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Informationen zur Umwelt und für Naturreisende auf Kreta:  
Πληροφορίες στο περιβάλλον και για τους ταξιδιώτες για την Κρήτη:  
 

Με το Jeep στο οροπέδιο: οι Λάκκοι 
Η άγριη-ρομαντική ενδοχώρα της Ίμβρου * 
 
 
* Για την Ίμβρο βλ. καί το NLUK ενημερωτικό φύλλάδιο 216-08 «Πορεία στο φαράγγι της ‘Ιμβρου / νότια Κρήτη» στο:  
[ http://www.kreta-umweltforum.de/Merkblaetter/261-08%20Wanderung%20Imbos-Schlucht.pdf ]. 
 

Για αυτήν την εκδρομή χρειάζεστε εκτός από 2 ώρες χρόνο 
διαδρομής ένα όχημα που είναι κατάλληλο για ανώμαλα εδάφη! 
Ερχόμενος από το νότο, από την Χώρα Σφακίων, καί φτάνοντας στην 
΄Ιμβρο στρίβετε μπροστά από την εκκλησία αριστερά. (βλ.εικ. 1) 
Μετά από το μνημείο συνεχίζετε αριστερά καί άμεσα βρησκόσαστε 
σε έναν δρόμο με σκύρα (βλ.εικ. 2) που ανηφορίζει φιδοτός μέσα από 
το άγονο τοπίο. Αδιαφορήστε για όλες τις διακλαδώσεις προς τα 
δεξιά μέχρι να εμφανιστεί ένα λοφάκι με χαρακτηριστικά βράχια 
(βλ.εικ. 3). 
 

     
 

Διαχίστε την πρώτη διασταύρωση καί λίγο αφού ο δρόμος περνά μέσα από δύο σιδερένιους πασσάλους 
πρέπει να στρίψετε δεξιά. Τώρα φτάνετε σε μια περιοχή με σκιερές βελανιδιές καί σύντομα φαίνεται μια 
δεξαμενή. Συνιστώ να παρκάρετε εδώ, να περπατήσετε λιγάκι καί να απολαύστε την φανταστική θέα στα 
λευκά όρη 1) (βλ.την πανοραμική εικ.4 στην επόμενη σελιδα). 
 

Μπροστά από την δεξαμενή φαίνεται αριστερά ένας αμαξιτός 
δρόμος που κατηφορίζει κατά μήκος ενός ξερού ριακιού. 
Σύμφωνα με έναν βοσκό που συνάντησα πρόκειται για έναν 
σύντομο δρόμο προς την ΄Ιμβρο. Αυτός ο δρόμος όμως έιναι 
σε τόσο κακή κατάσταση που σε καμιά περίπτωση δεν 
πρέπει να περνάτε απ` αυτόν! Προς το παρόν συνεχίστε τον 
δρόμο με τα σκύρα που περνά δεξιά από την δεξαμενή καί 
όταν εμφανίζουνται τα πρώτα πέτρινα σπίτια μπροστά σας 
έχετε φτάσει στον προορισμό σας (βλ.εικ. 5). 
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Η περιοχή αυτή έιναι επίσης ελκυστικής για αυτούς που ενδιαφέρονται για την γεωλογία. 
 

Οι Λάκκοι έιναι ένα μικρό οροπέδιο ύψους 1060μ με μερκά  
κατοικημένα καί μερικά ερειπωμένα σπίτια κάτω από παλιές 
αξιοσέβαστες βελανιδιές. Αλλά καί σε αυτό το απόμερο σημειό 
έκανε η πρόοδος την εισοδό της: σε ένα ακαλαίσθητο κτίριο 
παράγουνται με σύγχρονο τρόπο τυροκομικά προΐόντα (βλ.εικ. 6). 
Παρ`όλα αυτά νομίζω οτί αξίςει μια εκδρόμη σε αυτό το 
καταπληκτικό τοπιό της Κρήτης. Σχετικά με αυτό βλέπετε καί 
τις ασχολίαστες φωτογραφίες παρακάτω.   
 
 
1) Για τα λευκά όρη βρήσκετε περισσότερες πληροφορίες καί στο φυλλάδιο μας 267-08 στην ιστοσελίδα:  
[ http://www.kreta-umweltforum.de/Merkblaetter/267-08%20Jeeptour%20Weisse%20Berge.pdf ] καί στην αρχική 
σελίδα του homepage μας σε “Εκδρομές”. 
 

               
 

               
 

Το φυλλάδιο διαμορφώθηκε από την Μαρία Ελευθερία; η μετάφραση είναι της Agnes Horstschraer. 
[Art.-Nr. 2.731; Zitat-Nr. 4.622] impr. eik.amp 03/2009 


