T

he gorge of Sarakina (or Sarantapichos) is located in the
village of Mythoi, 20km from Ierapetra. The gorge is 1.5km long
and 3m to 10m wide, and offers
visitors a chance to explore a
truly unique area, rich in wildlife
and geologic history.
The Kryopotamos River flows
along its bottom, creating
stunningly beautiful pools and
waterfalls. During the winter
months, water levels are quite
high and the gorge cannot be
crossed.
The landscape also features impressive rock formations76,77,78,
often as high as 150m, which will
thrill rock-climbing enthusiasts.

A

ccording to legend, Sarantapichos was a giant and
son of Zeus. Once, upon passing from Mount Dikti, he bent
over to quench his thirst in the
river. His long beard split the
mountain in half and created
the gorge which took his name.
A symbol of power and might,
Sarantapichos is still celebrated
in local folklore.
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Νεραϊδογούλα

Τ

ο σπήλαιο Νεραϊδογούλα79 (δηλαδή «λαιμός της Νεράιδας»), που
σύμφωνα με τους ντόπιους στοιχειώνουν θρυλικά ξωτικά και νεράιδες,
βρίσκεται στην κοίτη του ρέματος Λιναράς, σε υψόμετρο 1320 μ., και
περιγράφεται σαν υπόγειο ποτάμι συνεχούς ροής. Το σπήλαιο έχει στενό
άνοιγμα80 και η είσοδος είναι αρκετά δύσκολη. Λίγα μέτρα μετά την
είσοδο, υπάρχουν δύο μικροί προθάλαμοι, επίσης δύσκολα προσβάσιμοι,
που οδηγούν στην κυρίως αίθουσα του σπηλαίου. Εκεί το μοναδικό
θέαμα αποζημιώνει τον επισκέπτη, καθώς το σπήλαιο περιβάλλεται από
εντυπωσιακούς σχηματισμούς σταλαγμιτών, ενώ στο βάθος του εντοπίζεται
μια μικρή λιμνούλα που τροφοδοτείται διαρκώς από τα νερά υπόγειου
ποταμού.

Neraidogoula

N

eraidogoula79 (“fairy’s neck”) is a cave on Mount Dikti, situated at an
altitude of 1320m and traversed by the Linaras torrent. The cave has a
narrow opening80 and access is difficult. Two ante-chambers, also difficult to
access, lead to the cave’s main chamber where nature has created a masterpiece. The cave is sculpted with magnificent stalagmites, while a crystal clear
pool in the back of the chamber receives water from an underground source.
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Δροσερές βουτιές
στον Κόλπο Μιραμπέλου

Ο

Κόλπος Μιραμπέλου βρίσκεται στο Κρητικό Πέλαγος και βρέχει
μερικές από τις πιο όμορφες και καθαρές παραλίες της Ιεράπετρας
και της ευρύτερης περιοχής. Στον Κόλπο βρίσκονται οι νησίδες Ψείρα και
Κόνιδα (αυγό ψείρας), με μεγάλο ορνιθολογικό ενδιαφέρον, όπου μπορεί
κανείς να παρατηρήσει σπάνια αρπακτικά πουλιά. Στην απέναντι μεριά του
Κόλπου εντοπίζεται η Παχειά Άμμος, ένα παραθαλάσσιο χωριό με μεγάλη
σε μήκος παραλία, αμμώδη στη δυτική και βοτσαλωτή στην ανατολική
πλευρά της, όπου εκβάλει και το ρέμα του Χα. Ανατολικότερα της Παχειάς
Άμμου, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να κολυμπήσει σε κρυστάλλινα
νερά81 με πανοραμική θέα της βόρειας πλαγιάς του όρους Θρυπτή.

Σ

τις ακτές της Μαλαύρας, κοντά στην περιοχή του Καβουσίου,
εντοπίζεται ένα πανέμορφο και σπάνιο φυσικό φαινόμενο. Μία
μεγάλη υποθαλάσσια καρστική πηγή γλυκού νερού αναβλύζει στη μέση
της θάλασσας, σχηματίζοντας έναν κύκλο που μοιάζει με πελώριο μάτι.
Σύμφωνα με τοπικό θρύλο, το μάτι ανήκει στην κόρη του Μίνωα, Αριάδνη,
που μετά την εγκατάλειψή της από τον Θησέα περιμένει στο σημείο την
επιστροφή του.
81

75

Catching the waves
in Mirabello Bay

M

irabello Bay is graced by some of the most beautiful beaches in Ierapetra. The islets of Pseira and Konida, home to rare species of birds
of prey, are excellent bird-watching spots. The fishing village of Pachia Ammos (also the point where the gorge of Ha meets the sea) lies across the
bay and features a breathtaking stretch of sand and pebbles. To the east of
Pachia Ammos, turquoise waters81 and a panoramic view of the north face
of Mount Thripti attract many visitors year-round.

T

he shores of Malavra, near Kavoussi, are the site of a rare and beautiful
wonder of nature. A large karst freshwater spring empties into Mirabello Bay, creating a spiral which looks like a giant eye. Legend tells the eye
belongs to King Minos’ daughter, Ariadne, who was abandoned by Theseus
and is waiting for his return.
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Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής
Η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής (www.biopolitics.gr) ιδρύθηκε στην Αθήνα
το 1985 με στόχο την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και εκπαίδευσης για
το περιβάλλον. Σήμερα, αναγνωρίζεται σε 165 χώρες για την πρωτοποριακή της
δράση. Διαμέσου πολυάριθμων δημοσιεύσεων, επιστημονικών προγράμματων
κι ενός εκτενούς δικτύου ηλεκτρονικής μάθησης (http://elearning.biopolitics.
gr/), αποσκοπούμε σε διεθνή κινητοποίηση για οικονομική και κοινωνική
ανάπτυξη που σέβεται το περιβάλλον και εξασφαλίζει μια καλύτερη ποιότητα
ζωής για όλους.
Ευχαριστίες
Το έργο αυτό αποτελεί συλλογική προσπάθεια και εκπονήθηκε από τους
ακόλουθους συνεργάτες της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής: Έλενα
Ευφραιμιάδου, Ελένη Παπαδημητρίου και Μαρίκα Παναγιώτου.
Για την διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας και συλλογής δεδομένων
ευχαριστίες εκφράζονται στους Γεώργιο Δελαπόρτα και Μάνο Σταματάκη. Για
την παραχώρηση φωτογραφικού υλικού ευχαριστούμε τους Ανδρέα Λουκάκη,
Πρόεδρο του Ορειβατικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου, Μιχάλη Πιτυκάκη,
Εκπαιδευτικό και Έφορο Δημοσίων Σχέσεων της Ελληνικής Σπηλαιολογικής
Εταιρείας, Φώτη Σαμαριτάκη, Ερευνητή-Φωτογράφο, Δημήτρη Θεοδωρίδη,
Πρόεδρο του Ορειβατικού Συλλόγου Ιεράπετρας, Αλέξανδρο Ρονιώτη της Cretan
Beaches, Ματθαίο Καλογεράκη της The Hub-MTB Adventures, το Λιμεναρχείο
Ιεράπετρας, καθώς και την ομάδα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Για
τη συμβολή του στην δημιουργία του χάρτη ευχαριστούμε θερμά τον Στέλιο
Πετράκη, Γεωλόγο–MSc Ωκεανογράφο. Για την υποστήριξη των εργασιών
πεδίου και την παροχή στοιχείων ευχαριστούμε τους Σπύρο Καρανδεινό, Νίκο
Προεστάκη, Γεώργιο Χαμηλό και Μιχαήλ Δασενάκη.
Για την ευγενική συνεργασία στην από κοινού υλοποίηση δράσεων του έργου,
θερμές ευχαριστίες εκφράζονται στο Ν.Π.Δ.Δ. «Περιβάλλον» Δήμου Ιεράπετρας
και ειδικότερα στον Πρόεδρο, Μιχαήλ Σπυριδάκη.
Τέλος, ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται στον Δήμο Ιεράπετρας και στην
τοπική κοινωνία για την έμπρακτη υποστήριξή τους.
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Biopolitics International Organisation
The Biopolitics International Organisation – B.I.O. (www.biopolitics.gr) was
founded in Athens, in 1985, to promote international cooperation and education in
environmental protection. Presently, we have an extensive network of friends and
supporters in 165 countries worldwide. Through a plethora of publications, scientific projects and an e-learning program with global reach (http://elearning.biopolitics.gr/), we seek to mobilize individuals and communities everywhere to actively
engage in climate change mitigation and the improvement of quality of life for all.
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