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Πληροφορίες για το περιβάλλον για ταξιδιώτες στην Κρήτη:  
 

Κρήτη- «Μετέωρα»: Κελιά Καλογράδων στον Γιούχτα  
Απειλούµενα από την κατάρρευση, έχουν κολλήσει στη δυτική πλαγιά του βουνού 
 
 

 
 

Προσηµείωση: Αυτό το ενηµερωτικό φυλλάδιο αποτελεί συµπλήρωµα στο ενηµερωτικό φυλλάδιο 93-
05: Το όρος Γιούχτας: «Ο κοιµώµενος ∆ίας»· δείτε εδώ:  
[ http://www.kreta-umweltforum.de/Merkblaetter/93-05%20-%20Jouhtas.pdf ].  
 

Ο Αφέντης Χριστός ήταν κάποτε ένα Ενετικό µοναστήρι και ήταν καλό για όλους τους ταξιδιώτες που 
έφταναν στον Γιούχτα, στον τόπο όπου οι αρχαίοι έβλεπαν τον τάφο του ∆ία. 
Πολλοί πίστευαν ότι κάπου στον Γιούχτα έζησε κάποια στιγµή ο Απόστολος Παύλος. Όντως, µόλις λίγα 
λεπτά µε τα πόδια από την εκκλησία του Αφέντη Χριστού, υπάρχουν τα ερείπια ενός πολύ ενδιαφέροντος 
κτηρίου, το οποίο συνδέεται µε το ερηµητήριο του Αγίου Παύλου. Το κτίσµα έχει τρεις ορόφους και 
είναι χτισµένο σε µια ορατή από την άνω πλευρά ενός πολύ απότοµου βράχου, σχεδόν κάτω από την 
εκκλησία. Το κάτω επίπεδο αποτελείται από µια σπηλιά που πιθανότατα χρησίµευε ως ναός. 
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∆υστυχώς το κτίσµα έχει υποστεί µεγάλη ζηµιά στο πέρασµα του χρόνου και κινδυνεύει να καταρρεύσει. 
Πιστεύεται ότι το κτίσµα ήταν αρχικά τα κελιά για τις καθολικές καλόγριες από το µοναστήρι. 
 

  
 
Μπορείτε να φτάσετε στα κελιά µε το αυτοκίνητο (δεν συνιστούµε να τα προσεγγίσετε από πάνω λόγω 
του δυνητικού κινδύνου) µέσω της δυτικής παράκαµψης, η οποία στρίβει αριστερά στην είσοδο για τον 
Γιούχτα· κατά το τελευταίο τρίτο προς τον στόχο υπάρχει ανώµαλο έδαφος και συστήνουµε να έχετε 
ένα όχηµα παντός εδάφους. Το κτήριο των κελιών βρίσκεται βόρεια κάτω από το λευκό εκκλησάκι 
στον Γιούχτα και µπορείτε να φτάσετε µε τα πόδια σε µια µικρή ανάβαση. ∆εν συνιστάται η πρόσβαση 
στα ερείπια λόγω του αυξηµένου κινδύνου κατάρρευσης. 
 

    
 
 
Περαιτέρω πληροφορίες θα βρείτε εδώ:  
[ http://www.cretanbeaches.com/Monasteries/Heraklion-Monasteries/the-monastery-of-afendis-christos-in-jiouktas/ ] 
και εδώ (Φωτογραφικές πηγές) [ https://www.facebook.com/unknowncrete?fref=ts ]. 
 
Μετάφραση από τα γερµανικά: Μαρία Νικηφόρου 
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