NATURWISSENSCHAFTLICHE
ARBEITSGEMEINSCHAFT
OBERTSHAUSEN MOSBACH e.V.

KRETAUmweltinfo
ΚΡΉΤΗ περιβαλλοντικές πληροφορίες
Ενηµερωτικό φυλλάδιο αρ. 390

LANDESGRUPPE UMWELT KRETA

12/G

(Umweltpreisträger 1984 des Kreises Offenbach a .M.;
beurkundet mit dem Europäischen Umweltpreis 1987)

ISSN-Nr. 1614-5178

εκδότης: NAOM eV ∆ηµόσιες Σχέσεις / Τύπος: H. EIKAMP / U. KLUGE
Internet: www.kreta-umweltforum.de / www.nluk.de;

06104 - 490 614
E-mail: klugesei@gmx.de

Alexanderstraße 42
63179 Obertshausen

Πληροφορίες για το περιβάλλον για ταξιδιώτες στην Κρήτη:

Περιοδεία στο βόρειο τµήµα της κοιλάδα του Αµαρίου
(Σύντοµες περιγραφές & παραποµπές σε λεπτοµερείς πληροφορίες [Ι])
Ερχόµενοι από το Ρέθυµνο, ξεκινάµε την περιοδεία µας από το Σπήλι στην έδρα της Ιεράς Μητρόπολης (βλ.το
ενηµερωτικό µας φυλλάδιο στο: [ http://www.kreta-umweltforum.de/Merkblaetter/379-12.pdf ]), και από εκεί
στρίβουµε για το Γερακάρι.
Ο δρόµος έως το Γερακάρι οδηγεί γεωλογικά σε ένα ωραίο οροπέδιο από φυλλιτικές-χαλαζιτικές µονάδες.
Υπάρχουν µικρές εµφανίσεις σερπεντινίτη και κόκκινου ραδιολαρίτη στην ανατολική άκρη του δρόµου. Πιθανώς
να ανήκουν στη µονάδα Πρέβελης (Βάτου).
Το Γερακάρι είναι η κεντρική περιοχή για την παραγωγή κερασιών, όπως δείχνουν οι αµέτρητες κερασιές.
Ξαναχτίστηκε µετά τον πόλεµο, αφού το έκαψαν εξ ολοκλήρου (177 σπίτια) οι Γερµανοί ως αντίποινα για την
απαγωγή του στρατηγού Kreipe· ένα µνηµείο στην πλατεία του χωριού µας θυµίζει το γεγονός αυτό. Στο Γερακάρι
στρίβουµε αριστερά προς τον Μέρωνα.
Στον Μέρωνα σας προτείνουµε µία στάση στην πλατεία του χωριού. Αξιοθέατα είναι µία ωραία εκκλησία, ένα
µνηµείο και µία κρήνη (βλ.εικ.κάτω). Ο Μέρωνας αποτελεί το κέντρο της καλλιέργειας οπωροφόρων δέντρων της
περιοχής. Περνώντας από τους Αποστόλους, Ασωµάτων και το Μοναστηράκι συνεχίζουµε την περιοδεία µας προς
τον Φουρφουρά.

Οι Απόστολοι Apostoli πήραν το όνοµά τους από 10 µάρτυρες, οι οποίοι αιχµαλωτίστηκαν από ρωµαϊκά
στρατεύµατα κατοχής και εκτελέστηκαν στη συνέχεια στους Αγίους ∆έκα (Μεσσαρά).

Ασωµάτων (Μονή Ασωµάτων) είναι ένα µεγάλο (προς το παρόν ακατοίκητο) µοναστηριακό κτήµα· για
περισσότερες πληροφορίες συντάξαµε ένα ειδικό ενηµερωτικό φυλλάδιο (387-12)· βλέπε επίσης στην ιστοσελίδα
µας www.kreta-umweltforum.de «Η µοναστηριακή εγκατάσταση Ασωµάτων στην κοιλάδα του Αµαρίου (πρώην
πνευµατικό και πολιτιστικό κέντρο της περιοχής)».
Ένα µνηµείο (βλ.εικ.επόµενης σελ.) βρίσκεται αριστερά µίας δενδροστοιχίας φοινικιών, που αποτελεί την είσοδο
της Μονής.
Από τη Μονή Ασωµάτων για το Μοναστηράκι είναι περίπου 2 χλµ. Εδώ ανακάλυψαν γερµανοί αρχαιολόγοι
(αριστερά πριν την είσοδο του χωριού, βλ.εικ.κάτω αρ. 2.σειρά· συντεταγµένες: N 35° 230 472, E 24° 671 197)
έναν µινωικό οικισµό, όπου γίνονται ανασκαφές από τη δεκαετία του ΄80 µε διακοπές. Είναι τµήµατα µίας
µεγαλύτερης εγκατάστασης της παλαιοµινωικής περιόδου· για αυτό το θέµα θα συντάξουµε ένα ειδικό
ενηµερωτικό φυλλάδιο.

Γυρίζοντας πίσω, µέσω της Μονής Ασωµάτων, συνεχίζουµε προς τον Φουρφουρά· σε αυτή τη διαδροµή
συναντούµε δύο αξιοπρόσεκτες εκκλησίες, για τις οποίες υπάρχει ειδικό ενηµερωτικό φυλλάδιο (388-12)· βλέπε
επίσης στην κεντρική µας σελίδα: «∆ύο αξιοπρόσεκτες εκκλησίες στην κοιλάδα του Αµαρίου: ο Άγιος Νικόλαος
στο Βυζάρι και η Αγία Παρασκευή στη Σύβριτο», βλ.εικ.πάνω δεξιά: το µεµονωµένο καµπαναριό του Αγίου
Νικολάου στο Βυζάρι.
Περνώντας το Βυζάρι και τον Φουρφουρά συνεχίζουµε για τους Κουρούτες. Οι Κουρούτες έχουν πάρει το όνοµά
του από τους Κουρήτες, των µυθολογικών φυλάκων του ∆ία στον Ψηλορείτη. Μετά το χωριό Αποδούλου
εγκαταλείπουµε την περιοχή του Κέδρου και το βόρειο τµήµα της κοιλάδας του Αµαρίου· για το νότιο τµήµα θα
συντάξουµε επίσης και ένα ξεχωριστό ενηµερωτικό φυλλάδιο µε σύντοµες περιγραφές & παραποµπές σε
λεπτοµερείς πληροφορίες [ΙΙ].
Μετάφραση από τα γερµανικά: Μαρία Νικηφόρου
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