
Η διαδροµή αυτή συνδέει τα Ανώγεια, (τον µεγαλύτερο οικισµό
µέσα στο γεωπάρκο όπου και το κέντρο πληροφόρησης και τα
γραφεία του γεωπάρκου), µε το σηµαντικό γεώτοπο, του
οροπεδίου της Νίδας. Ενδιάµεσα διέρχεται από σηµαντικά
περιβαλλοντικά στοιχεία όπως το δάσος στα Βρουλίδια, τη Ρούσα
Λίµνη, το ορειβατικό καταφύγιο Τριγιόδω και την περιοχή του
αρχαιολογικού χώρου της Ζωµίνθου. Αποτελεί τµήµα του
Ευρωπαϊκού περιπατητικού µονοπατιού Ε4.

Το τµήµα αυτό της διαδροµής µπορεί να χωριστεί σε δύο
διακριτά τµήµατα: Το πρώτο τµήµα µε αφετηρία τον συνοικισµό
Περαχώρι Ανωγείων ακολουθεί το παλιό µονοπάτι των βοσκών
το οποίο αφού διασχίσει το µικρό αλσύλλιο από πεύκα και
κυπαρίσσια που βρίσκεται δίπλα στην εκκλησία του Αγ.
Νεκταρίου, στη συνέχεια διασχίζει τις ήπιες πλαγιές και µικρές
κοιλάδες έως την δασωµένη περιοχή της Τρυγιόδω.

Στην κατάφυτη από βελανιδιές , σφεντάµια, και τρικοκιές
περιοχή, στα δυτικά της κοιλάδας της Ζωµίνθου, βρίσκεται ο
µοναδικός ξερολιθικός ναός τουΑγίου Υακίνθου όπου κάθε
χρόνο διοργανώνονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις Υακίνθεια.
Νοτιότερα, στην κορυφή µικρού λόφου στην θέση Τρυγιόδω
βρίσκεται το µικρό Ορειβατικό καταφύγιο του δήµου Ανωγείων σε
κοντινή απόσταση από την οµώνυµη πηγή.

Στο ανατολικό άκρο της κοιλάδας σε µικρή απόσταση από την
εκκλησία της Αγίας Μαρίνας και την οµώνυµη πηγή βρίσκεται ο
αρχαιολογικός χώρος της Ζωµίνθου, µια από τις σηµαντικότερες
µινωικές εγκαταστάσεις σε µεγάλο υψόµετρο.

Το δεύτερο τµήµα της διαδροµής
ξεκινάει από την Ζώµινθο από όπου
ακολουθούµε τον ασφαλτοστρωµένο
δρόµο νότια, ο οποίος ελίσσεται στις
βραχώδεις πλαγιές. Η βλάστηση σιγά
σιγά αρχίζει να αραιώνει και έως την
περιοχή "Μύθια" το τοπίο είναι πλέον
εντελώς γυµνό. Στη Μύθια συναντάµε
δύο Μητάτα δίπλα στον δρόµο και
στην κατεύθυνση που στο βάθος
νοτιοανατολικά διακρίνεται η κορυφή
Σκήνακας µε το Αστεροσκοπείο
βλέπουµε και το µικρό εκκλησάκι του
Αγίου Μαµά.

Συνεχίζουµε στην ασφαλτοστρωµένη οδό και αφού
προσπεράσουµε αριστερά µας παράκαµψη του
δρόµου για τον Σκήνακα, βρισκόµαστε στην θέση
Πετραδολάκια µε το χαρακτηριστικό συγκρότηµα
Μητάτων.

Αφήνοντας πίσω µας το µικρό ορ9οπέδιο
στα Πετραδολάκια, προχωράµε για λίγο και
ανοίγεται µπροστά χαµηλά το οροπέδιο της
Νίδας. Σ' αυτό το σηµείο εγκαταλείπουµε τον
κεντρικό αµαξωτό δρόµο και ακολουθούµε
τον κατηφορικό χωµατόδροµο ο οποίος
διασχίζει µικρό κοίλωµα και κατεβαίνει στον
ανατολικό µυχό του οροπεδίου της Νίδας.
Αφού φθάσουµε στο επίπεδο του οροπεδίου
το διασχίζουµε µε κατεύθυνση δυτικά έως την
περιοχή όπου συναντούµε το δηµοτικό
Περίπτερο και την πηγή της Ανάληψης.

This route connects
Anogeia (the largest
hamlet within the
geopark, containing the
geopark’s information
centre and offices) with
the important geotope of
Nida Plateau. It crosses
important environmental
elements, such as the
woods at Vroulidia, Rousa
Limni, the Trigiodo mountaineering shelter, and the area of the
Zominthos archaeological site. It is part of the E4 European Long
Distance Path.

This part of the route can be divided into two distinct sections: 

The first section starts at the Perachori quarter in Anogeia and
follows the old shepherd trail, which crosses the small pine tree
and cypress tree grove by the church of Agios Nektarios,
continuing over the gentle slopes and through small valleys, until
it reaches the area of Trigiodo.

The area full of oak, maple, and hawthorn trees located to the west
of Zominthos valley is home to the unique dry-stone church of Agios
Iakinthos, where the Yakinthia cultural events are held every year.
Further south, at the top of a small hill in the Trigiodo location, is the
small mountaineering shelter of the municipality of Anogeia, near the
spring that shares its name.

On the eastern edge of the valley, a short distance from the
church of Agia Marina and the spring by the same name, is the
archaeological area of Zominthos, one of the most important
Minoan sites at a high altitude.

The second section of the route starts from Zominthos and
continues on the asphalt road heading south, which snakes
through the rocky slopes. The vegetation gradually becomes
sparser, and by the time one reaches the Mythia area the
landscape has become completely bare. In Mythia we find two
mitato shelters by the road, and looking towards the southeast,
where we can make out the peak of Skinakas and the

Observatory, we see the small chapel of Agios Mamas. 

We continue on the asphalt road and after passing
the detour to Skinakas on our left, we find ourselves

at the Petradolakia location with the
characteristic group of mitato shelters.

Soon after leaving the small plateau
at Petradolakia, we find Nida plateau

before us. At this point we leave the
main road and walk down the dirt
road that crosses the small
depression, leading to the
eastern “inlet” of Nida plateau.
After reaching the level of the
plateau, we cross it heading
west to the area where we come
across the municipal Kiosk and

Analipsi spring.

Anogeia -
Trigiodo - Nida

www.psiloritis-natural-park.gr

Ανώγεια -
Τριγιόδω - Νίδα

Κύριος ∆ικαιούχος
Main Beneficiary

∆ικαιούχοι / Beneficiaries

Ανώγεια 74051, Ρέθυµνο Κρήτης | Anogeia 74051, Rethymno Crete
Τ. : +30 2834031402, +30 2834031793

www.geo-in.eu | email:info@geo-in.eu |      geoinsularf

Συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου 
Co-funded by the European Union (ERDF) and national funds of Greece and Cyprus 
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ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ 
GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS



Length: 20.8 km 
Altitude at Start: 713 m
Altitude at End: 1383 m 
Lowest altitude: 713 m
Highest altitude: 1495 m 
Maximum Altitude difference: 782 m
Duration: 7,5 hours
Difficulty level: Low (appropriate for

families). Slightly uphill 
Available water: Springs at Trigiodo,

Zominthos, and Nida locations.
Vegetation: In sections (start and end of

route) there is brushwood, in the areas
of Trigiodo and Zominthos there are woods and oak tree clusters.

Route start: The route starts in the Perachori neighbourhood of Anogeia
Route end: Nida Plateau 
Access: The area is accessed by the Heraklion - Anogeia, Rethimno road. Visitors may

use the Intercity KTEL buses from Heraklion or Rethimno to Anogeia, or a private
vehicle.

Difficulties - Dangers: The route presents no significant difficulties or dangers. The first
section follows the old shepherd trail. Many sections follow forest roads and in the
section from Zominthos to Nida it follows the asphalt road.
We encounter potable water springs in Trigiodo, Zominthos, and Nida. In general,
it is recommended to make sure you have the necessary amount with you.
Special precautions as regards weather conditions should be taken mainly during
the winter period (December - February), due to snowfall. During the summer
months at the high altitudes of the Nida area, the temperature may be quite high.

Useful Telephone Numbers:
Municipality of Anogeia: 28340 32500
Police department of Anogeia: 28340 32550
Psiloritis Natural Park, AKOMM, Anogeia:
28340 31402

Μήκος: 20,8 χλµ.
Υψόµετρο Αρχής: 713 µ.
Υψόµετρο Τέλους: 1383 µ. 
Χαµηλότερο υψόµετρο: 713 µ.
Μεγαλύτερο υψόµετρο: 1495 µ. 
Μέγιστη Υψοµετρική διαφορά: 782 µ.
∆ιάρκεια: 7,5 ώρες
Βαθµός δυσκολίας: Μικρός (κατάλληλη

και για µαθητές). Ελαφρά ανηφορικός 
Προσφορά νερού: Πηγές στις θέσεις

Τριγιόδω, Ζώµινθο και Νίδα.
Βλάστηση: Κατά τµήµατα (αρχή και τέλος διαδροµής) φρυγανική, ενδιάµεσα τµήµατα

περιοχής Τριγιόδω και Ζωµίνθου δάσος και συστάδες βελανιδιάς.
Αρχή διαδροµής: Η αρχή της διαδροµής γίνεται από την γειτονιά Περαχώρι των Ανωγείων
Τέλος ∆ιαδροµής: Το Οροπέδιο της Νίδας
Πρόσβαση: Η πρόσβαση γίνεται από τον οδικό άξονα Ηρακλείου - Ανωγείων Ρεθύµνου. Ο

επισκέπτης µπορεί να χρησιµοποιήσει το Υπεραστικό ΚΤΕΛ από Ηράκλειο η Ρέθυµνο για
Ανώγεια, ή ιδιόκτητο όχηµα.

∆υσκολίες - Κίνδυνοι: Η διαδροµή δεν εµπεριέχει σηµαντικές δυσκολίες ή κινδύνους.
Στο πρώτο τµήµα κινείται στο παλιό µονοπάτι που χρησιµοποιούσαν οι βοσκοί. Σε
πολλά τµήµατα ακολουθεί δασικούς δρόµους και στο τµήµα από Ζώµινθο για Νίδα
ακολουθεί ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
Πηγές πόσιµου νερού συναντούµε στην Τριγιόδω, Ζώµινθο και Νίδα. Γενικά
συνίσταται, η εξασφάλιση της απαραίτητης ανά περίπτωση ποσότητας.
Ιδιαίτερες προφυλάξεις όσον αφορά στις καιρικές συνθήκες απαιτούνται κυρίως την
χειµερινή περίοδο (∆εκέµβριο - Φεβρουάριο) λόγω των συχνών χιονοπτώσεων. Κατά
τους θερινούς µήνες στα µεγάλα υψόµετρα της περιοχής Νίδας η θερµοκρασία
µπορεί να είναι αρκετά υψηλή.

Χρήσιµα Τηλέφωνα:
∆ήµος Ανωγείων: 28340 32500
Αστυνοµικό τµήµα Ανωγείων: 28340 32550
Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη, ΑΚΟΜΜ, Ανώγεια: 28340 31402

Σηµεία Ενδιαφέροντος 
Points of interest

1. Οικισµός Ανώγεια / Anogeia
2. Άγιος Νεκτάριος / Agios Nektarios
3. ∆άσος στα Βρουλίδια / Forest at

Vroulidia
4. Άγιος Υάκινθος / Agios Yakinthos
5. Ορειβατικό καταφύγιο Τριγιόδω /

Mountaineering Shelter at Trigiodo
6. Μινωικές Αρχαιότητες Ζωµίνθου /

Minoan site Zominthos 
7. Αγία Μαρίνα / Agia Marina 
8. Μύθια / Mythia
9. Πετραδολάκια / Petradolakia
10. Οροπέδιο Νίδας / Nida plateau
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Επαρχιακή οδός / Paved Road

Εθνική οδός / National Road

Χωματόδρομος / Dirt Road
Όρια Γεωπάρκου
Geopark Boundaries
Πεζοπορική ∆ιαδρομή
Walking track
Ε4 μονοπάτι / E4 path

Κορυφή / Mountain Peak

Καταφύγειο / Hut Refuge

Στάση λεωφορείου
Bus Station
Ξενοδοχείο /Ενοικ. δωμάτια
Accomodation / Hotel
Αγροτουριστικά καταλύματα
Rural House

Εστιατόριο / Ταβέρνα
Food Services /Restaurants
Κατάστημα τροφίμων
Grocery Stores

Παραδοσιακά προϊόντα
Local Product Selling Points
Τοπικοί παραγωγοί
Local Producer
Πόσιμο νερό
Drinkable Water
Κέντρο υγείας
Medical center
Ιατρείο
Μedical office
Σημείο τουριστ. πληροφ.
Tourist Information Point
Σημείο θέας
Panoramic Viewpoint

Απολιθώματα
Paleontological Site

Μουσείο / Museum

Αρχαιότητες / Antiquities

Βυζαντινή εκκλησία 
Byzantine church Εκκλησία / Church

Νεότερο μνημείο
Monument

Μνημειώδες δέντρο
Monumental Tree

Ποδηλασία βουνού
Mountain Biking 

Mονοπάτια με σήμανση, Ε4
Signalled Paths, E4

Μητάτο / Mitato - Shelters

Σπήλαιο / Cave

Κέντρο ευεξίας
Spa Resort

Ορειβασία / Climbing

Πεζοπορία / Hiking

Χώρος πικνίκ 
Picnic Areas

Γεωδιαδρομή / Geotrail

Σημείο γεω/κού
ενδιαφ/ντος Geological Site

Υπόµνηµα / Legend
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