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participate also in the UNESCO Global Geoparks Network.

www.europeangeoparks.org

ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ
ΑΚΟΜΜ – Ψηλορείτης Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΑΝΩΓΕΙΑ 74051, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΚΡΗΤΗ
Τηλ.: 28340 31402, e-mail: natpark@psiloritis.eu

www.psiloritis.eu

PSILORITIS NATURAL PARK
AKOMM – Psiloritis Development S.A. O.T.A.

ANOGIA 74051, Rethimno, Crete, Greece
Tel: 0030 28340 31402, e-mail: natpark@psiloritis.eu

www.psiloritis.eu

PSILORITIS_EXOFILO:Layout 1  10/1/08  9:52 AM  Page 1



PSILORITIS_EXOFILO:Layout 1  10/1/08  9:52 AM  Page 2



1

PSILORITIS_BIBLIO:Layout 1  10/1/08  9:45 AM  Page 1



Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ

e Geological Heritage of Psiloritis

ΑΝΩΓΕΙΑ - 2008 - ANOGIA

PSILORITIS_BIBLIO:Layout 1  10/1/08  9:45 AM  Page 2



Η παρούσα έκδοση σχεδιάστηκε από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης για
το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Τμήμα Φυσικού
Πάρκου Ψηλορείτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του Άξονα 2 του τοπικού
προγράμματος LEADER PLUS και ειδικότερα του σχεδίου διακρατικής
συνεργασίας με τίτλο «Γεωπάρκα: ένας ιδανικός προορισμός για την ανάπτυξη
εναλλακτικού τουρισμού και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές
περιοχές της Ευρώπης».

is publication was developed by the Natural History Museum of Crete,
University of Crete, for AKOMM – PSILORITIS DEVELOPMENT S.A. O.T.A.,
Natural Park dep., under the Axes 2 of the Local LEADER PLUS project and
especially the transnational cooperation titled “Geoparks: an ideal destination for
the development of alternative tourism and educational activities in rural areas of
Europe”

Επιστημονικός Υπεύθυνος – Scientific Co-ordinator:
Δρ Χαρ. Φασουλάς, Μ.Φ.Ι.Κ., Παν/μιο Κρήτης –
Dr C. Fassoulas, N.H.M.C., Uni. of Crete, Greece

Συγγραφική Ομάδα – Authors:
Δρ Χαρ. Φασουλάς, Μ.Φ.Ι.Κ., Παν/μιο Κρήτης –
Dr C. Fassoulas, N.H.M.C., Uni. of Crete, Greece
Δρ Απ. Τριχάς, Μ.Φ.Ι.Κ., Παν/μιο Κρήτης (για την πανίδα) –
Dr A. Trichas, N.H.M.C., Uni. of Crete, Greece (for fauna)
Μαν. Αβραμάκης, Μ.Φ.Ι.Κ., Παν/μιο Κρήτης (για την χλωρίδα) –
M. Avramakis, N.H.M.C., Uni. of Crete, Greece (for flora)

Διόρθωση κειμένων – Text Check:
Δρ Αικ. Βαρδινογιάννη, Μ.Φ.Ι.Κ., Παν/μιο Κρήτης –
Dr Α. Vardinogiannis, N.H.M.C., Uni. of Crete, Greece

Μετάφραση Κειμένων – Translation:
Dr G. Owens, T.E.I. of Crete., Greece.

Γραφιστική Επεξεργασία – Graphics and design:
ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ Καζανάκης Α.Β.Ε., Ηράκλειο –
TYPOKRETA Kazanakis S.A., Crete.

Δικαιώματα Έκδοσης – Copyright of publication:
Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη, ΑΚΟΜM – Ψηλορείτης Αναπτυξιακή ΟΤΑ Α.Ε.,
Ανώγεια, Κρήτη
Psiloritis Natural Park, AKOMM – Psiloritis Development OTA S.A.,
Anogia, Crete, Greece

Δικαιώματα εικόνων και σχημάτων – Copyright of photos and graphics:
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Παν/μιο Κρήτης,
εκτός εάν αναφέρεται αλλιώς στη λεζάντα.
Natural History Museum of Crete, Univ. of Crete, Greece,
unless otherwise stated in captions

Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ

e Geological Heritage of Psiloritis

PSILORITIS_BIBLIO:Layout 1  10/1/08  9:45 AM  Page 4



ΠΡΟΛΟΓΟΣ6 7

Θα κρεμαστώ και ας γκρεμιστώ, στου χαρακιού το φρύδι,
να κόψω από τον «έρωντα» το τρυφερό λουλούδι
(Μ. Καλομοίρης ή Λιόντας)

Το πέταμα του γερακιού τ’ άλλα πουλιά ζηλένε (ζηλεύουνε),
γιατί πετούνε χαμηλά, αν θένε κι αν δε θένε (θέλουνε).
(Β. Ξυλούρης ή Πάγκαλος.)

Αυτός ο οδηγός για τη γεωλογική κληρονομιά του Ψηλορείτη δεν έχει
σκοπό να εξηγήσει το πώς, το γιατί και το πότε. Θέλει απλά να φανερώ-
σει τις κρυφές γωνιές του βουνού, την ομορφιά της πέτρας, των ανθρώ-
πων και των έργων του, αφήνοντας τον επισκέπτη να ανακαλύψει και να
γνωρίσει μόνος του το μύθο και την ιστορία που κρύβεται πίσω από
κάθε εικόνα, πίσω από κάθε γωνιά.
Είναι μια παρότρυνση να βγει από την πόλη και να συναντήσει την
κρυμμένη ομορφιά της φύσης σε όλους της τους συνδυασμούς και τις
εκφάνσεις. Ο Ψηλορείτης δεν θα σε απογοητεύσει…

O Επιστημονικός Υπεύθυνος
Δρ Χαρ. Γ. Φασουλάς

Ίσως πουθενά αλλού εκτός από την Κρήτη οι στίχοι αυτοί του Οδυσσέα
Ελύτη δε βρίσκουν την απόλυτη εφαρμογή τους.
Η Κρήτη είναι ο τόπος που σαν τον δεις δεν τον ξεχνάς πότε. Χαράσσε-
ται βαθιά στη μνήμη σου και στην καρδιά σου. Η κάθε γωνιά της και άλ-
λος τόπος, η κάθε άκρη της και άλλος κόσμος, μια απεραντοσύνη σε μια
σπιθαμή γης. Είναι ίσως μια από τις λίγες περιοχές στον κόσμο που οι
δυνάμεις της φύσης την έπλασαν από κάθε λογής πετράδι, σμίλεψαν ως
και το μικρότερο χαλικάκι της, πάντρεψαν υλικά αλλεπάλληλες φορές
στο διάβα του χρόνου, την πλημμύρησαν και ανύψωσαν διαδοχικά,
έφτιαξαν κάθε γωνιά και άκρη της. Η σύγκρουση των λιθοσφαιρικών
πλακών σαν στο αμόνι πελέκισε τα βουνά, τα ψήλωσε στα ουράνια, τα
έσκαψε μέχρι την «καρδιά» τους.
Ο Ψηλορείτης, το καλύτερο παράδειγμα. Οι αλλαγές της πέτρας, η ποι-
κιλία τους, το συνταίριασμά της, οι μορφές των βράχων, η αγριάδα των
γκρεμών, η ηχώ των φαραγγιών, οι λαβύρινθοι των σπηλαίων δημιούρ-
γησαν τη γεωποικιλότητα του βουνού.
Κι ύστερα ήρθε η ζωή και κατοίκησε και ακολούθησε τις ταλαντώσεις
της Γης, τις αλλαγές των βουνών και άλλαξε μαζί τους. Έφτιαξε μορφές
μοναδικές, σπάνιες, ξεχωριστές. Και μετά ακολούθησε ο άνθρωπος, τε-
λευταίος και καθυστερημένος ίσως, σε ένα «παράδεισο» έτοιμο προ πολ-
λού. Ο θαυμασμός, η έκσταση, η λατρεία ήταν επακόλουθα, χάραξαν τον
πολιτισμό του, αποτυπώθηκαν στα έργα του…
Κάθε σπηλιάρι έγινε κρήνη, ιερό κορυφής, ξωκλήσι και αγίασμα. Οι σπη-
λιές και οι κάμποι γενέθλια γη των θεών και των αγίων του. Κάθε γκρε-
μός, ρίζα ή χαράκι κομμάτι του χαρακτήρα του, της ζωής του και της τέ-
χνης του. Με την πέτρα έχτισε τα σπίτια του, τα εργαστήρια του,
διευθέτησε τη γη, τα μονοπάτια, τα βοσκοτόπια του.
Αυτόν τον πλούτο της Γης τραγουδάει ακόμα στα τραγούδια του:

Η μια μεριά του φαραγγιού δε σμίγει με την άλλη,
μα καρτερούνε το σεισμό να ανταμωθούνε πάλι.
(Β. Ξυλούρης ή Πάγκαλος)

Στάλα τη στάλα το νερό το μάρμαρο τρυπά το,
το πράμα που μισεί κανείς, γυρίζει κι αγαπά το.
(Ανώνυμου Ρεθεμνιώτη Μοναχού)

«ΑΥΤΟΣ ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας!»
(Άξιον Εστί)
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9PROLOGUE

Perhaps, nowhere else apart from Crete do these lines of Ο. Elytis apply
themselves quite so literally.
Crete is perhaps the place once seen, will never be forgotten. It is en-
graved deep on your memory and on your heart. Every corner is another
place, every part of its another world, a never ending world within a
small strip of land. It is perhaps one of the few areas in the world where
the forces of nature have made its using every type of stone, chiseled until
the smallest pebble, and matched materials so many times in the passing
of the years, flooded and raised in turn successively, which have made
every corner and part of its. e collision of lithospheric plates, as if on
the anvil, carved out the mountains, raised them to the heavens, and dug
them out until their very “heart”.
Psiloritis offers the best example. e changes in the stone, their variety,
the combinations, the shapes of the rocks, the wildness of the ravines, the
echo of the gorges, the labyrinths of the caves have created the geodiver-
sity of this mountain.
And later came life itself, and it settled, and followed the heaving of the
Earth, the changes of the mountains and indeed it changed with them. It
created unique forms, rare and outstanding ones. Man then followed, last
and perhaps a little late, to a “paradise” which had been ready for some
time. e wonder, the ecstasy, the worship was to follow, engraved in
their culture, and shown in their work
Every little cave became a fount, peak sanctuary, chapel and holy place.
e caves and the plains were birthplaces of the gods and of its saints.
Every ravine, valley or rock, was a piece of its character, of its life and of
its art. With the stone they built their houses, their workshops, managed
the land, the footpaths, the pasturages.
is wealth of the Land they still sing in their songs:

e one side of the gorge does not mix with the other,
awaiting patiently the earthquake to meet again.
(V. Xilouris or Pagalos)

8

THIS world, this small world, this great world!
(Axion Esti)

Water, drop by drop forms holes on the marble,
that which someone hates, turns to love it
(Unknown Rethimnian Monk)

I will hang and let me hang in midair, on the very edge of the cliff,
to cut from “erontas’ (dittany) its tender flower.
(M. Kalomoiris or Liondas)

e flight of the hawk the other birds envy,
cause they fly low, whether they wish it or not
(V. Xilouris or Pagalos)

is guide for the geological heritage of Psiloritis does not aim to explain
the how, why and when. It simply wishes to point out the hidden corners
of the mountain, the beauty of the stone, of the people and of their work,
leaving the visitor to discover and get to know on their own, the myth
and the history which are waiting behind every picture, behind every
corner.

It is an incentive to leave the city and to encounter the hidden beauty of
the nature in all of its combinations and facets. Psiloritis will surely not
disappoint you…

e scientific coordinator
Dr Charalambos Fassoulas

Γερακαετός
(Hieraaetus pennatus) -
Booted eagle
(Hieraaetus pennatus)
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βουνά και τις θάλασσες, διαμόρ-
φωσαν τη γη του Αιγαίου και της
Κρήτης. Η Κρήτη όπως και όλες
οι ελληνικές οροσειρές είναι ένας
μικρός κρίκος της μεγάλης αλυσί-
δας των βουνών που δημιουργή-
θηκαν εκατομμύρια χρόνια πριν
με την Αλπική ορογένεση, τη
διεργασία που έχτισε τα βουνά
από τα Πυρηναία μέχρι τα Ιμα-
λάϊα.

Crete is a mosaic of characteristic
features which make it unique
and special throughout the
Mediterranean. It is very well
known for its antiquities, its civi-
lization and its biodiversity; it
also has however a hidden treas-
ure, its outstanding geological
wealth.
A polymorphic relief has been
formed as a result of the physical
processes which have been bringing

13

Η Κρήτη είναι ένα μωσαϊκό χαρα-
κτηριστικών γνωρισμάτων που
την κάνουν μοναδική και ξεχωρι-
στή σε όλη τη Μεσόγειο. Πασί-
γνωστη για τις αρχαιότητές της,
τον πολιτισμό και τη βιοποικιλό-
τητά της, έχει όμως και ένα κρυμ-
μένο θησαυρό, τον εκπληκτικό
γεωλογικό της πλούτο.
Πάνω στο νησί σχηματίζεται ένα
πολύμορφο ανάγλυφο ως αποτέ-
λεσμα των δυνάμεων της γης που
για εκατομμύρια χρόνια φέρνουν
κοντύτερα την Ευρώπη και την
Αφρική. Τις δύο αυτές λιθοσφαιρι-
κές πλάκες που σαν βάρκες κο-
λυμπούν στη λιωμένη λάβα των
σπλάχνων της γης και συνθλίβουν
τα πάντα στο διάβα τους. Διεργα-
σίες φυσικές, βίαιες, πολλές φορές
και ακραίες όπως οι καταστροφι-
κοί σεισμοί διαμόρφωσαν τα

12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
INTRODUCTION TO THE GEOLOGY OF CRETE

Τομή του εσωτερικού της γης στο Ν. Αιγαίο – Section of earth’s internal in S. Aegean

Άγιος Μάμας, Ψηλορείτης - Agios Mamas, Psiloritis (© AKOMM)
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να καβαλικεύει και να σκαρφαλώ-
νει πάνω στο άλλο. Μεγάλες ομά-
δες πετρωμάτων που η καθεμιά εί-
ναι και ένα κομμάτι του πυθμένα

rine volcanoes which were frozen
at the great depths.
e closure and the catastrophe
of Tethys, which in the eastern
Mediterranean began about 100

15

Η γεωλογική δομή της Κρήτης
χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη
πετρωμάτων που σχηματίστηκαν
πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και
ύστερα από την Αλπική ορογέ-
νεση. Τα περισσότερα από αυτά
είναι τα υπολείμματα των ιζημά-
των που έπεφταν στον ωκεανό
της Τηθύος, μιας πανάρχαιας θά-
λασσας που έχει περιοριστεί στη
σημερινή Μεσόγειο. Άλλα πάλι
ήταν νησιά μέσα στον ωκεανό ή
και υποθαλάσσια ηφαίστεια που
πάγωναν στα μεγάλα βάθη.
Το κλείσιμο και η καταστροφή της
Τηθύος, που στον χώρο της Ανα-
τολικής Μεσογείου άρχισε πριν
από 100 περίπου εκατομμύρια
χρόνια, σφυρηλάτησε τα ιζήματα
σε σκληρά πετρώματα, τα κατα-
κερμάτισε και τα τσαλάκωσε σε
τέτοιο βαθμό που το ένα άρχισε

Europe and Africa closer together
for millions of years. ese two
lithosphere plates are like boats
swimming in the molten lava of
the interior of the earth which
destroy everything in their pass-
ing. Natural processes, oen vio-
lent and extreme such as the cata-
strophic earthquakes, have
shaped the mountains and the
seas, shaping the land of the
Aegean and of Crete. Crete, just
like all the Greek mountain
ranges, is just one link in of a
great chain of mountains which
were created millions of years ago
along with the alpine orogenesis,
the process which built the
mountains from the Pyrenees un-
til the Himalayas.
e geological structure of Crete
is characterized by the existence
of rocks formed before, during
and aer the Alpine orogenesis.

Most of these are
the remains of
the sediments
which fell into
the Tethys
Ocean, a more
ancient sea
which is now
limited to the
present day
Mediterranean.
Some others were
islands in the
ocean or subma-

14

Πετρώματα της «Τρίπολης» πάνω σε πλακώδη μάρμαρα,
Στεφάνα – “Tripolitsa” rocks over platy marble, Stefana.
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της Τηθύος, βρέθηκαν να σκεπά-

ζουν σαν αλλεπάλληλες κουβέρ-

τες η μια την άλλη. Τα καλύμματα

όπως τα ονομάζουν οι γεωλόγοι

δημιούργησαν τις οροσειρές που

αναδύθηκαν από τη θάλασσα,

πριν από 23 περίπου εκατομμύρια

χρόνια στο χώρο της Κρήτης και

έφτιαξαν την πρώτη ξηρά. Μια

ξηρά μεγάλη και απέραντη που

σκέπαζε όλο το Αιγαίο και που

ενώνονταν με την Ευρώπη και την

Ασία και γι’ αυτό ονομάστηκε Αι-

γηίδα.

million years ago, forged the sedi-
ments into hard rocks, it smashed
them and cracked them to such
an extent that one began to go up
and to climb on top of the other.
Great groups of rocks, where
each one is also a piece of the
sunken Tethys Ocean, were found
to cover each over like successive
blankets. e nappes, as geolo-
gists call them, created the
mountain ranges which came up
from the sea, about 23 million
years ago in the area of Crete and
made the first dry land. A land
dry and never ending, which cov-
ered all the Aegean, joining with
Europe and Asia, and which was
called Aegais.

16

Τα Πετρώματα
της Κρήτης

Τα θαλάσσια ιζήματα είναι συνή-
θως πλούσια σε ανθρακικό ασβέ-
στιο, γι’ αυτό και τα πετρώματα
της Κρήτης είναι κατά 60 – 70%

The Rocks of Crete

e marine sediments are usually
rich in calcium carbonate, and for
that reason the rocks of Crete are
about 60-70% carbonate in their
composition. at is, they are con-

17

Πλακώδη μάρμαρα στη Νίδα – Platy marble in Nida.

Παλαιογεωγραφικοί χάρτες της Κρήτης – Paleogeographic maps of Crete
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ανθρακικά στη σύστασή τους.
Αποτελούνται δηλαδή από ασβε-
στόλιθους, δολομίτες και μάρ-
μαρα και βρίσκονται σε όλες σχε-
δόν τις ομάδες – καλύμματα που
σχηματίζουν το νησί.
Η ραχοκοκαλιά της Κρήτης χτίζε-
ται από τα πετρώματα που ονομά-
ζουμε «Πλακώδεις ασβεστόλι-

stituted of limestone, dolomite
and marbles which are found in
nearly all the groups – nappes
which form the island.
e spine of Crete is built from
rocks called “Plattenkalk”. is
group is constituted mainly by
marbles of different ages which
form an almost continuous range

18

Οι ομάδες των πετρωμάτων της Κρήτης – e groups of rocks in Crete (από- from:
Creutzburg et al. 1977)

Τα πλακώδη μάρμαρα στη Νίδα – Platy marble in Nida

Πτυχές σε πλακώδη
μάρμαρα στο Βώ-
σακο – Folds in
platy marble in
Vosssakos
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πλάκες που είναι το χαρακτηρι-
στικό δομικό υλικό όλων των
οροσειρών της Κρήτης. Αυτά τα
πετρώματα ξεκίνησαν να δημι-
ουργούνται πριν από 140 εκατομ-
μύρια χρόνια και συνεχίστηκαν
μέχρι και τα 30 εκατομμύρια χρό-
νια, οπότε άρχισαν να μετατρέ-
πονται σε ένα λεπτό ασβεστιτικό
φλύσχη.
Πάνω από τα διάφορα πετρώματα
της ομάδας των «Πλακωδών αβ-
σεστολίθων» θα συναντήσουμε
όλα τα υπόλοιπα πετρώματα της
Κρήτης. Στη δυτική κυρίως Κρήτη
κατευθείαν πάνω στους «Πλακώ-
δεις ασβεστόλιθους» βρίσκονται
μάρμαρα με χαρακτηριστικές τρύ-
πες και κενά στο εσωτερικό τους
που ονομάζονται πετρώματα του
«Τρυπαλίου».
Στις περισσότερες όμως περιοχές
της Κρήτης τα πετρώματα που

flysch.
Above the different rocks of the
“Plattenkalk” group we will meet
all the remaining rocks of Crete.
Marbles with characteristic holes
and spaces on their interiors
which are called “Trypali” rocks
are found mainly in western Crete
directly above the “Plattenkalk”.
In most areas of Crete however
the rocks which cover the “Plat-
tenkalk” are the rocks of the group
“Phyllites-quartzites”. ey are
rocks which just like the “Plat-
tenkalk” were metamorphosed at
a great depth and at great pressure
in the interior of the earth. ey
contain a great variety of rocks,
such as typical schists, phyllites,
quartzites, marbles and gypsums
which were once sediments on the
Tethys Ocean. Likewise however,
we also meet older volcanic rocks

21

θους». Την ομάδα αυτή συνθέ-
τουν κυρίως μάρμαρα διαφόρων
ηλικιών που συνθέτουν μια σχε-
δόν συνεχόμενη ηλικιακά, σειρά
πετρωμάτων. Τα παλιότερα είναι
ηλικίας 300 περίπου εκατομμυ-
ρίων χρόνων (Πέρμιας περιόδου),
ενώ τα νεότερα φτάνουν μέχρι τα
30 εκατομμύρια πριν από σήμερα.
Έτσι στη βάση συναντούμε σχι-
στολιθικά πετρώματα στα οποία
έχουν βρεθεί διάφορα, εντυπω-
σιακά για τους επιστήμονες απο-
λιθώματα όπως τριλοβίτες και
γραπτόλιθοι, άσπρα μάρμαρα και
γκρίζους δολομίτες με πολύ καλά
διατηρημένα κοράλλια και άλλα
θαλάσσια απολιθώματα. Ακολου-
θούν τα ποικιλόχρωμα πετρώματα
των στρωματολιθικών δολομιτών
με τις κοκκινωπές ταινίες των
οξειδίων του σιδήρου. Είναι στην
ουσία απολιθωμένα πετρώματα
που πρωτόγονοι οργανισμοί άρχι-
σαν να σχηματίζουν πάνω στη Γη
πριν από δισεκατομμύρια χρόνια
απελευθερώνοντας οξυγόνο στην
ατμόσφαιρα, όπως κάνουν και σή-
μερα σε περιοχή της Αυστραλίας.
Πάνω από τους στρωματόλιθους
ακολουθούν τυπικά άσπρα μάρ-
μαρα, κίτρινα σχιστολιθικά πε-
τρώματα που παίρνουν το όνομά
τους από το όρος Γκίγκιλος της
δυτικής Κρήτης και τέλος η με-
γάλη μάζα των τυπικών πλακω-
δών μαρμάρων. Σε αυτά γκρίζα
μάρμαρα εναλλαγές λευκών ή
κοκκινωπών πυριτικών υλικών
σχηματίζουν λεπτές ή πιο παχιές

of rocks age-wise. e oldest ones
are approximately 300 million
years in age (Permian period),
while the younger ones go back
until 30 million years before pres-
ent. us at the base we meet
schists, where have been found
fossils which are scientifically very
impressive, such as trilobites and
graptolites, white marble and grey
dolomite with very well preserved
corals and other marine fossils.
ere follow the multi-colored
rocks of stromatolitic dolomite
with the reddish lines of the oxi-
dization of iron. ey are in reality
the same fossilized rocks with
those which primitive organisms
began to shape on the earth bil-
lions of years ago freeing up oxy-
gen into the atmosphere as they
also do today in an area of Aus-
tralia. Above the stromatolitic
dolomite follow typical white mar-
bles, yellow schist rocks which get
their name from mount Gigilos of
West Crete and finally the great
mass of conventional platy marble
(Plattenkalk). In this grey marble,
alterations of white and reddish
silica materials form thinner or
thicker plates which are the char-
acteristic structural material of all
the mountain ranges of Crete.
ese rocks began to be created
approximately 140 million years
ago and continued until 30 mil-
lion years ago, when they began to
be converted into a thin carbonate

20

Φυλλίτες στην Ρογδιά – Phyllites in Rogdia
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της ομάδας της «Τρίπολης» είναι
σχιστόλιθοι και μαύροι δολομίτες
ηλικίας περίπου 250 εκατομμυ-
ρίων χρόνων, μέσα στα οποία
στην περιοχή του Πλακιά έχουν
βρεθεί απολιθώματα αμμωνιτών,
τα μόνα του γένους αυτού που
βρίσκουμε στην Κρήτη. Ενώ τα
νεότερα είναι κάποια πετρώματα
φλύσχη που βρίσκουμε σε πολλές
από τις οροσειρές του νησιού,
όπως στα Αστερούσια, που φτά-
νουν μέχρι και τα 40 εκατομμύρια
χρόνια πριν από σήμερα.
Οι υπόλοιπες ομάδες (– καλύμ-
ματα) των πετρωμάτων της Κρή-
της είναι πολύ μικρότερες σε
έκταση και διασκορπισμένες γύρω
από τους μεγάλους ορεινούς όγ-
κους της κεντρικής και ανατολι-
κής κυρίως Κρήτης. Πρόκειται για
τα πετρώματα της ομάδας της

dolomite approximately 250 mil-
lion years in age, in which fossils
of ammonites have been found in
the area of Plakias. While the
younger ones are flysch rocks
which we find in many of the
mountain ranges of the island,
such as the Asteroussia, which go
back as far as 40 million years be-
fore present.
e remaining groups (- nappes)
of the rocks of Crete are much
smaller in extent and spread out
around the great mountain masses
of mainly central and eastern
Crete. ey are rocks of the “Pin-
dos” group which includes platy
limestone, red radiolarites and
large outcrops from flysch rocks.
e ages of these rocks are compa-
rable with those of the “Tripolitsa”
group, that is, they begin from 250
million years and last until about

23

σκεπάζουν τους «Πλακώδεις
ασβεστόλιθους» είναι τα πετρώ-
ματα της ομάδας των «Φυλλιτών
– Χαλαζιτών». Είναι πετρώματα
μεταμορφωμένα, όπως και οι
«Πλακώδεις ασβεστόλιθοι» σε με-
γάλα βάθη στο εσωτερικό της Γης
και σε μεγάλες πιέσεις. Περιέχουν
μια μεγάλη ποικιλία πετρωμάτων,
όπως τυπικούς σχιστόλιθους,
φυλλίτες, χαλαζίτες, μάρμαρα και
γύψους που κάποτε ήταν και αυτά
ιζήματα στον ωκεανό της Τηθύος.
Παράλληλα όμως, συναντούμε
και παλιά ηφαιστειακά πετρώματα
όπως ανδεσίτες και ρυόλιθους
που σήμερα είναι και αυτά μετα-
μορφωμένα σε πράσινους σχιστό-
λιθους. Όμως τα πιο ενδιαφέ-
ροντα πετρώματα της ομάδας και
τα πιο παλιά σε ηλικία που φτά-
νουν μέχρι και τα 380 εκ. χρόνια
είναι τα σχιστολιθικά πετρώματα
της περιοχής της Σητείας μέσα
στα οποία υπάρχουν και ενδιαφέ-
ροντα ορυκτά όπως κρύσταλλοι
των γρανατών.
Τα επόμενα πετρώματα που συ-
ναντούμε πάνω από τους «Φυλλι-
τες – χαλαζίτες» σε όλη σχεδόν
την Κρήτη είναι και αυτά ανθρα-
κικής σύστασης, κυρίως ασβεστό-
λιθοι και δολομίτες της ομάδας
της «Τρίπολης». Μάλιστα σε πολ-
λές περιοχές του νησιού τα πε-
τρώματα αυτά σκεπάζουν κατευ-
θείαν τους «Πλακώδεις
ασβεστόλιθους» χωρίς την παρεμ-
βολή των «Φυλλιτών – χαλαζι-
τών». Τα παλιότερα πετρώματα

such as andesites and rhyolites
which have now also been
changed into green schist. But the
most interesting rocks of this
group however, and the oldest in
age which goes back until 380 mil-
lion years, are the schist of the
Siteia area, inside of which there
are also interesting minerals such
as crystals of garnets.
e following rocks which we
meet above the “Phyllites-
quartzites” in nearly all of Crete
are also of carbonate composition,
mainly limestone and dolomite of
the “Tripolitsa” group. Indeed in
many areas of the island these
rocks immediately cover the “Plat-
tenkalk” without the interference
of the “Phyllites-quartzites”. e
older rocks of the “Tripolitsa”
group are schist and black
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Οι ασβεστόλιθοι της «Τρίπολης» στο
Κουρταλιώτικο φαράγγι – “Tripolitsa”
limestone in Kourtaliotis gorge Κόκκινοι κερατόλιθοι της «Πίνδου», Γωνιές – Red radiolarites of “Pindos”, Gonies
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πρώτη ξηρά στο χώρο της Κρή-
της πριν από 23 εκατομμύρια
χρόνια. Η περιοχή του Ψηλορείτη
είναι η μοναδική σε όλο το νησί
που φιλοξενεί όλες τις ομάδες
των πετρωμάτων της Κρήτης και
τους περισσότερους σχεδόν τύ-
πους των πετρωμάτων του νη-
σιού.

most group of rocks found in
Crete, the “Ophiolites”, was
formed from submarine volcanic
eruptions which took place at the
depths of the Tethys Ocean some
140 million years ago.
ese groups of rocks, placed one
on top of the other, built up the
first landmass in the area of Crete
23 million years ago. e area of
Psiloritis is unique throughout the
island for playing host to all the
rock groups of Crete and to nearly
all types of rocks on the island.

25

«Πίνδου» που περιλαμβάνουν
πλακώδεις ασβεστόλιθους, κόκκι-
νους κερατόλιθους και μεγάλες
εμφανίσεις από πετρώματα φλύ-
σχη. Οι ηλικίες των πετρωμάτων
αυτών είναι παρόμοιες με αυτών
της ομάδας της «Τρίπολης», ξεκι-
νούν δηλαδή από τα 250 εκατομ-
μύρια χρόνια και φτάνουν μέχρι
και τα 35 περίπου εκατομμύρια
χρόνια πριν από σήμερα.
Πάνω από την ομάδα της «Πίν-
δου» στην κεντρική και νότια
Κρήτη βρίσκονται διάφορες μι-
κρότερες ομάδες πετρωμάτων με
πιο χαρακτηριστικές την ομάδα
του «Σπηλίου» με λάβες ηλικίας
70 περίπου εκατομμυρίων χρό-
νων (Άνω Κρητιδικό), την ομάδα
των «Αστερουσίων» από την
ομώνυμη οροσειρά που αποτε-
λούνται από μεγάλης μεταμόρ-
φωσης πετρώματα σχιστόλιθων,
γνευσίων, μαρμάρων, αλλά και
γρανιτών με ηλικία 65 περίπου
εκατομμυρίων χρόνων. Τέλος, η
ανώτερη ομάδα πετρωμάτων που
βρίσκεται στην Κρήτη, των
«Οφειολίθων», σχηματίζεται από
πετρώματα υποθαλάσσιων ηφαι-
στειακών εκρήξεων που έγιναν
στον πυθμένα της Τηθύος πριν
από 140 εκατομμύρια χρόνια.
Αυτές λοιπόν οι ομάδες των πε-
τρωμάτων, τοποθετημένες η μια
πάνω στην άλλη έκτισαν την

35 million years before present.
Above the “Pindos” group in cen-
tral and south Crete different
smaller groups of rocks are found
with more characteristics of the
“Spili” group, with lavas approxi-
mately 70 million years in age
(Upper Cretaceous), the group of
the “Asteroussia” from the moun-
tain range of the same name,
which are constituted by rocks of
intensely metamorphosed schist,
gneisses, marbles and also granites
with an age of approximately 65
million years. Finally the upper-
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Οι οφειόλιθοι στις Γωνιές – Ophiolites at
Gonies
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H διαμόρφωση
του αναγλύφου της

Το οικοδόμημα των πετρωμάτων
που έκτισε η ορογενετική
διεργασία και το πλησίασμα των
δυο λιθοσφαιρικών πλακών στο
χώρο της Κρήτης ήταν μοιραίο
να μη διατηρηθεί για πολύ. Ο
φλοιός της Γης όσο σταθερός και
αν φαίνεται (αφού αποτελείται
από στερεά πετρώματα) τόσο
ευαίσθητος και ευμετάβλητος,
γίνεται στην κλίμακα του γεωλο-
γικού χρόνου.
Όσο υψώνονταν η οροσειρά της
Κρήτης τόσο πιο ασταθής γινό-
ταν. Επιπλέον ένα ιδιαίτερο και
σπάνιο φαινόμενο λάμβανε χώρα
στα έγκατά της Γης. Τα πετρώ-
ματα των ομάδων των «Πλακω-
δών ασβεστολίθων» και των
«Φυλλιτών – χαλαζιτών» που
σκεπάστηκαν από όλες τις άλλες
ομάδες έφτασαν σε βάθη μεγαλύ-
τερα των 30 χιλιομέτρων μέσα
στη Γη. Η μικρή τους όμως πυ-
κνότητα δεν επέτρεψε να παρα-
μείνουν για πολύ στα βάθη αυτά
και όπως μια μπάλα μέσα στη θά-
λασσα αναπηδά προς την επιφά-
νεια, έτσι και αυτά πριν από 15
περίπου εκατομμύρια χρόνια άρ-
χισαν μια ανοδική πορεία προς
την επιφάνεια.
Η ενιαία ξηρά στα νότια της Αι-
γηίδας άρχισε να σπάει σε μικρό-

The forming of its relief

e pile of the rocks which the
mountain building process (oro-
genesis), and the convergence of
the two plates, created in the area
of Crete was not destined to last
for long. e Earth’s crust, as sta-
ble as it may seem (since it is
made up of solid rocks), becomes
so sensitive and changeable in the
scale of geological time.
e more the mountain ranges of
Crete went up the more unstable
it became. In addition a special
and rare phenomenon took place
in the bowels of the Earth. e
rocks of the “Plattenkalk” and of
“Phyllite-quartzite” groups which
were covered by all the other
groups reached a depth of greater
than 30 km in the Earth. eir
small density however did not al-
low them to remain at that depth
for long and just like a ball in the
sea they bounced up towards the
surface, and thus these too, ap-
proximately 15 million years ago,
began their upwards path to-
wards the surface.
e unified dry land at the south
of Aegais began to break up into
smaller pieces, and great faults
began to move up and across the
surface rocks, making space for
the deepest rocks of the “Plat-
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Οι κορυφές του
Ψηλορείτη –
Psiloritis’ summits
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έκταση και σε ύψος για δέκα πε-
ρίπου εκατομμύρια χρόνια. Η θά-
λασσα κάλυψε μεγάλες περιοχές
της σημερινής Κρήτης και και-
νούρια, μαλακά ιζήματα σχηματί-
στηκαν στο βυθό. Αυτά είναι τα
εύφορα πετρώματα που συναν-
τούμε σήμερα στις λεκάνες του
νησιού και αποτελούνται από
μάργες, άμμους, ψαμμίτες και
σκληρούς λευκοκίτρινους ασβε-
στόλιθους, όλα με πλήθος απολι-
θωμάτων.
Μόλις πριν από δύο εκατομμύρια
χρόνια όλος ο χώρος της Κρήτης
ανυψώθηκε συνολικά και η
Κρήτη απέκτησε περίπου το
σχήμα που έχει και σήμερα. Οι
μελέτες των νέων ιζημάτων του
νησιού έδειξαν ότι τα ψηλά
βουνά της Κρήτης, όπως ο Ψηλο-
ρείτης, άρχισαν να ανυψώνονται
ταχύτατα μόλις τα τελευταία 6-7
εκατομμύρια χρόνια.
Όμως η Κρήτη είναι ένας τόπος
αεικίνητος και διαρκώς ευμετά-
βλητος. Πολλά από τα ρήγματα
που κατακερμάτισαν στο παρελ-
θόν τα πετρώματά της είναι και
σήμερα ενεργά με αποτέλεσμα να
μετακινούν, άλλοτε κατακόρυφα
και άλλοτε οριζόντια τμήματα
της ξηράς. Σε πολλές παράκτιες
περιοχές της νότιας Κρήτης είναι
ορατά τα ίχνη των μετακινήσεων
της γης με παλιές ακτογραμμές
να είναι ανασηκωμένες αρκετά
μέτρα σε σχέση με τη σημερινή

years has all of Crete been whole,
raised up, and Crete attained the
shape which it roughly has today.
e studies of the recent sedi-
ments of the island have shown
that the high mountains of Crete,
such as Psiloritis, began to be
raised, most rapidly just over the
last 6-7 million years.
Crete however is a place which is
always on the move and continu-
ally changing. Many of the faults
which shattered its rocks in the
past are today still active resulting
in sometimes moving parts of the
dry land upwards and other times
horizontally In many coastal ar-
eas of south Crete are to be seen
the traces of the movements of
the earth with old coast lines hav-
ing been raised several meters in
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τερα κομμάτια, μεγάλα ρήγματα
άρχισαν να μετακινούν, κατακό-
ρυφα και οριζόντια τα επιφανει-
ακά πετρώματα, ανοίγοντας
χώρο για να φτάσουν στην επι-
φάνεια τα βαθύτερα πετρώματα
των «Πλακωδών ασβεστολίθων»
και «Φυλλιτών – χαλαζιτών». Τα
ρήγματα αυτά χαρακτηρίζουν σή-
μερα τα περιθώρια των ορεινών
όγκων. Έτσι, η ενιαία ξηρά στο
χώρο της Κρήτης έγινε ένα σύ-
νολο μικρών και μεγάλων νησιών
που διαρκώς μεταβάλλονταν σε

tenkalk” and “Phyl-
lites-quartzites” to
reach the surface
Today these faults
mark out the limits
of the mountain
ranges. us the
continuous land-
mass in the area of

Crete became a mass of small and
large islands which continually
varied in extent and height for
about 10 million years. e sea
covered great areas of present day
Crete and new, so sediments
were laid out at the depths. ose
are the fertile rocks which we
meet in the basins of the island
and are constituted by marls,
sandstone and hard yellow-white
limestone, all with an abundance
of fossils.
Only for the last two million
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Επιφάνεια ρήγματος στον Κρουσώνα – Fault plane in
Kroussonas

Παλαιοακτή στον Πλακιά – Old coastal
line in Plakias

Νεογενείς άμμοι και άργιλοι στο Αμάρι – Neogene sands and marls in Amari
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ρεια περίπου ένα εκατοστό το
χρόνο με αποτέλεσμα οι δύο πε-
ριοχές, Κρήτη – Αφρική να έρ-
χονται πλησιέστερα τέσσερα εκα-
τοστά κάθε χρόνο.
Όλες αυτές οι μετακινήσεις γί-
νονται πάνω σε ρήγματα που
οφείλονται στη σχετική βύθιση
της Αφρικανικής πλάκας κάτω
από την Ευρωπαϊκή με ότι αυτό
συνεπάγεται. Πολλές φορές οι κι-
νήσεις αυτές συνοδεύονται και
από ισχυρούς σεισμούς, που δεν
είναι σπάνιοι για το νησί.

other side is coming further
north by about one centimeter a
year with the result that the two
areas, Crete and Africa are com-
ing closer together by about 4
centimeters every year
All of these movements are hap-
pening on the faults which ap-
pear because of the relative
movement of the African plate
below the European one with all
that it entails. ese movements
are oen accompanied by strong
earthquakes which are not infre-
quent for the island.
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στάθμη της θάλασσας.
Το πιο εντυπωσιακό όμως φαινό-
μενο συνδέεται με το διαρκές
«ταξίδι» της προς το νότο. Η ση-
μερινή τεχνολογία μάς επιτρέπει
να μετρήσουμε με τους δορυφό-
ρους και την παραμικρή μετακί-
νηση κάθε περιοχής πάνω στη
επιφάνεια του πλανήτη μας. Έχει
βρεθεί λοιπόν ότι η Κρήτη, όπως
και όλο το νότιο Αιγαίο μετακι-
νείται κάθε χρόνο 3 περίπου εκα-
τοστά προς τα νότια και αντί-
στοιχα απομακρύνεται από τη
βόρεια Ελλάδα. Η Αφρική από
την απέναντι μεριά πλησιάζει βό-

relation to the present sea level.
e most impressive phenome-
non, however, is related with its
continuous “journey” towards the
south. Present day technology al-
lows us, by using satellites, to
measure the slightest movements
of every area on the surface of
our planet. It has subsequently
been found that Crete, just like
the whole of the south Aegean, is
moving approximately 3 centime-
ters every year towards the south
and likewise is distancing itself
from north Greece. Africa on the
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Η προσέγγιση της Κρήτης με την Αφρική – e approach between Crete and Africa Μετακινήσεις της ξηράς στο Αιγαίο – Rock movements in Aegean
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κικό οξύ που ακόμη και στη βλά-
στηση δεν προκαλεί κανένα πρό-
βλημα. Τα ανθρακικά πετρώματα
όμως τα διαλύει όπως τη ζάχαρη!
Πολλές μορφές στο ανάγλυφο
της Κρήτης και ιδιαίτερα του Ψη-
λορείτη σχετίζονται με αυτή την
ιδιαίτερη μορφή διάβρωσης που
ονομάζεται καρστική.
Πλήθος επιφανειακών κοιλοτή-
των που διαρκώς διευρύνονται

από τη συνεχόμενη διάβρωση
δημιουργούν τα οροπέδια και τις
δολίνες που χαρακτηρίζουν τα
Κρητικά βουνά. Καταβόθρες και
βάραθρα οδηγούν το νερό από
την επιφάνεια στο εσωτερικό των
πετρωμάτων συνεχίζοντας τη
διαλυτική του δράση υπογείως,
σχηματίζοντας σπήλαια και άλλα

ate rocks like sugar.
Many forms in the relief of Crete
and especially on Psiloritis are re-
lated with that special form of ero-
sion of carbonate rocks known as
karstic. A host of surface depres-
sions which are continually being
made larger from the continual
erosion create the plateaus and the
dolines which characterize the
Cretan mountains. Sinkholes and
potholes lead the water from the
surface to the interior of the rocks
continuing their dissolving activ-
ity underground, carving out
caves and other underground cav-
ities. At present on Crete more
than 5000 underground cavities
have been recorded, many of
which are most impressive and
unique. Some for the beauty of
their decoration (such as Sfentoni
at Zoniana), others for their
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Ασβεστόλιθοι και Νερό

Όπως αναφέρθηκε τα πετρώματα
που κυριαρχούν στην Κρήτη είναι
κυρίως ανθρακικής σύστασης
(ασβεστόλιθοι, δολομίτες, μάρ-
μαρα). Ιδιαίτερα στον Ψηλορείτη
τα πετρώματα αυτά είναι σε με-
γαλύτερη έκταση και μάλιστα
καλύπτουν πάνω από το 80% του
συνολικού όγκου των πετρωμά-
των.
Αν και τις περισσότερες φορές τα
ανθρακικά πετρώματα είναι
σκληρά και συμπαγή αυτά συμ-
περιφέρονται πολύ ιδιαίτερα σε
σχέση με το νερό. Με το πέρασμά
του από την ατμόσφαιρα το επι-
φανειακό νερό ενώνεται με το
διοξείδιο του άνθρακα και μετα-
τρέπεται σε ένα ασθενές ανθρα-

Limestone and Water

As was mentioned, the rocks
which are the main ones on Crete
are mainly of carbonate composi-
tion (limestone, dolomite and
marbles). ese rocks have an
even greater extent on Psiloritis
and indeed cover more than 80%
of the total mass of the rocks.
Even if in most of the areas the
carbonate rocks are hard and

compact, these behave in a special
way in relation to the water. e
surface water passes through the
atmosphere and joins with the
carbon dioxide and is converted
into carbonate acid which while
doing no harm to the vegetation
does however dissolve the carbon-
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Διάλυση ασβεστόλιθου από τη βροχή –
Limestone erosion by rainwater

Δακτυλογλυφές στο Στρούμπουλα –
Regenrillen at Strouboulas

Αρόλιθοι στις Πίτες της Γριάς –
Small potholes in Grandmas’ pies

Δολίνη στον Ψηλορείτη – Doline in
Psiloritis mts.
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σπηλαίων σχηματίζει υπόγεια πο-
τάμια. Έτσι, αν και ελάχιστα πο-
τάμια διατρέχουν την επιφάνεια
της Κρήτης, υπάρχουν αναρίθ-
μητα υπόγεια ποτάμια που κατα-
λήγουν στη θάλασσα ή τροφοδο-
τούν τις πηγές στη ρίζα των
βουνών. Έχει μάλιστα βρεθεί ότι
το νερό που πέφτει στο οροπέδιο
της Νίδας στον Ψηλορείτη μπο-
ρεί μέσα σε εννέα ώρες να φτάσει
υπογείως στη μεγαλύτερη, αλλά
δυστυχώς υφάλμυρη πηγή της
Κρήτης, τον Αλμυρό Ηρακλείου.
Παράλληλα, όλο το εσωτερικό
των ασβεστολιθικών βουνών με-
τατρέπεται σε υπόγειες δεξαμε-
νές όπου αποθηκεύεται το νερό
του χιονιού ή της βροχής για
τους ξηρούς καλοκαιρινούς μή-
νες.
Στη δημιουργία όμως του ανα-
γλύφου της Κρήτης καθοριστικό
ρόλο έπαιξε η αλληλεπίδραση
των ανθρακικών πετρωμάτων με
τη διαρκή ανύψωση των βουνών
της. Το νερό στην επιφάνεια της
Γης έχει πάντα την τάση να φτά-
σει γρήγορα στη θάλασσα για να
μηδενίσει τη δυναμική ενέργεια
που αποκτά λόγω του υψομέ-
τρου. Έτσι σκάβει βαθύτερα τα
πετρώματα και η διαρκής άνοδος
των βουνών της Κρήτης ενίσχυσε
τη δράση αυτή του νερού. Όσο
ανυψώνονταν τα βουνά έσκαβε
όλο και βαθύτερα για να πλησιά-

countable subterranean rivers
which end up in the sea or which
feed the springs at the base of the
mountains. Indeed it has been
found that the water that falls on
the plateau of Nida of Psiloritis
can, within 9 hours underground,
reach the biggest but unfortu-
nately brackish spring of Crete,
the Almyros in Heraklion. In the
same way all the interior of the
carbonate mountains is turned
into subterranean reservoirs
where the water from the winter
snow or from the rain is stored for
the dry summer months.
In the creation of the relief of
Crete, however, the interactive ac-
tivity of the carbonate rocks with
the continuous upraising of its
mountains played a very impor-
tant role. e water on the surface
of the Earth always has the ten-
dency to arrive quickly at the sea
in order to neutralize its dynamic
energy which it gets from its
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υπόγεια έγκοιλα. Μέχρι σήμερα
στην Κρήτη έχουν καταγραφεί
περισσότερα από 5.000 υπόγεια
έγκοιλα, πολλά από τα οποία εί-
ναι εντυπωσιακά και μοναδικά:
άλλα για την ομορφιά του διακό-
σμου τους (όπως του Σφεντόνη
στα Ζωνιανά), άλλα για τα μονα-
δικά είδη που φιλοξενούν (όπως
της Αγίας Παρασκευής στο Σκο-
τεινό), άλλα για το βάθος τους
(όπως ο Γουργούθακας στα
Λευκά Όρη και η Ταφκούρα στον
Ψηλορείτη) και άλλα για την
ιστορική και αρχαιολογική τους
αξία (όπως τα Ιδαίο Άντρο στον
Ψηλορείτη και Δικταίο στη Δί-
κτη, ο Γεροντόσπηλιος στο Μελι-
δόνι και των Καμαρών στον Ψη-
λορείτη).
Η κυριαρχία των ανθρακικών πε-
τρωμάτων δεν αφήνει όμως το
νερό να κινηθεί στην επιφάνεια,
αφού το σύνολό του χάνεται στο
εσωτερικό της Γης και μέσω των

unique species which they play
host to (such as that of Agia
Paraskevi at Skoteino), others for
their depth (such as Gour-
gouthakas in the Lea Ori moun-
tains and Taoura on Psiloritis)
and still others for their historical
and archaeological worth (such as
the Idaion Andro on Psiloritis and
the Diktaion Andro on Dikti
mountains, Gerontospilios at
Melidoni and that of Kamares on
Psiloritis).
e dominance of the carbonate
rocks does not however allow the

water to move on
the surface since
it is all lost in the
interiors of the
Earth and shapes
subterranean
rivers through
the caves. us,
and even if very
few rivers are to
be found on the
surface of Crete,
there are un-
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Σπήλαιο Δόξα – Doxa cave (© HISR)

Μικρό ρέμα στη Νίδα – Small stream in
NidaΣταγονοροή στο Χαϊνόσπηλιο – Water drops in Chainopsilios
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Το Γεωπάρκο του
Ψηλορείτη

Οι γεώτοποι, τόποι ιδιαίτεροι ως
προς τα πετρώματα από τα οποία
σχηματίζονται, τα ορυκτά ή τα
απολιθώματα που μπορεί να περι-
κλείονται σε αυτά, τις μορφές του
αναγλύφου που εμφανίζουν, ή
ακόμα και τις ενεργές ή μη φυσι-
κές διεργασίες που τους επηρεά-
ζουν, συνθέτουν τη γεωλογική
κληρονομιά μιας περιοχής. Ο
πλούτος και η ποικιλία τους χαρα-
κτηρίζουν τη γεωποικιλότητά της,
κατά αναλογία με την αντίστοιχη
βιοποικιλότητα.
Όταν αναφερόμαστε στον Ψηλο-
ρείτη η ποικιλία αυτή και η αξία
της είναι πολύ μεγάλη. Σίγουρα
είναι η βασική αιτία για την οποία
το Φυσικό Πάρκο του Ψηλορείτη
έχει ενταχθεί από το 2001 στο Δί-
κτυο των Ευρωπαϊκών Γεωπάρ-
κων και πιο πρόσφατα στις λίστες
των Παγκόσμιων Γεωπάρκων της
UNESCO.

Psiloritis Geopark

Geotopes are very special areas in
respect to the rocks occurring
there, the minerals or the fossils
that can be found within them,
the shapes of the rocks and the
landscape, as well as the physical
processes that affect them. ese
geotopes comprise the geological
heritage of each territory. e
number and variety of the geot-

opes characterize
the geodiversity of
the territory in the
same way as the
biodiversity.
e variety and
value of Psiloritis
geotopes is of great
importance and
was the main rea-
son for the Psilori-
tis Natural Park to
be included, in
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σει τη θάλασσα. Σε συνδυασμό
με την καρστική διάβρωση το
νερό δημιούργησε τα βαθειά φα-
ράγγια που διατρέχουν τους
ορεινούς όγκους για να καταλή-
ξουν στους κάμπους και τις κοι-
λάδες. Επίσης με τον ίδιο τρόπο
διαμόρφωσε στα Λευκά Όρη και
τον Ψηλορείτη τα βαθειά σπή-
λαια Γουργούθακας (-1100 μέ-
τρα) και Ταφκούρα (-860 μέτρα)
αντίστοιχα.

height. us it digs out the rocks
even more deeply and the contin-
uing rising of the mountains of
Crete re-enforces this action of the
water. As the mountains go up it
digs continually deeper in order to
approach the sea. In combination
with the karstic erosion the water
has created the deep gorges which
cross the mountain ranges in or-
der to end up in the plains and the
valleys. Indeed in the same way it
made the deep caves of Gour-
gouthakas (-1100 meters) and
Taoura (-860 metres) on the
Lea Ori and on Psiloritis moun-
tains.

36

Φαράγγι Μύγιας – Migias’ gorge

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ
PSILORITIS NATURAL PARK

Στάση θέας προς Νίδα - View point
towards Nida

Το «ψαροκόκαλο» στη Στεφάνα – e “fishbone” in Stefana
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μικό μπορούν να δώσουν πνοή σε
μια άλλη, εναλλακτική ανάπτυξη
των περιοχών τους.
Το Φυσικό Πάρκο του Ψηλορείτη,
με τη στήριξη του ΑΚΟΜΜ «Ψη-
λορείτης» Α.Ε. και την επιστημο-
νική καθοδήγηση του Μουσείου
Φυσικής Ιστορίας Κρήτης εργάζε-
ται συστηματικά για την επίτευξη
των παραπάνω στόχων και ο οδη-
γός αυτός αποτελεί μια τέτοια
προσπάθεια ανάδειξης του φυσι-
κού του πλούτου. Το Πάρκο καλύ-
πτει όλο τον ορεινό όγκο του Ψη-
λορείτη, από τις νότιες παρυφές
του στη λεκάνη της Μεσαράς και
του Αμαρίου δυτικότερα, μέχρι τη
βόρεια ακτή με τον Κουλούκωνα
(Τάλαια Όρη) που αποτελεί τη φυ-

S.A. and the scientific assistance of
the Natural History Museum of
Crete, systematically works to
achieve these goals as a European
geopark and this publication is
one of these activities aiming to
enhance its geological heritage.
e park extends from the north-
ern coast and the Kouloukonas
(Talea Ori) mountains to the Mes-
sara and Amari basins in the
south and west, covering the
broad Psiloritis mountain chain.
e park includes all the unique
elements of the natural environ-
ment of Psiloritis Mountain, the
rich geological heritage, its wild
nature and the unique culture and
history of the area. A large part of

39

Σύμφωνα με τις βασικές αρχές των
Γεωπάρκων οι γεώτοποι και η γεω-
λογική κληρονομιά δεν είναι μόνο
τόποι που θα πρέπει να αναδει-
κνύονται και να προστατεύονται,
αλλά και πολύτιμα εργαλεία, που
μαζί με τον υπόλοιπο φυσικό
πλούτο και το ανθρώπινο δυνα-

2001, in the European
Geoparks Network and
more recently in the list of
the UNESCO Global
Geoparks Network.
According to the European
Geoparks’ charter, geot-
opes and the geological
heritage of an area are not
only supposed to be pro-
tected and promoted, but
are also valuable tools that

can be used together with the rest
of the natural wealth and human
resources of the area in order to
establish a sustainable develop-
ment model in their territories
Psiloritis Natural Park, with the
support of AKOMM “Psiloritis”
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Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην Αγ. Μαρίνα -
Educational activities at Ag. Marina

Μορφολογικός Χάρτης Κρήτης – Morphological map of Crete
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Η γεωποικιλότητα του
Ψηλορείτη

Ο Ψηλορείτης είναι μια μακρό-
στενη οροσειρά που διατρέχει
κατά μήκος την κεντρική Κρήτη,
δεσπόζοντας 2,5 χιλιόμετρα πάνω
από τη θάλασσα. Από τα ανατο-
λικά και νότια υψώνονται τερά-
στιοι γκρεμοί, όλοι αποτέλεσμα

Psiloritis’
geodiversity

Psiloritis is an elongated moun-
tain chain running along the cen-
tral part of Crete, dominating ap-
proximately 2.5 kms over sea
level. Huge cliffs rise up from
lowlands at the southern and
eastern parts, all formed by the
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σική του συνέχεια.
Περικλείει όλα τα στοιχεία του φυ-
σικού περιβάλλοντος του Ψηλο-
ρείτη που είναι σπάνια και ξεχωρι-
στά: την πλούσια γεωλογική του
κληρονομιά, το βιοτικό περιβάλ-
λον και το μοναδικό πολιτισμό και
την ιστορία των ανθρώπων του.
Ένα μεγάλο μέρος εξάλλου της
οροσειράς του Ψηλορείτη είναι εν-
ταγμένο στο Δίκτυο Natura 2000,
ενώ επιμέρους περιοχές του είναι
χαρακτηρισμένες ως Καταφύγια
Άγριας Ζωής, ή ως Περιοχές Ιδιαί-
τερης Προστασίας για την Ορνι-
θοπανίδα. Παράλληλα, πολλοί οι-
κισμοί του είναι χαρακτηρισμένοι
ως Παραδοσιακοί.
Μέσα στα όρια του Φυσικού Πάρ-
κου περιλαμβάνονται επίσης
σημαντικές ιστορικές και αρ-
χαιολογικές θέσεις της Ελλά-
δας, όπως το Ιδαίον Άντρο, η
Ζώμινθος, η αρχαία Ελεύ-
θερνα, η Μονή Αρκαδίου και
πάρα πολλές ακόμα τοπικής
κυρίως εμβέλειας.

the Park is partic-
ipating in the Eu-
ropean NATURA
2000 Network,
whereas many
other areas are
characterized as
Wild Life Re-
serves or Special
Protection Areas

for Birds. Additionally, many of
the old settlements are designated
as Traditional Villages.
Within the boundaries of the park
are to be found
many other
interesting
and impor-
tant histor-
ical or cul-
tural sites
of Greece, such as
the Idaion
Andro
cave, the
Minoan settlement of Zominthos,
the classical town of Eleytherna,
the Arkadi monastery and many
others of local importance.
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Αρόλιθος στη Στεφάνα –
Small pothole in Stefana

Ζώμινθος (© Αρχαιολ. Εταιρία) – Zominthos
(© Archaeol. Society)

Λαδανιά (Cistus creticus) –
Rock rose (Cistus creticus)

Κεραμική στις Μαργαρίτες –
Pottery in Margarites

Καταβόθρες στη Ζώμινθο – Sinkholes at Zominthos
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λούν και τη ραχοκοκαλιά του
βουνού. Σε ορισμένες μάλιστα
θέσεις, όπως στις Γωνιές, αυτή η
μεγάλη ποικιλία των πετρωμά-
των συγκεντρώνεται σε μια πολύ
μικρή έκταση, μικρογραφία της
Κρήτης θα μπορούσε να την πα-
ρομοιάσει κανείς.
Όμως, στην περιοχή αυτή εμφα-
νίζονται και αρκετά ιδιαίτερα πε-
τρώματα, σχετικά σπάνια για το
νησί, όπως οι οφειόλιθοι ή τα βα-
θύτερα μέλη της ομάδας των
«Πλακωδών ασβεστόλιθων»
στον Κουλούκωνα. Η πέτρα

Natural Park almost all the geo-
logical variety of Crete is to be
found together. e majority of
the nappes of Crete occur around
the highest peaks, where the typi-
cal “Plattenkalk” group is ex-
posed. In many place, such as in
the vicinity of Gonies village, the
large variety of all these rocks is
concentrated in a very small area,
which could indeed be regarded
as a miniature of Crete itself.
Some very peculiar and rare rock
types are also present in the area
like the Ophiolites or the deepest
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των ρηγμάτων που οριοθετούν
την ορεινή ζώνη από την πεδινή
των κάμπων. Η συνέχειά του, ο
Κουλούκωνας στο βορά, μοιάζει
να χάνεται απότομα στο Κρητικό
πέλαγος. Μόνο η δυτική του
πλευρά ταπεινώνεται σταδιακά
προς την περιοχή του Ρεθύμνου.
Στα 1100 περίπου τετραγωνικά
χιλιόμετρα που απλώνεται το
Φυσικό Πάρκο του Ψηλορείτη εί-
ναι συγκεντρωμένος
όλος ο πλούτος της
Κρητικής γης. Το σύ-
νολο των ομάδων –
καλυμμάτων της Κρή-
της εμφανίζεται στις
παρυφές της οροσει-
ράς, αφού στην κορυ-
φογραμμή δεσπόζουν
οι «Πλακώδεις ασβε-
στόλιθοι» που αποτε-

activity of large faults which de-
limit the mountains from the
plains. e northern extension of
Psiloritis, the Kouloukonas
Mountains seem to dip abruptly
into the Cretan sea. Only the
western part gradually comes
down towards the Rethymno
area.
Within the approximately 1100
square kilometers of Psiloritis
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Λάβες και μετά φλύσχης, ασβεστόλιθος και πλακώδη
μάρμαρα στο Αμάρι – Lavas and then flysch, limestone
and platy marble at Amari

Η μορφολογία του Πάρκου – e morphology of the Park

Γεωλογικός Χάρτης βόρειου Ψηλορείτη – Geological map of northern Psiloritis (Από –
From: ΙΓΜΕ – IGME)

Γεωλογική τομή του Ψηλορείτη (θέση, στο Γεωλογικό χάρτη) - Cross section of Psiloritis
mts. (position, at the geological map)
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του Ψηλορείτη μόνο των δύο αν-
θρακικών ομάδων της Κρήτης,
των κατώτερων «Πλακωδών
ασβεστόλιθων» και των ανώτερων
ασβεστόλιθων της «Τρίπολης» κα-
θορίζει όχι μόνο την κίνηση του
υπόγειου νερού αλλά και την πα-
ρουσία της ζωής. Σε πολλές περι-
πτώσεις, ιδιαίτερα στα ανατολικά
και νότια της οροσειράς (Λιβάδια
Κρουσώνα, Πετραδολάκια, Ρού-
βας, Φουρφουράς κ.ά.) ανάμεσα
στις δύο ανθρακικές μάζες παρεμ-
βάλλονται τα ανώτερα πετρώ-
ματα του φλύσχη των «Πλακω-
δών ασβεστολίθων». Τα
αδιαπέρατα αυτά πετρώματα εμ-
ποδίζουν το νερό να κινηθεί βα-
θύτερα και να περάσει μέσα στη
μεγάλη μάζα των «πλακωδών
ασβεστολίθων». Τότε δημιουρ-
γούνται οι πολυάριθμες μικρο-πη-
γές, που μπορεί ελάχιστες μόνο να
παρέχουν ικανές ποσότητες νερού
όλο το χρόνο, δημιουργούν όμως
όλες μικρές οάσεις στην έρημο
των ασβεστολιθικών βράχων.
Η εξέλιξη του βουνού και του
αναγλύφου του είναι μια διαρκής
και αέναη διεργασία που και στις
μέρες μας διαμορφώνει το βουνό.
Οι δυνάμεις της Γης που δημιούρ-
γησαν την ξηρά και στη συνέχεια
την ανύψωσαν στα ύψη που σή-
μερα υπάρχει αποτυπώνονται στα
δεκάδες ρήγματα και στις αμέτρη-
τες πτυχώσεις των πετρωμάτων
του. Η ζωή, που στο σβήσιμό της
εγκλωβίστηκε ως απολιθώματα
μέσα στα πετρώματα του Ψηλο-

tenkalk” metaflysch prevents wa-
ter from escaping from the upper
limestone to the lower “Plat-
tenkalk” marbles. In such a way
many small springs are created,
of which very few are able to pro-
vide adequate quantities of water
all year round, but which all cre-
ate small oases in the limestone
desert of the mountain.
e formation of the mountain
and its landscape is a continuous
and never ending process that
even nowadays is reshaping the
mountain. e tremendous forces
of the Earth which created land
in the past and raised up the
mountains to their present alti-
tude are depicted on the numer-
ous faults and folds of the rocks.
Life that at its very end was
trapped as fossils in the rocks
proves the statement of the an-
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όμως του Ψηλορείτη, η χαρακτη-
ριστική πλάκα των πλακωδών
μαρμάρων, δε σκιαγραφεί μόνο
το τοπίο, αλλά και την ανθρώ-
πινη παρουσία μέσα από την αρ-
χιτεκτονική της πέτρας που κυ-
ριαρχεί στα μητάτα, στα αλώνια
και στις αναβαθμίδες των πλα-
γιών.
Σε όλη την έκταση των βουνών
του η καρστική διάβρωση έχει
δημιουργήσει μοναδικά τοπία,
σπάνια για τον υπόλοιπο κόσμο,
αλλά και δομές. Είτε αυτές είναι
απλές μορφές των ασβεστολιθι-
κών βράχων, είτε τα διάφορα

οροπέδια, σπήλαια και φαράγγια.
Σε κάθε μια από τις περιοχές αυ-
τές η ζωή βρήκε τον τρόπο και τη
δυνατότητα να αναπτύξει ιδιαίτε-
ρες και μοναδικές μορφές, είδη
που ζουν μόνο σε αυτούς τους
τόπους ή που βρίσκουν σήμερα
καταφύγιο μόνο εκεί.
Η παρουσία στον ορεινό όγκο

rocks of the “Plattenkalk” group
at Kouloukonas. However, it is
the platy marble (plattenkalk in
German) of Psiloritis that outline
both the landscape and the hu-
man presence through the indi-
vidual stone architecture in the
mitata, the terraces and threshing
floors.
Everywhere in the mountain
karstic erosion has formed a
unique landscape, which is rare
for the rest of the world, and
karstic structures such as the in-
dividual shapes of limestone
rocks, the abundant plateaus,

caves and gorges.
In each of these
structures life has
adapted and de-
veloped special
features, and
some species that
live only in these
areas or which
survive only
there.
e presence on
Psiloritis of the
two main carbon-
ate groups of

Crete, i.e. the underlying “Plat-
tenkalk” and the overlying
“Tripolitsa” regulate the water cy-
cle and the presence of life. In
many areas at the eastern and
southern parts of the Park (Liva-
dia Kroussona, Petradolakia,
Rouvas, Fourfouras etc.), a thin
layer of the argillaceous “Plat-
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Νευρίδα ή Χρυσόχορτο (Polygonum idaeum)- e endemic
Polygonum idaeum

Η πηγή στη Ζώμινθο – e spring of
Zomintos
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μπόρεσαν να επιβιώσουν των τε-
ράστιων πιέσεων και θερμοκρα-
σιών που αναπτύχθηκαν όταν
ανασηκώνονταν τα βουνά πριν 30
εκατομμύρια χρόνια.
Όλος αυτός ο πλούτος του ανα-
γλύφου και της Γης που συγκεν-
τρώνεται στον Ψηλορείτη, με τη
μεγάλη ποικιλία σε μορφές και
συνδυασμούς, μαζί και ο άνθρω-
πος που για αιώνες αγάπησε αυ-
τόν τον τόπο και τον στόλισε με
τα έργα του αποτελεί τη γεωποι-
κιλότητά του. Αποτελεί μια κλη-
ρονομιά της ίδιας της Γης και των
διεργασιών της, που μέχρι πρό-
σφατα μόνο οι βοσκοί και λίγοι
περιπατητές μπορούσαν να ανα-
γνωρίσουν.
Σήμερα με το γεωπάρκο του Ψη-
λορείτη καταβάλλεται η προσπά-
θεια να αναδειχθεί και να προστα-
τευτεί η φυσική αυτή κληρονομιά
αλλά και να αποτελέσει ένα
ακόμα εργαλείο για τη βιώσιμη
και πραγματική ανάπτυξη αυτού
του τόπου.

phosed rocks.
All this wealth of the landscape
and Earth which is concentrated
on Mount Psiloritis, with its great
variety in shapes and combina-
tions, together with man who
loved this place and adorned it
with his creations and activities,
constitute the geodiversity of the
mountain. It is a heritage of the
Earth itself and its processes that
till recently only shepherds and
rare travelers could admire.
Today, through the Psiloritis
geopark, this natural heritage is
under protection and enhance-
ment and is used as another
tool for the sustain-
able and responsi-
ble development
of this area.

ρείτη, μας δείχνει σήμερα ότι η
ρήση του Ηράκλειτου αιώνες
πριν: «… εκεί που σήμερα εί-
ναι θάλασσα, αύριο μπορεί
να είναι ξηρά και εδώ που
είναι βουνό στο μέλλον
μπορεί να είναι θάλασσα. Τα
πάντα ρει…» είναι απόλυτα σω-
στή.
Αμέτρητα απολιθώματα βρίσκον-
ται παντού, στα μεγάλα υψόμετρα
ή μέσα στα νεογενή ιζήματα που
καλύπτουν τις παρυφές του βου-
νού περιλαμβάνοντας από κοχύ-
λια, αχινούς και ψάρια, μέχρι τις
«αστείες» αγελάδες της θάλασσας
(Σειρήνια). Τα πιο εντυπωσιακά
και σπάνια είναι τα απολιθώματα
του Φόδελε (κοράλλια, βραχιό-
ποδα και δίθυρα) ηλικίας περίπου
300 εκατομμυρίων χρόνων που

cient philosopher Heraclites:
“…where today is sea, tomorrow
might be land, and where moun-
tains occur tomorrow might be
ocean. Everything changes…”.
Fossils are found everywhere,
from the rocky high mountain to
the Neogene rocks in the sur-
rounding basins. ese comprise

shells, fishes, Sea
Urchins and the Sea
Cows (Sirenia). e
most impressive and
rare, however, are the
Fodele “high pressure”
fossils (corals, bra-
chiopods, and bi-
valves) that lived 300
million years ago,
pressured by the
tremendous forces
and heat that was pro-
duced during the for-
mation of the moun-
tains 30 million years
ago and which today
occur within high
pressure metamor-
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Νουμουλίτες (σταράκι της Παναγίας) 50
εκατ. χρόνων – Noumoulites (Madonna’s
wheat) of 50 mill. years old

Αχινός (Clypeaster) 6 εκατ, χρόνων – Urchin (Clypeaster)
of 6 mil. years old

Σπίτι στις Μαργαρίτες – House in
Margarites

Καθαρά Δευτέρα στη Γέργερη – Local fest
in Gergeri

Ορχιδέα
στο Αμάρι
(Orchis italica) –
Orchid from Amari
(Orchis italica)
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δυασμό με την απομόνωση ολό-
κληρου του νησιού της Κρήτης,
τα παραπάνω χαρακτηριστικά κα-
θιστούν τον ορεινό όγκο ένα από
τα σπουδαιότερα σημεία υψηλής
βιοποικιλότητας και ενδημισμού
στην Ελλάδα και οδήγησαν στην
ένταξή του στο Ευρωπαϊκό Δί-
κτυο NATURΑ 2000.
Στην ορεινή ζώνη του Ψηλορείτη
κυριαρχεί η φρυγανική βλάστηση
και οι “μαξιλαρόμορφοι” χαμηλοί
θάμνοι. Τα δένδρα είναι περιορι-
σμένα λόγω της βόσκησης και του
μεγάλου υψομέτρου. Συνήθως ξε-
χωρίζουν οι πρίνοι (Quercus cocci-
fera) και τα σφεντάμια (Acer sem-
pervirens). Τα πουρνάρια
εμφανίζονται σε θαμνώδη μορφή,
ως “κατσοπρίνια» (υπερβοσκη-
μένη μορφή) ή ως μεγάλα αιωνό-
βια δένδρα.

Γαλαστοιβίδες (Euphorbia acanth-
othamnos), αστράγαλοι (Astraga-
lus angustifolius) και κεντούκλες
(Astracantha cretica) έχουν χαρα-

of life on Psiloritis combined with
the isolation of the Cretan island
forms an area of high biodiversity
and endemism, which is unique
for Greece. e biological impor-
tance of the area was the reason
why many parts of the mountain
were included within the
NATURA 2000 network.
High altitude areas on Psiloritis
are covered by phryganic vegeta-
tion, with a predominance of
characteristic “pillow” shaped
dwarf shrubs. Trees are scarce
due to intensive grazing and high

altitudes. Kermes Oak
(Quercus coccifera)
and Cretan Maple
(Acer sempervirens)
are the dominant
trees. Oaks are very
common as bushes, or
“katsoprinia” (the
overgrazed dwarf
form), or even as big-
ger trees (when they
have managed to es-
cape grazing). Greek
Spiny Spurges (Eu-
phorbia acanthotham-

nos), Narrow-leaved milk-vetch
(Astragalus angustifolius), Cretan
milk-vetch (Astracantha cretica),

Η άγρια ζωή στο Πάρκο

Τα μεγάλα υψόμετρα του Ψηλο-
ρείτη, τα δεκάδες σπήλαια και βά-
ραθρα, οι πολυάριθμες δολίνες και
πόλγες και τ' αναρίθμητα μικρά
και μεγάλα φαράγγια, οδηγούν σε
μια απέραντη ποικιλία βιοτόπων,
πολλές φορές με μοναδικές τοπι-
κές κλιματικές συνθήκες. Σε συν-

Wild life in the Park

Dozens of caves and potholes,
numerous dolines and sinkholes,
countless smaller and larger
gorges and the great altitudinal
variety of Psiloritis mountain,
lead to a wide variety of biotopes,
sometimes with special local cli-
matic conditions. is diversity
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Ο γυπαετός ή κοκκαλάς – Bearded vulture or Lammergeyer

Καμπανούλα από τα Πλατάνια (Campa-
nula tubulosa) – Campanula from Plata-
nia (Campanula tubulosa)

Πρίνος στον Άγιο Yάκινθο – Kermes oak tree in Agios
Iakinthos
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επίσης περιοχές υπάρχουν διά-
φορα είδη ορχιδέας με ποιο ση-
μαντική το κρητικό κεφαλάν-
θηρο (Cephalanthera cuculata)
που κινδυνεύει με εξαφάνιση και
βρίσκεται στην ορεινή ζώνη
της Γέργερης και των Κα-
μαρών. Ιδιαίτερα γνωστά
είναι τα αρωματικά και
βρώσιμα φυτά του Ψηλο-
ρείτη, όπως ο δίκταμος (ή
έρωντας, Origanum dicta-
mnus).
Ιδιαίτερα σημαντικά όμως
είναι και τα ζώα που φιλοξε-
νούνται στο Πάρκο. Στον
Ψηλορείτη επιβιώνει ένας
από τους ελάχιστους εναπο-
μείναντες πληθυσμούς του
κρητικού αγριόγατου (Felis sil-
vestris creticus), το “ζώο-φάντα-
σμα” για τους ερευνητές της
άγριας ζωής στην Κρήτη. Μέχρι
τα μέσα της δεκαετίας του ‘90,
ήταν γνωστός μόνο
από τις “νεφελώδεις”
ιστορίες κυνηγών και
βοσκών. Πολύ πρό-
σφατα, με έρευνα του
Μουσείου Φυσικής
Ιστορίας Κρήτης, επι-
βεβαιώθηκε επιστημο-
νικά η παρουσία τού
ζώου στους απότομους
γκρεμούς των νότιων
πλαγιών του Ψηλο-

Many phryganic and annuals
of Psiloritis are endemic to

Crete, and indeed some
are found only on Psilori-

tis (stenoendemic).
Horstrissea dolinicola (one
of the four endemic gen-
era of Greece) grows only

in small plateaus around
Skinakas. Tulipa doerfleri,
Crocus oreocreticus and Pοly-

gonum idaeum, are all Cretan
endemics common on the

Nida plateau. In many places
different orchid species occur, the
most important of them, the Cre-
tan Cephalanthera (Cephalanthera
cuculata) which is a vulnerable
species, occurring in the moun-
tain areas of Gergeri and Kamares.
e aromatic and pharmaceutical
plants of the park are also well
known, such as Cretan Dittany or
“erontas” (Origanum dictamnus).
e fauna of the park is also of
great importance. On Psiloritis,
one of the last surviving popula-
tions of the Cretan Wild Cat (Felis
silvestris creticus), a “phantom” an-

κτηριστικές “μαξιλαροει-
δείς” μορφές στα οροπέ-
δια του Ψηλορείτη, ενώ
λίγο μεγαλύτερους θά-
μνους σχηματίζουν οι
λουτσιές (Berberis
cretica). Στα χαμηλότερα
μέρη εμφανίζονται συστά-
δες πρίνων, σφενταμιών
και κυπαρισσιών, όπως
επίσης και καλλιέργειες
της ελιάς.
Πολλά είδη της φρυγανι-
κής και της ποώδους βλά-
στησης ζουν μόνο στην
Κρήτη (ενδημικά) ή απο-
κλειστικά στον Ψηλορείτη
(στενοενδημικά). Στα μι-
κρά οροπέδια γύρω από
το Σκίνακα φυτρώνει ένα από τα
τέσσερα ενδημικά γένη ολόκλη-
ρης της Ελλάδας η (Horstrissea
dolinicola) ενώ στη Νίδα και τις
γύρω περιοχές φυτρώνουν η εν-
δημική κόκκινη τουλίπα της Κρή-
της (Tulipa doerfleri), ο κρόκος
(Crocus oreocreticus) και η “έρ-
πουσα” νευρίδα της Ίδης (Pοlygo-
num idaeum). Σε πάρα πολλές

are all cushion-like dwarf shrubs
on the high altitude plateaus of
Psiloritis, while Cretan Barberry
(Berberis cretica) forms slightly
taller bushes. In the lowlands Ker-
mes Oak, Cretan Maple and Cy-
presses form small forests such as
in the Rouvas or Arkadi area,
while agricultural activities related
to olive trees occur.
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Φρύγανα στη Νίδα – Shrubland in Nida

Μικρός Κρητικός αγριόγατος στο Ρούβα – Young Cretan
wild cat in Rouvas

Η κόκκινη τουλίπα της
Κρήτης – e red tulip of Crete

Κρόκοι (Crocus oreocreticus) στη Νίδα – Crocus
oreocreticus in Nida

Σφεντάμια και πρίνοι στην Αγ. Μαρίνα – Cretan
Maple and Kermes oak trees in Agia Marina

Το Κρητικό κεφαλάνθηρο (Cephalanthera
cuculata) - Cretan Cephalanthera
(Cephalanthera cuculata) (© AKOMM)
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Άνθρωπος και Πέτρα

Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
Ψηλορείτη και στα μοναδικά οι-
κοσυστήματα που φιλοξενούνται
στο βουνό βασίστηκε και ο άν-
θρωπος για να μπορέσει να επι-
βιώσει διαχρονικά, αυτός και ο
πολιτισμός του. Κτηνοτροφία, γε-
ωργία, κυνήγι, μελισσοκομία, χει-
ροτεχνία, τέχνες, αρχιτεκτονική
είναι μερικές από τις δραστηριό-
τητες που άνθισαν στην περιοχή
από την εποχή του Μίνωα μέχρι
σήμερα.
Από τα πιο χαρακτηριστικά δείγ-
ματα της σχέσης του ανθρώπου με
το βουνό είναι η ιδιαίτερη αρχιτε-
κτονική της πέτρας που κυριαρχεί
σε πολλές περιοχές του Ψηλο-
ρείτη. Η αφθονία της τετραγωνι-
σμένης και σε πλάκες πέτρας απο-
τέλεσε το διαχρονικό δομικό
στοιχείο σε όλο τον Ψηλορείτη.
Από τα γιγάντια σε μέγεθος τμή-
ματα των τοίχων της Ζώμινθου,

Man and Stone

On Psiloritis, man and his civi-
lization were based on these spe-
cial mountain features and its
unique ecosystems in order to
survive throughout the centuries.
Cattle raising, agriculture, hunt-
ing, bee-keeping, cra, arts, and
architecture are only some of the
human activities that have blos-
somed since Minoan times.
e close relations between hu-
mans and the mountain are obvi-
ous in the “stone architecture” to
be observed everywhere in the
Park. e abundance of the
square shaped stone marble has
constituted the main element of

ρείτη.
Στο πάρκο ζουν πολλά από τα
ασπόνδυλα, αμφίβια και ερπετά
της Κρήτης, καθώς και τα περισ-
σότερα θηλαστικά του νησιού. Ξε-
χωρίζουν η πεταλούδα Kretania
psylorita που ζει μόνο στα οροπέ-
δια του Ψηλορείτη, καθώς και η
μυγαλή (μικρό εντομοφάγο θηλα-
στικό) Crocidura zimmermanni
που αποτελεί ένα ζωντανό απολί-
θωμα, καθώς ζει μόνο στα ψηλά
βουνά της Κρήτης και είναι το μο-
ναδικό ενδημικό θηλαστικό της
Ελλάδας! Επίσης φιλοξενούνται
πολλά είδη πτηνών με πιο σημαν-
τικά από όλα το γυπαετό (Gypae-
tus barbatus), ένα ζώο υπό εξαφά-
νιση που διατηρεί ένα από τα
ελάχιστα ζευγάρια του στον Ψη-
λορείτη. Ο Κρητικός πληθυσμός
του είδους είναι ένας από τους
ελάχιστους εναπομείναντες στη
νότια Ευρώπη.

imal for zoologists and re-
searchers of the Cretan wild life,
is to be found. Till the mid 90’s,
the animal was known only

through vague hunter’s and shep-
herd’s tales. Recently, however, af-
ter an intense investigation by the
Natural History Museum of Crete,
the presence of the Cretan Wild
Cat was scientifically confirmed at
the southern steep cliffs of the
mountain.
Many invertebrates and most am-
phibians and reptiles of Crete are
living in the Park. All the Cretan
mammals are also present here.
Cretan Argus (Kretania psylorita,
a small endemic butterfly) is quite
common on the plateau of Nida,
as well as the Cretan shrew (Cro-
cidura zimmermanni), which is a
“living fossil” and the only Greek
endemic mammal! Furthermore,
many birds are to be found inhab-
iting the area, such as the Bearded
Vulture (Gypaetus barbatus) an
endangered species in Europe. e
Cretan population of the species
is one of the few surviving in
southern Europe and thus of
great importance.
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Η ενδημική πεταλούδα του Ψηλορείτη
(Kretania psylorita) – e endemic Cretan
Argus of Psiloritis (Kretania psylorita)

Η ενδημική μυγαλή της Κρήτης
(Crocidura zimmermanni) – e Cretan
shrew (Crocidura zimmermanni)

Το Ανωγειανό πρόβατο – e local sheep

Δραστηριότητες σκι στα Πετραδολάκια –
Skiing activities in Petradolakia

Το παλιό Δοξαρό – e old Doxaro village
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τών κάθε εποχή.
Συνήθως αποτελούνταν από δύο
κυκλικά κτίσματα, το ένα χωρίς
εξωτερική είσοδο για την ωρί-
μανση των τυριών και μια μάντρα
που χρησίμευε για τη συγκέν-
τρωση των κοπαδιών στο άρ-
μεγμα του γάλακτος. Η κυκλική
κάτοψη και η λιτή εικόνα του μη-
τάτου εκφράζει και συμβολίζει τον
κοινοβιακό τρόπο ζωής και την
ομαδικότητα που χαρακτηρίζουν
διαχρονικά όλο τον Ψηλορείτη.

needs both of the shepherds and
also of the seasonal travelers.
A typical construction consists of
two buildings, one without an en-
trance in order to mature the
cheeses, and a yard in which to
keep sheep and goats during
milking. e circular ground
plan and their simple appearance
reflect both the communal way of
life for the shepherds and the col-
lective team spirit that character-
izes the whole area of Mount
Psiloritis.

τις ξηρολιθικές αναβαθμίδες και
μάντρες, μέχρι τους παραδοσια-
κούς οικισμούς της ρίζας του βου-
νού, η λιτή χρήση της πέτρας κυ-
ριαρχεί στην αρχιτεκτονική.
Τα χαρακτηριστικότερα δείγματα
αυτών των κατασκευών αποτε-
λούν τα μητάτα των βοσκών. Κυ-
κλικά στο σχήμα, πιστά αντί-
γραφα των μινωικών θολωτών
τάφων, απόλυτα βιοκλιματικά και
στεγανά παρά την απουσία συν-
δετικού υλικού, πλήρως εναρμονι-
σμένα με το τοπίο εξυπηρετούν
τις ανάγκες βοσκών και περιηγη-

construction throughout the ages
all around Mount Psiloritis.
e unadorned usage of the stone
which is observed both in the gi-
ant blocks of the walls of
Zominthos, and in the stone ter-
races and shepherd’s construc-
tions, as well as those character-
ized as “traditional villages”
occurring at the lowland of the
mountain, is the dominant archi-
tectural feature.
e most outstanding examples
of this architecture are the mitata,
which are only to be found on

Mount Psiloritis. ese
are circular in shape like
the Minoan tombs, com-
pletely bioclimatic and
dry, even without the
presence of joining mate-
rial and are well adapted
to the landscape and en-
vironment, serving the
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Πεζούλες (αναβαθμίδες) σε παλιούς ελαιώνες στο Δοξαρό – Stone terraces in old olive
yards at Doxaro

Οι πλάκες του Ψηλορείτη – e stone platy marble of
Psiloritis

Κατασκευαστική λεπτομέρεια από
γκρεμισμένο μητάτο στο φαράγγι της
Μύγιας – Detail of construction from a
destroyed mitato in Migia’s gorge

Παρασκευή τυριού σε μητάτο στο Ρούβα –
Cheese production in a mitato at Rouvas.

Ένα τυπικό μητάτο στη Ζώμινθο – A typical mitato at Zominthos
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Τα μνημεία της Γης και οι γεώτο-
ποι του Ψηλορείτη είναι διάσπαρ-
τοι σε όλη την έκτασή του. Περι-
λαμβάνουν μοναδικούς
σχηματισμούς πετρωμάτων, θέσεις
απολιθωμάτων, εντυπωσιακές
μορφές του αναγλύφου, σπήλαια
και άλλες καρστικές μορφές, πτυ-
χώσεις και ρήγματα των πετρωμά-
των, ιδιαίτερα σημαντικές για το
φυσικό περιβάλλον εμφανίσεις
νερού, στοιχεία αλληλεπίδρασης
του ανθρώπου με την πέτρα και
το ανάγλυφο, που όλα μαζί συνθέ-
τουν την ιστορία της Γης και του
ανθρώπου στον Ψηλορείτη.
Πολλοί από αυτούς τους γεώτο-
πους γειτνιάζουν μεταξύ τους και
συνδυαστικά μπορούν να ανα-
πλάσουν μικρά κομμάτια της γεω-
λογικής ιστορίας του βουνού. Άλ-
λοι πάλι έχουν κοινά γεωλογικά
και φυσικά χαρακτηριστικά που ο
ένας συμπληρώνει τον άλλο και
όλοι μαζί μια πλήρη θεματική ει-
κόνα του βουνού. Για τους παρα-

e monuments of the Earth and
the geotopes of Psiloritis are wide-
spread throughout the area. ey
comprise unique rock formations,
fossil sites, spectacular landforms,
caves and many other karstic
structures, faults and folds in the
rocks, which are important
sources of water for the natural
environment, constituting ele-
ments of interaction between hu-
man, rocks and landscape. All to-
gether they constitute the history
of the Earth and man on Psiloritis.
Many of these geotopes are close
enough to each other that they are
able to reconstitute a small part of
the mountain’s history. Others
have similar geological and physi-
cal characteristics, where one
complements the other, and to-
gether they constitute an overall
view of Psiloritis. For all the above
reasons, but also for reasons of
displaying them to better effect,

56 ΟΙ ΓΕΩΤΟΠΟΙ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ
PSILORITIS’ GEOTOPES
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Το γλυπτό «αντάρτης» στη Νίδα – “Antartis” in Nida (© AKOMM)
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πάνω λόγους, αλλά και για τις
ανάγκες ανάδειξής τους πολλοί
γεώτοποι έχουν ομαδοποιηθεί σε
επιμέρους υποπεριοχές. Έτσι,
έχουν οριοθετηθεί ως υποπεριοχές
η «τομή των Ταλαίων Ορέων: ένα
ταξίδι 250 εκατομμυρίων χρόνων
στο παρελθόν» στην οροσειρά του
Κουλούκωνα, τα «καρστικά τοπία
του Ψηλορείτη» στην ορεινή ζώνη
του βουνού, «από το βουνό στον
κάμπο» που περικλείει τους ανα-
τολικούς και νότιους πρόποδες
του βουνού, τα «γκρεμνά του
Αμαρίου» στην ομώνυμη κοιλάδα
και το «σπηλαιοπάρκο» που περι-
λαμβάνει τα σημαντικότερα σπή-
λαια του Ψηλορείτη. Παράλληλα,
υπάρχουν και επιμέρους γεώτοποι
που για διάφορους λόγους δεν
έχουν ενταχθεί σε κάποια από τις
υποπεριοχές αυτές και διακρίνον-
ται ως μεμονωμένοι σχηματισμοί.
Η παρουσίαση στη συνέχεια των
σημαντικότερων γεωτόπων του
Φυσικού Πάρκου του Ψηλορείτη
θα ακολουθήσει την παραπάνω
διάκριση των υποπεριοχών. Οι πε-
ρισσότεροι από τους γεώτοπους
αυτούς είναι προσβάσιμοι από το
υπάρχων οδικό δίκτυο, άλλοι
μόνο μέσω ορειβατικών μονοπα-
τιών ενώ μερικοί έχουν συνδεθεί
με δίκτυο περιπατητικών διαδρο-
μών. Σε αρκετές από τις θέσεις
έχουν ή πρόκειται να αναρτηθούν
από το Φυσικό Πάρκο ή άλλους
Τοπικούς Φορείς ενημερωτικές πι-
νακίδες.

several geotopes have been
grouped together in individual
sub-areas. ese sub-areas are the
“Talea Ori section: a 250 million-
year journey in the past” at the
Kouloukonas mountain, the
“Psiloritis Karstic Landscape” up in
the Psiloritis peaks, the “From
Mountain to Plain” at the eastern
and southern borders of the
mountain, the “Amari cliffs” in the
Amari valley and the “Speleopark”
which comprises all the important
caves of Psiloritis Natural Park. Fi-
nally, some special or isolated ge-
otopes, which for several reasons
have not been included in the sub-
areas, occur as individual sites.
is subdivision of the most im-
portant geotopes of Psiloritis Nat-
ural Park will be followed in the
subsequent presentation. Most ge-
otopes are easily accessible
through the existing road net-
work, some only through hiking
trails, whereas some others have
been included in a network of
walking routes. Information pan-
els already exist at several sites
while several others are scheduled
to be set up by the Natural Park or
the Local Authorities.
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Πτυχές Βώσακου -
Vossakos’ folds
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επισκέπτης πραγματοποιεί ένα
νοητό ταξίδι 250 περίπου εκατομ-
μυρίων χρόνων, πίσω στο γεωλο-
γικό παρελθόν της Κρήτης. Στις
τομές των δρόμων, στα πρανή των
πλαγιών και στις στενές ρεματιές
φαίνονται όλα τα πετρώματα της
ενότητας των «Πλακωδών ασβε-
στολίθων», πτυχώσεις, ρήγματα,
απολιθώματα και πλήθος άλλων
φυσικών και πολιτισμικών χαρα-
κτηριστικών της περιοχής.

proximately 250 million years
into the geological past of Crete.
On the road cuts, the slopes of
the valleys and the narrow
ravines, all the rock types of the
“Plattenkalk” group are presented
together with their faults, impres-
sive folds, fossils and other fea-
tures of the cultural and natural
heritage of the mountains.

a1. Τα «υψηλής πίεσης»
απολιθώματα του
Φόδελε

Στα πρανή της εθνικής οδού
Ηρακλείου – Χανίων και μέσα σε
μεταμορφωμένους δολομίτες
διατηρούνται σε τέλεια σχεδόν
κατάσταση μερικά από τα παλιό-
τερα απολιθώματα της Κρήτης.

Α1. Fodele
“high pressure”
fossils

Some of the oldest fossils of Crete
are located, in a perfect condition,
within the metamorphosed
dolomites at the road-cuts of the
Northern high way of Crete from
Heraklion to Hania, near the vil-
lage of Fodele. ese are mainly

ΤΟΜH ΤΑΛΑiΩΝ ΟΡeΩΝ:
ΈΝΑ ΤΑΞiΔΙ
250 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡiΩΝ
ΧΡOΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘOΝ

Το όρος Κουλούκωνας ή Ταλαία
Όρη βρίσκεται στη βόρεια προ-
έκταση του Φυσικού Πάρκου του
Ψηλορείτη. Μόνο στην περιοχή
αυτή της Κρήτης βρίσκονται τα
παλιότερα πετρώματα της ενότη-
τας των «Πλακωδών ασβεστολί-
θων» και μάλιστα σε ανεστραμ-
μένη σειρά, δηλαδή το παλιότερο
πέτρωμα σκεπάζει το νεότερο σε
ηλικία. Αυτό οφείλεται στις μεγά-
λες πιέσεις που δέχθηκαν τα πε-
τρώματα αυτά πριν από αρκετά
εκατομμύρια χρόνια και οι οποίες
σήμερα αποτυπώνονται στις ανα-
ρίθμητες πτυχώσεις και τα σπασί-
ματα των πετρωμάτων.
Ακολουθώντας μια πορεία από τη
βόρεια ακτή προς την ενδοχώρα
της κοιλάδας του Μυλοποτάμου ο

TaLea ORi SeCTiOn:
a 250 MiLLiOn
yeaRS jOuRney
in THe PaST

e mountain Kouloukonas (or
Talea Ori) is located at the north-
ern part of the Psiloritis Natural
Park. It is the only place in Crete
where the oldest rocks of the
“Plattenkalk” group are exposed,
in inverted structures, i.e. the
oldest rocks cover the younger
ones. It is the result of the intense
forces that these rocks suffered
several million years ago, which
are today presented as innumer-
able folds and rock fractures.
Following the road which goes
from the northern coast inland to
the Mylopotamos valley, the visi-
tor makes a virtual trip of ap-
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Κοράλλια στο Φόδελε – Corals in Fodele
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a3. Τομή Τάλαιων
Ορέων

Η οροσειρά του Κουλούκωνα
(Ταλαία Όρη) δομείται στο σύ-
νολό της από τα διάφορα πετρώ-
ματα της ενότητας των «Πλακω-
δών ασβεστολίθων». Είναι
μάλιστα η μοναδική περιοχή στο
νησί στην οποία εμφανίζονται
τόσο τα παλιότερα πετρώματα
της ενότητας (πετρώματα του
Φόδελε) όσο και το σύνολο σχε-
δόν της αλληλουχίας τους.
Ο φιδίσιος δρόμος που σκαρφα-
λώνει από τον οικισμό Σίσες, στις
βόρειες πλαγιές του Κουλούκωνα
και καταλήγει στη κοιλάδα του
Μυλοποτάμου προσφέρει ένα μο-
ναδικό ταξίδι διάρκειας 250 εκα-
τομμυρίων χρόνων στο γεωλο-

(approximately 300
million years old),
like trilobites, corals,
crinoids and gas-
tropods have been
found.

a3. Talaia Ori
cross section

Kouloukonas mountain (Talaea
Ori) is built mainly from rocks of
the “Plattenkalk” group. It is the
only place in Crete where the
complete succession of this
group, as well as its oldest rocks
(Fodele beds), can be seen. e
snaking road which leaves from
the village of Sisses, passes
through the northern slopes of
the mountain, and ends up in the
Mylopotamos valley, thus offer-
ing a virtual trip of 250 million
years back into the geological
past.
e first outcrops at the road cuts

of the Northern
Highway of Crete
present the dark
dolomitic marbles
of the “Fodele beds”,
which date from
approximately 300
million years ago. A
few meters away the

Είναι απολιθώματα κοραλλιών,
βρυοζώων και βραχιόποδων ηλι-
κίας 300 περίπου εκατομμυρίων
χρόνων. Τα πετρώματα που τα
φιλοξενούν ήταν πριν από 23 πε-
ρίπου εκατομμύρια χρόνια θαμ-
μένα σε βάθη μεγαλύτερα των 30
χιλιομέτρων στο εσωτερικό της
Γης, όπου και μεταμορφώθηκαν
σε μάρμαρα. Παρ’ όλες όμως τις
τρομακτικές πιέσεις και τη με-
γάλη θερμοκρασία που δέχθη-
καν, τα απολιθώματα του Φόδελε
διατηρούν σε πολύ καλή κατά-
σταση όλα σχεδόν τα χαρακτηρι-
στικά τους.

corals, bryozoans and brachiopods
which are approximately 300 mil-
lion years old. e hosting rock,
which was buried more than 30
kms deep inside the earth’s crust
some 23 million years ago, suffered
high pressure and temperature
conditions, which metamorphosed
them into marbles. e “Fodele”
fossils have retained their features
in excellent shape and detail al-
though they have suffered these
extreme metamorphic conditions.

Α2. Πέρμιας ηλικίας
απολιθώματα Μπαλί

Τα παλιότερα πετρώματα της
ενότητας των «Πλακωδών ασβε-
στολίθων» εμφανίζονται γύρω
από τον παραλιακό οικισμό
Μπαλί. Αυτά είναι κυρίως σκού-
ροι σχιστόλιθοι και δολομίτες
μέσα στους οποίους, σε μερικές
θέσεις, έχουν βρεθεί υπολείμματα
απολιθωμάτων Πέρμιας ηλικίας
(περίπου 300 εκατομμυρίων χρό-
νων) που περιλαμβάνουν τριλο-
βίτες, κοράλλια, κρινοειδή και
γαστερόποδα.

a2. Bali Permian
fossils

e oldest rocks of the “Plat-
tenkalk” group occur around the
coastal village of Bali. In several
places, within dark schist and
dolomite, relicts of Permian fossils
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Τα απολιθώματα του Φόδελε –
Fodele fossils

Υπόλειμμα γαστερόποδου – Gastropod
relict

Κρινοειδή – crinoids

Πηγή στις Σίσες – Spring at Sisses
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από 23 περίπου εκατ. χρόνια πτυ-
χώθηκαν έντονα με αποτέλεσμα
να αναστραφούν εντελώς και έτσι
τα νεότερα πετρώματα να σκεπά-
ζονται από τα παλιότερα. Επίσης,
ιδιαίτερα είναι τα πετρώματα του
στρωματολιθικού δολομίτη, κα-
θώς αυτά δημιουργήθηκαν από
κυανοφύκη σε περιβάλλοντα που
μπορεί να απουσιάζει εντελώς το
οξυγόνο. Οι οργανισμοί αυτοί,
όπως και πριν από 2 δισεκατομμύ-
ρια χρόνια, αλλά και σήμερα στις
ακτές της Αυστραλίας, δεσμεύουν
και αποθέτουν τα οξείδια του σι-
δήρου και απελευθερώνουν, όπως
η φωτοσύνθεση, οξυγόνο στην
ατμόσφαιρα. Έτσι, σχηματίζονται
ταινιωτοί δολομίτες με τις κοκκι-
νωπές, ζαρωμένες ταινίες των
αποθέσεων σιδήρου και το
γκρίζο δολομίτη.

a4. Πτυχές Βώσακου

Κατά μήκος της διαδρομής από
τον οικισμό Κάτω Δοξαρό προς
το Μοναστήρι του Βώσακου

that these rocks suffered some 23
million years ago. Additionally,
the stromatolitic dolomite is a
very rare and peculiar rock type
which has been created by
cyanobacteria in environments
where oxygen might well be ab-
sent. From approximately two
billion years ago, and still today
on the coasts of Australia, these
species have been removing the
iron oxides from sea water de-
positing them in layers and thus
releasing oxygen in the atmos-
phere in the same way as photo-
synthesis. In this way a special
rock type with reddish curvy
beds and gray dolomite has been
formed

a4. Vossakos folds

Along the road cuts leading from
the settlement of Kato Doxaro to
the Vossakos Monastery several

rocks of the “Plat-
tenkalk” group, such
as the platy mar-
ble(Pm), the yellow-
ish “Gigilos” schist
(Gi) and white mar-
bles (Str) occur. It is
however within the

γικό παρελθόν.
Από τα δολομιτικά μάρμαρα του
«Φόδελε» ηλικίας 300 περίπου
εκατ. χρόνων που βρίσκονται
κατά μήκος του Βόρειου Οδικού
Άξονα, ο δρόμος διασχίζει τα
άσπρα μάρμαρα των «Σισών» ηλι-
κίας 250 περίπου εκατ. χρόνων,
ακολούθως τον ταινιωτό και ιδιαί-
τερα σπάνιο στρωματολιθικό δο-
λομίτη, ηλικίας 220 περίπου εκατ.
χρόνων, τα λευκά μάρμαρα και
τους τεφρούς δολομίτες των κο-
ρυφογραμμών ηλικίας περίπου
180 εκατ. χρόνων για να καταλήξει
στα τυπικά πλακώδη μάρμαρα με
τις πυριτικές ενστρώσεις στην κοι-
λάδα του Μυλοποτάμου με ηλικία
από 150 έως 50 εκατ. χρόνια.
Η ιδιαιτερότητα των πετρωμάτων
αυτών είναι ότι λόγω των τερά-
στιων πιέσεων που δέχθηκαν πριν

road crosses the white marbles of
the “Sisses beds” with an age of
approximately 280 million years,
then the stripy and unique stro-
matolitic dolomite of approxi-
mately 200 million years in age,
then the white marbles and dark
dolomite of approximately 180
million years and finally the typi-
cal platy marble of the group
(Plattenkalk) in the Mylopota-
mos valley, with ages ranging be-
tween 150 – 50 million years ago.
e peculiarities of this section
are based on the fact that these
rocks now appear in an upside
down position, with the younger
rocks being covered by the older
ones, due to their intense folding
as a result of the strong forces
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Στρωματολιθικός δολομίτης – Stomatolitic dolomite

Μέγα-πτυχές Βώσακου – Vossakos’ mega-folds
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πυριτικών ενστρώσεων με το
γκρίζο μάρμαρο και πολλές
φορές συνοδεύονται και από
εντυπωσιακά ρήγματα.
Το όμορφο τοπίο της κοιλάδας
του Γεροπόταμου, με το γραφικό
οικισμό Δοξαρό, τα μητάτα με τα
αλώνια και τις εντυπωσιακές
πτυχές μπορεί να θαυμάσει
κανείς ακολουθώντας το σχετικό
μονοπάτι που ανηφορίζει μέχρι
τις πλαγιές του Κουλούκωνα για
συναντήσει το δρόμο του
Βώσακου.

of the existence of the white silica
layers in contrast to the gray mar-
ble and they are also oen accom-
panied by impressive faults.
e visitor can look in wonder at
the beautiful landscape of the
Geropotamos river, with the pic-
turesque old settlement of Doxaro,
the mitata with the threshing-
floors and the impressive folds,
while following the road which
heads up the slopes of
Kouloukonas ultimately leading to
the Vossakos monastery

εμφανίζονται διάφορα
πετρώματα της ενότητας των
«Πλακωδών ασβεστολίθων»,
όπως τα τυπικά πλακώδη
μάρμαρα (Pm), οι κίτρινοι
σχιστόλιθοι του «Γκίγκιλου» (Gi)
και τα άσπρα μαζώδη μάρμαρα με
τους στρωματόλιθους (Str). Στα
πλακώδη μάρμαρα όμως
βρίσκονται μερικές από τις
εντυπωσιακότερες πτυχώσεις
των πετρωμάτων της Κρήτης.
Οι τεράστιες πιέσεις που
ασκήθηκαν στα πετρώματα αυτά
πριν από 23 εκατ. χρόνια
δημιούργησαν μια μεγάλη
ποικιλία πτυχώσεων σε μορφές
και κλίμακες, που εμφανίζονται
χαρακτηριστικά στις τομές του
δρόμου σε μήκος ενός περίπου
χιλιομέτρου. Από την κλίμακα
του εκατοστού μέχρι την κλίμακα
του μέτρου και από μικρής
έντασης παραμόρφωση μέχρι την
πλήρη αναδίπλωση, οι πτυχές
του Βώσακου τσαλακώνουν τα
πετρώματα και μαζί το ανάγλυφο.
Οι πτυχές γίνονται ακόμα
εντονότερες λόγω των
εναλλαγών των άσπρων

platy marble where some of
the superb folds of the Cretan
rocks appear.
e enormous forces that af-
fected these rocks 23 million
years ago resulted in a great
variety in style and scale, of
folds which crop out along a
kilometer of road cuts. On a

scale in size, in both centimeters
and meters, and from a mild dis-
tortion to complete duplication,
the “Vossakos folds” affect both
rocks and landscape. ese folds
appear even more intense because
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Πτυχές Βώσακου – Vossakos’ folds

Σχηματική τομή των πτυχών του Βώσακου –
Schematic cross section of Vossakos’ folds
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a5. Υποθαλάσσιες πηγές
του Μπαλί

Τα ανθρακικά πετρώματα που
υπάρχουν σε όλο τον Ψηλορείτη
μπορούν να μεταφέρουν το νερό
από τα ψηλά βουνά σε τεράστιες
αποστάσεις, πολλές φορές οδη-
γώντας το κατευθείαν στη θά-
λασσα. Σε μια τέτοια περίπτωση
εμφανίζονται σε διάφορα σημεία
στους μικρούς κόλπους του
Μπαλί, μικρές υποθαλάσσιες πη-
γές στις οποίες το νερό βγαίνει
μέσα από σπήλαια. Έχουν όμως
το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι
λειτουργούν αμφίδρομα. Κατά τη
διάρκεια του χειμώνα και της
άνοιξης βγάζουν γλυκό νερό και
την υπόλοιπη περίοδο ρουφούν
θαλασσινό. Μελέτες έχουν δείξει
ότι μέρος του γλυκού νερού φτά-
νει από τα οροπέδια του Ψηλο-
ρείτη.

Bali submarine
springs

e carbonate rocks that domi-
nate in the Psiloritis Mountain
can transport water through
caves over long distances, some-
times leading directly to the sea.
In such a case, small submarine
springs occur in several places in
the small bays of the village of
Bali, where the water comes out
of caves. ese springs do how-
ever have the special characteris-
tic that they work both ways.
During the winter and spring
seasons they discharge fresh wa-
ter and during the rest of the time
they suck in seawater. Indeed
studies have shown that some of
the fresh water comes form the
plateaus of the Psiloritis Moun-
tains.
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Η εμφάνιση των υποθαλάσσιων πηγών του Μπαλί στην επιφάνεια – e Bali sub-marine
springs

Οροπέδιο Νίδας -
Nida plateau
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που χαρακτηρί-
ζουν το ανά-
γλυφο του βου-
νού και
καθορίζουν στο
μέγιστο βαθμό
την εμφάνιση
της ζωής σε
όλες της τις εκ-
φάνσεις: από το
μικρό σκαθάρι
μέχρι τον ίδιο τον άνθρωπο. Τα
«καρστικά τοπία του Ψηλορείτη»,
εάν αφήσουμε προς το παρόν τα
σπήλαια και τα βάραθρα που
υπάρχουν σε όλη την έκταση του
πάρκου, αφορούν σε επιφανειακές
κοιλότητες ποικίλων διαστάσεων
όπως σε μικρά βαθουλώματα
(αρόλιθοι και χύτρες), καταβόθρες
και τάφκους μέχρι στα μεγάλα
οροπέδια, της Νίδας και των Πε-
τραδολακίων.
Σε πολλές περιοχές η πλήρης
απουσία εδάφους και η καταδυνά-
στευση του τοπίου από το σκληρό
ασβεστολιθικό βράχο σχηματίζουν
τοπία απόκοσμα και εντυπωσιακά.
Οι «κρατήρες» στην Κουρούνα
και στην περιοχή του Σκίνακα
έπλασαν και συνεχίζουν να πλά-
θουν μύθους για τα «ηφαίστεια»
του Ψηλορείτη που όμως πολύ
απέχουν από την πραγματικότητα.
Στα «καρστικά τοπία του Ψηλο-
ρείτη» ο επισκέπτης θα γνωρίσει
όλες αυτές τις μορφές και θα εκ-
στασιαστεί από το μοναδικό τοπίο
και τον πλούτο της ζωής που θα
συναντήσει.

and landscapes characterizing the
scenery of the mountain and thus
guiding life in all of its variety:
from the very little beetle to man
itself. e “Karstic landscapes of
Psiloritis”, except for the caves
that occur everywhere in the
park, is comprised of small sur-
face cavities, sinkholes and pot-
holes, as well as larger depres-
sions like the dolines and
plateaus of the Nida and Pe-
tradolakia areas.
In many places the absolute lack
of soil and domination of lime-
stone rock create impressive and
weird sceneries. e craters in the
Kourouna and Skinakas areas
have given rise to many fantastic
myths concerning the “volcanoes
of Psiloritis”.
In the “Karstic landscapes of
Psiloritis” visitors will meet all of
these strange structures and will
be captivated by the unique land-
scape and variety of life.

ΤΑ ΚΑΡΣΤΙΚa ΤΟΠiΑ
ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕiΤΗ

Τα καρστικά τοπία είναι ιδιαίτερες
περιοχές της Γης με μοναδικό ανά-
γλυφο, συνήθως τραχύ και άγριο,
όπου κυριαρχεί η πέτρα και η έλ-
λειψη νερού και εδάφους. Τα περι-
βάλλοντα και οι οικότοποι είναι
συνήθως ακραία και ξεχωριστά
όπως και οι μορφές της ζωής που
συναντιούνται σε αυτά. Είτε είναι
επιφανειακές μορφές του αναγλύ-
φου όπως τα οροπέδια, οι δολίνες,
οι καταβόθρες και οι άλλες παρό-
μοιες μορφές, είτε είναι υπόγειες
όπως τα σπήλαια και τα βάραθρα
συναρπάζουν τον επισκέπτη και
ξεχωρίζουν για τα μοναδικά τοπία
που προσφέρουν.
Η διάλυση των ασβεστολίθων, δο-
λομιτών και μαρμάρων του Ψηλο-
ρείτη, ιδιαίτερα στην ορεινή του
ζώνη, έχει δημιουργήσει ένα πλή-
θος τέτοιων μορφών και τοπίων

PSiLORiTiS kaRSTiC
LanSdCaPeS

Karstic landscapes are very spe-
cial areas on the Earth with a
unique relief, oen with a rough
and rocky surface and a lack of
both water and soil. e environ-
ment and the ecotopes are usually
also unique and special, just like
the species that they host. us
both surface-structures such as
plateaus, dolines, sinkholes and
other similar structures, as well as
underground ones like caves and
potholes catch both the visitor’s
eye and interest because they are
both unique and individual.
In the Psiloritis mountains and
especially at the higher zone, the
dissolution of limestone,
dolomite and marble has created
a large number of karstic features
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Το «μάτι» στη Στεφάνα – e “eye” at Stefana
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στολίθων» και μικρές εμφανίσεις
των «Φυλλιτών-Χαλαζιτών».
Σημαντικό όμως ρόλο στη δημι-
ουργία της έπαιξε το μεγάλο
ρήγμα που οριοθετεί τις ανατολι-
κές πλαγιές του Ψηλορείτη και το
οροπέδιο ταυτόχρονα. Το ρήγμα
βύθισε την περιοχή του οροπεδίου
σε σχέση με τον Ψηλορείτη δια-
μορφώνοντας συνθήκες για τη
συγκέντρωση περισσότερου νε-
ρού και τη μεγαλύτερη διάλυση
των πετρωμάτων. Η είσοδος μάλι-
στα του σπηλαίου Ιδαίο Άντρο
βρίσκεται ακριβώς πάνω στο
ρήγμα που είναι και η αιτία της
αποκάλυψής του. Επίσης, πολλές
καταβόθρες από τις οποίες το
νερό χάνεται στο εσωτερικό της
γης υπάρχουν στο βόρειο τμήμα

depressions.
e large Nida fault that delimits
the eastern slopes of Psiloritis
and the plateau itself played a sig-
nificant role in the creation of
Nida. e fault forced down the
area of the plateau in respect to
the Psiloritis summits, thus mod-
ulating conditions for water con-
centration and for the intense
erosion of the rocks. Indeed the
entrance to the Idaion Andron
occurs exactly on the fault plane,
which is also the cause of its dis-
covery. Additionally, many sink-
holes appear at the northern part
of the plateau, which seems to
have sunk even more, forcing
surface water into the under-
ground rivers.
e appearance of Nida changes
depending upon the season. Ei-
ther snow- or cloud-covered in
winter, full green with small
shrubs and wild flowers in spring,
or painted red by the Cretan
Maple in summer, or just gray
with the barren rock in autumn,
Nida always fascinate the senses.
Today, the raising of live stock
mainly occurs in the plateau, but
several decades ago the red soil
was a fertile land for growing ce-
reals. e existence of water, even
on a small scale, is sufficient to
maintain the ecosystems and hu-
man activities. e most impor-
tant springs are those of
Varsamos at the southern edge,
Afenti Christou just near the

B1. Οροπέδιο Νίδας

Το οροπέδιο της Νίδας είναι το
ψηλότερο οροπέδιο της Κρήτης
με ένα μέσο υψόμετρο στα 1360
μέτρα. Είναι στην ουσία μια πόλγη
που δημιουργήθηκε εξαιτίας της
καρστικής αποσάθρωσης και της
συνένωσης γειτονικών, μικρότε-
ρων κοιλοτήτων. Όπως και τα γει-
τονικά οροπέδια στα Πετραδολά-
κια, έτσι και το οροπέδιο της
Νίδας σχηματίζεται στην επαφή
των δύο μεγάλων ανθρακικών
ενοτήτων των «Πλακωδών ασβε-
στολίθων» και της «Τρίπολης»,
όπου εμφανίζονται με μικρά πάχη
τα αδιαπέρατα πετρώματα του με-
ταφλύσχη των «Πλακωδών ασβε-

Β1. nida plateau

Nida is the highest plateau in
Crete with a mean altitude of
1360 meters. It was formed as a
result of karstic erosion, by the
enlargement of smaller surface
depressions (dolines), and now
forms a larger structure, a polge.
Like the nearby Petradolakia do-
lines, it occurs just at the place
where the “Tripolitsa” limestone
comes into contact with the un-
derlying “Plattenkalk” rocks. e
occurrence of thin “Plattenkalk”
metaflysch and “Phyllite-
Quartzite” rocks retained water
for a longer time to form these
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Οροπέδιο της Νίδας και Ψηλορείτης – Nida plateau and Psiloritis peaks
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Β2. Ιδαίον Άντρο

Το Ιδαίο Άντρο βρίσκεται στις
παρυφές του οροπεδίου της Νί-
δας, στην απότομη ανατολική
πλαγιά του Ψηλορείτη που δημι-
ουργεί το μεγάλο ρήγμα της πε-
ριοχής. Η είσοδός του είναι πάνω
στο ρήγμα ενώ και εσωτερικά του
σπηλαίου εμφανίζονται παράλ-
ληλες επιφάνειες του ρήγματος.
Στην είσοδο του σπηλαίου, που
είναι ελαφρά κατηφορική με μια
μεγάλη αίθουσα στη συνέχεια,
αλλά και στο εσωτερικό του εμ-
φανίζονται πτυχώσεις των «Πλα-
κωδών ασβεστολίθων».
Το σπήλαιο αν και γεωλογικά δεν
είναι εντυπωσιακό αφού στερεί-
ται διάκοσμου και μεγάλης ανά-
πτυξης, έχει τεράστια αρχαιολο-
γική και πολιτισμική αξία. Η

Β2. idaion andro

e Idaion Andron cave is lo-
cated at the western edge of the
Nida plateau, exactly on the steep
cliff formed by the Nida fault. Its
entrance is to be found on the
fault plane, while internal parallel
faults can also be seen. Nice folds
of the platy marble occur both at
the entrance and at the large in-
ternal area.
e cave is not particularly im-
portant from the geological point
of view as it is relatively small and
lacks speleothems, but it has a
tremendous archaeological and
cultural value. According to
Greek mythology, it is the place
where the Cretan-born Zeus (the
king of the ancient Greek gods)
was hidden by his mother to save
him from the rage of his father,

του οροπεδίου που φαίνε-
ται να έχει βυθιστεί περισ-
σότερο εξαιτίας του ρήγ-
ματος.
Η εικόνα του οροπεδίου
διαφέρει ανάλογα με την
εποχή. Είτε καλυμμένη με
χιόνια ή σύννεφα το χει-
μώνα, είτε καταπράσινη με
διάφορες πόες και αγριολούλουδα
την άνοιξη, είτε με τα κόκκινα
σφεντάμια το καλοκαίρι, είτε μόνο
με το γκρι του ασβεστολιθικού
βράχου το φθινόπωρο, η Νίδα συ-
ναρπάζει.
Στη Νίδα σήμερα υπάρχει κυρίως
κτηνοτροφική δραστηριότητα, πα-
λιότερα όμως η ερυθρωγή του
οροπεδίου αποτέλεσε γόνιμο έδα-
φος για τη σπορά δημητριακών. Η
παρουσία του νερού είναι, αν και
λίγη, ικανή να συντηρεί τα οικο-
συστήματα, αλλά και τις ανθρώπι-
νες δραστηριότητες. Σημαντικότε-
ρες πηγές είναι του Βαρσάμου στο
νότιο άκρο, του Αφέντη Χριστού
δίπλα στο Ιδαίο Άντρο και της Ρω-
μάνας λίγο βορειότερα.
Στις διάφορες γωνιές του οροπε-
δίου τα χαρακτηριστικά μητάτα
των βοσκών δίνουν την ανθρώ-
πινη, λιτή σε όλες της τις απόψεις,
πινελιά στο παρθένο τοπίο του
βουνού. Από τις μικρές ρεματιές
που ξεκινούν ή καταλήγουν στο
οροπέδιο, μπορεί κανείς να σκαρ-
φαλώσει στην κορυφή του Ψηλο-
ρείτη, να κατηφορίσει στο Δάσος
του Ρούβα, ή να θαυμάσει, από το
φυσικό μπαλκόνι, τον κάμπο της
Μεσαράς.

Idaion Andron, and Romanas a
bit further to the north.
In the countless nooks and cran-
nies of the plateau, several mitata
of the shepherds add a subtle
brush stroke to the virgin land-
scape of the mountain. Following
the ravines that begin or end in
the plateau, the traveler can climb
up to the peak of Psiloritis, go
down to the Rouvas forest, or be-
hold in wonder the Mesara plain,
from the natural balcony of the
plain.
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Ανθισμένες τρικοκιές (Crataegus monogyna) –
Blooming Common Hawthorns (Crataegus monogyna)

Κρόκος του Ζίμπερ – Crocus sieberi Η είσοδος του Ιδαίου – e entrance of Idaion Andron
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ρυφή του Σκίνακα με το ομώνυμο
αστεροσκοπείο.
Όμορφες πτυχές αναπτύσσονται
κατά τόπους στα τυπικά πλακώδη
μάρμαρα του δυτικού τμήματος,
με τα πολύχρωμα στρώματα που
περιέχουν ενώ σε ορισμένες θέσεις
αποκαλύπτονται άσπρα πυριτικά
συσσωματώματα που σύμφωνα με
κάποιες θεωρίες δημιουργήθηκαν
από αποικίες σπόγγων του παλιού
ωκεανού της Τηθύoς.
Το λιγοστό έδαφος που
υπάρχει στα οροπέδια φι-
λοξενεί μεγάλο αριθμό ει-
δών της χλωρίδας και πα-
νίδας του Ψηλορείτη, με
πιο χαρακτηριστικά τη
χορστρίσεα των δολινών
(Horstrissea dolinicola),
ένα σπάνιο είδος που
φύεται μόνο σε κάποιες
δολίνες γύρω από το Σκί-
νακα και την πεταλούδα

tory is located.
Nice folds bend the multicolored,
platy marble at the western part,
whereas, white silica concretions
appear in many places, formed,
according to some studies, from
sponge colonies on Tethys’ sea-
bottom.
e rare soil of the plateaus host
many typical species of Psiloritis’
flora and fauna. e most im-

μυθολογία φέρει τον Κρητα-
γενή Δία να βρίσκει καταφύγιο
στο σπήλαιο ως νεογέννητο για
να γλυτώσει από την οργή του
πατέρα Κρόνου. Οι γηγενείς πο-
λεμιστές Κουρήτες κάλυπταν με
τις πολεμικές κραυγές τους το
κλάμα του μωρού ενώ η κατσίκα
Αμάλθεια το θήλαζε μέχρι να με-
γαλώσει. Οι αρχαιολογικές έρευ-
νες του καθ. Γ. Σακελαράκη επι-
βεβαίωσαν, με το πλήθος των
ευρημάτων που έφεραν στο φως,
το γεγονός ότι το Ιδαίο ήταν ο
μεγαλύτερος λατρευτικός χώρος
της Κρήτης από τη Μινωική μέ-
χρι και τη Ρωμαϊκή εποχή. Ακόμα
και σήμερα στην είσοδο του σπη-
λαίου δεσπόζει ο λαξευτός, ορθο-
γώνιος βωμός των τελετών της
αρχαιότητας.

Cronos. e Curetes (Kourites),
the local warriors masked the
baby’s crying with their noise,
while Amalthea, a goat with gold
horns, nursed him with her milk.
Archaeological excavations by
Prof. I. Sakelarakis have revealed
a great number of golden, iron
and other finds proving that the
Idaion Andron was the largest
place of worship on Crete from
the Minoan until the Roman era.
Even today, the rocky, carved al-
tar of antiquity still dominates
the entrance to the cave.

Β3. Πετραδολάκια

Τα Πετραδολάκια αποτελούν ένα
σπάνιο καρστικό τοπίο στο οποίο
κυριαρχούν τα ασβεστολιθικά πε-
τρώματα της ενότητας της «Τρί-
πολης» και οι επιφανειακές κοιλό-
τητες. Μικρές και μεγάλες
δολίνες, καταβόθρες, βάραθρα -
κρατήρες που σαν να δημιουργή-
θηκαν από ηφαίστεια αποτελούν
το τοπίο που κανείς μπορεί να
απολαύσει από τη γειτονική κο-

Β3. Petradolakia

A rare and somewhat weird land-
scape can be seen in the Pe-
tradolakia area, dominated by
limestone and dolomites of the
“Tripolitsa” group. Small and
larger dolines, sinkholes and pot-
holes, resembling volcanic
craters, can be viewed all around
from the nearby Skinakas peak,
where the University Observa-
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Ασπίδα Κουρητών – Couretes’ shield
(© AKOMM)

Καρστικό τοπίο στα Πετραδολάκια – Karstic landscape at Petradolakia

Στην κορυφή του Σκίνακα – At Skinakas’ summit
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του ρήγματος αυτού που φέρνει
σε επαφή τα περατά από το νερό
πετρώματα της «Τρίπολης» με
τον αδιαπέρατο μεταφλύσχη των
«Πλακωδών ασβεστολίθων» που
βρίσκεται από κάτω. Στους κατα-
κόρυφους βράχους της περιοχής
συναντάται ακόμη το χαρακτηρι-

Agios Fanourios chapel. is
fault separates the metamor-
phosed rocks of the “Platten-
klalk” and “Phyllite-quartzite”
groups from the non-metamor-
phosed rocks of “Tripolitsa” oc-
curring on top. Several million
years ago this fault raised the
rocks of the “Plattenkalk” group

του Ψηλορείτη (Kretania psylorita)
που θα τη συναντήσουμε στο τέ-
λος της άνοιξης σε μεγάλους αριθ-
μούς μόνο στα οροπέδια του Ψη-
λορείτη.

pressive are the
very rare Horstris-
sea dolinicola (one
of the four en-
demic genera of
Greece) which
grows only in
small dolines

around Skinakas, and the butter-
fly Cretan Argus (Kretania psy-
lorita) which in spring flits about
in the small plateaus of the
Psiloritis mountains.

Β4. Το Κρητικό Ρήγμα
Απόσπασης

Μια από τις καλύτερες θέσεις πα-
ρατήρησης του μεγάλου Κρητι-
κού Ρήγματος Απόσπασης, το
οποίο χωρίζει τα υψηλής πίεσης
μεταμορφωμένα πετρώματα των
«Πλακωδών ασβεστολίθων» και
«Φυλλιτών – Χαλαζιτών» από τα
αμεταμόρφωτα της «Τρίπολης»
φαίνεται δίπλα από το εκκλησάκι
του Άγιου Φανούριου στα Πε-
τραδολάκια. Το ρήγμα αυτό ανα-
σήκωσε πριν από αρκετά εκατομ-
μύρια χρόνια τα πετρώματα των
«Πλακωδών ασβεστολίθων» από
τα βάθη των 30 – 40 χιλιομέτρων
στην επιφάνεια της Γης.
Η δημιουργία της παρακείμενης
πηγής οφείλεται στην ύπαρξη

B4. Τhe Cretan detach-
ment fault

Probably the best place to ob-
serve the Cretan Detachment
fault is in the area around the
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Πιθανές αποικίες σπόγγων – Inferred sponge colonies

Το ρήγμα και η πηγή στον Άγιο Φανούριο – e fault and the spring at Agios Fanourios

Σχηματική τομή του ρήγματος – Schematic cross section of the fault
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στικότερο αρωματικό φυτό της
Κρήτης ο δίκταμος ή «έρωντας»
(Origanum dictamnus).

up to the surface, from
a depth of 30 to 40
kms.
Indeed it is because of
this fault that the
nearby spring occurs.
e fault brings into
contact the limestone
of the “Tripolitsa”
group with the imper-
meable rocks of “Plat-
tenkalk” metaflysch at

the bottom, thus trapping rain
water to form a spring. On the
vertical limestone cliffs the fa-
mous Cretan Dittany or “erontas”
(Origanum dictamnus) grows.

Β5. Ο μεταφλύσχης της
Αγίας Μαρίνας

Αν και έχει τη μικρότερη ανά-
πτυξη από όλα τα πετρώματα του
Ψηλορείτη, ο μεταφλύσχης των
«Πλακωδών ασβεστολίθων», ένα
μεταμορφωμένο σήμερα πέ-
τρωμα, με αρκετή άργιλο και

B5. agia Marinas’
metaflysch

One of the less developed rocks
on Mount Psiloritis, and on Crete
in general, is the “Plattenkalk”
metaflysch, an argillaceous and
limestone cobbled schist, which
has great importance for life on

the mountain. It is the
main reason for the
appearance of a spring
on the eastern part of
Psiloritis mountains,
as it traps the water
sunk into the overly-
ing “Tripolitsa” rocks.
One of the largest ex-
posures of metaflysch
occurs in the Agia Ma-
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Ο «έρωντας» - Cretan dittany

Ο μεταφλύσχης στη Αγία Μαρίνα – e metaflysch at
Agia Marina

Η αιωνόβια
τρικοκιά της
Ζώμινθου – e
age-long Common
Hawthorn at
Zominthos
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τρητες γωνιώδεις, ζικ ζακ, πτυχές
που καθρεφτίζονται στο νότιο
πρανές του. Το φαράγγι δεν είναι
ιδιαίτερα στενό, εκτός από κά-
ποια τμήματά του στην αρχή και
στο τέλος, είναι όμως αρκετά
βαθύ και με απόκρημνα τοιχώ-
ματα σε αρκετά σημεία.
Μια περιπατητική διαδρομή που
διασχίζει από ψηλά το βόρειο
πρανές, περνώντας από παλιά και
νέα μητάτα, συνδέει το φαράγγι
με άλλους σημαντικούς γεώτο-
πους της περιοχής.

B7. Stefanas’ folds

Along the length of the road from
Anogia to Nida, in the area of
Stefana, dramatic folds appear
with the shape N within the con-
ventional platy marble. ese
folds are some of the largest in
this area and characteristically
appear both at the edge of the
road and in the relief of the sur-
rounding hills.

Β7. Πτυχές Στεφάνας

Κατά μήκος του δρόμου από Ανώ-
γεια προς Νίδα, στην περιοχή της
Στεφάνας εμφανίζονται έντονες
πτυχές με τη μορφή «Ν» μέσα στα
τυπικά πλακώδη μάρμαρα. Οι
πτυχές αυτές είναι από τις μεγα-
λύτερες της περιοχής και εμφανί-
ζονται χαρακτηριστικά τόσο στα
πρανή του δρόμου όσο και στο
ανάγλυφο των γύρω πλαγιών.

row at its beginning and end, but
it is very deep and steep in many
places.
A trail along the northern slope
wanders through old and new
mitata and shepherds farms, con-
necting gorges with many other
geotopes of the area.

κροκάλες ασβεστολίθων, έχει τη
μεγαλύτερη αξία για τη ζωή. Η
ύπαρξη του μεταφλύσχη στο
ανατολικό άκρο του Ψηλορείτη
είναι η αιτία για την εμφάνιση
πολλών πηγών, αφού εμποδίζουν
τα νερά από τα πετρώματα της
«Τρίπολης» που συνήθως τον
σκεπάζουν να προχωρήσουν βα-
θύτερα στη γη. Στην περιοχή της
Αγίας Μαρίνας, δίπλα στον αρ-
χαιολογικό χώρο της Ζώμινθου,
υπάρχει μια σημαντική εμφάνιση
του μεταφλύσχη που σχηματίζει
επίσης τις ομώνυμες πηγές.

rina area, near to the settlement
of Zominthos, where it also
forms several springs.

Β6. Φαράγγι και πτυχές
της Μύγιας

Το φαράγγι της Μύγιας, ένας τό-
πος στενά συνδεδεμένος με τις
παραδόσεις των Ανωγείων ανα-
πτύσσεται μέσα στα τυπικά πλα-
κώδη μάρμαρα που εμφανίζονται
εντυπωσιακά στα κατακόρυφα
πρανή του. Οι έντονες πιέσεις
που δέχθηκαν τα πετρώματα
αυτά αποτυπώνονται στις αμέ-

B6. Migias’ gorge
and folds

Migia’s gorge is a place connected
with many traditions and folklore
of the nearby village of Anogia. It
develops within the platy marble
of the “Plattenkalk” group, a rock
type marvelously exposed, with
repeated, zigzag or open folds, at
the very steep, southern cliffs of
the gorge. e gorge is only nar-
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Η Αγία Μαρίνα – Agia Marina

Οι πτυχές της Μύγιας – Migias’ folds

Οι πτυχές στη Στεφάνα –
Folds at StefanaΤο φαράγγι της Μύγιας – Migias’ gorge
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Β8. Καταβόθρες
της Στεφάνας

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά
οροπέδια του Ψηλορείτη, όπου
φαίνεται καθαρά η συνολική
δράση του νερού πάνω στα πε-
τρώματα των «Πλακωδών ασβε-
στολίθων», είναι αυτό στη Στε-
φάνα. Η εύκολη πρόσβασή του
από την επαρχιακή οδό προς
Νίδα διευκολύνει την άνετη πε-
ριήγηση της ευρύτερης περιοχής
και την προσέγγιση του φαραγ-
γιού της Μύγιας.
Το μικρό οροπέδιο συχνά κατα-
κλύζεται από νερό σχηματίζον-
τας μικρές λίμνες με βατράχια,
ενώ λειτουργούν και διάφορες
καταβόθρες στο κεντρικό τμήμα

B8. Stefanas’
sinkholes

e role of water in sculpturing
and shaping the landscape of
Mount Psiloritis appears very
characteristically in one of the
most representative plateaus, that
of Stefana. It can easily be ap-
proached by the road leading to
Nida and it offers many opportu-
nities for both wandering around
and for visiting Migias’ gorge.
is small plateau is usually cov-
ered by small lakes that are
formed due to the argillaceous
soil where many amphibians
(such as frogs) live. Several sink-
holes occur in the centre and the
northern side, near the road,
from where water sinks into the
platy marble. Many wild flowers,
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Καταβόθρες – Sinkholes

Οι δολίνες στη
Στεφάνα –
Dolines at Stefana
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Β9.
Βάραθρο
Σκίνακα

Στη διαδρομή
από τα Πετραδο-
λάκια προς την
κορυφή του Σκί-
νακα υπάρχει ένα
από τα πιο εντυ-
πωσιακά και εύ-
κολα προσεγγί-
σημα βάραθρα
του Ψηλορείτη.
Το μικρό μονο-
πάτι που διασχί-
ζει δολομίτες και
ασβεστόλιθους
της «Τρίπολης» σε ένα τοπίο που
λίγο απέχει από το ερημικό, οδη-
γεί σε ένα ρηχό ρέμα και στη συ-
νέχεια στην είσοδο του βαρά-
θρου. Με βάθος 20 περίπου
μέτρων και διάμετρο περίπου 5
μέτρων το βάραθρο εντυπωσιάζει
με τα κατακόρυφα – και πολύ
επικίνδυνα - τοιχώματά του, την
πλούσια βλάστηση και τα πολλά
πουλιά που φιλοξενεί. Στον πυθ-
μένα του, που στη συνέχεια κα-
ταλήγει σε ένα πολύ στενό σπή-
λαιο, το χιόνι μπορεί να
διατηρηθεί μέχρι και τα μέσα του
καλοκαιριού.

B9. Skinakas’ pothole

Driving from Petradolakia to Ski-
nakas summit there is a great
chance to see a typical pothole of
the Psiloritis area very close up
indeed. A small trail crosses the
dolomitic and limestone “desert”
of “Tripolitsa” group, and
through a small stream, enters
into the pothole depression. e
pothole itself is about 20 meters
deep, ending in a very narrow
and inaccessible cave. e breath-
taking vertical sides of the pot-
hole host a great variety of plants
and nests, while snow can remain
at its bottom even in mid sum-
mer.

και στο βόρειο άκρο δίπλα στο
δρόμο, από τις οποίες το νερό
χάνεται στο εσωτερικό της Γης.
Στις διάφορες εποχές του χρόνου
ο επισκέπτης θα συναντήσει διά-
φορα αγριολούλουδα, όπως κρό-
κους (Crocus oreocreticus), κολ-
χικά (Colchicum cretense),
λεγκούζιες (Legousia sp) και
άλλα είδη της τοπικής χλωρίδας.
Από το μικρό μητάτο, με τη χα-
ρακτηριστική μάντρα για το άρ-
μεγμα, στα βόρεια του οροπεδίου
ένα μικρό μονοπάτι οδηγεί στο
μεγάλο πρίνο απ’ όπου μπορεί
κανείς να απολαύσει ένα πανό-
ραμα του βόρειου τμήματος του
πάρκου και τα δειλινά το ηλιοβα-
σίλεμα πίσω από το Ακρωτήρι
των Χανίων.

like crocuses (Crocus oreocreti-
cus), Cretan colchicums
(Colchicum cretense), and “Venus’
looking glass” (Legousia sp) and
other typical plants of the area
grow at different seasons.
From the small mitato located at
the north of the plateau, with the
typical yard for the milking of the
sheep, one can walk towards the
large Kermes Oak (Quercus coc-
cifera) of the area, where a mag-
nificent panorama of the north-
ern part of the Park awaits the
visitor as does a lovely sunset be-
hind the Akrotiri of Chania in
the evening.
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Λεγκούζιες – Legousia sp.

Το βάραθρο στο Σκίνακα – e pothole at Skinakas

Σημείο θέας στη Στεφάνα – View point at Stefana
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Β10. Δολίνες
στην Κουρούνα

Η Κουρούνα, μια κορυφή βόρεια
από την κεντρική βουνοκορφή
του Ψηλορείτη, σχηματίζεται από
τα τυπικά πλακώδη μάρμαρα, που
λόγω των οριζόντιων στρωμάτων
της μοιάζει σαν παιδική κατα-
σκευή από τουβλάκια. Το μεγάλο
της υψόμετρο εμποδίζει τη δεν-
δρώδη βλάστηση με αποτέλεσμα
να αναδεικνύονται όλες οι μορφές
της επιφανειακής διάλυσης που
δημιούργησε η καρστική αποσά-
θρωση. Πλήθος μικρών και μεγά-
λων δολινών σχηματίζονται με τη
μορφή κρατήρων, που μπορεί
όμως να θαυμάσει κανείς μόνο
από τις κορυφές του Ψηλορείτη ή
τμηματικά από το Λειβαδιώτικο ή
Ζωνιανό αόρι (βοσκοτόπι).

B10. dolines
in kourouna

Kourouna, a northern peak on
the central mountain range of
Psiloritis, is formed from conven-
tional platy marble, which be-
cause of the horizontal layers,
looks like a child’s pile of bricks.
Its great altitude prevents vegeta-
tion and this results in well
demonstrating all the forms of
karstic surface erosion. Many
small dolines have been formed
as craters, which can only be
viewed from the Psiloritis sum-
mit, or partly, from the Livadia
and Zoniana pasturelands.
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Οι δολίνες στην Κουρούνα – Dolines at Kourouna (© AKOMM)

Στο φαράγγι του
Αγίου Νικολάου -
Agios Nikolaos
gorge (© ΑΚΟΜΜ)
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και την πεδινή ζώνη, είναι το
όριο ή και η μείξη των βουνίσιων
οικοσυστημάτων με τα αντί-
στοιχα πεδινά.
Ειδικότερα, στο Φυσικό Πάρκο
του Ψηλορείτη, οι περιοχές αυτές
έχουν μια ακόμη ιδιαιτερότητα, εί-
ναι οι περιοχές που κρύβουν τα
μυστικά της ιστορίας των βουνών,
του τρόπου με τον οποίο αυτά δη-
μιουργήθηκαν και ξεχώρισαν από
τις γύρω πεδινές περιοχές. Στο
ανατολικό και νότιο τμήμα του
Ψηλορείτη, η ζώνη αυτή είναι
πάρα πολύ απότομη, αποτέλεσμα
των μεγάλων ρηγμάτων, που βύθι-
σαν πριν από μερικά εκατομμύρια
χρόνια τις πεδιάδες ανυψώνοντας
ταυτόχρονα τα βουνά. Επιπλέον,
εξαιτίας αυτών των ρηγμάτων
πολλά φαράγγια σκάβουν μέχρι
την «καρδιά» του το βουνό, δημι-
ουργώντας ταυτόχρονα διόδους
για την κρυφή του ενδοχώρα.

enchant the visitors. ese are the
boundary between the highlands
and lowlands, it is the transition
zone of the mountainous and
lowland ecosystems.
More specifically, in Psiloritis
Natural Park, these areas present
another peculiarity. ey are the
places that conceal the secret
story of the mountains, the
processes and the way in which
these have been formed and sep-
arated from the adjacent basins.
At the eastern and southern parts
of Psiloritis, this zone is very
steep as a result of the big faults,
which millions of years ago sank
down the present basins, simulta-
neously raising the mountains.
Additionally, as a result of these
faults many gorges have been
formed digging still deeper until
the very “heart” of the moun-

ΑΠO ΤΟ ΒΟΥΝO
ΣΤΟΝ ΚaΜΠΟ

Παντού, οι μεταβατικές ζώνες εί-
ναι το ίδιο ή περισσότερο εντυ-
πωσιακές από τις περιοχές που
χωρίζουν. Έτσι και οι ρίζες του
Ψηλορείτη κρατούν τη δική τους
μαγεία και τα δικά τους ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά που μαγεύουν
τον επισκέπτη. Είναι το όριο
ανάμεσα στα μεγάλα υψόμετρα

FROM MOunTain
TO THe PLain

Transitional zones are every-
where the same as or indeed even
more impressive than the areas
that they actually separate. e
same also happens with the
foothills of Psiloritis mountains
which have their own magic and
their own distinct features that
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Οι σάρες της Γέργερης – Scree at Gergeri
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πηγή μέσα σε εννέα ώρες (!), και
η άλλη τα γύρω βουνά. Το
μεγαλύτερο μέρος του νερού
προέρχεται από τις καταβόθρες
του Ψηλορείτη, απ’ όπου μέσω
υπόγειων ποταμών (σπηλαίων)
και σε μεγάλο βάθος καταλήγει
προς την πηγή. Εκεί ένα μεγάλο
ρήγμα, το ρήγμα Τυλίσου –
Κρουσώνα που οριοθετεί τον
Ψηλορείτη από την πεδιάδα του
Ηρακλείου, παγιδεύει το νερό
«αναγκάζοντάς» το να ανέβει
στην επιφάνεια, αναμεμειγμένο
ήδη με το θαλασσινό!
Η παροχή της πηγής κυμαίνεται
από 3 έως 40 κυβικά μέτρα το
δευτερόλεπτο (που σημαίνει
αρκετές εκατοντάδες

northeastern side of Psiloritis, a
few hundred meters far from the
sea and the city of Heraklion, and
it runs off the highest water quan-
tity in Crete directly into the sea!
e water of the spring is brackish
because somewhere quite deep it is
mixed with seawater.
Water resources come from two
areas. e Psiloritis mountains and
the surrounding plateaus from
where winter rainfall can reach the
spring in 9 hours (!), and also the
hills which are nearby. However,
the largest amount of water comes
from Psiloritis sinkholes and the
underground rivers (caves) and af-
ter a deep route arrives at the
spring. A big fault located at the
mountain side traps the already
brackish water forcing it to come

Παράλληλα, η ζώνη αυτή είναι το
σημείο στο οποίο συναντιούνται
διαχρονικά δύο από τις κύριες αν-
θρώπινες δραστηριότητες της πε-
ριοχής, η γεωργία και η κτηνοτρο-
φία. Έτσι, πάρα πολλοί οικισμοί
είναι κτισμένοι στη ρίζα αυτή του
βουνού εκμεταλλευόμενοι τα
βουνά και τον κάμπο. Αρκετοί
από αυτούς είναι ιδιαίτερα εντυ-
πωσιακοί και όμορφοι, γαντζωμέ-
νοι στο πλάι των απότομων γκρε-
μών.

tains, thus also creating the gates
to the secret mainland.
Furthermore, this is the place
where the two traditional human
activities, livestock raising and
agriculture meet. us, many vil-
lages are located at the foothills of
the mountains in order to take
advantage of both the mountain
and the basin. Many of these vil-
lages are impressively beautiful as
they are perched on the steep
cliffs.

C1.Πηγή Αλμυρού

Η πηγή του Αλμυρού θα
μπορούσε να είναι ο ορισμός του
παράδοξου. Μια πηγή στη
βορειοανατολική άκρη του
Ψηλορείτη, που απέχει μόλις
μερικές εκατοντάδες μέτρα από
τη θάλασσα και την πόλη του
Ηρακλείου, προσφέρει τη
μεγαλύτερη ποσότητα νερού της
Κρήτης, κατευθείαν στη
θάλασσα! Το νερό της είναι
υφάλμυρο επειδή κάπου βαθιά
στη γη ανακατεύεται με
θαλασσινό.
Δύο είναι οι χώροι τροφοδοσίας
της. Η οροσειρά του Ψηλορείτη
και τα οροπέδια του, όπως η
Νίδα, από όπου το νερό του
χειμώνα μπορεί να φτάσει στην

C1. almyros’ spring

Almyros spring can probably most
satisfactory explain the term para-
dox. is spring is located at the
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Ο υγρότοπος του Αλμυρού – Almyros wetland (© ΙNΣΠΕΕ – HISR)
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τρώματα της «Τρίπολης».
Η δολίνη έχει βάθος μερικών δε-
κάδων μέτρων, με τοιχώματα που
σε πολλά σημεία εμφανίζουν αρ-
νητική κλίση και έχει σχηματιστεί
από την κατάρρευση της οροφής
προϋπάρχοντος σπηλαίου. Σή-
μερα η πρόσβαση στο εσωτερικό
της είναι πανεύκολη μέσω ενός
μικρού μονοπατιού που αξίζει κα-
νείς να διασχίσει για να θαυμάσει
το μοναδικό αυτό φαι-
νόμενο. Το Βουλισμένο
Αλώνι χρησιμοποιείται
συχνά από την Ελλη-
νική Σπηλαιολογική
Εταιρία για εκμάθηση
τεχνικών κατάβασης με
σχοινιά.

even in some places with a nega-
tive inclination, which has been
formed by the collapse of a former
cave ceiling. e access to the inte-
rior is very easy through a small
trail which someone has to take in
order to admire this unique phe-
nomenon. e Voulismeni Aloni
is oen used by the Hellenic Spele-
ological Society in order to train
people in the techniques of de-
scending by rope.

C3. Φαράγγι Γωνιών

Το φαράγγι το Γωνιών αποτέ-
λεσε, όπως και πολλά άλλα, τη
μοναδική δίοδο από τα ΒΑ για
την πρόσβαση στην ενδοχώρα
του Ψηλορείτη. Ο βασικός δρό-
μος για τα χωριά του Μυλοποτά-
μου περνά μέσα από το φαράγγι
των Γωνιών με τα απόκρημνα
πρανή και τους γκρεμούς που κό-
βουν την ανάσα.

C3. Gonies’ Gorge

Gonies’ gorge serves, as do many
other gorges, in Crete as a gate to
the mainland of Psiloritis Moun-

εκατομμύρια
κυβικά το
χρόνο!). Στην
έξοδό του έχει
σχηματιστεί μια
μικρή τεχνητή
λίμνη από την
οποία ξεκινά το
ομώνυμο ποτάμι που καταλήγει
στη θάλασσα. Είναι
αξιοσημείωτο ότι την αρχή της
άνοιξης, που η πηγή έχει τη
μέγιστη παροχή της, το νερό
είναι σχεδόν πόσιμο.
Στον υγροβιότοπο του Αλμυρού
μπορεί κανείς να συναντήσει,
ανάλογα την εποχή, πλήθος
πουλιών, όπως και συστάδες του
χαρακτηριστικού φοίνικα του
Θεόφραστου (Phoenix
theophrasti) που υπάρχει μόνο
στην Κρήτη και σε μια τοποθεσία
στη ΝΑ Τουρκία.

out from the spring.
e water supply ranges from 3 till
40 cubic meters per second
(meaning several hundreds of mil-
lion cubic meters per year!). A
small artificial lake is formed
around the spring from where a
small stream ends up in the sea. It
is however, remarkable that at the
beginning of spring when the sup-
ply is the maximum, water is al-
most potable!
At the wetland of Almyros many
birds can be observed all year
round, as well as the eophrastus’
palm tree (Phoenix theophrasti)
which only exists in Crete and in
an area in the southeast Turkey.

C2. Βουλισμένο Αλώνι

Βούλισμα στην Κρήτη σημαίνει
βύθισμα και Βουλισμένο Αλώνι
σημαίνει ακριβώς ένα βυθισμένο
αλώνι. Μόνο που δεν πρόκειται
για πραγματικό αλώνι, αλλά για
μια πλήρως κυκλική δολίνη με τη
μορφή κρατήρα που υπάρχει δί-
πλα στην παλιά εθνική οδό Ηρα-
κλείου – Ρεθύμνου μέσα σε πε-

C2. Voulismeno aloni

Voulisma in Crete means a depres-
sion and Voulismeno Aloni means
a threshing floor in a depression.
In this case it is not actually a
threshing floor but a circular do-
line, like a crater near the old na-
tional road Heraklion – Rethim-
non.
e doline is several dozens of me-
ters deep, with vertical sides or
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Η πηγή του Αλμυρού – Almyros’ spring

Το Βουλισμένο Αλώνι – Voulismeno Aloni

Το φαράγγι των Γωνιών – Gonies’ gorge
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Μια χαρακτηριστική οριζόντια
γραμμή πάνω στην πλαγιά του
βουνού, που φαίνεται από τη
διαφορά της βλάστησης και του
αναγλύφου, οριοθετεί τα
πετρώματα των «Πλακωδών
ασβεστολίθων» από τα
πετρώματα της «Τρίπολης» που τα
σκεπάζουν. Ενδιάμεσα, υπάρχουν
σε διάφορες θέσεις, μικροί φακοί
από σχιστόλιθους των «Φυλλιτών
– χαλαζιτών».
Η σημασία της ύπαρξης του
ρήγματος Τυλίσου – Κρουσώνα
για όλη την περιοχή είναι μεγάλη.
Το ρήγμα αυτό και τα παράλληλά
του λειτουργούν σαν φράγματα
προς το υπόγειο νερό που
κατεβαίνει υπόγεια από τα βουνά,
δημιουργώντας έτσι υπόγειες
δεξαμενές. Από αυτές μέσω
γεωτρήσεων υδροδοτείται το
Ηράκλειο και πολλοί οικισμοί.

A characteristic horizontal line
on the slope traced by the vegeta-
tion and relief difference sepa-
rates the “Plattenkalk” rocks from
the covering rocks of the
“Tripolitsa”. In between the two,
small lenses of “Phyllite –
Quartzite” rocks occur in places.
e “Tylissos- Kroussonas” fault
is of great hydro-geological im-
portance for the broader area.
e fault and those parallel to it,
act as dams to the underground
water which comes from the
mountain, thus forming under-
ground water tanks. rough wa-
ter drillings Heraklion and many
other villages fulfill their water
needs.

C5. Πίτες της Γριάς

Ο πιο αξιοπερίεργος γεώτοπος
του Ψηλορείτη είναι σίγουρα οι
«Πίτες της Γριάς» στην περιοχή
του χωριού Πρινιάς. Στο βάθος
μιας ρεματιάς υπάρχουν μεγάλες,
κυκλικές και πλακουτσωτές μορ-
φές βράχων με μια χαρακτηρι-
στική αυλακιά κατά μήκος της
περιμέτρου, που οι ντόπιοι ονο-
μάζουν «πίτες ή ψωμιά της
Γριάς».
Ο άσπρος νεογενής ασβεστόλι-
θος (6-7 εκατ. χρόνων) με πλή-
θος απολιθωμάτων αχινών και δι-
θύρων, έχει κατρακυλήσει από

C5. Grandma’s pies

e most peculiar geotope of
Psiloritis Natural Park are
“Grandma’s pies” in the area of
Prinias village. In a valley are to
be found big circular and flat
rocks with a characteristic groove
along their perimeter. e locals
call these rocks “Grandma’s pies”
or “loaves”.
e white neogene limestone (6 –
7 mil. years old) with abundant
sea urchin and bivalve fossils has
been detached and has slipped

Το φαράγγι αναπτύσσεται μέσα
στους ασβεστόλιθους της «Τρί-
πολης», ξεκινώντας από το
ρήγμα Τυλίσου – Κρουσώνα, που
οριοθετεί την εύφορη πεδινή με
την ορεινή ζώνη και καταλήγει
στην κοιλάδα του Σκλαβόκαμ-
που με τη Μινωική έπαυλη.

tains from the northeast. e main
road to the Mylopotamos villages
passes through the gorge with the
breathtaking steep sides and cliffs.
e gorge has been formed on the
“Tripolitsa” limestone, starting
from the “Tylissos – Kroussonas”
fault and ending at the Sklavokam-
pos valley, where the ruins of a Mi-
noan rural villa exist.

C4. Ρήγματα
του Κρουσώνα

Ο Κρουσώνας, ένα από τα
μεγαλύτερα χωριά της ανατολικής
ρίζας του Ψηλορείτη είναι
κτισμένος ανάμεσα σε παλιά
ρήγματα. Πέρα από το
εντυπωσιακό ρήγμα Τυλίσου –
Κρουσώνα που οριοθετεί το
βουνό από τον κάμπο του
Ηρακλείου και κάποια μικρότερα
παράλληλα ως προς αυτό, υπάρχει
και το Κρητικό Ρήγμα Απόσπασης
που δεσπόζει πάνω από τον
οικισμό.

C4. krousonas’
faults

Kroussonas is one of the largest
villages of the Psiloritis foothills,
built in between several old
faults. In addition to the impres-
sive “Tylissos – Kroussonas” fault
that delimits the mountain from
the basin and some others which
are parallel to that, there also ex-
ists the Cretan Detachment fault
which is located over the settle-
ment.
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Τα ρήγματα του Κρουσώνα – Kroussonas’ faults
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C6. Οι εβαπορίτες
του Μεσηνίου

Οι εβαπορίτες είναι πετρώματα
που συνήθως αποτυπώνουν κρίσι-
μες περιβαλλοντικές αλλαγές της
γήινης ιστορίας. Είναι πετρώματα
που σχηματίζονται από την εξά-
τμιση του θαλασσινού νερού και
αποτελούνται από στρώματα γύ-
ψου, ορυκτού αλατιού και ανυ-
δρίτη.
Οι εβαπορίτες που βρίσκονται
γύρω από την Αγία Βαρβάρα
σχηματίστηκαν πριν από πέντε
περίπου εκατομμύρια χρόνια, σε
μια περίοδο που ονο-
μάζεται Μεσήνιο.
Τότε για διάφορες γε-
ωλογικές, πλανητικές
και περιβαλλοντικές
αιτίες το νερό της
Μεσογείου εξατμί-
στηκε αρκετές φορές.
Το κλίμα έγινε πολύ
ακραίο επηρεάζοντας
δραματικά τη ζωή
στην ευρύτερη περιοχή. Η εξά-
τμιση του θαλασσινού νερού
άφησε πίσω της τεράστιες αποθέ-
σεις εβαποριτών, που καλύπτουν
πολλά νησιά της Μεσογείου,
αλλά και το σημερινό της πυθ-
μένα.
Τα στρώματα αυτά που πριν από
5 εκατομμύρια χρόνια ήταν ο βυ-
θός της Μεσογείου, σήμερα βρί-
σκονται στα 500 μέτρα υψόμετρο
φανερώνοντας τον έντονο ρυθμό
ανύψωσης της Κρήτης.

C6. Messinian
evaporites

e evaporites are usually rocks
which have recorded critical peri-
ods of the Earth’s history. ey are
formed by the evaporation of the
sea and comprise gypsum, min-
eral salt and anhydrite.
e evaporites located around
Agia Varvara village were formed
about 5 million years ago during a
period named Messinian. It is a
period during which the Mediter-
ranean was repeatedly evaporated
as a result of geological, astronom-

ical and other environmental rea-
sons. e climate became dramat-
ically very dry, affecting life in the
surrounding areas. e evapora-
tion of the sea created huge
amounts of evaporates found all
around the Mediterranean.
ese rocks occur in Agia Varvara
at a height of about 500 meters,
while 5 million years ago they
were the sea bottom, giving thus
the rate of the rapid rising of some
parts of Crete.

την κορυφή του λόφου Πατέλα,
όπου υπάρχουν και τα ερείπια της
Μινωικής πόλης της Ριζηνίας. Τα
τεράστια σε μέγεθος κομμάτια
του ασβεστόλιθου διαλύονται με
τον καιρό από το νερό και στρογ-
γυλοποιούνται. Παράλληλα
επειδή τις περισσότερες φορές
αποτελούνται από δύο στρώματα
ασβεστόλιθου, το νερό διαλύει το
πέτρωμα παράλληλα με τη διαχω-
ριστική επιφάνεια, σχηματίζοντας
την αυλακιά.
Η πρόσβαση στο χώρο είναι πολύ
εύκολη μέσω της επαρχιακής οδού
Ηρακλείου – Μοιρών, απ’ όπου
πολλοί αγροτικοί δρόμοι οδηγούν
μέσα από όμορφα τοπία με πυκνή
βλάστηση, στις «πίτες», στη Ριζη-
νία ή στο Χάρακα, το μεγάλο
ασβεστολιθικό βράχο με τα κατα-
κόρυφα στρώματα που δεσπόζει
στη μέση της ρεματιάς.

down from the adjacent Patela
hill. ere also exist the ruins of
the Minoan town of Rizhinia.
e large limestone blocks are
dissolved by rain water thus tak-
ing a circular shape. Also, be-
cause these limestone blocks have
two layers the water dissolves
them more along the line of con-
tact thus forming the perimetri-
cal groove.
e access to the site is through
the Heraklion – Mires road and
through many secondary dirt
roads which pass through beauti-
ful landscapes leading to the
“Pies” or to the nearby Charakas,
the vertical limestone rock that
dominates in the middle of the
valley.
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Οι «Πίτες της Γριάς» - “Grandmas’ pies”

Αγιος Παντελεήμονας στην Πατέλα –
Agios Panteleimonas at Patela

Οι γύψοι της Αγίας Βαρβάρας – Agia Varvara gypsum

Τοπίο στις «Πίτες της Γριάς» - Landscape
at “Grandmas’ pies”
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φτάσει στη θάλασσα,
αναγκάζοντάς το όμως εδώ,
λόγω και της ύπαρξης πολλών
αδιαπέρατων ιζημάτων, να ανέβει
στην επιφάνεια και να σχηματίσει
μεγάλες πηγές.
Μέσα στη Γέργερη αλλά και
στους γύρω οικισμούς υπήρχαν
πολλές βρύσες και νερόμυλοι
που σήμερα έχουν αναστηλωθεί
και αποτελούν μέρος των
«δρόμων του νερού». Επίσης στη
Γέργερη λειτουργεί στα πλαίσια
του εκεί Γυμνασίου ένα μικρό,
αλλά πολύ ενημερωτικό τοπικό
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.

In the same way that the Tyllisos
- Kroussonas fault traps the un-
derground water before it reaches
the sea, so does the Gergeri fault
forcing it, here too, because of the
presence of many impermeable
sediments, to come to the surface
and to form large springs.
In the village of Gergeri but also
in the nearby settlements many
fountains and watermills existed
in the past, which have now been
renovated and which participate
in a trail called “water routes”.
Furthermore, in Gergeri, a small,
but very informative local Natu-
ral History Museum, is to be
found at the local high school

C7. Το ρήγμα
της Γέργερης

Η Γέργερη είναι ένα ακόμη
κεφαλοχώρι που δεσπόζει στη
νότια ρίζα του Ψηλορείτη. Πάνω
από αυτήν ξεκινούν οι
εντυπωσιακοί και απόκρημνοι
γκρεμοί που οριοθετούν τις
νότιες πλαγιές του Ψηλορείτη. Η
αιτία είναι και πάλι ένα μεγάλο
ρήγμα που βύθισε την περιοχή
της Γέργερης και παράλληλα
ανύψωσε τον Ψηλορείτη.
Εντυπωσιακές σάρες με
κοκκινωπά χαλίκια και άμμο
σκεπάζουν τα πρανή του βουνού,
στα οποία σκαρφαλώνει ο
δρόμος που οδηγεί στο δάσος
του Ρούβα.
Με τον ίδιο τρόπο, όπως το
ρήγμα Τυλίσου – Κρουσώνα, το
ρήγμα της Γέργερης εμποδίζει το
υπόγειο νερό του Ψηλορείτη να

C7. Gergeri
fault

Gergeri is a large village on the
southern slopes of Psiloritis
mountain. Over the village are to
be found big and impressive cliffs
which delimit the Psiloritis
mountain from the Messara
basin. Again the reason is a big
fault which sank down the Gerg-
eri area and rose up the moun-
tains. Along the road which
drives up to the Rouvas forest are
to be found fascinating screes
with reddish breccias and sand
that cover the slopes.
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Τα ρήγματα της Γέργερης –
e faults at Gergeri

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γέργερης –
Gergeri natural history museum

Υπαίθρια ζωγραφική στη Γέργερη - Public
paintings in Gergeri
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C8. Πηγές του Ζαρού

Στην ίδια ζώνη του ρήγματος της
Γέργερης –Καμαρών
σχηματίζονται μερικές από τις
μεγαλύτερες πηγές νερού στην
Κρήτη, αυτές του Ζαρού. Στην
περιοχή Βότομος μέρος των
πηγών δημιουργεί μια τεχνητή
λίμνη που δένει αρμονικά με την
αγριάδα του ασβεστολιθικού
τοπίου και χρησιμοποιείται για
αναψυχή. Από τη λίμνη ξεκινά το
όμορφο μονοπάτι (E4) που μέσα
από το φαράγγι του Αγίου
Νικολάου καταλήγει στο δάσος
του Ρούβα.
Στις πηγές αυτές οφείλεται ένα
από τα πιο όμορφα και εύφορα
τοπία της Κρήτης, αυτό της
περιοχής του Ζαρού και από αυτές
υδροδοτείται το καινούριο
φράγμα της Φανερωμένης.

C8. Zaro’s springs

At the same Gergeri – Kamares
fault zone also appear some of the
biggest springs of Crete, the
Zaros springs. In the area of Vo-
tomos some of the springs form a
small artificial lake perfectly
adapted to the environment and
the rough limestone landscape,
which is used for recreation ac-
tivities. A small hiking trail (E4)
starts from the lake, and through
the Agios Nikolaos gorge, leads
to Rouvas forest.
It is because of these springs that
one of the nicest and most fertile
areas of Crete has developed. Wa-
ter from the springs fills the
newly constructed Phaneromeni
dam.
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Η λίμνη του Βότομου – Votomos’ lake (© AKOMM)

Το δάσος του Ρούβα
και το φαράγγι του
Αγίου Νικολάου -
Rouvas’ forest and
Agios Nikolaos
gorge
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δέντρο που ζει αποκλειστικά
στην Κρήτη και πουθενά αλλού.
Στο δάσος φύεται ακόμη μια από
τις πιο σπάνιες ορχιδέες του
νησιού το κρητικό κεφαλάνθηρο
(Cephalanthera cuculata) και
βρίσκει καταφύγιο ο κρητικός
αγριόγατος (Felis silvestris creti-
cus). Παράλληλα, είναι μια από
τις πιο όμορφες και
χαρακτηριστικές γωνιές του
νησιού, με το εκκλησάκι του Αι
Γιάννη και τις γύρω πηγές. Η
εμφάνιση και εδώ του
μεταφλύσχη των «Πλακωδών
ασβεστολίθων» κάτω από τα
πετρώματα της «Τρίπολης» είναι
καταλυτική για τις πηγές.
Από τη νότια άκρη του δάσους
ξεκινά το ορειβατικό μονοπάτι
Ε4 που διασχίζει το φαράγγι του
Αγίου Νικολάου. Μέσα από την
κατάφυτη αρχικά ρεματιά, τα
στενά περάσματα στη συνέχεια
και την έξοδο στη νότια πλαγιά
του Ψηλορείτη, το μονοπάτι
καταλήγει στη λίμνη του
Βότομου στο Ζαρό.

forest also exists a rare orchid the
Cretan Cephalanthera (Cephalan-
thera cuculata) and also the Cre-
tan Wild cat (Felis silvestris creti-
cus). One the other hand, Rouvas
forest is one of the most beautiful
and picturesque places of Crete,
with the scenic chapel of Agios
Ioannis and the small springs. It
is again the presence of the “Plat-
tenkalk” metaflysch under the
“Tripolitsa” rocks, which forms
most of these springs.
At the southern end of the forest
the E4 hiking trail begins for the
small but impressive Agios Niko-
laos gorge. e trail wanders
through the tree covered valley,
the narrow gorge and the steep
cliffs to end at the Votomos lake
in Zaros.

C9. Δάσος Ρούβα,
Φαράγγι Αγ. Νικολάου

Το δάσος του Ρούβα
αναπτύσσεται σε ένα βύθισμα -
μικρό οροπέδιο στα νότια της
οροσειράς του Ψηλορείτη. Η
πρόσβαση στο δάσος γίνεται από
διάφορα σημεία: από τη Γέργερη
μέσω βατού αγροτικού δρόμου,
από το Σκίνακα μέσω και πάλι
αγροτικής οδού και από τη λίμνη
του Βότομου στο Ζαρό, μέσω του
ορειβατικού μονοπατιού Ε4 και
του φαραγγιού του Αγίου
Νικολάου.
Οι ιδιαιτερότητες του δάσους
είναι πολλές. Είναι καταρχήν μια
περιοχή όπου υπάρχουν μεγάλες
συστάδες πρίνου (Quercus coc-
cifera). Στο βόρειο άκρο του
υπάρχουν μερικά από τα λιγοστά
δέντρα ανέγνωρου ή αμπελιτσιάς
(Zelkova abelicea), το μόνο

C9. Rouvas’ forest,
agios nikolaos’ gorge

Rouvas forest develops in a small
–depression – plateau at the
southern part of Psiloritis moun-
tain. One can approach the forest
either from Gergeri village
through the forest road, or from
the Skinakas area again through a
forest road or even from the Vo-
tomos lake and the Agios Niko-
laos gorge through the hiking
trail E4.
e forest is important for many
reasons. It is a place where large
concentrations of Kermes Oak
trees (Quercus coccifera) are to be
found. At the northern side of the
plateau grow some of the few
trees of the Cretan Zelkova
(Zelkova abelicea), a very rare tree
which lives only in Crete. In the
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Το δάσος του Ρούβα – Rouvas’ forest

Απολιθώματα γαστερόποδων – Gastropod fossils

Στο φαράγγι του Αγίου Νικολάου –Agios
Nikolaos’ gorge
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το άλλο όμοιο με ψάρι.
Αποτέλεσμα οι βάσεις για το μύθο
των σειρήνων…

the lower part to fish, giving rise
to the myth of the sirens…

C11. Φαράγγι
των Βοριζίων

Ένα ιδιαίτερα όμορφο και
εντυπωσιακό φαράγγι του
Ψηλορείτη είναι αυτό των
Βοριζίων που ξεκινά λίγο έξω από
τον ομώνυμο οικισμό. Η είσοδος
του φαραγγιού βρίσκεται πάνω
στο μεγάλο ρήγμα Γέργερης –
Καμαρών που έχει
καταθρυμματίσει σε μεγάλο βάθος
τα πετρώματα της «Τρίπολης».
Στην αρχή το φαράγγι είναι

C11. Vorizia
gorge

A very impressive and imposing
gorge starts near Vorizia village
on the southern flanks of Psilori-
tis mountain. e entrance of the
gorge is on the large Gergeri –
Kamares fault zone which has
fragmented the rocks of the
“Tripolitsa” group at a great
depth.
e gorge is very steep at the be-

C10. Τα απολιθώματα
Σειρήνιων

Μέσα στα Μειοκαινικά ιζήματα (9
– 5 εκατ. χρόνων) της περιοχής
Γέργερης – Πανασού έχουν
ανασκαφεί τα τελευταία χρόνια
από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
Κρήτης οστά (σπόνδυλοι, πλευρές
και δόντια) από ένα αρκετά
παράξενο, θαλάσσιο θηλαστικό.
Πρόκειται για τα απολιθώματα
Σειρήνιων, των θαλάσσιων
αγελάδων που ζούσαν πριν από
6 – 7 εκατομμύρια χρόνια στα
ζεστά νερά της περιοχής.
Πριν την ανακάλυψη στη
δυτική Μεσόγειο ενός
πλήρους σκελετού και
του κρανίου του ζώου,
πολλοί θεωρούσαν το
σκελετό κατά το άνω
μισό όμοιο με
άνθρωπο και κατά

C10. Sirenia
fossils

During the last years, within the
Miocene period (9 – 5 mil. years
ago) sediments of the Gergeri
and Panassos area, the Natural
History Museum of Crete has
been excavating fossils (teeth,
vertebra and ribs) of a very
strange sea – mammal. ese be-
long to the Sirenia, the sea cows
which lived in the warm sea wa-
ters of the area 6 – 7 million years

ago.
Before the discovery in the

western Mediterranean of
the full skeleton and the
skull of the animal, many

were attributing the upper
part of the skeleton to
the human body and
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Οι ψαμμίτες στον Πανασό – Sandstone at Panassos

Το φαράγγι των Βοριζίων – Vorizia gorge

Σκελετός σειρήνιου στη Γαλλία – Sirenian skeleton in France

Σπόνδυλος σειρήνιου -
Sirenian vertebra
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ΓΚΡΕΜΟi ΤΟΥ ΑΜΑΡiΟΥ

Το Αμάρι είναι μια από τις πιο
όμορφες κοιλάδες της Κρήτης,
που εξαιτίας της φύσης των πε-
τρωμάτων και της γεωγραφικής
της θέσης το νερό είναι άφθονο
και μαζί και η ζωή. Τοποθετημένο
στα δυτικά του Ψηλορείτη δέχε-
ται μεγάλες ποσότητες βροχο-
πτώσεων και μερικές φορές χιο-
νιού, που σχηματίζουν μικρά
ρέματα και τελικά τον Πλατύ
Ποταμό έναν από τους σημαντι-
κότερους της Κρήτης που εκβά-
λει στο Λιβυκό Πέλαγος. Αυτός
ήταν και ο πλούτος που παλιό-
τερα βοήθησε όλα τα χωριά της
περιοχή να ακμάσουν.
Σήμερα, λόγω της δυσκολίας
πρόσβασης το Αμάρι υστερεί σε
τουριστική ανάπτυξη, υπερτερεί
όμως στον πλούτο και την αμό-
λυντη ομορφιά της φύσης και του
πολιτισμού του. Η ποικιλία των

aMaRi CLiFFS

e Amari is one of the nicest
valleys of Crete attributing its
beauty to its geographical posi-
tion and special rock types that
host abundant water and life. Lo-
cated west of Psiloritis it receives
plenty of rain and sometimes
snow, which form small streams
and finally the Platis river, one of
the largest in Crete running off
into the Libyan sea. ese fea-
tures have helped the villages of
the valley to gain wealth and
power in the past.
Nowadays the Amari is behind in
touristic development in respect
to the rest of Crete as a result of
its far distance from the coast,
but it is ahead however in the
wealth and pure beauty of its en-
vironment and culture. e vari-
ety of rock types is not high. e

αρκετά απότομο με μικρούς
καταρράκτες και κατακόρυφα
πρανή στον κατακερματισμένο
ασβεστόλιθο, σύντομα όμως
ανοίγει διασχίζοντας μια περιοχή
με μεγάλους πρίνους και πλούσια
χλωρίδα στην οποία μπορεί να
συναντήσει πολλά ενδημικά φυτά
της Κρήτης όπως ο δίκταμος (Ori-
ganum dictamnus) ή η
πετρομάρουλα (Petromarula pin-
nata). Η συνέχεια μπορεί να
οδηγήσει τον έμπειρο περιπατητή
ψηλά στο οροπέδιο της Νίδας.

ginning with small waterfalls
coming from the brecciated steep
limestone cliffs, but it soon suffi-
ciently widens into a nice valley
with Kermes Oaks and rich flora
with many endemic plants of
Crete like the Cretan Dittany or
“erontas” (Origanum dictamnus),
or the Rock Lettuce (Petromarula
pinnata). Continuing up the val-
ley an experienced traveler can
reach the Nida plateau up on the
mountains.

C12. Φαράγγι Καμαρών

Το φαράγγι των Καμαρών που
αναπτύσσεται όπως και το γειτο-
νικό των Βοριζίων σε πετρώματα
της «Τρίπολης» ξεκινά λίγο πιο δυ-
τικά από τον ομώνυμο οικισμό για
να καταλήξει ψηλά στο Καμα-
ραϊκό σπήλαιο.
Είναι πολύ πιο άγριο και εντυπω-
σιακό στην είσοδό του και το μο-
νοπάτι που το διασχίζει «αναγκά-
ζεται» να ακολουθεί για ένα
μεγάλο τμήμα τα χαρακτηριστικά
πέτρινα σκαλοπάτια.
Από μακριά το φα-
ράγγι φαίνεται σαν
μια ρωγμή στην
ασβεστολιθική πλα-
γιά του βουνού και
είναι το μεγαλύτερο
από άλλα τρία που
υπάρχουν στην ευ-
ρύτερη περιοχή.

C12. kamares gorge

Like the nearby Vorizia gorge, the
Kamares gorge develops within
rocks of the “Tripolitsa” group a
little west of the village of Ka-
mares. e gorge leads aer some
climbing to the famous Kamares
cave.
Αt its entrance the gorge is almost
inaccessible and very rough so that
the trail running through the
gorge is for a large part following
the rocky stairs made for that rea-

son. From a distance
the gorge appears like
a crack in the lime-
stone wall and is
larger than three oth-
ers which also exist in
the nearby area.
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Το φαράγγι των Καμαρών –
Kamares’ gorge

PSILORITIS_BIBLIO:Layout 1  10/1/08  9:46 AM  Page 108



γεωλογικών σχηματισμών του
δεν είναι μεγάλη, καθώς κυριαρ-
χούν τα ανθρακικά πετρώματα
της «Τρίπολης», πετρώματα του
φλύσχη της «Πίνδου» και πολύ
νεότερα ιζήματα. Το εντυπωσια-
κότερο όμως στοιχείο της περιο-
χής είναι οι θεόρατοι και κατακό-
ρυφοι γκρεμοί που ξεκινούν
αμέσως σχεδόν από τις ψηλές κο-
ρυφές του Ψηλορείτη για να κα-
ταλήξουν στη λεκάνη.
Τα ρήγματα, αν και λιγότερο εμ-
φανή από την περιοχή Καμαρών
- Γέργερης έχουν παίξει και εδώ
τον ίδιο ρόλο στη βύθιση των λε-
κανών και στην ανύψωση των
βουνών. Η μεγάλη όμως αντί-
θεση ανάμεσα στην αγριάδα και
τραχύτητα των γκρεμών και της

ορεινής ζώνης και στη γαλήνη
και ισορροπία της κοιλά-
δας είναι τα στοιχεία που

κάνουν το Αμάρι
αλησμόνητο.

rocks occurring belong to the
“Tripolitsa” carbonates, the flysch
of “Pindos” and younger sedi-
ments. e most outstanding fea-
ture of the area is the huge verti-
cal cliffs starting almost from the
peaks of Psiloritis and which end
in the valley.
Faults, although not as obvious as
those in the Kamares and Gergeri
areas, have also sculptured the
landscape rising up the mountain
and sinking the basin. However,
the high contrast between the
roughness and the wildness of the
cliffs and the mountainous area,
and the calm and balance of the
valley are those features that
make the Amari unforgettable.
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Το φαράγγι των
Πλατανίων -
Gorge at Platania

Οι γκρεμοί του Αμαρίου και η πτυχή του Ψηλορείτη – Amari cliffs and Psiloritis’ fold

Ανεμώνες στο Αμάρι - Anemones at Amari

Τα “καλά
ματάκια” (Orchis
papillonacea) –
Orchid (Orchis
papillonacea)
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διατηρούνται υπολείμματα μιας
παλιάς ακτογραμμής, με χαλίκια
και άμμους σε ένα υψόμετρο
περίπου 600 μέτρων.
Απολιθώματα που
βρίσκονται μέσα σε
αυτά τα πετρώματα
(αχινοί και δίθυρα)
φανερώνουν ότι
πριν από 6-7
εκατομμύρια χρόνια
στο σημείο αυτό
βρισκόταν η
ακτογραμμή της
Μειοκαινικής
Κρήτης.

(Sea urchin) and bivalves show
that 6-7 million years ago the
Miocene coastline was extending
until that place.

d1. Ακτογραμμές του
Φουρφουρά

Ο Φουρφουράς είναι ένα όμορφο
χωριό στη ρίζα του Ψηλορείτη με
απότομους γκρεμούς να ξεκινούν
λίγο μετά τα σπίτια
καταλήγοντας σχεδόν κάτω από
την κορυφή του βουνού.
Ανατολικότερα από τον οικισμό

d1. Coastlines of
Fourfouras

Fourfouras is a nice traditional
village in the foothills of Psiloritis
mountain with impressive cliffs
hanging over the houses. Just east
from the village at an altitude of
600 meters exist conglomerates
and sand as remnants of an old
coastline. Fossils of Clypeaster
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Παλιός ανεμόμυλος στο Φουρφουρά – Old windmill at Fourfouras

Η ακτογραμμή του Φουρφουρά – Fourfouras’ coastline

Απολίθωμα αχινού –
Sea urchin fossil
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d2. Σχηματισμός της
Παντάνασας

Τα κοκκινωπά χαλαρά ιζήματα
που βρίσκονται στην περιοχή
γύρω από τον οικισμό
Παντάνασσα είναι από τα λίγα
πετρώματα που ως ιζήματα
σχηματίστηκαν πάνω στην ξηρά
της Κρήτης πριν από 12 – 8
εκατομμύρια χρόνια.
Αποτελούνται από χαλαρές
άμμους, κροκαλοπαγή, και
αργίλους με λεπτά στρώματα
λιγνιτών στην κορυφή, που
αναφέρονται ως σχηματισμός
Παντάνασσας.
Η πληθώρα των δεδομένων που
αντλήθηκαν από αυτά βοήθησαν
και βοηθούν να κατανοήσουμε
τη μακρινή αυτή περίοδο που η
Κρήτη άρχισε να αποκόπτεται
από την Αιγηίδα και να
σχηματίζεται σαν νησί.
Λίγο δυτικότερα βρίσκεται το
φαράγγι της Πατσού. Ένα από τα
ομορφότερα φαράγγια της
Κρήτης με πολλά νερά και
οργιώδη βλάστηση. Σε
σπηλαίωση στο εσωτερικό του
γινόταν από τους Μινωικούς
χρόνους η λατρεία του Κραναίου
Ερμή ενώ σήμερα έχει κτιστεί ο
σπηλαιώδης ναός του Αγίου
Αντωνίου.

d2. Pantanassa
formation

e reddish loose sediments oc-
curring around the Pantanassa vil-
lage are of the few which were de-
posited as sediments on the land of
Crete 12 – 8 million years ago.
ey consist of loose sand, con-
glomerates, clay and thin layers of
lignite on top, and are referred to
as the Pantanassa formation.
e plethora of the data collected
from these rocks have helped us,
and continue to help us, to under-
stand this distant period when
Crete started to become separated
from Aegais and began to form the
shape of an island.
e beautiful gorge of Patsos oc-
curs west of Pantanassa. It is one of
the nicest gorges of Crete with lots
of water and rich vegetation. A
small cavity in the heart of the
gorge was used during Minoan
times for worshipping Kranaios
Hermes, and continues in use to-
day as a cave-chapel for Agios An-
tonios.
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Το φαράγγι της
Πατσού -
Patsos’ gorge

Ο Άγιος Αντώνιος στην Πατσό – Agios
Antonios in Patsos
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d3. Φαράγγι Πλατανίων

Το φαράγγι που βρίσκεται λίγο
βόρεια από τον ομώνυμο οικισμό
είναι κάπως διαφορετικό από τα
υπόλοιπα φαράγγια της Κρήτης.
Αναπτύσσεται αρχικά σαν μια
ανοικτή ρεματιά μέσα σε χαλαρά
Μειοκαινικά πετρώματα και στη
συνέχεια σχηματίζει ένα μικρό σε
μήκος αλλά πολύ απότομο και
στενό φαράγγι στους ασβεστόλι-
θους της «Τρίπολης» για να κα-
ταλήξει σε μια μεγάλη και ανοι-
κτή λαγκαδιά με πετρώματα του
φλύσχη της ίδιας ομάδας.
Ένα πολύ όμορφο μονοπάτι ανη-
φορίζει από τον οικισμό προς τα
βόρεια πρανή του φαραγγιού
όπου ο επισκέπτης μπορεί να
θαυμάσει διάφορα αγριολού-
λουδα (ορχιδέες, καμπανούλες
κ.ά.), παλιούς ελαιώνες με αιωνό-
βια ελαιόδεντρα και το εντυπω-

d3. Platania gorge

e gorge of Platania, located
north of the Platania village, is
rather different from the other
Cretan gorges. At its entrance, it
develops as a wide valley due to
the loose Miocene rocks, but
gradually as it gets within the
limestone of “Tripolitsa” it turns
into a very steep and narrow
gorge ending upwards in a wide
valley again, where flysch rocks
of the same group appear.
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Kατακόρυφοι
γκρεμοί στα
Πλατάνια – Vertical
cliffs at Platania

Το φαράγγι των Πλατανίων – Platania
gorge

Πέτρινη γέφυρα – Stone bridge
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d4. Τα πηγάδια
του Τσικαλά

Πάνω από τους γκρεμούς της Βι-
σταγής εμφανίζεται η επαφή των
πετρωμάτων των «Πλακωδών
ασβεστολίθων» με τα πετρώματα
της «Τρίπολης» που όπως σε όλη
την Κρήτη είναι το Κρητικό
Ρήγμα Απόσπασης. Το ρήγμα
αυτό συνέθλιψε τα πετρώματα σε
μια αρκετά φαρδιά ζώνη με απο-
τέλεσμα το νερό να μπορεί να
παραμείνει εκεί περισσότερο
χρόνο. Σε διάφορα σημεία, όπως
στα «πηγάδια του Τσικαλά»
ανοίχθηκαν πηγάδια απ’ όπου
μπορούσε να εξοικονομηθεί το
νερό για τις ανάγκες της κτηνο-
τροφίας αλλά και των ορεινών
καλλιεργειών της περιοχής.

d4. Tsikalas’
wells

Over the steep cliffs of Vistagi the
Cretan Detachment fault appears
again separating the rocks of
“Plattenkalk” from those of the
“Tripolitsa” group. is fault has
fragmented the rocks in the area
forming a wide zone where water
can intrude and remain for a long
time. Several wells, such as the
“Tsikalas’ wells”, have been drilled
in this zone to get the quantities
necessary for the raising of live-
stock and for mountainous culti-
vations of the area.

σιακό θέαμα της κοιλάδας που
Αμαρίου που προσφέρεται από
ψηλά. Η είσοδος μέσα στο φα-
ράγγι οριοθετείται από τους κα-
τακόρυφους γκρεμούς με τα εν-
τυπωσιακά χρώματα των
οξειδίων του σιδήρου να βάφουν
τους ασβεστολιθικούς τοίχους.
Μικρές ή μεγάλες σπηλαιώσεις
και κατακόρυφοι βράχοι δεσπό-
ζουν στα νότια πρανή του φα-
ραγγιού. Το μονοπάτι, μετά από
την πέτρινη καμάρα και την κα-
μάρα που σχηματίζει ο κορμός
μιας αγριελιάς, γίνεται αρκετά
επικίνδυνο για μη έμπειρους
ορειβάτες.
Η περιοχή προσφέρεται τόσο για
παρατήρηση της ορνιθοπανίδας,
με τους γύπες και άλλα αρπα-
κτικά να κάνουν συχνή την εμ-
φάνιση τους, όσο και για παρα-
τήρηση της άγριας χλωρίδας του
νησιού.

A nice hiking trail starts from the
village and climbs up the north-
ern side of the gorge. e visitor
can marvel at the beautiful wild
flowers (orchids, campanulas
etc.), old olive tree yards and the
scenic panorama of the Amari
valley from above. e entrance
to the steep gorge is marked by
the vertical cliffs, colored yellow
and red by the iron oxides. Small
and larger cavities, as well as ver-
tical rocks can be seen at the
southern side of the gorge. Aer
crossing the stone bridge and an
arch formed by the trunk of a
wild olive tree, the trail becomes
very dangerous for non experi-
enced climbers.
e area is suitable for bird
watching as vultures and other
birds of prey are common in the
area, but also for the observation
of the wild flora of Crete.
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Η αρχή του επικίνδυνου τμήματος – e beginning of the dangerous part

Τα πηγάδια του «Τσικαλά» - “Tsikalas’” wells
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d6. Το σπήλαιο
του Πάνα

Σε ένα από τα μικρά οροπέδια της
ορεινής ζώνης του Φουρφουρά
υπάρχει η μικρή σπηλαιώση όπου
στην αρχαιότητα λατρεύονταν ο
θεός Πάνας. Σήμερα το σπήλαιο
χρησιμοποιείται από τους
βοσκούς, ενώ ο χώρος λατρείας
μεταφέρθηκε στο παρακείμενο
εκκλησάκι του Αγίου Μύρωνα

d6. Pan’s
cave

In one of the small plateaus of the
mountainous area of Fourfouras
is to be found the small cave
which in ancient times was the
place of worship for the god Pan.
Today the cave is used by the
shepherds and the place of wor-
ship has been moved to the
nearby chapel of Agios Mironas.

d7. Λάβες Κουρουτών

Τα πρανή του επαρχιακού
δρόμου μετά τις Κουρούτες και
προς τον οικισμό Νίθαυρη
κυριαρχούνται από κοκκινωπά,
τραχιά βράχια που δίνουν μια
ιδιαίτερη μορφή στο τοπίο. Τα
πετρώματα αυτά είναι λάβες
(βασάλτης) που

d7. kouroutes’ lavas

e road cuts of the road leading
from Kouroutes towards the
Nithavris village are dominated
by some rough rocks, reddish in
color, which give a special feature
to the landscape. ese are lavas
(basalt) which were solidified in
the Tethys Ocean some 65 mil-

d5. Λέσκα και
Χαμπαθούρα

Στο χείλος του μεγάλου γκρεμού
πάνω από το Φουρφουρά
υπάρχουν δύο μικρά σπήλαια, η
Λέσκα και η Χαμπαθούρα. Η
Λέσκα είναι πάνω στο γκρεμό και
η προσέγγισή της απαιτεί
ιδιαίτερες ορειβατικές
ικανότητες. Είναι ένα σπήλαιο με
διάφορες αίθουσες και πλούσιο
διάκοσμο που χρησιμοποιούνταν
κυρίως για ωρίμανση των τυριών.
Η Χαμπαθούρα είναι ένα πολύ
μικρότερο σπήλαιο με μια κύρια
αίθουσα στο λόφο πάνω από το
γκρεμό. Το εντυπωσιακό στην
περίπτωση αυτή είναι ότι η λαϊκή
σοφία έκτισε πάνω από το
σπήλαιο ένα
μικρό μητάτο
(ένα από τα λίγα
στον Ψηλορείτη
που φτιάχτηκε
από τον
ασβεστόλιθο της
«Τρίπολης»),
ώστε να
αξιοποιεί άμεσα
το σπήλαιο για
την ωρίμανση
των τυριών.

d5. Leska and
Chabathoura

Leska and Chabathoura, are two
small caves located just at the edge
of the steep cliffs over Fourfouras
village. Leska is actually on the
cliff and it is very difficult to ap-
proach it. It has several halls one
under the other and impressive
speleothems. However, it is mainly
used for the maturing of cheese.
Chabathoura on the other hand is
a smaller cave located just on the
top of the nearby hill. e most
impressive point in this case is that
local wisdom built a mitato (one
of the few in Psiloritis made from
the “Tripolitsa” limestone) above
the cave and both were used for
the production and maturing of
cheese.
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Η χαμπαθούρα –
Chabathoura cave

Το σπήλαιο του Πάνα – Pan’s cave
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στερεοποιηθήκαν μέσα στο
θαλάσσιο χώρο της Τηθύος
πριν από 65 περίπου
εκατομμύρια χρόνια από
σήμερα. Τα ιδιαίτερα
αυτά αλκαλικά
πετρώματα φιλοξενούν
αρκετά είδη της
χλωρίδας της Κρήτης
(όπως το αιθιόνημα (Ae-
thionema saxatιle).

lion years ago. ese special
and alkaline rocks host some

peculiar species of the
Cretan flora (like
Aethionema saxatιle).
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Οι λάβες στις Κουρούτες – Kouroutes’ lavas

Η γιγαντοoρχιδέα
(Barlia robertiana) –
Orchid (Orchis papillonacea)

Ο σπηλαιώδης ναός
του Αγίου Αντωνίου
στο Φουρφουρά –
e cave chapel of
Agios Antonios at
Fourfouras
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πανίδα των σπηλαίων του Ψηλο-
ρείτη.
Όμως τα σπήλαια είναι άρρηκτα
συνδεδεμένα με τους ανθρώπους
του Ψηλορείτη και τις διαχρονι-
κές δραστηριότητές τους. Από
την πρώτη στιγμή της εμφάνισης
του ανθρώπου στο νησί τα σπή-
λαια λειτούργησαν σαν λατρευτι-
κοί χώροι, κατοικίες, τυροκομεία
και αποθήκες τυριού, καταφύγια
σε δύσκολες εποχές, τόποι θυσίας.
Γι’ αυτό και τα περισσότερα σπή-
λαια έχουν σημαντική αρχαιολο-
γική και ιστορική αξία (και όπως
όλα τα σπήλαια στην Ελλάδα θε-
ωρούνται εν δυνάμει αρχαιολογι-
κοί χώροι).
Πολλά όμως είναι σπάνιας αισθη-
τικής ομορφιάς, τόποι ιδιαίτεροι
για οικοσυστήματα, σημαντικοί
για την κίνηση και πορεία του
υπόγειου νερού. Άλλα είναι ευκο-
λοπρόσιτα και προσβάσιμα από
το ευρύ κοινό, όπως τα «αξιοποι-
ημένα» σπήλαια του Σφεντόνη
στα Ζωνιανά, του Γεροντόσπη-
λιου στο Μελιδόνι, άλλα όμως
αποτελούν πρόκληση ακόμα και
για τους ειδικούς, όπως ο Χώνος
του Σάρχου ή η Ταφκούρα στα
Πετραδολάκια.
Τα σημαντικότερα από αυτά τα
σπήλαια του Ψηλορείτη θα μπο-
ρούσαν από μόνα τους να αποτε-
λέσουν ένα ξεχωριστό υπο-πάρκο,
το Σπηλαιοπάρκο, κατάλληλο για
κάθε μορφής εκπαιδευτική, αθλη-
τική, επιστημονική, και τουρι-
στική δραστηριότητα. Αν και ελά-

ancestors did on the surface.
Apart from the different species
of bats, snails, spiders, false-scor-
pions, woolise and insects are the
main groups which constitute the
fauna of Psiloritis’ caves.
e caves however are closely re-
lated with the people of the
mountains and their diachronic
activities. From their first appear-
ance on the island the caves were
their places of worship, the
houses, the cheese-dairies,
refuges during difficult periods
and also sacred places. at’s why
most caves have a significant ar-
chaeological and historic value
(and like all the caves in Greece
are regarded as potential archaeo-
logical sites).
Many of these caves are of high
aesthetic value, important places
for the ecosystems and critical for
the water cycle and appearances.
Some are easily approached and
accessible by the public, like the
caves of Sfentoni at Zoniana and
Gerontospilios at Melidoni, while
some others are a challenge even
for the speleologists like Chonos
at Sarchos or Taoura at Pe-
tradolakia.
e most important caves of
Psiloritis mountain could easily
constitute an individual sub-area,
the speleopark, that could be
used for any kind of activity such
as training, science, outdoors ac-
tivities or tourism. Even if only a

ΣΠΗΛΕΟΠΑΡΚΟ

Πέρα από τους εμφανείς γεώτο-
πους του Ψηλορείτη υπάρχουν και
αυτοί που για να τους δει κανείς
θα πρέπει να ακολουθήσει τον
ίδιο, υπόγειο δρόμο του νερού,
μέσα στα ανθρακικά πετρώματα.
Είναι οι ιδιαίτεροι αυτοί σχηματι-
σμοί του εσωτερικού της γης που
δημιουργούνται υπογείως από
την καρστική διάβρωση των
ανθρακικών πετρωμάτων, τα
σπήλαια.
Η κυριαρχία των ανθρακικών
πετρωμάτων στον Ψηλορείτη και
ιδιαίτερα η ιδιόμορφη εναλλαγή
των πετρωμάτων αυτών με μη
περατά πετρώματα, καθώς και η
πολύπλοκη γεωλογική ιστορία
του βουνού, είχαν ως αποτέλεσμα
τη δημιουργία αναρίθμητων
σπηλαίων. Από τις επιφανειακές
καταβόθρες και τα βάραθρα,
μέχρι τα ποικίλων διαστάσεων και
μορφών σπήλαια, αυτά τα
υπόγεια έγκοιλα του Ψηλορείτη
είναι τα ποτάμια που λείπουν από
την επιφάνειά του.
Στους υπόγειους αυτούς χώρους η
ζωή προσαρμόστηκε
δημιουργώντας είδη που μπορούν
να ζήσουν στο αιώνιο σκοτάδι με
την ίδια άνεση που ζουν οι
πρόγονοί τους στην επιφάνεια.
Εκτός από διάφορα είδη
νυχτερίδων, τα σαλιγκάρια, οι
αράχνες, οι ψευδοσκορπιοί, τα
ισόποδα και τα έντομα είναι οι
κύριες ομάδες που συνθέτουν την

SPeLeOPaRk

Apart from the visible geotopes
of Psiloritis Mountain, there also
exist many others that in order to
be seen, one has to follow the
same underground routes of the
water, within the carbonate rocks.
ese are the caves, the special
formations of the Earth’s interior,
formed by the karstic weathering
of carbonate rocks.
e reasons for the abundant
caves that occur in Psiloritis
Mountain has to be searched for
in the predominance of the car-
bonate rocks, in the succession of
the carbonate rocks with other
impermeable rocks and in the
complex geological history of
Crete. From the sinkholes and
potholes on the surface, to the
underground caves and other for-
mations, the underground cavi-
ties of Psiloritis are the missing
rivers of its surface.
Life adapted in these under-
ground worlds giving rise to
species that can survive in the
ageless darkness as easily as their
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Νυχτερίδα – Bat
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διάκοσμό του.
Τα σπήλαιο αναπτύσσεται μέσα
σε ασβεστόλιθους της «Τρίπολης»
μερικές δεκάδες μέτρα πάνω από
την επαφή τους με τα πετρώματα
των «Φυλλιτών-χαλαζιτών». Ση-
μαντικό ρόλο στη δημιουργία του
έπαιξε ένα μεγάλο ρήγμα που
οριοθετεί όλη την πλαγιά της πε-
ριοχής. Το νερό ακολούθησε κατά
μήκος το ρήγμα σχηματίζοντας
ένα μακρόστενο σπήλαιο έκτασης
περίπου 3.000 τετραγωνικών μέ-
τρων. Οι επισκέπτες έχουν τη δυ-
νατότητα να δουν 2/3 της έκτα-
σης του σπηλαίου περιηγούμενοι
σε ένα διάδρομο συνολικού μή-
κους 270 μέτρων.
Μέσα στο σπήλαιο ζουν 4 είδη
νυχτερίδων και λίγες δεκάδες είδη
ασπονδύλων (μαλάκια, αράχνες,
ψευδοσκορπιοί, ισόποδα, διπλό-
ποδα, κολέμβολα, ορθόπτερα,

Greece.
e cave is formed in the lime-
stone of the “Tripolitsa” group,
just dozens of meters over their
contact with the underlying
“Phyllite-Quartzites”. e big
fault that forms the slope of the
nearby mountains played an im-
portant role in the development
of the cave. Water entered into
the fractures of the fault forming
an elongated cave of about 3.000
square meters. Visitors however

χιστα από τα σπήλαια αυτά είναι
υπό διαχείριση, στα περισσότερα
είναι δυνατή η πρόσβαση, γεγο-
νός που μεταφέρει στον επισκέ-
πτη το καθήκον της διαφύλαξης
του μοναδικού αυτού φυσικού
πλούτου και της εύθραυστης ζωής
που φιλοξενεί.

few are open to the general pub-
lic, most of them are accessible,
adding an additional responsibil-
ity to the visitors regarding safe-
keeping this unique natural
beauty and the fragile life that it
hosts.

Ε1. Σπήλαιο
Σφεντόνη Τρύπα

Το σπήλαιο Σφεντόνη Τρύπα βρί-
σκεται στην είσοδο του χωριού
Ζωνιανά σε μια προνομιακή θέση
που δεσπόζει πάνω από την κοι-
λάδα του Μυλοπόταμου. Είναι
ένα από τα δύο «αξιοποιημένα»
σπήλαια του Ψηλορείτη, προσβά-
σιμο και από ΑΜΕΑ και ένα από
τα ομορφότερα και σημαντικό-
τερα της Ελλάδας, ως προς το

e1. Sfentoni
Trypa cave

e Sfentoni Trypa cave occurs at
the entrance of Zoniana village at
a superb position dominating the
valley of Mylopotamos. It is one
of the two caves in the Park
which are properly managed, ac-
cessible for disabled people too,
and it is one of the most impor-
tant and nicely decorated caves of
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Σταλακτίτης – Stalactite

Ο διάκοσμος στο σπήλαιο Σφεντόνη –
Speleo-decoration in Sfentoni (© ΙNΣΠΕΕ
– HISR)

Το σπήλαιο Σφεντόνη στα Ζωνιανά – Sfentoni cave at Zoniana (© ΙNΣΠΕΕ – HISR)
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πρόσβαση σε αυτό είναι εφικτή
μόνο μέσω ορειβατικών μονοπα-
τιών από τις Καμάρες ή το ορο-
πέδιο της Νίδας.
Το Καμαραϊκό έχει πολύ μεγάλη
αρχαιολογική αξία καθώς τα πή-
λινα αγγεία των Μινωικών χρό-
νων που βρέθηκαν χαρακτήρισαν
μια ολόκληρη τεχνοτροπία του
πολιτισμού αυτού. Πρόκειται για
Πρωτομινωικά αγγεία (2.000
π.Χ.) εξαιρετικής τέχνης με πολύ
λεπτά τοιχώματα, πολύχρωμη
διακόσμηση και εκπληκτικά σχέ-
δια. Την περίοδο αυτή, όχι τυχαία
αφού αγναντεύει όλη τη νότια
Κρήτη, το σπήλαιο καθιερώθηκε
ως χώρος λατρείας, ενώ βρέθη-
καν ενδείξεις για χρήση του από
τη Νεολιθική εποχή.

lowing hiking trails from the Ka-
mares village or from the Nida
plateau.
e Kamares cave is of great his-
torical and archaeological impor-
tance for Crete due to the special
pottery found there, which char-
acterizes a complete pottery style
of the Minoan era. Pottery comes
from the early Minoan period
presenting excellent pieces of art,
with very thin sides of just few
millimeters in thickness, colorful
decoration and amazing designs.
During this period the cave be-
came a place of worship, and this
was not accidental as it looks out
all over the Mesara basin and
Libyan sea, whereas there have
also been found indications that
it has been used since the Ne-
olithic times.

κ.ά.) μερικά από τα οποία είναι
άχρωμα, τυφλά ενώ τουλάχιστον
δύο είδη έχουν αναφερθεί μόνο
από το σπήλαιο Σφεντόνη. Το
σπήλαιο όμως έχει και αρχαιολο-
γική αξία. Οι ανασκαφές έδειξαν
ότι το σπήλαιο χρησιμοποιούνταν
από βοσκούς περιστασιακά μεν
αλλά για χιλιάδες χρόνια. Η χρο-
νολόγηση της κεραμικής έδειξε
ότι υπήρξε μια διαρκής αλλά όχι
έντονη χρήση του σπηλαίου από
τη νεολιθική εποχή μέχρι και σή-
μερα.

are allowed only to
visit two-thirds of it,
walking along a corri-
dor of about 270 me-
ters.
In the cave live four
species of bat and
dozens of species of
invertebrates (snails,
spiders, false-scorpi-

ons, woodlices, millipedes, spring
tails, cave crickets etc.). Some of
those are colorless and blind,
while at least two species are
cave’s endemics. e cave also has
some archaeological importance.
Excavations have shown that it
was used occasionally by shep-
herds for thousands of years. Pot-
tery dating has indicated that
there was continuous, but not in-
tense use of the cave, from Ne-
olithic times till today.

e2. Καμαραϊκό Σπήλαιο

Το σπήλαιο των Καμαρών (Κα-
μαραϊκό) είναι ένα από τα ψηλό-
τερα σε υψόμετρο σπήλαια της
Κρήτης. Βρίσκεται στις νότιες
πλαγιές του Ψηλορείτη, κάτω
από τη Μαύρη Κορυφή. Το σπή-
λαιο που αποτελείται από μια με-
γάλη κύρια αίθουσα, αναπτύσσε-
ται μέσα σε δολομίτες της
«Τρίπολης» ακριβώς πάνω από το
Κρητικό Ρήγμα Απόσπασης. Η

e2. kamares cave

e cave of Kamares (or Kama-
raiko) is one of the highest situ-
ated caves in Crete. It is situated
at the southern slope of Psiloritis
peaks, just at the foothills of
Mavri Koryfi. e cave is com-
posed of a big gallery that has
been developed in the dolomites
of “Tripolitsa” group exactly over
the Cretan Detachment fault.
One can visit the cave only by fol-
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Τυφλό σαλιγκάρι στο σπήλαιο Σφεντόνη (Lindbergia) –
Blind snail in Sfentoni cave (Lindbergia) (© ΙNΣΠΕΕ –
HISR)

Η είσοδος του Καμαραϊκού – Kamares cave entrance (© AKOMM)

PSILORITIS_BIBLIO:Layout 1  10/1/08  9:47 AM  Page 128



λισμοί του μακρινού παρελθόν-
τος κατέστρεψαν ένα σημαντικό
μέρος από αυτούς.
Η χρήση του σπηλαίου ξεκινά
από τη Νεολιθική εποχή. Κατά τη
Μινωική και Κλασσική περίοδο
το σπήλαιο ήταν αφιερωμένο στο
μυθικό σιδερένιο γίγαντα που
προστάτευε την Κρήτη, τον Τάλω
και στο θεό Ερμή. Ο Γεροντό-
σπηλιος όμως πάνω από όλα εί-
ναι ένας τόπος θυσίας αφού κατά
την οθωμανική περίοδο βρήκαν
φρικτό θάνατο εκατοντάδες γυ-
ναικόπαιδα.

one of the largest in Crete, while
its stalactites and stalagmites are
some of the largest in the island.
Unfortunately, vandalism in the
distant past has destroyed a large
part of them.
e cave has been in use since Ne-
olithic times, whereas during the
Minoan and classical eras it was
dedicated to the worship of the
mythical, iron-made giant, Talos,
who was protecting Crete and to
the god Hermes. Gerontospilios, is
mainly however, a sacred place be-
cause during the Ottoman occu-
pation hundreds of women and
children were massacred there.

Ε4. Χαϊνόσπηλιος

Έξω από τον οικισμό Καμαράκι
βρίσκεται ο Χαϊνόσπηλιος ένα

Ε4. Hainospilios cave

Near the small settlement of Ka-
maraki is Hainospilios, an elon-

Ε3. Γεροντόσπηλιος

Στη βόρεια πλαγιά που δεσπόζει
πάνω από το Μελιδόνι και μέσα
στα πετρώματα των «Πλακωδών
ασβεστολίθων» βρίσκεται ο Γε-
ροντόσπηλιος. Ένα σπήλαιο στο
οποίο ο επισκέπτης μπορεί να
θαυμάσει μόνο την πρώτη αλλά
αρκετά εντυπωσιακή αίθουσα,
αφού οι υπόλοιπες και βαθύτερες
είναι κλειστές λόγω αρχαιολογι-
κών ανασκαφών.
Παρόλα αυτά ακόμα και το μικρό
αυτό τμήμα του είναι αρκετό για
να εντυπωσιάσει τον επισκέπτη.
Η κύρια αίθουσά του είναι μια
από τις μεγαλύτερες της Κρήτης
ενώ οι σταλακτίτες και οι στα-
λαγμίτες είναι τεραστίων διαστά-
σεων. Δυστυχώς όμως οι βανδα-

e3. Gerontospilios cave

Gerontospilios cave is located in
the hills north of Melidoni village
within the marbles of “Plat-
tenkalk” group. Visitors can only
admire the first large hall, as the
rest is closed due to archaeological
excavations. But even this small
part of the cave is enough to im-
press the visitor. e great hall is
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Ο Γεροντόσπηλιος σε λιθογραφία του
A. Schranz del L. Haghelath 1834 –
Gerontospilios in a litho of A. Schranz del
L. Haghelath 1834

Ο Γεροντόσπηλιος στο Μελιδόνι – Gerontospilios cave at Melidoni (© ΙNΣΠΕΕ – HISR) Ο Χαϊνόσπηλιος στο Καμαράκι – Hainospilios at Kamaraki (© ΙNΣΠΕΕ – HISR)
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Ε5. Βάραθρο Ταφκούρα

Ένα από τα πολλά βάραθρα που
υπάρχουν στα Πετραδολάκια και
από τα σημαντικότερα της Ελλά-
δας είναι η Ταφκούρα. Είναι το
δεύτερο πιο βαθύ σπηλαιοβάρα-
θρο της Κρήτης (-860 μέτρα από
την επιφάνεια) και ένα από τα
βαθύτερα των Βαλκανίων.
Το σπήλαιο αναπτύσσεται απο-
κλειστικά στα πλακώδη μάρμαρα
του Ψηλορείτη και η δημιουργία
του ξεκίνησε πιθανόν πάνω σε
ένα από τα πολλά ρήγματα που
τεμαχίζουν τα πετρώματα της πε-
ριοχής. Το νερό όμως ακολού-
θησε τις ανοδικές κινήσεις των
πετρωμάτων του Ψηλορείτη σκά-
βοντας βαθύτερα τα πετρώματα
στην πορεία του προς τη θά-
λασσα σχηματίζοντας τελικά το
σπηλαιοβάραθρο το οποίο έχει
συνολικό χαρτογραφημένο μήκος
6,5 χιλιομέτρων και αποτελεί το
μακρύτερο σπήλαιο της Κρήτης.
Η Ταφκούρα μαζί με τον Τάφκο
στα Πετραδολάκια (-475m), το
Διπλοτάφκι (-400m) και τη Μύ-
θια Καμπαθούρα (-270m) αποτε-
λούν τους βαθύτερους καρστι-
κούς αγωγούς του Ψηλορείτη
μέσω των οποίων το νερό της
βροχής οδηγείται στην καρστική
πηγή του Αλμυρού, λίγα χιλιόμε-
τρα δυτικά του Ηρακλείου.

Ε5. Tafkoura pothole

e most important among the
potholes-caves of the Pe-
tradolakia area, and one of the
most important of Greece, is
Taoura. It is the second deepest
cave in Greece and one of the
deepest in the Balkans, reaching
-860 meters below the surface. It
was formed within the platy mar-
ble of the Psiloritis area, probably
having started on one of the
many faults that fragment the
rocks of the area. However, water
followed the upward movements
of Psiloritis, digging the rocks
deeper and deeper to reach sea-
level, finally forming this long
pothole-cave system. e total,
mapped length of the cave is
about 6,5 kilometers and it is the
longest of Crete. Taoura,
together with the nearby caves
Taos (-475 m.), Diplotai
(-400 m) and Mythia
Kampathoura (-270 m.) caves
form the deepest karstic .water
conduits of Psiloritis, though
which rain and the snow water
goes to the Almyros spring near
Heraklion.

μακρόστενο σπή-
λαιο με μορφή γα-
λαρίας που αποτε-
λεί τμήμα της
κοίτης παλαιού
υπόγειου ποταμού.
Το σπήλαιο είναι
ακόμα ενεργό στα
περισσότερα τμή-
ματά του. Έχει μή-
κος 200 περίπου
μέτρα ενώ υπάρχει
και μια παράλληλη
γαλαρία μήκους 120 μέτρων η
οποία έχει πλούσιο διάκοσμο. Το
σπήλαιο αναπτύσσεται μέσα σε
λατυποπαγείς ασβεστόλιθους
του Μειοκαίνου (12 εκατ. χρό-
νων) οι οποίοι σκεπάζουν τα
οφειολιθικά πετρώματα της πε-
ριοχής.
Η στενή και κατηφορική του εί-
σοδος δυσκολεύει την πρόσβαση
στους μη εξοικειωμένους με τη
σπηλαιολογία. Όμως ο εντυπω-
σιακός διάκοσμος στο εσωτερικό
του ανταμείβει τον επισκέπτη.
Ογκώδεις σταλαγμιτικές στήλες
ύψους πάνω από 6m, αλλά και
πλήθος μικρών και μεγάλων στα-
λαγμιτών κοσμούν το σπήλαιο.
Σε όλο σχεδόν το μήκος της ορο-
φής του σπηλαίου είναι έντονα
τα σημάδια από τη διαβρωτική
δράση του νερού του αρχαίου
ποταμού.

gated cave, like a gallery, which is
part of an ancient underground
river. It is still active in most of its
parts. e length of the cave is
about 200 meters, with a parallel
gallery of about 120 meters which
is richly decorated. e cave was
formed within brecciated lime-
stone of the early Miocene period
(12 million years ago) that rest
over the ophiolitic rocks of the
area.
e entrance is narrow and slop-
ing downhill and not suitable for
those not used to caving. How-
ever, its impressive decoration
can satisfy every visitor. Huge
stalagmite columns of more than
6 meters in height, but also a
large number of many other,
smaller speleothems, decorate the
cave. Along the whole of its ceil-
ing the intense marks of the water
activity of the underground river
can be seen.
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Η είσοδος του Χαϊνόσπηλιου – Hainospilios’ entrance
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Ε6. Μούγκρι

Το σπήλαιο Μούγκρι βρίσκεται
στην καρδιά του Κουλούκωνα,
βορειοδυτικά από τη μονή Βωσά-
κου. Αναπτύσσεται μέσα στα κα-
τώτερα μέλη της ομάδας των
«Πλακωδών ασβεστολίθων» κατά
μήκος ενός από τα πολλά ρήγ-
ματα που επηρέασαν την περιοχή.
Το σπήλαιο είναι αρκετά εντυπω-
σιακό με πλούσιο τοιχωματικό,
κυρίως, διάκοσμο. Περιλαμβάνει
δύο κύριες αίθουσες συνολικής
έκτασης 2 στρεμάτων. Αρκετά πα-
λαιότερα ήταν περισσότερο
ενεργό όπως δείχνουν οι μεγάλες
λιθωματικές λεκάνες υδατοσυλ-
λογής στα βαθύτερα τμήματά του.
Το σπήλαιο χρησιμοποιήθηκε από
τον άνθρωπο τουλάχιστον από τη
Μινωική εποχή. Η πρόσβασή του
αφορά μόνο σε ειδικούς.

Ε6. Mougri cave

Mougri cave is located in the
middle of Kouloukonas moun-
tains, just northwest of Vossakos
monastery. It was formed within
the “Plattenkalk” rocks, probably
along one of the big faults in the
area.
It is a very impressive cave with a
rich decoration on its side-walls.
It is formed by two main halls of
about 2 thousand square meters
in extent. Remnants of water rim-
stone dams in its deepest part in-
dicate that it was active many
years ago. It has been used by hu-
mans, at least since the Minoan
era. e cave can only be ac-
cessed, however, by caving spe-
cialists.
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Σχηματική τομή της Ταφκούρας – Schematic section of Taoura cave (© T. Monges)

Το σπήλαιο Μούγκρι – Mougri cave (© ΙNΣΠΕΕ – HISR)
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Ε8. Τραπέζα Τυλίσου

Το σπήλαιο Τραπέζα αναπτύσσε-
ται μέσα στα ασβεστολιθικά πε-
τρώματα της «Τρίπολης» που
σχηματίζουν τα βουνά της Τυλί-
σου. Τη σχετικά μικρή είσοδο
ακολουθεί αίθουσα μήκους 30
μέτρων και έκτασης μισού στρέμ-
ματος περιμετρικά της οποίας
υπάρχουν μικρές δευτερεύουσες
αίθουσες. Στην αρχή της αίθου-
σας δεσπόζουν δυο ογκώδεις κο-
λώνες. Το σπήλαιο είναι από αρ-
χαιολογική άποψη το
σημαντικότερο της ευρύτερης
περιοχής της Τυλίσου καθώς
υπήρξε τόπος λατρείας από τη
μέσο-Mινωική μέχρι και την
ύστερο-Mινωική εποχή.

Ε8. Trapeza at Tylissos

In the limestone mountains
formed by the “Tripolitsa” group
north of Tylissos village occurs
the Trapeza cave. Aer the small
entrance there is a hall with a
length of about 30 meters and ex-
tent of five hundred square me-
ters, as well as several smaller
halls around it. At the beginning
of the hall stand two impressive
columns. It is the most impres-
sive cave of the Tylissos area from
the archaeological point of view
and it was a place of worship
from the middle to the late Mi-
noan period.

Ε7. Σπήλαιο Δόξας

Το σπήλαιο Δόξα είναι ένα μικρό
σπήλαιο που αναπτύσσεται μέσα
σε ασβεστόλιθους της «Τρίπολης»
ακριβώς στην επαφή τους με τα
πετρώματα των «Φυλλιτών – Χα-
λαζιτών» της περιοχής του Μαρά-
θου. Παρ’ όλη τη μικρή του
έκταση το σπήλαιο έχει αρκετά
όμορφο σπηλαιοδιάκοσμο διαφό-
ρων χρωμάτων και μορφών. Λόγω
της εγγύτητας του με το επαρ-
χιακό δίκτυο η πρόσβαση στο
σπήλαιο είναι σχετικά εύκολη.

Ε7. doxa cave

e cave of Doxa is a small one
developed within the limestone
of the “Tripolitsa” group just over
the Cretan Detachment fault and
the “Phyllite-Quartzite” rocks in
the Marathos area. Even though
its extent is small, it does how-
ever have a marvelous decoration
of different colors and forms. As
it is near to the main road net-
work the access to the cave is rel-
atively easy.
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Το σπήλαιο Δόξα – Doxa cave

Σπήλαιο Τραπέζα – Trapeza cave (© ΙNΣΠΕΕ – HISR)
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σαν σιφώνι και περιστα-
σιακή πηγή, αφού σε πε-
ρίοδο έντονων βροχο-
πτώσεων τα βαθύτερα
τμήματά του πλημμυρί-
ζουν πολύ γρήγορα, γε-
γονός που το καθιστά
αρκετά επικίνδυνο. Μά-
λιστα σε περιόδους έν-
τονων και παρατεταμέ-
νων βροχοπτώσεων
ολόκληρο το σπήλαιο
πλημμυρίζει και το νερό
εκβάλει από την είσοδό
του.
Με χαρτογραφημένο μήκος σχε-
δόν 1.500 μέτρα και βάθος 225
μέτρα, το σπήλαιο του Σάρχου,
αποτελεί έναν από τους σημαντι-
κότερους αγωγούς τροφοδοσίας
της πηγής του Αλμυρού που απέ-
χει από το Σάρχο μόλις 13,5 χλμ.
Πιθανότατα το σπήλαιο επικοι-
νωνεί μέσω σιφονιών και κατα-
βοθρών με το οροπέδιο των Λι-
βαδιών του Κρουσώνα και
αναπτύσσεται προς βορρά κατά
μήκος της μεγάλης ζώνης ρηγμά-
των Κρουσώνα - Τυλίσου. Έχει
διανοιχθεί σε πετρώματα της
«Τρίπολης» τα οποία σε βάθος
100 μέτρων είναι δολομιτιωμένα
και έντονα τεκτονισμένα.
Ο Χώνος είναι επίσης και ιστο-
ρικό σπήλαιο καθώς χρησιμοποι-
ήθηκε πολλές φορές από τους
κατοίκους του χωριού σαν κατα-
φύγιο κατά τις επαναστάσεις των
Κρητών στην περίοδο της Τουρ-
κοκρατίας.

parts making it very dangerous.
Furthermore, if rain is continuous
then the whole cave is flooded and
water comes out from its entrance.
e mapped length of the cave is
about 1.500 meters and its depth is
about 225 meter from the surface.
e cave is one of the most impor-
tant water supply conduits of the
Almyros spring, which is located
just 13,5 kms away. It is possible
that the cave is also communicat-
ing through smaller siphons and
sinkholes with the Livadia plateau
located west of Kroussonas village.
e cave develops northwards
along the big fault zone of Krous-
sonas – Tylissos, and within the
“Tripolitsa” limestone and
dolomites, which are intensely
fragmented up to a depth of about
100 meters.
Chonos is also a place of historical
importance and was used as a
refuge by the inhabitants during
the successive revolutions of the
Cretans against the Ottoman
occupation.

Ε9. Καλό Χωράφι

Το Καλό Χωράφι εί-
ναι ένα παράκτιο
σπήλαιο στην πε-
ριοχή του Μπαλί που
σχηματίστηκε σε πε-
τρώματα των «Πλα-
κωδών ασβεστολί-
θων». Το σπήλαιο
είναι μικρό σε έκταση
και δεν έχει ιδιαίτερο
διάκοσμο. Πολλά
τμήματα του έχουν
μάλιστα καταστραφεί από τη διά-
βρωση της θάλασσας.
Στο δάπεδο του σπηλαίου αυτού
όμως ανασκάφηκαν πριν από δε-
καετίες από το Γερμανό παλαιον-
τολόγο Siegfried Kuss πλήθος
οστών ελαφιών, νάνων ελεφάντων
και τρωκτικών της εποχής του τέ-
λους Πλειστοκαίνου
(περίπου 150.000 χρόνων πριν
από σήμερα). Τα στοιχεία των
ανασκαφών αυτών του Kuss έρι-
ξαν φως για τη ζωή στην Κρήτη
την περίοδο των τελευταίων πα-
γετωδών περιόδων.

Ε9. kalo Chorafi

Kalo Chorafi is a coastal cave at
the northern coast of the Park,
near Bali village, formed within
the “Plattenkalk” rocks. e cave
is small and lacks decoration and
many parts of it have also been
destroyed by coastal erosion.
Some decades ago, the German
paleontologist Siegfried Kuss ex-
cavated in the floor of the cave,
and found many bones of deer,
dwarf elephants and rodents of
the late Pleistocene period
(about 150.000 years ago). ese
findings shed light on the life of
Crete during the late glacial ages.

Ε10. Χώνος Σάρχου

Ο Χώνος στην περιοχή του Σάρ-
χου είναι ένα από τα αγαπημένα
σπήλαια των σπηλαιολόγων
λόγω της πολυπλοκότητάς του
και του μεγάλου μήκους του. Το
σπήλαιο στην ουσία λειτουργεί

Ε10. Chonos Sarchou
e Chonos cave, near the village
of Sarchos, is one of the favorite
caves for speleologists, due to its
complexity and its length. e cave
is like a siphon and acts as an occa-
sional spring. During heavy rain
the cave is flooded at its deeper
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Ανασκαφές στο Καλό Χωράφι αρχές δεκαετίας 60’ –
Excavations at Kalo Chorafi at the early 60s

Ο χώνος του Σάρχου – Chonos Sarchos cave (© ΙN-
ΣΠΕΕ – HISR)
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ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΓΕΩΤΟΠΟΙ

Ο Ψηλορείτης θα μπορούσε να
θεωρηθεί από μόνος του ένας τε-
ράστιος γεώτοπος. Όλοι οι προ-
ηγούμενοι γεώτοποι που παρου-
σιάστηκαν είναι μέρος του
συνόλου που αποτελεί το βουνό
και ο καθένας αποτελεί μια μικρή
σελίδα στην ιστορία του. Οι επι-
μέρους υποπεριοχές που περιγρά-
φηκαν, αποτελούν αντίστοιχα μι-
κρά κεφάλαια στην πολύπλοκη
αυτή ιστορία.
Όπως υπάρχουν αρκετοί γεώτο-
ποι μικρότερης αξίας που δεν πα-
ρουσιάστηκαν σε αυτή την προ-
σπάθεια ή και άλλοι που μπορεί
ακόμα να μην έχουν αναγνωρι-
στεί, έτσι υπάρχουν και κάποιοι,
επιμέρους γεώτοποι, που είτε εί-
ναι απομακρυσμένοι από όλους
τους άλλους, είτε η αξία τους εί-
ναι μοναδική που πρέπει να πα-
ρουσιαστούν για να κλείσει και η
τελευταία σελίδα της ιστορίας
του Ψηλορείτη.

indiViduaL GeOTOPeS

Psiloritis can be regarded as a
huge geotope itself. All geotopes
presented earlier are sum parts of
the whole that the mountain con-
stitutes and each one of them
forms a small page of its history.
e sub-areas that were pre-
sented earlier, can thus be re-
garded as respective chapters of
the mountain’s complicated
history.
Like many others geotopes of mi-
nor importance which have not
been presented here, as well as
others that might have not been
recognized yet, there are some
individual geotopes, which are
either isolated, or their impor-
tance is so unique that they have
to be presented in order to com-
plete the last page of the history
of Psiloritis mountains.
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«Τα γλυπτά της
Φύσης» -
“Sculptures of
nature” Η περιοχή με τα καλύμματα των Γωνιών – Gonies’ nappe area
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ανώτερων ομάδων της Κρήτης και
δίπλα στον παλιό ανεμόμυλο ξεκι-
νούν τα πετρώματα της «Πίνδου».
Πρώτα με τον ψαμμιτικό και αργι-
λικό φλύσχη, στη συνέχεια με
πλακώδη ασβεστόλιθο και βαθύ-
τερα με τους κόκκινους κερατόλι-
θους. Ένα εμφανές ρήγμα που με-
τατοπίζει κατακόρυφα τα
πετρώματα είναι το όριο των πε-
τρωμάτων αυτών με τα βαθύτερα
πετρώματα της «Τρίπολης». Ο
φλύσχης της ομάδας αυτής συνε-
χίζει μέχρι το πρώτο διάσελο απ’
όπου ο επισκέπτης έχει μια πανο-
ραμική θέα της λεκάνης του
Σκλαβόκαμπου και της γύρω
περιοχής.
Από το σημείο αυτό και για αρ-
κετή απόσταση τα πετρώματα που
εμφανίζονται είναι πλέον οι ασβε-
στόλιθοι της «Τρίπολης». Η συνέ-
χεια του χωματόδρομου οδηγεί
είτε προς το φαράγγι της Μύγιας,
είτε προς το οροπέδιο του Έβδο-
μου, ένα μικρό αλλά πανέμορφο
οροπέδιο που σχηματίζεται εξαι-
τίας ρηγμάτων στα πετρώματα
της «Τρίπολης».

e hill standing over Gonies is
built of the Ophiolitic rocks which
are painted by the characteristic
green and purple colors of the at-
mospheric erosion of the rocks
called serpendinites. e alkaline
soil hosts special plants like
Alyssum baldaccii.
Below the ophiolites exist some
argillaceous sediments of the up-
per most nappes of Crete and just
next to the old windmill com-
mence the outcrops of the “Pin-
dos” group. First appears the
sandy and argillaceous flysch, be-
low it occur the platy limestone
and deeper in the sequence the
reddish radiolarites. A very promi-
nent fault which vertically dis-
places the rocks is separating the
rocks of “Pindos” from those of
the “Tripolitsa” group. e flysch
of this group continues till the first
neck of the hilltop from where a
marvelous view of the Sklavokam-
pos valley and surrounding area
awaits the visitors.
Starting from that point and for a

long distance the only
rocks present are the
carbonates of the
“Tripolitsa” group. e
road continues either
towards the Migias
gorge or to the Evdo-
mos plateau, a small but
picturesque doline
formed by fault activity
within the “Tripolitsa”
rocks.

F1. Τα καλύμματα
των Γωνιών

Οι λόφοι πάνω από το χωριό Γω-
νιές αποτελούν μια μικρογραφία
της γεωλογικής δομής της Κρή-
της. Οι περισσότερες ομάδες των
πετρωμάτων της εμφανίζονται σε
ένα πολύ μικρό χώρο, η μια πάνω
στην άλλη με τη μορφή καλυμμά-
των. Ο μικρός χωματόδρομος μή-
κους περίπου 1,5 χιλιομέτρου που
σκαρφαλώνει από την άσφαλτο
πίσω από το χωριό και μετά προς
την ορεινή ζώνη προσφέρει την
καλύτερη δυνατότητα για παρα-
τήρηση.
Ακριβώς πάνω στο λόφο βρίσκον-
ται τα οφειολιθικά πετρώματα με
τα χαρακτηριστικά βυσσινί από τα
οξείδια και πράσινα από την ατμο-
σφαιρική εξαλλοίωση σερπεντι-
νικά πετρώματα. Το αλκαλικό
έδαφος φιλοξενεί και ιδιαίτερα
φυτά (όπως το άλυσσο (Alyssum
baldaccii)).
Κάτω από τους οφειόλιθους βρί-
σκονται αργιλικά ιζήματα των

F1. Gonies’
nappes

e hills over Gonies village can
be regarded as a miniature of the
geological structure of Crete. Most
of the rock groups of the island ap-
pear in a small outcrop, one over
the other in the form of geological
nappes. e best observation of
these rocks occurs along the small
(1,5 kilometers long) dirt road
which starts from the road to
Anogia passing through Gonies
and heads up into to the moun-
tainous area.
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Σχηματική τομή των καλυμμάτων των Γωνιών – Schematic section of Gonies’ nappes

Κερατόλιθοι – Radiolarites Το οροπέδιο του Έβδομου – Evdomos’ plateau
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F3. Φαράγγια
Μαργαριτών

Οι Μαργαρίτες είναι ένα χωριό
πασίγνωστο για την όμορφη αρχι-
τεκτονική του και τα παραδο-
σιακά εργαστήρια αγγειοπλαστι-
κής. Στην ευρύτερη όμως περιοχή
των χωριών Μαργαρίτες, Ορθέ,
και Ελεύθερνας εμφανίζεται μια
σειρά από μικρά και παράλληλα
φαράγγια. Μικρά ρέματα όπως ο
Μαργαριτιανός αναπτύσσονται
προς το βορρά και αποτελούν πα-
ραπόταμους του Γεροπόταμου. Τα
φαράγγια σχηματίζονται μέσα στο
λευκο-κίτρινο μαργαϊκό ασβεστό-
λιθο του ανώτερου Μειοκαίνου
(8-6 εκατ. χρ.) ως αποτέλεσμα της
σταδιακής ανύψωσης όλης της πε-
ριοχής και της διάβρωσης του νε-
ρού.
Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηρι-
στικό των φαραγγιών είναι η
πλούσια χλωρίδα και το μοναδικό
φυσικό τοπίο που σχηματίζεται.
Μικρές συστάδες ή και αλσύλλια
από οριζοντιόκλαδα κυπαρίσσια
(Cupressus sempervirens var hori-
zontalis) ανακατεύονται με τους
χαμηλούς θάμνους, αγριολού-
λουδα και αρωματικά φυτά.
Μικρές πεζοπορικές διαδρομές,
σχεδιασμένες από τις Δημοτικές
Αρχές βοηθούν τον επισκέπτη να
γνωρίσει καλύτερα την περιοχή.

F3. Margarites’ gorges

Margarites is a village, well known
for its marvelous architecture and
the traditional pottery. However,
in the wider area of the villages of
Margarites, Orthe and Eleherna
appear a series of small, parallel
gorges. Small streams such as Mar-
garitianos flow towards the north
and are tributaries of the
Geropotamos River. e gorges
are developed in white-yellow
marly limestone of the Upper
Miocene period (8-6 million years
ago) as a result of the upli of the
whole area and the erosion by wa-
ter.
e most impressive characteris-
tics of the gorges are the rich flora
and the unique surroundings.
Small tus and /or copses of the
horizontal branched cypresses
(Cupressus sempervirens var hori-
zontalis) are mixed with low
shrubs, wild flowers and aromatic
plants.
Small paths have been developed
by the Local Authorities that in-
troduce visitors to the beauty of
the area.

F2. Γλυπτά της Φύσης

Μια από τις πιο εντυπωσιακές πε-
ριοχές όπου η δράση του νερού
πάνω στα ανθρακικά πετρώματα
έχει δημιουργήσει «έργα τέχνης»
είναι στο χωριό Χώνος. Εκεί οι λα-
τυποπαγείς ασβεστόλιθοι του
Μειοκαίνου (12 εκατ. χρόνων)
διαβρώνονται ταχύτατα από το
νερό της βροχής παίρνοντας ποι-
κίλες μορφές και φόρμες. Σε αυτό
βοηθάει και ο διαχωρισμός τους
σε παράλληλες επιφάνειες λόγω
της στρώσης των πετρωμάτων.
Έτσι, σχηματίζονται πύργοι με μυ-
τερές κορυφές, άγριες σταγόνες
και πυρσοί, δακτυλογλυφές και
πολλές επιφανειακές κοιλότητες.
Ο επισκέπτης μπορεί να περπατή-
σει μέσα σε αυτό το πέτρινο δάσος
καθώς και στην άγρια βλάστηση
με πλήθος φυτών και αγριολού-
λουδων. Στους διπλανούς, γκρί-
ζους ασβεστόλιθους και δολομίτες
της «Τρίπολης» μπορεί να διακρί-
νει κανείς έντονες πτυχές, που δεν
εμφανίζονται συχνά σε αυτά τα
πετρώματα.

F2. Sculptures of nature

Probably the most impressive
place where the activity of rain
water has created “works of art” is
in the area of Chonos village. e
limestone conglomerate of the
Miocene period (12 million years
ago) is rapidly being dissolved by
water creating a great variety of
forms and shapes. e separation
of rock into different layers in-
creases the activity of water.
us, different kind of towers
with sharp edges, weird “drops”
and torches, small and large
grooves and many other surface
depressions are formed. e visi-
tor can walk within this stone
forest and the wild vegetation
that has developed with plenty of
shrubs and wild flowers. Addi-
tionally, the nearby “Tripolitsa”
gray limestone and dolomites ex-
pose large folds, which is not
common for these rocks.
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Τα «γλυπτά της Φύσης» - e «sculptures of nature»

Φαράγγι Μαργαριτών - Margarites’ gorge
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F4. Το ρήγμα του
Μάραθου

Το Κρητικό Ρήγμα Απόσπασης
εμφανίζεται και στα βόρεια του
Πάρκου κατά μήκος των χωριών
Δαμάστα – Μάραθος. Εκεί όμως
κάτω από τα πετρώματα της
«Τρίπολης» βρίσκονται τα πετρώ-
ματα των «Φυλλιτών – χαλαζι-
τών». Έτσι, σχηματίζονται μέσα
σε φυλλίτες και σχιστόλιθους
πλήθος από μικρότερα ρήγματα
και πτυχές. Μια λεπτομέρεια του
ρήγματος με πολλά στοιχεία της
φοράς και της διεύθυνσης μετα-
κίνησης των πετρωμάτων φαίνε-
ται σε ένα μικρό εγκαταλειμμένο
λατομείο μετά το Μάραθο, πάνω
στην επαρχιακή οδό προς Ηρά-
κλειο.

F4. Marathos’
detachment

e Cretan Detachment fault also
appears along the area of
Damasta and Marathos villages
to the north of the Park. e dif-
ference there is that the fault
brings the carbonate rocks of
“Tripolitsa” into contact with the
under lying rocks of the “Phyllite-
Quartzite” group. us, several
smaller faults have been formed
within the phyllitic rocks to-
gether with folds and other struc-
tures. A detail of this fault zone
can be seen at a small and aban-
doned quarry at the side of the
road just aer Marathos, present-
ing data about the orientation
and the direction of the displace-
ment along the fault.
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Λεπτομέρεια από το Κρητικό Ρήγμα Απόσπασης – Detail from the Cretan Detachment
fault

Το «πέτρινο τυρί»
στο Αϊδονοχώρι -
e “stone cheese”
at Aidonochori
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F6. Οροπέδιο
Στρούμπουλα

Το οροπέδιο του Στρούμπουλα
βρίσκεται στα νότια της ομώνυ-
μης μακρόστενης οροσειράς, που
από την πόλη του Ηρακλείου
μοιάζει με κώνο ηφαιστείου. Το
μακρόστενο οροπέδιο σχηματίζε-
ται πάνω σε πετρώματα της «Τρί-
πολης» και είναι σχετικά φτωχό
σε βλάστηση, εκτός από λιγο-
στούς πρίνους και πουρνάρια
(Quercus coccifera).
Στην ευρύτερη περιοχή του ορο-
πεδίου υπάρχουν πολλά βάραθρα
και σπήλαια, καθώς και μικρό-
τερα πλευρικά οροπέδια. Σε ένα
μάλιστα από αυτά, στη δυτική
άκρη του οροπεδίου, η καρστική
διάβρωση έχει χαράξει ένα με-
γάλο ασβεστολιθικό βράχο σχη-
ματίζοντας αμέτρητες κατακόρυ-

F6. Stroumboula’s
plateau

e small and elongated plateau
of Strouboulas is to be found just
south of this elongated mountain
range, which resembles a volcanic
cone when seen from Heraklion.
e elongated plateau is formed
on the carbonate rocks of the
“Tripolitsa” group and it lacks
tree vegetation except for some
Kermes Oaks (Quercus coccifera).
In the vicinity of the plateau there
are many potholes and caves as
well as smaller, lateral plateaus. In
one of those, that is to be found
at the western side of the plateau,
the karstic erosion has shaped a
large limestone rock in such a
way that huge and numerous
lances point up to the sky and are

F5. Το
«πέτρινο
τυρί» στο
Αϊδονοχώρι

Μια παρόμοια
περίπτωση καρ-
στικής αποσά-
θρωσης με τα
«Γλυπτά της
Φύσης» που αναπτύσσεται στα
ίδια λατυποπαγή πετρώματα και
σε κοντινή θέση είναι στην πε-
ριοχή του Αϊδονοχωρίου. Ένας,
μεγάλων διαστάσεων ασβεστολι-
θικός όγκος δεσπόζει στα βοσκο-
τόπια της περιοχής, γεμάτος τρύ-
πες και ρωγμές, σαν τυρί.
Μικρές σπηλαιώσεις και ρωγμές
στα περιθώρια του βράχου επι-
τρέπουν την είσοδο στο εντυπω-
σιακό εσωτερικό του. Το τοπίο
απόκοσμο και εξωπραγματικό,
μια μικρογραφία ενός τεράστιου
φαραγγιού, με τεράστια όμως
ποικιλία μορφών διάβρωσης και
διάλυσης των πετρωμάτων.
Πλευρικά σπήλαια, οριζόντιες
στενές γαλαρίες, κάθετα βράχια
σαν λόγχες, κατακόρυφοι μυτε-
ροί πύργοι, βαθιές σχισμές και
στρογγυλές κοιλότητες που συ-
χνά μαζεύουν το νερό της βρο-
χής. Μαζί μια μεγάλη ποικιλία
φυτών, ασπονδύλων και ερπετών.

F5. The “stone cheese”
in aidonochori

A similar case to the “Sculptures
of Nature”, again in the same con-
glomerate rock, is to be found in
the nearby area of Aidonochori
village. A large limestone rock
dominates the pastureland of the
area, covered by holes and cracks
like a cheese.
Small cavities and cracks at the
sides of the rock facilitate en-
trance to the inner and fascinat-
ing part of the rock. A weird and
visionary scene appears like a
miniature of a large gorge with
many different shapes formed by
the dissolution of the limestone.
Lateral caves, horizontal and nar-
row galleries, vertically sharp
cliffs, small towers, deep fractures
and rounded holes that can host
rain water appear everywhere. A
large variety of plants, inverte-
brates and reptiles can also be
recognized inside this rock.
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Η είσοδος στο «πέτρινο τυρί» - e entrance in the “stone cheese”

Το οροπέδιο του Στρούμπουλα – Strouboulas’ plateau
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ένα χρέος που πρέπει
να εκπληρωθεί.
Η μακρόστενη ορο-
σειρά επιτρέπει από την
κορυφή της μια ανεπα-
νάληπτη, πανοραμική
θέα σε κάθε άκρη του
νησιού. Οι απότομοι
γκρεμοί στα νότια και δυτικά
φέρνουν στα πόδια του επισκέ-
πτη τη Μεσαρά και το Αμάρι. Ο
Κέδρος και ο Κουλούκωνας μοι-
άζουν σαν μικρά αδελφάκια ενώ
τα Λευκά και τα Λασιθιώτικα
Όρη υψώνονται σαν τείχη στα
δυτικά και ανατολικά.
Η ανάβαση στην κορυφή γίνεται
από όλες τις πλευρές. Από το
οροπέδιο της Νίδας, το Φουρ-
φουρά και τις Κουρούτες μέσω
των ορειβατικών μονοπατιών Ε4,
τα Ζωνιανά και τα Λιβάδια στα
βόρεια και από την περιοχή του
Αρκαδίου στα δυτικά.
Ο Τίμιος Σταυρός ένα εκκλη-
σάκι-αντιγραφή μητάτου, είναι
καταφύγιο από τους ισχυρούς
ανέμους ή το έντονο κρύο της
νύχτας και αγαπημένος προορι-
σμός των ορειβατών χειμώνα κα-
λοκαίρι.

the island, a debt that should be
fulfilled.
From its peak, this narrow and
elongated mountain chain per-
mits a panoramic view over the
whole island. e steep cliffs at
the south and west bring the
Mesara and the Amari right in
front of the visitor’s feet. e Ke-
dros and Kouloukonas moun-
tains look just like small twin
brothers, while the Lea Ori and
Lassithi mountains rise just like
walls both to the west and to the
east respectively.
It is possible to ascend to the
peak from every side of the
mountain. It can be done either
from the Nida plateau, from the
Fourfouras and Kouroutes vil-
lages following the E4 hiking
trails, through the Zoniana and
Livadia villages from the north,
and from the Arkadi area in the
west.
On the peak, the chapel of
Timios Stavros (Holy Cross) is a
replica of a mitato and a refuge
for the climbers to protect them-
selves from the cold winds or the
very strong chill of the night, but
most definitely their favorite des-
tination all year long.

φες λόγχες και ανάμεσα σε αυτές
στενές κοιλότητες και ρωγμές.
Οι επιφάνειες των βράχων είναι
χαραγμένες από αμέτρητες
δακτυλογλυφές.
Από το οροπέδιο μπορεί κανείς
σε λίγο χρόνο να ανηφορίσει
στην κορυφή του Στρούμπουλα
και στο εκκλησάκι του Τίμιου
Σταυρού με την εντυπωσιακή θέα
σε όλη την περιοχή του Ηρα-
κλείου.

separated by narrow and deep
cavities. e rock surface is
shaped by numerous small and
large grooves.
Starting from Strouboula’s
plateau one can climb until the
summit of Strouboulas and the
chapel of Timios Stavros to gaze
in wonder at the marvelous
panorama of the Heraklion gulf.

F7. Κορυφή,
Τίμιος Σταυρός

Τίμιος Σταυρός, η κορυφή του
Ψηλορείτη, η κορυφή της Κρή-
της. Στα 2456 μέτρα πάνω από τη
θάλασσα της Μεσογείου αποτε-
λεί μια πρόκληση για κάθε επι-
σκέπτη και κάτοικο του νησιού,

F7. Timios Stavros (Holy
Cross), the peak of Psiloritis

Timios Stavros is the summit of
Psiloritis Mountain, and it is the
roof of Crete. Located 2456 me-
ters above sea level in the middle
of Mediterranean, it is a challenge
for every visitor and inhabitant of
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Καρστική αποσάθρωση στο Στρούμπουλα – Karstic weathering at Strouboulas

Λίγο πριν την κορυφή – Just before the peak (©
AKOMM)

: Ο Τίμιος Σταυρός στην κορυφή – Timios
Stavros at the peak
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Ο Τίμιος Σταυρός
το χειμώνα -
Timios Stavros in
winter
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