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Πληροφορίες για το περιβάλλον για ταξιδιώτες στην Κρήτη:

Σπήλι - η παγκρήτια σηµασία του ως µητροπολιτική έδρα,
και σχολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας
Σπήλι (παλαιότερα Σπήλιων) είναι ένα ορεινό χωριό στο νησί της Κρήτης. Βρίσκεται 18 χιλιόµετρα
νότια του Ρεθύµνου, στο δρόµο από το Ρέθυµνο προς Αγία Γαλήνη, και ανήκει στην περιφερειακό νοµό
Ρεθύµνου. Συµπεριλαµβανοµένου του οικισµού µε 62 κατοίκους που βρίσκεται έξω από το χωριό,
περίπου 700 κατοίκους. Το όνοµά του το έχει πάρει απο ένα σπήλαιο στο γειτονικό βουνό ,το οποίο δεν
ειναι τουριστικό αξιοθέατο αλλα µπορεί να εξερευνηθεί.
Το Σπήλι είναι σε ενα λόφο, στις νοτιοδυτικές πλαγιές του βουνού Κέδρος
και είναι περιτριγυρισµένο από πράσινο. Τα ψηλά πλατάνια προσφέρουν
σκιά στην περιοχή, και απο τα πιο γνωστά αξιοθέατα του χωριού ειναι το
ενετικό συντριβάνι το οπίο βρίσκεται εκει απο τον 16ο -αιώνα. Από τις 25
σίφουνες της µε τη µορφή λεοντοκεφαλών ρέει όλο το χρόνο δροσερό,
πόσιµο νερό από τις πηγές πάνω από το χωριό (Εικ. δεξιά).
Το Σπήλι ως τουριστικός προορισµός προσφέρεται για ηµερήσιες εκδροµές
µε λεωφορείο ή ως σηµείο εκκίνησης για πεζοπορίες. Για αυτό το λόγο, υπάρχουν σχετικά λίγα
καταλύµατα, αλλά πολλά καταστήµατα που πωλούν τα παραδοσιακά υφαντά και πλεκτά στους
εκδροµείς. Επιπλέον, το Σπήλι έχει τρεις εκκλησίες, τους Αγιους Θεωδόρους, του Αγίου Γεωργίου και
της Μεταµόρφωσης του σωτήρα του οποίου οι τοιχογραφίες απεικονίζουν τους κολασµένους.
Το Σπήλι έχει µεγάλη σηµασία στην Κρήτη λόγο της έδρα του Μητροπολίτη και της επισκοπικής σχολής.
Έδρα του Μητροπολίτη Λάµπης και Σφακίων η εκκλησία του Αγίου Πέτρου και Παύλου η οποία
βρισκεται δυτικά του δρόµου προς Ρέθυµνο. Ωραία θέα στην εκκλησία και σε όλο το χωριό υπάρχει από
το δρόµο πάνω από την λεκάνη του Αµαρίου προς Γεράκι, ο οποιος οδηγεί στο µητροπολιτικό ναό. (από
το Ρέθυµνο, στην είσοδο του χωριού στα αριστερά) (βλ. εικόνα).

Το µεγάλο λευκό κτιριακό συγκρότηµα είναι εντυπωσιακό και προσφέρει, συµπεριλαµβανοµένων των
επενδυµένων εξωτερικων τοίχων µε φυσικούς λίθους, πολλές απεικονίσεις θρησκευτικών θεµάτων, βλ.
επίσης τις ακόλουθα εικόνες.(χωρίς σχόλιο).

Γεωφυσική σηµείωση: Το χάσµα στο Σπήλι δίχνει δύο γεωλογικά ρήγµατα από σεισµικά γεγονότα.
(Holozän) βλέπε: CAPUTO, R., ET. AL. (2006): Multiseismic cycle deformation rates from Holocene
normal fault scarps on Crete. – Terra Nova 18: 181-190.
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