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Πληροφορίες για το περιβάλλον για ταξιδιώτες στην Κρήτη:  
 

Περιοδεία στο νότιο τµήµα της κοιλάδας του Αµαρίου  
(Σύντοµες περιγραφές & παραποµπές σε λεπτοµερείς πληροφορίες [ΙΙ])  
 
 

 

Ξεκινάµε αυτή την περιοδεία επίσης στην είσοδο από το Σπήλι (βλ. το ενηµερωτικό µας φυλλάδιο 390-12: 
«Περιοδεία στο βόρειο τµήµα της κοιλάδας του Αµαρίου (σύντοµες περιγραφές & παραποµπές σε λεπτοµερείς 
πληροφορίες[Ι])») και στρίβουµε εκεί πάλι αριστερά προς το Γερακάρι.   
Στο Γερακάρι δεν θα στρίψουµε αυτή τη φορά αριστερά, αλλά δεξιά προς το Καρδάκι (3χλµ.περίπου). Στο 
Καρδάκι αξιοπρόσεκτη είναι η βυζαντινή εκκλησία Αστράτηγος (εκκλησία νεκροταφείου, βλ.εικ.), η οποία 
φαίνεται από τον κεντρικό δρόµο στην κάτω µεριά του χωριού. Όποιος επιθυµεί να δει τις τοιχογραφίες της 
εκκλησίας (βλ.εικ.), παραλαµβάνει το κλειδί σε ένα από τα σπίτια της πλατείας του χωριού.   
 

            
 

Περνώντας τις Βρύσσες συνεχίζουµε προς τις ∆ρυγιές (4 χλµ.περίπου). Πληροφορίες για ποδηλατοδροµίες και 
πεζοπορίες γύρω από τις Βρύσσες και τις ∆ρυγιές θα βρείτε στο: 
[http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=en&u=http://www.walking-and-cycling-in-cre ]. Το νότιο τµήµα µε 
τους γεµάτους στροφές ορεινούς δρόµους και τις σχετικά γυµνές πλαγιές δείχνει σε αντίθεση µε τα χωριά του 
βόρειου τµήµατος (µε την πλούσια γεωργική παραγωγή) απλά χωριά βοσκών όπου ζουν ελάχιστοι, ηλικιωµένοι επί 
το πλείστον άνθρωποι. Γύρω στα 2 χλµ. µετά τις Βρύσσες βρίσκουµε δεξιά του δρόµου µία ωραία στάση (βλ.εικ.) σε 
µία πηγή (20 σκαλοπάτια ανηφορικά του βουνού), µε µία πανέµορφη θέα στον ορεινό κόσµο της περιοχής. Γύρω στα 
500µ. πριν από τις ∆ρυγιές στέκεται στα δεξιά του δρόµου ένα (ανώνυµο) εξωκλήσι που αξίζει επίσης να το 
επισκεφθείτε (βλ.εικ.). Συντεταγµένες: N 35°199 960, E 24° 644 179. 
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Φεύγοντας από τις ∆ρυγιές συνεχίζουµε προς το Άνω Μέρος (1,5 χλµ.). Μνηµεία για 
τα θύµατα της σφαγής τον Αύγουστο του 1944 από τους γερµανούς κατακτητές 
βλέπουµε συχνά σε αυτή την περιοδεία, το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι το Μεγάλο 
Μνηµείο στη στροφή του δρόµου πριν από το Άνω Μέρος (βλ.εικ.· πηγή: www.kreta-
wiki.de. εδώ υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες για τη γερµανική κατοχή στην 
Κρήτη).  

Από το Άνω Μέρος συνεχίζουµε περνώντας από το Χωρδάκι και τον Άγιο Ιωάννη 
προς την Αγία Παρασκευή (19,6 χλµ.). Σε αµέτρητες στροφές περνάµε κατά µήκος 
τις γυµνές πλαγιές του όρους Κέδρου, κατηφορικά προς την κοιλάδα του Πλατύ 
ποταµού (ο οποίος εκβάλλει στη θάλασσα στην Αγιά Γαλήνη) και ανηφορικά πάλι 
από την άλλη πλευρά· βλέπε εικ. της περιοχής. Μεταξύ του Χωρδακίου και του 
Αγίου Ιωάννη σε µία δεξιά στροφή (κατηφορικά, αριστερά του δρόµου) φαίνονται τα 
ερείπια ενός εγκαταλελειµµένου οικισµού (εικ.). Στην Αγία Παρασκευή (στον 

κεντρικό δρόµο, στις συντεταγµένες N 35° 9266, E 24° 42955) βλέπουµε στα δεξιά µία νεόκτιστη εκκλησία και 
στα αριστερά ένα αλώνι, το οποίο βλέπουµε πια σπάνια στην Κρήτη· βλέπε και το ενηµερωτικό µας φυλλάδιο στο: 
[http://www.kreta-umweltforum.de/Merkblaetter/373-12.pdf ]. 
 

  
 

  
 
Από την Αγία Παρασκευή παίρνουµε τον δρόµο για το Τυµπάκι και αφήνουµε την κοιλάδα του Αµαρίου στο 
σηµείο που βρίσκεται η «εκκλησία µε την µπλε στέγη». (βλ.εικ.) 
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