
Πρόκειται για µια διαδροµή στο οροπέδιο της Νίδας το οποίο λόγω
του Ιδαίου Άντρου έχει αρκετή επισκεψιµότητα όλο το χρόνο.
Παράλληλα, συνδέει αρκετούς σηµαντικούς και ενδεικτικούς
γεώτοπους του Ψηλορείτη µε τις ιστορικές και πολιτισµικές θέσεις
της περιοχής, όπως το Ιδαίο Άντρο, ξωκλήσια, µητάτα καθώς και
περιβαλλοντικές θέσεις, όπως πηγές και οροπέδια. 

Το οροπέδιο της Νίδας σχηµατίστηκε από τη διάβρωση των
ασβεστολιθικών πετρωµάτων της περιοχής από το νερό σε
συνδυασµό µε τη δράση του ρήγµατος της Νίδας που οριοθετεί την
ανατολική πλαγιά του Ψηλορείτη. Η διάβρωση των ασβεστόλιθων και
των µαρµάρων σχηµάτισε στη συνέχεια το βύθισµα, µέσα στο οποίο
συγκεντρώνονται όσα υλικά δεν διαλύει το νερό, όπως άµµος,
άργιλος και οξείδια του σιδήρου και του µαγγανίου
που δίνουν το κόκκινο χρώµα στο έδαφος.

Γύρω από το οροπέδιο της Νίδας, το
µεγαλύτερο βύθισµα του Ψηλορείτη βρίσκονται
αρκετές περιοχές µε ιδιαίτερη γεωλογική αξία.
Οι γεώτοποι» αυτοί µας δίνουν πολύτιµες
πληροφορίες για τη δηµιουργία και εξέλιξη, µέσα
στο πέρασµα του γεωλογικού χρόνου, των διαφόρων
περιοχών και των φυσικών σχηµατισµών τους.

Με αφετηρία της διαδροµής το Τουριστικό Περίπτερο ο
επισκέπτης µπορεί να απολαύσει περιµετρικά του οροπεδίου µια
σειρά από υπέροχους γεωλογικούς σχηµατισµούς σε συνδυασµό µε τις
εγκαταστάσεις των ξερολιθικών µητάτων και τις παραδοσιακές ποιµενικές δραστηριότητες,
ειδικά κατά την περίοδο από τον Απρίλιο έως αι τον Οκτώβριο. 

Στα πρανή του δρόµου για τη Νίδα και σε αρκετές θέσεις αποκαλύπτονται τα αλλεπάλληλα
στρώµατα των γκρίζων, πλακωδών ασβεστόλιθων ανάµεσα στα οποία διακρίνονται λευκά
στρώµατα από πυριτικό υλικό. Το υλικό αυτό πιστεύεται ότι προήλθε από τους σκελετούς
σπόγγων που ζούσαν στο βυθό της Τηθύος πριν από 140 εκ. χρόνια. Στη συγκεκριµένη θέση
µάλιστα διασώζονται ίχνη από το σκελετό των σπόγγων που ήταν κολληµένοι στο βυθό του
ωκεανού πριν από δεκάδες εκατοµµύρια χρόνια.

This route on Nida Plateau
is very popular throughout
the year, due to Ideon
Andron. At the same time, it
connects several important
and characteristic geotopes
of Psiloritis with historical and
cultural locations in the
region, such as Ideon
Andron, chapels, mitato
shelters, and environmental
locations, such as wells and
plateaus. 

Nida Plateau was formed
from the erosion of limestone rocks in the region by water, combined
with the activity of the Nida fault, which marks the edge of the eastern
slope of Psiloritis. The erosion of the limestone and marble then
formed the depression where the materials that are not dissolved by
water collect, such as sand, clay, and iron and manganese oxides,
providing the soil with its red colour.

Around Nida Plateau, the greatest depression on Psiloritis, there
are several areas of unique geological importance. These geotopes
provide us with valuable information regarding the creation and
development, over the passage of geological time, of the various areas
and their natural formations.

The route starts at the Tourist Kiosk and visitors can take in a
series of wonderful geological formations on the perimeter

of the plateau, combined with the dry-stone mitato
shelters and traditional shepherd activities,

especially from April to October. 

The consecutive layers of grey limestone
plates are revealed on the slopes on the way

to Nida and in several locations. Among
them one can make out the white layers of
silicates. These silicates are estimated to
have originated from the skeletons of
sponges that lived on the bed of Tethys,
140 million years ago. At this particular
location there are traces of the skeletons
of sponges that were attached to the

ocean seabed tens of millions of years ago.

Nida 
Plateau

www.psiloritis-natural-park.gr

Οροπέδιο 
Νίδας
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GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS
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Length: 10.5 km
Altitude at Start: 1370 m
Altitude at End: 1370 m
Lowest altitude: 1345 m
Highest altitude: 1520 m
Maximum Altitude difference: 175 m
Duration: 3,5 hours

Difficulty level: Low (Ideal for families). Slightly
uphill 

Available water: Analipsi in Nida, Varsamos, and Agios Fanourios in Petradolakia
Vegetation: At sections brushwood vegetation, tree clusters
Start and end of route: The recommended starting and end point of the route is the Nida

tourist kiosk.
Access: The area is accessed via the Heraklion - Anogeia - Rethimno road. Visitors may

use the Intercity KTEL bus service from Heraklion or Rethimno to Anogeia and may then
use a TAXI or a private vehicle to Nida Plateau.

Difficulties - Dangers: The route presents no significant difficulties or dangers. The first
section follows the old shepherd trail. Many sections of the trail follow forest roads and
in the section from Zominthos to Nida it follows the asphalt road.
There are springs with potable water in Analipsi in Nida, Varsamos, and Agios
Fanourios in Petradolakia. In general, it is recommended to make sure
you have the necessary amount of water 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: 10,5 χλµ.
Υψόµετρο Αρχής: 1370 µ.
Υψόµετρο Τέλους: 1370 µ.
Χαµηλότερο υψόµετρο: 1345 µ.
Μεγαλύτερο υψόµετρο: 1520 µ.
Μέγιστη Υψοµετρική διαφορά: 175 µ.
∆ιάρκεια: 3,5 ώρες
Βαθµός δυσκολίας: Μικρός (Ιδανική για

οικογένειες και µαθητές). Ελαφρά
ανηφορικός 

Προσφορά νερού: Ανάληψη Νίδας,
Βάρσαµο και Άγιος Φανούριος στα
Πετραδολάκια.

Βλάστηση: Κατά τµήµατα φρυγανική, συστάδες δέντρων
Αρχή και τέλος διαδροµής: Ως αρχή και τέλος του µονοπατιού προτείνεται ο χώρος

στάθµευσης στο Τουριστικό περίπτερο 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 και στην συνέχεια µε ΤΑΧΙ ή ιδιωτικό όχηµα έως το οροπέδιο της Νίδας.

∆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 µε πόσιµο νερό συναντούµε στην Ανάληψη Νίδας, Βάρσαµο και Άγιο Φανούριο
στα Πετραδολάκια. 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

Εκτός από τους γεώτοπους περιµετρικά του
οροπεδίου, ο επισκέπτης µπορεί να απολαύσει
στην ευρύτερη περιοχή σηµαντικά σηµεία
γεωλογικού ενδιαφέροντος όπως:
Apart from the geotopes surrounding the
plateau, visitors may enjoy the important sites
of geological interest in the broader region,
such as:

1. Άγιος Φανούριος - Κρητικό ρήγµα
απόσπασης / Agios Fanourios - Kritiko
detachment fault 

2. Βάραθρο στα Πετραδολάκια
Chasm at Petradolakia 

3. Μητάτο και τυροκέλι / Mitato and tyrokeli 
4. Ιουρασικός βυθός / Jurassic seabed
5. Πανόραµα Νίδας / Nida Panorama 
6. Οι πλάκες του Ψηλορείτη / The plates of

Psiloritis 
7. Πηγή Αφέντη Χριστού / Afentis Christos

Spring 
8. Ρήγµα Νίδας / Nida Fault 
9. Ιδαίον Άντρο / Ideon Andron 
10. Αντάρτης της Ειρήνης / Partisan of Peace
11. Η πηγή του Βάρσαµου / Varsamos Spring
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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

0                     500                 1000m         


