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Πληροφορίες για το περιβάλλον για ταξιδιώτες στην Κρήτη:

Κριτσά: Εκκλησία Παναγιά Κερά
Πεζοπορία στο Φαράγγι της Κριτσάς
Η Κριτσά βρίσκεται περίπου 12 χλµ νοτιοδυτικά του Αγ. Νικολάου. Λίγο πριν το χωριό, στα δεξιά του δρόµου (µε
πολλή καλή σήµανση) βρίσκεται ένα από τα µεγαλύτερα εκκλησιαστικά αξιοθέατα της Κρήτης, η εκκλησία
Παναγιά Κερά. Η βυζαντινή εκκλησία που είναι άνω των 600 ετών είναι γεµάτη από αρχιτεκτονικές
λεπτοµέρειες. Η εκκλησία αποτελείται από τρία κλίτη, τα οποία ανεγέρθηκαν διαδοχικά στο πέρασµα τριών
αιώνων· το κεντρικό κλίτος είναι και το παλαιότερο. Με τις 6 κτιστές αντηρίδες στο βόρειο και νότιο κλίτος, η
εκκλησία φαίνεται πιο πλατιά. Ο πραγµατικός πόλος έλξης όµως είναι το εσωτερικό του ναού: οι πολλές
βυζαντινές τοιχογραφίες -ένα “πολύχρωµο βιβλίο εικόνων” του 13ου – 15ου αιώνα. Μία επίσκεψη κοστίζει 3 €
(µάλλον η µοναδική εκκλησία στην Κρήτη) - και απαγορεύεται η φωτογράφιση! Ώρες κοινού: ∆ευτέρα – Σάββατο
10.00 - 15.00, την Κυριακή έως τις 14.00. Για να µην βρεθείτε κεκλεισµένων των θυρών, καλό είναι πριν
ξεκινήσετε να ενηµερωθείτε για τις ώρες κοινού στις τουριστικές πληροφορίες στον Αγ. Νικόλαο· αυτό ισχύει
ειδικά για τους χειµερινούς µήνες.

Οι εικ. δείχνουν τον τρίκλιτο ναό (αρ.)· µε την “κύρια είσοδο”· η τοιχογραφία (δε.) βρίσκεται στο νότιο κλίτος. Όλες σχεδόν οι
τοιχογραφίες έχουν υποστεί σοβαρές ζηµιές από τον χρόνο. Η ολοσχερής τους καταστροφή είναι θέµα χρόνου, εάν δεν επέµβη
σύντοµα µία καλή οµάδα αποκαταστατών.! Φωτό: H. Eikamp (5/2003)

Εάν πάρετε µετά την είσοδο στην Κριτσά τον δρόµο δεξιά µε την πινακίδα προς Λατώ1) φτάνετε στο Φαράγγι της
Κριτσάς (4χλµ).
1)

Λατώ: Ερείπια µίας αρχαίας, δωρικής αποικίας (πόλης). Σε αντίθεση µε τα ανοχύρωτα µινωικά ανάκτωρα, η Λατώ ήταν
πραγµατικό ορεινό φρούριο µε τείχη πολλών µέτρων πάχους. Η είσοδος για αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο κοστίζει 4 €· κατά
τους χειµερινούς µήνες είναι ωστόσο κλειστός.
Φωτό: U. Kluge / H. Eikamp

Στον δρόµο για τη Λατώ περνάµε στα 500 µέτρα µία γέφυρα που περνά πάνω από την κοίτη ενός ποταµού, που
εκβάλλει από τους αριστερούς τοίχους του φαραγγιού. Αυτό το σηµείο είναι µάλλον και η καλύτερη είσοδος
(περνώντας την κοίτη του ποταµού) για την πεζοπορία στο φαράγγι, όπου θα χρειαστείτε περίπου 2,5 ώρες ώσπου
να φτάσετε στο τέρµα της διαδροµής, στο χωριό Τάπες. Εναλλακτικά µπορείτε να ακολουθήσετε τον
χωµατόδροµο, πίσω ακριβώς από τη γέφυρα αριστερά, από όπου ξεκινά µία διαδροµή περίπου 7 χλµ. Μετά από
400 µ. περίπου (στη δεξιά στροφή) πρέπει, ωστόσο, να βγείτε αριστερά στην κοίτη του ποταµού. Η διαφορά
ύψους είναι περίπου 280 µ.· για την επιστροφή θα πρέπει να υπολογίσετε 1,5 ώρα επιπλέον, εάν δεν
χρησιµοποιήσετε το λεωφορείο Τάπες – Αγ. Νικόλαος (καθηµερινά στις 14.30).
Το έδαφος του φαραγγιού στην κοίτη του ποταµού είναι γεµάτη από βράχους και ογκόλιθους, οπότε θα
χρειαστείτε ενίοτε χέρια και πόδια για λίγο σκαρφάλωµα. Ακόµα και κάποιες περιφράξεις έχουν πάντα πόρτες
(κάποιες φορές µε µία µικρή παράκαµψη), από όπου µπορείτε να συνεχίσετε την πεζοπορία σας. Μετά από
περίπου 1 ώρα πεζοπορίας οι τοίχοι του φαραγγιού συγκλίνουν και το φαράγγι διακλαδίζεται. Εδώ παίρνουµε τη
δεξιά διακλάδωση ακολουθώντας έναν φράκτη. Αργότερα το φαράγγι φαρδαίνει και το έδαφος γίνεται πιο
ανοιχτό. Μετά από 2 ώρες πεζοπορίας µπορείτε ήδη να διακρίνετε τα σπίτια του χωριού Τάπες. Η κοίτη του
ποταµού διακλαδίζεται τώρα. ∆εξιά, δίπλα στη στενότερη, δεξιά διακλάδωση της κοίτης, υπάρχει ένας
χωµατόδροµος, ο οποίος σε ένα τέναγος αλλάζει στην άλλη πλευρά και οδηγεί αριστερά στο χωριό Τάπες.
Μην επιχειρήσετε την πεζοπορία µόνοι σας. Το “µοναχικό” φαράγγι δεν είναι πολυσύχναστο (ακόµα και το
καλοκαίρι) και σε περίπτωση ανάγκης δεν µπορείτε να υπολογίζετε σε άµεση βοήθεια (τα κινητά τηλέφωνα έχουν
ασθενές ή και καθόλου σήµα). Για αυτόν τον λόγο να είστε τουλάχιστον “σε ζευγάρι”, µε καλά παπούτσια και
αρκετό νερό! Εάν η κοίτη του ποταµού έχει νερό στην είσοδο, θα πρέπει να αποφύγετε την πεζοπορία.

Οι πάνω εικόνες δείχνουν τον ορεινό όγκο της Κριτσάς µε το φαράγγι
(δεξιά) και την “είσοδο του φαραγγιού” από την άποψη της γέφυρας
(αριστερά), εδώ η ακόµα στερεµένη κοίτη του ποταµού (στις 28.12.2004).
Στο κάτω µέρος της αριστερής εικόνας φαίνεται επίσης ο “χωµατόδροµος”,
ο οποίος διατρέχει σχεδόν 400 µ. παράλληλα µε την κοίτη του ποταµού. Το
αργότερο µετά από το κίτρινο βέλος της εικόνας είναι απαραίτητη η
“πρόσβαση στην κοίτη του ποταµού”. Απεικ. Κάτω αριστερά: σε πεζοπορίες
φαραγγιών δεν αποφεύγεται το σκαρφάλωµα και τα µικρά διαλείµµατα
ενδείκνυνται!
Κίτρινα ανθισµένα τριφύλλια τον ∆εκέµβριο δεν είναι σπάνια στην Κρήτη·
παντού σχεδόν, όπου το καλοκαίρι φαίνεται η “γυµνή γη”, σχηµατίζουν τον
∆εκέµβριο “πράσινα χαλιά”.

Μετάφραση από τα γερµανικά: Μαρία Νικηφόρου
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