
 

On the northern slopes of Mt. Dicte and the southeastern slopes 
of Mt. Sarakinos, at a height of 1,025 m, lies the Psychro Cave, 

also known as Diktaion Antron, an ancient site of worship and one of 
Crete’s most important and impressive caves. There are two paved 
paths leading up to the cave, starting from the parking area and pass-
ing through a dense forest that creates a green zone in this wild and 
rocky landscape. 

The discovery of the cave by villagers in 1883 attracted some of the era’s 
well-known archaeologists. Thus three years later, Federico Halbherr and 
Joseph Chatzidakis arrived and excavated a small area in front of its inlet, 
while at the same time gathering objects found by villagers. In 1894, Arthur 
Evans purchased objects that had come from the cave; in 1895 he re-visited 
the site and discovered part of an inscribed offering table, while in 1896 he 
carried out a small-scale excavation. The most interesting piece among the 
objects he gathered is a bronze sheet believed to depict all the elements 
of cosmogony.

In 1897, the French archaeologist Joseph Demargne uncovered another 
piece of the offering table discovered by Evans as well as a gold diadem, of 
which up to now only its description is known. 

The most systematic research program held in 1899 by D.G. Hogarth 
brought to light finds dating from the Middle Minoan to the Archaic period 
(ca. 1800-7th c. BC) – with the exception of a few sporadic down to the 
Medieval period objects – and proved Psychro Cave to be one of Crete’s 
most important sites of worship. 

The excavation started from the so-called Upper Cave, which rather re-
sembles a rock-shelter and has no stalactites. It is 35 m wide and about 16 m 
in depth, and consists of two chambers, of which the first is completely open 
and well-lit. Here the sacred temenos, formed by an irregular enclosure 
and paved in places, was discovered. Within the enclosure, a rectangular 
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rubble altar was identified and according to the excavator was older than 
the temenos itself. 

Later on the Lower Cave was explored. It consists of five smaller or larger 
chambers with a small lake at its end, and has large, impressive columns of 
stalactites and stalagmites which in antiquity became objects of worship for 
pilgrims. Most of the bronze male and female figurines, bronze tools, knives, 
axes, razors, blades, seals and fibulae, all of which were votives offered by 
pilgrims who came even from distant lands to render honors to the deity, 
were found here. 

From the beginning of its excavation the Psychro Cave was associated 
with ancient tradition’s Diktaion Antron, where Rhea fled to escape Kronos 
(who devoured his offspring) and where she gave birth to Zeus, father of 
gods and mortals. The newborn god was nourished by Amaltheia, who was 
either a goat or, according to other ancient writers, a Nymph. To shelter 
the infant’s cries from Kronos, the Kouretes made noise by banging their 
weapons and dancing. According to other mythical traditions, the god was 
nurtured by bees, or doves, or a sow. Lucian tells us that after abducting Eu-
ropa from Phoenicia, Zeus brought her to the Diktaion Antron. The ancient 
seer Epimenides was also said to have “slept” in the cave for many years and 
visualized some of his prophecies.

Today, Psychro Cave is also an interesting natural habitat, as it has been 
noted that various species of bats, among them the Mediterranean long-
eared bat, nest in the chambers of the Lower Cave. There are also cave-
dwelling arthropods, while numerous bird species find refuge in its entrance, 
just as they do in the Upper Cave.



T: 28410 22462 - 28410 25115

ΚΕΙΜΕΝΟ: Β. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

TEXT: V. APOSTOLAKOU

TRANSLATION: D. BROWN KAZAZIS

GENERAL SUPERVISION: 

PUBLICATIONS DEPARTMENT

ΣΠΗΛΑΙΟ ΨΥΧΡΟΥ 
ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ

PSYCHRO CAVE
DIKTAION ANTRON

ΚΡΗΤΗ / CRETE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
HELLENIC REPUBLIC

Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού
Ministry of Culture and Sports

1
3

5
 S

PP
.G

R 
EN

 -
 2

0
1

9
 ©

 T
.Α

.Π
.

 i  

Στη βόρεια πλαγιά της οροσειράς της Δίκτης και στη νοτιοανατολική 
πλαγιά του βουνού Σαρακηνός, σε υψόμετρο 1.025 μ., βρίσκεται το σπή-

λαιο του Ψυχρού, το γνωστό ως Δικταίον Άντρον, χώρος πανάρχαιας λα-
τρείας, από τους σημαντικότερους και επιβλητικότερους της Κρήτης. Σε 
αυτό οδηγούν δύο ανηφορικά λιθόστρωτα μονοπάτια, που ξεκινούν από το 
χώρο στάθμευσης και περνούν μέσα από πυκνό δάσος που δημιουργεί μια 
πράσινη νησίδα μέσα στο άγριο βραχώδες τοπίο. 

Η ανακάλυψη του σπηλαίου από χωρικούς το 1883 προσήλκυσε το ενδι-
αφέρον μερικών από τους γνωστότερους αρχαιολόγους της εποχής. Έτσι 
τρία χρόνια αργότερα έφτασαν οι Federico Halbherr και Ιωσήφ Χατζηδά-
κης, ανέσκαψαν μικρό τμήμα μπροστά στο στόμιό του και προσπάθησαν να 
συγκεντρώσουν από τους χωρικούς όσα αντικείμενα είχαν ήδη βρεθεί. Το 
1894 ο Arthur Evans αγόρασε αντικείμενα προερχόμενα από το σπήλαιο, 
το 1895 επισκέφθηκε εκ νέου το χώρο και ανακάλυψε τμήμα ενεπίγραφης 
τράπεζας προσφορών και το 1896 έκανε μικρή ανασκαφική έρευνα. Το με-
γαλύτερο ενδιαφέρον ανάμεσα στα αντικείμενα που συγκέντρωσε παρουσι-
άζει ένα χάλκινο έλασμα που θεωρήθηκε ότι εικονίζει όλα τα στοιχεία της 
κοσμογονίας. 

Το 1897 ο Γάλλος αρχαιολόγος Joseph Demargne ανακάλυψε ακόμη ένα 
κομμάτι της τράπεζας προσφορών που είχε βρει ο Evans και ένα χρυσό δι-
άδημα, γνωστό σήμερα μόνον από την περιγραφή του. 

Η συστηματικότερη έρευνα έγινε το 1899 από τον D.G. Hogarth και έφερε 
στο φως ευρήματα που χρονολογούνται από τη μεσομινωική έως την αρ-
χαϊκή περίοδο (1800 π.Χ. περίπου-7ο αι. π.Χ.), με εξαίρεση ελάχιστα αντικεί-
μενα που φτάνουν έως το Μεσαίωνα, αποδεικνύοντας ότι το σπήλαιο του 
Ψυχρού ήταν για μια μεγάλη περίοδο ένας από τους σημαντικότερους χώ-
ρους λατρείας της Κρήτης.  

Η έρευνα ξεκίνησε από το λεγόμενο Άνω Σπήλαιο, που μοιάζει μάλλον με 
βραχοσκεπή και δεν έχει σταλακτίτες. Έχει πλάτος 35 και βάθος 16 μ. περί-
που και αποτελείται από δύο αίθουσες, από τις οποίες η πρώτη είναι εντε-
λώς ανοιχτή και καλά φωτιζόμενη. Εδώ εντοπίστηκε το τέμενος που σχη-
ματιζόταν από έναν ακανόνιστο περίβολο και είχε δάπεδο λιθόστρωτο σε 
ορισμένα τμήματα. Μέσα σ’ αυτό αναγνωρίστηκε ένας ορθογώνιος βωμός 
χτισμένος με αργολιθοδομή, που κατά τον ανασκαφέα ήταν αρχαιότερος 
του τεμένους.

Στη συνέχεια ερευνήθηκε το Κάτω Σπήλαιο που αποτελείται από πέντε 
μικρούς και μεγάλους θαλάμους, με μικρή λίμνη στο βάθος, μεγάλους και 
εντυπωσιακούς σχηματισμούς σταλακτιτών και σταλαγμιτών, και που στην 
αρχαιότητα έγιναν αντικείμενο λατρείας από τους προσκυνητές. Εδώ βρέ-
θηκαν τα περισσότερα χάλκινα ειδώλια ανδρών και γυναικών, χάλκινα εργα-
λεία, μαχαίρια, πελέκεις, ξυράφια, λεπίδες, σφραγίδες και πόρπες, αναθήμα-
τα των προσκυνητών που έφταναν ακόμη και από μακρινούς τόπους για να 
αποδώσουν τιμές στη λατρευόμενη θεότητα. 

Το σπήλαιο του Ψυχρού ταυτίστηκε από την αρχή της έρευνάς του με το 
Δικταίον Άντρον της αρχαίας παράδοσης, στο οποίο κατέφυγε η Ρέα για 
να γεννήσει, μακριά από τον παιδοκτόνο Κρόνο, τον Δία, πατέρα των θεών 
και των ανθρώπων. Τροφός του νεογέννητου θεού έγινε η Αμάλθεια, που 
ήταν αίγα ή κατ’ άλλους Νύμφη. Οι Κουρήτες με το θόρυβο των όπλων 

τους και το χορό τους κάλυπταν τα κλάματα του βρέφους. Σύμφωνα με άλ-
λους μύθους το θεό έθρεψαν μέλισσες ή περιστέρια ή ένα θηλυκό γου-
ρούνι. Στο Δικταίον Άντρον, σύμφωνα με τον Λουκιανό, μετέφερε ο Ζευς, 
μετά την απαγωγή της από τη Φοινίκη, την Ευρώπη. Σε αυτό επίσης «κοι-
μόταν» για πολλά χρόνια και έβλεπε οράματα ο μάντης των αρχαϊκών χρό-
νων Επιμενίδης.

Το σπήλαιο του Ψυχρού είναι σήμερα και ενδιαφέρων βιότοπος, αφού 
στους θαλάμους του Κάτω Σπηλαίου έχει παρατηρηθεί ότι φωλιάζουν είδη 
νυχτερίδων, μεταξύ των οποίων και η μεσογειακή ωτονυχτερίδα, καθώς και 
σπηλαιόβια αρθρόποδα, ενώ στην είσοδό του, όπως και στο Άνω Σπήλαιο, 
βρίσκουν καταφύγιο διάφορα είδη πτηνών.
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rubble altar was identified and according to the excavator was older than 
the temenos itself. 

Later on the Lower Cave was explored. It consists of five smaller or larger 
chambers with a small lake at its end, and has large, impressive columns of 
stalactites and stalagmites which in antiquity became objects of worship for 
pilgrims. Most of the bronze male and female figurines, bronze tools, knives, 
axes, razors, blades, seals and fibulae, all of which were votives offered by 
pilgrims who came even from distant lands to render honors to the deity, 
were found here. 

From the beginning of its excavation the Psychro Cave was associated 
with ancient tradition’s Diktaion Antron, where Rhea fled to escape Kronos 
(who devoured his offspring) and where she gave birth to Zeus, father of 
gods and mortals. The newborn god was nourished by Amaltheia, who was 
either a goat or, according to other ancient writers, a Nymph. To shelter 
the infant’s cries from Kronos, the Kouretes made noise by banging their 
weapons and dancing. According to other mythical traditions, the god was 
nurtured by bees, or doves, or a sow. Lucian tells us that after abducting Eu-
ropa from Phoenicia, Zeus brought her to the Diktaion Antron. The ancient 
seer Epimenides was also said to have “slept” in the cave for many years and 
visualized some of his prophecies.

Today, Psychro Cave is also an interesting natural habitat, as it has been 
noted that various species of bats, among them the Mediterranean long-
eared bat, nest in the chambers of the Lower Cave. There are also cave-
dwelling arthropods, while numerous bird species find refuge in its entrance, 
just as they do in the Upper Cave.
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stalactites and stalagmites which in antiquity became objects of worship for 
pilgrims. Most of the bronze male and female figurines, bronze tools, knives, 
axes, razors, blades, seals and fibulae, all of which were votives offered by 
pilgrims who came even from distant lands to render honors to the deity, 
were found here. 

From the beginning of its excavation the Psychro Cave was associated 
with ancient tradition’s Diktaion Antron, where Rhea fled to escape Kronos 
(who devoured his offspring) and where she gave birth to Zeus, father of 
gods and mortals. The newborn god was nourished by Amaltheia, who was 
either a goat or, according to other ancient writers, a Nymph. To shelter 
the infant’s cries from Kronos, the Kouretes made noise by banging their 
weapons and dancing. According to other mythical traditions, the god was 
nurtured by bees, or doves, or a sow. Lucian tells us that after abducting Eu-
ropa from Phoenicia, Zeus brought her to the Diktaion Antron. The ancient 
seer Epimenides was also said to have “slept” in the cave for many years and 
visualized some of his prophecies.

Today, Psychro Cave is also an interesting natural habitat, as it has been 
noted that various species of bats, among them the Mediterranean long-
eared bat, nest in the chambers of the Lower Cave. There are also cave-
dwelling arthropods, while numerous bird species find refuge in its entrance, 
just as they do in the Upper Cave.
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Στη βόρεια πλαγιά της οροσειράς της Δίκτης και στη νοτιοανατολική 
πλαγιά του βουνού Σαρακηνός, σε υψόμετρο 1.025 μ., βρίσκεται το σπή-

λαιο του Ψυχρού, το γνωστό ως Δικταίον Άντρον, χώρος πανάρχαιας λα-
τρείας, από τους σημαντικότερους και επιβλητικότερους της Κρήτης. Σε 
αυτό οδηγούν δύο ανηφορικά λιθόστρωτα μονοπάτια, που ξεκινούν από το 
χώρο στάθμευσης και περνούν μέσα από πυκνό δάσος που δημιουργεί μια 
πράσινη νησίδα μέσα στο άγριο βραχώδες τοπίο. 

Η ανακάλυψη του σπηλαίου από χωρικούς το 1883 προσήλκυσε το ενδι-
αφέρον μερικών από τους γνωστότερους αρχαιολόγους της εποχής. Έτσι 
τρία χρόνια αργότερα έφτασαν οι Federico Halbherr και Ιωσήφ Χατζηδά-
κης, ανέσκαψαν μικρό τμήμα μπροστά στο στόμιό του και προσπάθησαν να 
συγκεντρώσουν από τους χωρικούς όσα αντικείμενα είχαν ήδη βρεθεί. Το 
1894 ο Arthur Evans αγόρασε αντικείμενα προερχόμενα από το σπήλαιο, 
το 1895 επισκέφθηκε εκ νέου το χώρο και ανακάλυψε τμήμα ενεπίγραφης 
τράπεζας προσφορών και το 1896 έκανε μικρή ανασκαφική έρευνα. Το με-
γαλύτερο ενδιαφέρον ανάμεσα στα αντικείμενα που συγκέντρωσε παρουσι-
άζει ένα χάλκινο έλασμα που θεωρήθηκε ότι εικονίζει όλα τα στοιχεία της 
κοσμογονίας. 

Το 1897 ο Γάλλος αρχαιολόγος Joseph Demargne ανακάλυψε ακόμη ένα 
κομμάτι της τράπεζας προσφορών που είχε βρει ο Evans και ένα χρυσό δι-
άδημα, γνωστό σήμερα μόνον από την περιγραφή του. 

Η συστηματικότερη έρευνα έγινε το 1899 από τον D.G. Hogarth και έφερε 
στο φως ευρήματα που χρονολογούνται από τη μεσομινωική έως την αρ-
χαϊκή περίοδο (1800 π.Χ. περίπου-7ο αι. π.Χ.), με εξαίρεση ελάχιστα αντικεί-
μενα που φτάνουν έως το Μεσαίωνα, αποδεικνύοντας ότι το σπήλαιο του 
Ψυχρού ήταν για μια μεγάλη περίοδο ένας από τους σημαντικότερους χώ-
ρους λατρείας της Κρήτης.  

Η έρευνα ξεκίνησε από το λεγόμενο Άνω Σπήλαιο, που μοιάζει μάλλον με 
βραχοσκεπή και δεν έχει σταλακτίτες. Έχει πλάτος 35 και βάθος 16 μ. περί-
που και αποτελείται από δύο αίθουσες, από τις οποίες η πρώτη είναι εντε-
λώς ανοιχτή και καλά φωτιζόμενη. Εδώ εντοπίστηκε το τέμενος που σχη-
ματιζόταν από έναν ακανόνιστο περίβολο και είχε δάπεδο λιθόστρωτο σε 
ορισμένα τμήματα. Μέσα σ’ αυτό αναγνωρίστηκε ένας ορθογώνιος βωμός 
χτισμένος με αργολιθοδομή, που κατά τον ανασκαφέα ήταν αρχαιότερος 
του τεμένους.

Στη συνέχεια ερευνήθηκε το Κάτω Σπήλαιο που αποτελείται από πέντε 
μικρούς και μεγάλους θαλάμους, με μικρή λίμνη στο βάθος, μεγάλους και 
εντυπωσιακούς σχηματισμούς σταλακτιτών και σταλαγμιτών, και που στην 
αρχαιότητα έγιναν αντικείμενο λατρείας από τους προσκυνητές. Εδώ βρέ-
θηκαν τα περισσότερα χάλκινα ειδώλια ανδρών και γυναικών, χάλκινα εργα-
λεία, μαχαίρια, πελέκεις, ξυράφια, λεπίδες, σφραγίδες και πόρπες, αναθήμα-
τα των προσκυνητών που έφταναν ακόμη και από μακρινούς τόπους για να 
αποδώσουν τιμές στη λατρευόμενη θεότητα. 

Το σπήλαιο του Ψυχρού ταυτίστηκε από την αρχή της έρευνάς του με το 
Δικταίον Άντρον της αρχαίας παράδοσης, στο οποίο κατέφυγε η Ρέα για 
να γεννήσει, μακριά από τον παιδοκτόνο Κρόνο, τον Δία, πατέρα των θεών 
και των ανθρώπων. Τροφός του νεογέννητου θεού έγινε η Αμάλθεια, που 
ήταν αίγα ή κατ’ άλλους Νύμφη. Οι Κουρήτες με το θόρυβο των όπλων 

τους και το χορό τους κάλυπταν τα κλάματα του βρέφους. Σύμφωνα με άλ-
λους μύθους το θεό έθρεψαν μέλισσες ή περιστέρια ή ένα θηλυκό γου-
ρούνι. Στο Δικταίον Άντρον, σύμφωνα με τον Λουκιανό, μετέφερε ο Ζευς, 
μετά την απαγωγή της από τη Φοινίκη, την Ευρώπη. Σε αυτό επίσης «κοι-
μόταν» για πολλά χρόνια και έβλεπε οράματα ο μάντης των αρχαϊκών χρό-
νων Επιμενίδης.

Το σπήλαιο του Ψυχρού είναι σήμερα και ενδιαφέρων βιότοπος, αφού 
στους θαλάμους του Κάτω Σπηλαίου έχει παρατηρηθεί ότι φωλιάζουν είδη 
νυχτερίδων, μεταξύ των οποίων και η μεσογειακή ωτονυχτερίδα, καθώς και 
σπηλαιόβια αρθρόποδα, ενώ στην είσοδό του, όπως και στο Άνω Σπήλαιο, 
βρίσκουν καταφύγιο διάφορα είδη πτηνών.
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