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Πληροφορίες για το περιβάλλον για ταξιδιώτες στην Κρήτη:  
 

Ιερά στην κορυφή του Γιούχτα:  
Ο Μινωικός «ναός» Ανεµοσπηλιά & σπήλαιο Χωστό  
 

 
 
Στην περιοχή γύρω από τον Γιούχτα (Αρχάνες) ανακαλύφθηκαν πολλά µνηµεία από τον Κρητικό και τον Μινωικό 
πολιτισµό, στα οποία έχουµε ήδη αναφερθεί µε πολλά ενηµερωτικά φυλλάδια· δείτε για παράδειγµα εδώ:  
[ http://www.kreta-umweltforum.de/Merkblaetter/93-05%20-%20Jouhtas.pdf ] 
[ http://www.kreta-umweltforum.de/Merkblaetter/449-14.pdf ]  
[ http://www.kreta-umweltforum.de/Merkblaetter/58-05%20-%20Archaeologiegeschichte.pdf ] 
εδώ: [ http://www.kreta-umweltforum.de/Merkblaetter/183-06%20-%20Phourni%20-%20Vathypetro.pdf ]  
[ http://www.kreta-umweltforum.de/Merkblaetter/405-13.pdf ]. 
και εδώ: [ http://www.kreta-umweltforum.de/Merkblaetter/52-04%20-%20Kretischer%20Wein.pdf ]. 
 
Το σηµερινό σηµείο-στόχος βρίσκεται στο βόρειο άκρο της κορυφής του Γιούχτα στα 811 µ. (βλέπε εικ.αρ.). 
Συντεταγµένες: N 35.240108, Ε 25.144125. Ένα νέο "µονοπάτι" οδηγεί προς και από την τελευταία (αριστερά) 
στροφή προς τον Αφέντη Χριστό (βλέπε εικ.δε.) για την κορυφή· ∆ιάρκεια διαδροµής περίπου 20 λεπτά.  
 

        
 
 

Ο Μινωικός «ναός» Ανεµοσπηλιά  
 

Ο ναός ανασκάφηκε το 1979 από το ζευγάρι αρχαιολόγων ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ, και λόγω του µικρού µεγέθους του, 
αποδείχθηκε ότι είναι µία από τις πιο αµφιλεγόµενες ανασκαφές στην Κρήτη.  
Το κτήριο είναι ασυνήθιστο για ένα Μινωικό αξιοθέατο. Ο απλός σχεδιασµός αποτελείται από τρεις ορθογώνιες 
αίθουσες στη σειρά, και ένα διάδροµο ή προθάλαµο. ∆εν υπάρχει κανένα άλλο παράδειγµα ενός τέτοιου κτηρίου 
από την Μινωική-Μυκηναϊκή εποχή. ∆υστυχώς, η περιοχή είναι τόσο σοβαρά διαβρωµένη, αφήνοντας µόνο 
µερικά αποµεινάρια που µπορεί να δει κανείς από τα τείχη. 
Ο «ναός» πιθανότατα καταστράφηκε κατά τον 17ο αιώνα π.Χ. από σεισµό, ο οποίος, µεταξύ άλλων, ζωντανεύει 
από τα κεραµικά ευρήµατα της MM II και της ΜΜ IIIA. Ο «ναός» θεωρείται το πρώτο ελεύθερο κτήριο που 
στέκεται στην Κρήτη.  
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Ο χώρος είναι περιφραγµένος (βλέπε εικ.) και µη προσβάσιµος για το κοινό. Στον χώρο υπάρχει επίσης ένα 
στρατιωτικό Τριγωνοµετρικό σηµείο, βλ.:  
[ http://www.kreta-umweltforum.de/wbb2/thread.php?threadid=7732 ].  
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την Ανεµοσπηλιά θα βρείτε στη διεύθυνση:  
[ http://www.minoancrete.com/anemospilia.htm ]. 
 

 
 
Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν τα αποµεινάρια του «ναού» εντός του περιφραγµένου χώρου. 
 

  
 



 

 
 
 

Σπήλαιο «Χωστό Νερό» 
 
Το σπήλαιο βρίσκεται επίσης εντός της περιφραγµένης περιοχής σε υψόµετρο 720 µ. Έχει 3 θαλάµους οι οποίοι 
αλληλοσυνδέονται µε  χαµηλούς διαδρόµους. Στο κάτω µέρος του θαλάµου υπάρχουν µικροί σταλαγµίτες, 
σταλακτίτες και µικρές λιµνούλες νερού. Το νερό τρέχει συνεχώς από την οροφή του σπηλαίου (νερό πηγής, 
άραγε;). Από εκεί προέρχεται το όνοµα το σπηλαίου· χωστό νερό σηµαίνει «κρυµµένο νερό».  
 
Το σπήλαιο, µε το οµώνυµο "πηγάδι", θεωρήθηκε ιερό από τη µινωική έως τη ρωµαϊκή εποχή, αλλά πιθανότατα 
χρησίµευε ως καταφύγιο για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 
Το "Χωστό Νερό" έχει κακή φήµη, αφού σύµφωνα µε τις ιστορίες πολλά κορίτσια που ήθελαν να πάρουν νερό 
δεν επέστρεφαν. Ο PAUL FAURE περιγράφει αυτή την κακή φήµη του σπηλαίου στο βιβλίο του «Τα ιερά 
σπήλαια της Κρήτης» που δηµοσιεύθηκε το 1954.  
 
Συµπληρωµατικές πληροφορίες για την Ανεµοσπηλιά και το σπήλαιο «Χωστό Νερό» θα βρείτε στον παρακάτω 
σύνδεσµο: 
[ http://www.zabern.de/media/2/3832_1.pdf ] und [ http://www.cretanbeaches.com/Caves/Heraklion-Caves/chosto-
nero-cave/ ]. 
 
Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν εντυπώσεις από το σπήλαιο «Χωστό Νερό».  
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