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Informationen zur Umwelt und für Naturreisende auf Kreta:
Πληροφορίες στο περιβάλλον και για τους ταξιδιώτες για την Κρήτη:

Η σπηλαιώδης εκκλησία του “Τιµίου Σταυρού” στην Καλαµαύκα
Ο Ασκληπιός εξουσιάζει το “βουνό της εκκλησίας” µε τη σκιώδη παρουσία του
Η Καλαµαύκα βρίσκεται περίπου 25χλµ νότια του Αγ. Νικολάου και είναι καλύτερα προσβάσιµη µέσω της Εθνικής
οδού (από τον Αγ.Νικόλαο προς Σητεία). Στο Ίστρο (που βρίσκεται µετά την Αµµουδάρα και το Βαθύ) στρίβουµε
νότια προς την Πρίνα. Ο µεγαλύτερος οικισµός µετά την Πρίνα είναι η Καλαµαύκα, στην νοτιοανατολική άκρη της
∆ίκτης.
Η
σπηλαιώδης
εκκλησία
της
Καλαµαύκας του
Τιµίου
Σταυρού
βρίσκεται σε ένα
βουνό στην άκρη
του
χωριού
(βλ.φωτό). Από το
οροπέδιο έχουµε
µία πανέµορφη θέα
προς
την
Καλαµαύκα και της ∆ίκτης. Ο Τίµιος Σταυρός
(βλ.φωτό) βρίσκεται στο βορειοανατολικό
τµήµα του υψιπεδίου και είναι προσβάσιµος
από ένα “µονοπάτι” (αριστερά της εισόδου
της εκκλησίας).
Άλλες (σχολιασµένες) εικόνες αυτού του αξιοθέατου: βλ.φωτό στο τέλος του κειµένου. Το οροπέδιο εξυπηρετούσε
(σύµφωνα µε τις αρχαιολογικές µελέτες του P. Faure) από την εποχή της µεσοµινωικής περιόδου (1700 π.Χ.) έως
την κλασική περίοδο (4ος αιώνας π.Χ.) σ' αυτή την περίοδο ως άµυνα και καταφύγιο (σπηλιά).
Το “βουνό της εκκλησίας” είναι επίσης σύµφωνα µε έναν ενηµερωτικό πίνακα (βλ.απεικ.) µία ευδιάκριτη “θεϊκή
έδρα”. Περίπου 700 µ. µετά την έξοδο από την περιοχή (στον κεντρικό
δρόµο προς Ιεράπετρα) φαίνεται στο δυτικό
τµήµα της κορυφής του βουνού ένας βραχώδης
σχηµατισµός, ο οποίος µε την κατάλληλη θέση
του ήλιου λέγεται ότι παριστάνει το κεφάλι του
θεού Ασκληπιού (βλέπε κόκκινο πλαίσιο,
φωτ.1). Τα “χαρακτηριστικά του προσώπου του”
είναι ευδιάκριτα (υπό την επιρροή της σκιάς)
ιδιαίτερα στους καλοκαιρινούς µήνες µεταξύ τις
4 και 5µ.µ.!
1)

Ο Ασκληπιός, (λατ. Aesculapius) είναι ο θεός της Ιατρικής στην ελληνική µυθολογία. Σε
κάποια βιβλία ο θεός αυτός ταυτίζεται µε το πρόσωπο του Αιγύπτιου πανεπιστήµονα και
ιατρού Ιµχοτέπ, ως µεταφορά στον ελληνικό κόσµο. Ο Ασκληπιός παρουσιάζεται τις
περισσότερες φορές ως ένας σοβαρός άνδρας µε µούσι και δάφνες, υποστηριζόµενος πάνω
σε ένα κηρύκειο, στο οποίο περιτυλίσσεται ένα φίδι, βλ.απεικόν. (Louvre, Παρίσι). Αυτό το
κηρύκειο του Ασκληπιού έγινε το σύµβολο της Ιατρικής (των ιατρών).

Η µεσαία σειρά δείχνει την είσοδο της
εκκλησίας στο βραχώδες υψιπέδιο, όπως και
την πρόσβαση στη σπηλιά απ'έξω και από µέσα.
Οι δύο κάτω εικόνες δείχνουν το καµπαναριό
πάνω στο βουνό.
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