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Πληροφορίες για το περιβάλλον για ταξιδιώτες στην Κρήτη:  
 

Το εκκλησάκι του Αγ. Ιωάννη  
Πεζοπορία στο σπήλαιο Κορµοκόπου στα Σφακιά (Νότιος Κρήτη) 
Ένα άρθρο των µελών της NLUK  Diana P. Bailey και Μαρία Ελευθερία, Κρήτη 
 
 

 
Η εικ. των τίτλων δείχνει τη γέφυρα [προσβάσιµη και µε αυτοκίνητο] προς την Αράδαινα.  
 
 

Εξερευνήστε την Νοτιοδυτική Κρήτη, εάν θέλετε να νιώσετε την πρωτόγονη δύναµη του νησιού, εάν αγαπάτε 
την αποµόνωση και την ηρεµία, και επιπλέον ενδιαφέρεστε για τοιχογραφίες. Στο εκκλησάκι του Αγ. Ιωάννη, 
µία από τις λιγότερο γνωστές εκκλησίες των Σφακίων, και στο οµώνυµο χωριό, θα φτάσετε από την 
παραλιακή Χώρα Σφακίων. Το αργότερο από εδώ θα πρέπει να πάρετε προµήθειες, καθώς αργότερα δεν 
θα έχετε πολλές ευκαιρίες.  

Με τον πολλαπλά ελικοειδή δρόµο ανεβαίνετε 
στο οροπέδιο της Ανώπολης και από εκεί 
συνεχίζετε προς την Αράδαινα (εικ.αρ.). Στον 
άλλοτε εγκαταλειµµένο οικισµό λόγω µίας 
βεντέτας ζουν εντωµεταξύ ξανά λίγοι άνθρωποι. 
Η Αράδαινα είναι προσβάσιµη µε το αυτοκίνητο 
αποκλειστικά µέσω της µεταλλικής κατασκευής 
που επικαλύπτεται από τεράστιες ξύλινες σανίδες 
και εκτείνεται πάνω από το φαράγγι της 
Αράδαινας. Έως την κατασκευή της 
εντυπωσιακής γέφυρας το 1986, ο δρόµος 
οδηγούσε στους οικισµούς της Αράδαινας και 
στον δυτικότερο Αγ. Ιωάννη µέσω της βαθιάς 

βραχώδους σχισµής (βλ. το ενηµερωτικό µας φυλλάδιο στο: [ http://www.kreta-
umweltforum.de/Merkblaetter/03-04%20-%20Aradena-Schlucht.pdf ]). Πίσω από τη γέφυρα ο δρόµος 
διακλαδίζεται προς τα αριστερά, σε κατεύθυνση προς τον Άγ. Ιωάννη. Το χωριό απέχει περίπου 10 λεπτά 
µε το αυτοκίνητο.  
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Η είσοδος του χωριού (εικόνα προηγούµενης σελίδας, άνω 
αριστερά) φυλάσσεται κυρίως από πολλά δεµένα σκυλιά. 
Σπάνια βλέπει κανείς κάποιον από τους λιγοστούς κατοίκους. 
Ένας ασφαλτοστρωµένος δρόµος οδηγεί στα αριστερά στη 
δίκλιτη εκκλησία του χωριού, η οποία είναι κλειστή δυστυχώς 
(εικόνα προηγούµενης σελίδας, άνω δεξιά). ∆ίπλα στην 
εκκλησία υπάρχει µία αρκετά µεγάλη δεξαµενή. Από εδώ, ένα 
µερικώς λιθοστρωµένο µονοπάτι οδηγεί καταρχήν 
κατηφορικά και µετά ανηφορικά. Ροζιασµένα ελαιόδεντρα 
είναι παραταγµένα στη δεξιά πλευρά του δρόµου.   

 

      
 
Μετά από 15 λεπτά περίπου φτάνουµε στο εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη. Ο χώρος προσφέρει µία 
πανέµορφη θέα. Πίσω από το άσηµο κτίσµα βρίσκεται µία κρύπτη. Στην πέτρα πάνω από την είσοδο 
του ναού διακρίνεται η χρονολογία 1889.  
 

      
 
Το εσωτερικό της µικρής εκκλησίας µας εκπλήσσει µε τις καλά διατηρηµένες τοιχογραφίες του. Βαθιές 
ρωγµές διατρέχουν τις τοιχογραφίες, αλλά  είναι πεντακάθαρες. Πριν από την επίσκεψή µας κάποιος είχε 
στερεώσει µε κερί λουλούδια σε µία τοιχογραφία.  
 
Όποιος δεν ζαλίζεται και αντέχει στο περπάτηµα, µπορεί να ξεκινήσει την πεζοπορία προς το σπήλαιο 
Κορµοκόπου, ένα παλιό καταφύγιο ανταρτών.   
Οδηγήστε ή περπατήστε στον κεντρικό δρόµο λίγο µέσα στο χωριό. Μετά από µία µεγάλη δεξιά στροφή 
βρίσκεται στα δεξιά πάνω από τον δρόµο, πίσω από µία συστάδα ψηλών κυπαρισσιών, ένα µικρό, 
κλειστό εξωκλήσι. Στον δρόµο αριστερά θα δείτε την πρώτη µπλε σήµανση µε βέλος (βλ.σελ.4, σειρά 
εικόνων 2, δεξιά).   
  
 



 

     
 

Από εδώ το µονοπάτι γίνεται κατηφορικό.  
 

    
 
Μετά το µισό της πεζοπορίας η κάλυψη µίας δεξαµενής δύσκολα ξεχωρίζει από την περιοχή (εικόνα άνω 
δεξιά). Ο δρόµος οδηγεί στη συνέχεια σε µία σχεδόν δασώδη περιοχή. Γενικά η διαδροµή είναι καλά 
σηµατοδοτηµένη. Ξανά και ξανά εµφανίζονται πέτρινα σηµάδια. Στην άκρη του δρόµου απολαµβάνουµε 
την άνοιξη πολλά είδη ορχιδέας1). 
 

Στη συνέχεια ο δρόµος γίνεται απότοµος (εικόνα δεξιά)· δεν είναι µονοπάτι για φοβητσιάρηδες. Μετά 
από 10 λεπτά µπορούµε να ρίξουµε µία πρώτη µατιά στο σπήλαιο. Κατηφορίζουµε προς τα εκεί.   
 

       
 
Είναι ένα σκιερό µέρος που προστατεύει και από καταιγίδες· έτσι, το σπήλαιο χρησιµεύει και στις 
µέρες µας ως καταφύγιο για βοσκούς και τα κοπάδια τους. Γύρω στα 15 µέτρα µπαίνουµε µέσα στο 
βουνό. Ευτυχώς δεν υπάρχουν πολλά σκουπίδια. Από µακριά ακούγονται βελάσµατα προβάτων. 
Αλλιώς, γαλήνη.  



 

       
 
Λίγα µέτρα µακριά από την είσοδο του σπηλαίου, µας δελεάζει το καθαρό νερό µίας πηγής να το πιούµε 
από την παλάµη. Είναι ένα µαγευτικό τοπίο. Γι’ αυτό δεν µας εκπλήσσει που πολλές οικογένειες της 
περιοχής επιλέγουν το σπήλαιο Κορµοκόπου για ένα περιπετειώδες Σαββατοκύριακο στο ύπαιθρο.  
 

    
 
Και εµείς περνάµε λίγο χρόνο εδώ, αναπαυόµαστε, παίρνουµε δυνάµεις, πριν πάρουµε τον δρόµο της 
επιστροφής προς την αντίθετη κατεύθυνση.  
 

   
 
1) Για τις ορχιδέες της Κρήτης δείτε και στην κεντρική µας σελίδα στο: [ http://www.kreta-
umweltforum.de/pflanzen.htm ]·εδώ θα βρείτε µε τα ενηµερωτικά µας φυλλάδια  περιγραφές για 61 από τα περίπου 
65 είδη ορχιδέας που συναντάµε στην Κρήτη.  
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Μετάφραση από τα γερµανικά: Μαρία Νικηφόρου 


