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Πληροφορίες για το περιβάλλον για ταξιδιώτες στην Κρήτη:  
 

Ταξίδι στις πηγές του ποταµού Μύρτου, στη νότια Κρήτη 
(Απο το όρος δίκτη, που το νερό ρέει άφθονο) 
 
 
 

 
Στην περιοχή του Σελεκάνο (1100µ.), στο όρος ∆ίκτη υπάρχουν πολλές πηγές( Αφέντης Χριστός, 2141µ.) όπως 
την πηγή του Ψοριάρη, η οποία συνάντα την πηγή της Σαρακίνας κάτω απο τον Αφέντη Χριστό στην Αγία 
Παρασκευή (από το Κουρέλι, 1396µ.) και µαζί φτιάχνουν τον Μύρτω, ο οποίος περνάει µέσα απο το φαράγγι τις 
Σαρακίνας και χύνεται στο Λυβικό πέλαγος. 
 

Ο πρωταρχικός στόχος (Χριστός - Αγία Παρασκευή - Σελεκάνο) είναι πιθανόν να επιτύχει τη συντοµότερη 
διαδροµή από τη νότια ακτή (Μύρτος - Μύθοι - Χριστός). Εµείς επιλέξαµε µια διαδροµή από την βόρεια ακτή, για 
να επισκεφθείτε διάφορα άλλα αξιοθέατα και γεωλογικά αξιοθέατα. 
 

∆ιαδροµή: Γούβες - (Χερσονήσου στη νέα περιφερειακή οδό) – Μονή Αγ. Γεωργίου Σεληνάρι (στο σηµείο αυτό, 
βλ. Επίσης τη διαδροµή µας στο φυλλάδιο πληροφοριών στη διεύθυνση: [ http://www.kreta-
umweltforum.de/Merkblaetter/122-05%20-%20Selinari.pdf ]) - Άγιος Νικόλαος - Ίστρο - Πρίνα - Καλαµαύκα (βλ. 
ενηµερωτικό φυλλάδιο µας παρακάτω: [ http://www.kreta-umweltforum.de/Merkblaetter/195-07%20-
%20Kalamafka.pdf ]) - Αρσενικά - Χριστός - Σελεκάνο - Χριστός (Αγία Παρασκευή - "Πηγή Σαρακίνας") - Μύθοι 
– Φαράγγι Σαρακίνας (βλ. παρακάτω: [ http://www.kreta-umweltforum.de/Merkblaetter/27-04%20-%20Sarakinas-
Schlucht.pdf ]) - Βιάννος - Καστέλλι - Γούβες (Σύνολο περίπου 190χµ.). 
 

Γεωγραφικές πληροφορίες για τη διαδροµή (KULL 2012): Πρίνα: Η θέααπο 
το χωριό Πρίνα προς το νεογενές περιβάλλον στην οροσειρά των Πρίνων 
(Tripolitzakalk). Ανάµεσά τους εµφανίζονται κρυσταλλικά µάρµαρα, τα οποία 
θεωρούνται ως Olistholite στο πάνω στρώµα. Έχουν διαταραχθεί από νεογενή 
ιζήµατα. Καλαµαύκα: Στην Καλαµαύκαβρίσκεται σε άµεση συνάρτηση η 
οροσειρά των Πρίνων µε τον σχηµατισµό της Καλαµαύκας του µεγαλύτερου 
Tortonium, ο οποίος τον καλύβει. 
Υπάρχουν hemipelagishe µάργες (βλέπε φωτο) οπουαναµεσα τους υπάρχουν 
λεπτά στρώµατα απο ασβεστόλιθους και ψαµµίτες, αυτο µας φανερώνει οτι σε 
µεγαλυτερο βάθος υπάρχει νερό. Αυτό µπορεί να παρατηρηθεί (Βορεια) στην 
Καλαµαύκα στο δρόµο προς Πρίνα. Εδώ µπορούν να παρατηρηθούν ακολουθίες 
αποασβέστη, ψαµµίτη, µάργες breccien και Συνιζηµατογενείς πτυχές. Mάλες: 
Στο δρόµο εµφανίζονται και πάλι ανοιχτά σηµεία της οροσειράς των Μαλών 
(Serravallium). Konglommerate και αργιλώδηςµάργες. Η οροσειρά των Μαλών 

µοιάζει µε αυτήν του Βιάννου στην. Α της τάφρου του Ηράκλειο, η οροσειρά ∆ίκτη του Λασίθιου δεν υπήρχε 
κατά τη διάρκεια σχηµατισµού των υπολοίπων. 
Αναλυτική περιγραφή της διαδροµής µας, ξεκινάει απο της και 
καταλήγει στον Χριστό βλ. Φωτο: Άποψη του χωριού του Χριστού. 
Περίπου 300 µέτρα πριν τον Χριστό (ακριβώς µετά από µια 
αριστερή στροφή) υπάρχει στα δεξιά του δρόµου υπάρχει ο 
οικισµός «3 Σπίτια» της Αγίας Παρασκευής µε την ταβέρνα και το 
λεγόµενο πηγή τηςΣαρακίνας, N35° 4.57.39,  
E25° 34.34.63, δείτε τις παρακάτω σχολιασµένες εικόνες στην 
επόµενη σελίδα.Κάτω απο την  παλιά ταβέρνα µε πλατάνια,ένα 
παρεκκλήσι και καταρράκτη είναι ένα πολύ µυστικιστικό και το 
ειδυλλιακό τοπίο και σας προσκαλεί να χαλαρώσετε. 
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Παραδοσιακή κρητική κουζίνα (χωρίς µενού) προσφέρεται µε µια µατιά στις κατσαρόλες – και η δοκιµή τους 
συνιστάται (την ιδέα της επίσκεψης µας εδώ µας την έδωσε η φίλη µας Stephanie Violin Sfiraki απο το Facebook). 
 

        
"Η πηγή της Σαρακίνας"      Η αυλή της ταβέρνας και το καµπαναριό της εκκλησίας.    Το παρεκκλήσι στην αυλή της ταβέρνας και η βρύση. 
 
Στην είσοδο του Χριστού, στα δεξιά σας, υπάρχει µια πινακίδα που σας δείχνει το δρόµο προς 
Σελεκάνο, N 35° 05.31.95, E 25° 32.42.83 (9,4 χλµ.). Τα πρώτα χιλιόµετρα της διαδροµής είναι 
στρωµένα µε τσιµέντο (βλέπε φωτο.), το υπόλοιπο ειναιχωµατόδροµος µε χαλίκι, που 
διακόπτονται περιστασιακά από µικρά ρυάκια. Ωστόσο, η απόσταση που διανύεται είναι πολύ 
εύκολη ακόµα και µε ένα κανονικό αυτοκίνητο. 
Η διαδροµή περνά µέσα από ένα πλούσιο σε νερό, ροµαντικό ορεινό τοπίο, το οποίο αξίζει 
περισσότερα απο µία µατιά. Αφήνει µια µόνιµη καλή εντύπωση, για παράδειγµα µια λιµνούλα 
µε βάτραχους σε υψόµετρο 1100 µ. ή πλαγιές των βουνών, τον οποίων η βλάστηση έχει πέσει 
θύµα πυρκαγιάς (βλέπε φωτο). Ένα τµήµα, το οποίο θα πρέπει να έχετε δει! 
 

       

Το δρόµο της επιστροφής απο τον Χριστό προς τη νότια ακτή της Ιεράπετρας (αριστερά) - Βιάννος (δεξιά), είναι 
περίπου. 10 χλµ. και παίρνει την αριστερή πλευρά του Μύρτου, προς µια διέλευση στο φαράγγι της Σαρακίνας. 

Μετάφραση από τα γερµανικά: Manos Karabinakis                Περιηγήσεις / εκδροµές: impr. eik.amp 06/2012 

 

     


