
Το φαράγγι των Ζωνιανών αναπτύσσεται νότια του οµώνυµου
οικισµού µέσα στα πλακώδη µάρµαρα της ενότητας «Πλακωδών
ασβεστόλιθων». Σχηµατίζεται από το χείµαρρο Οάξη που
σύµφωνα µε τη µυθολογία έδωσε το όνοµα στον γειτονικό,
µινωικό οικισµό της Αξού.

Ο επισκέπτης µπορεί να απολαύσει το φαράγγι ανηφορίζοντας
προς το οροπέδιο ∆αµόθι στον Ψηλορείτη µέσω της ασφάλτινης
οδού. Από τη θέση Πελεκατός σε υψόµετρο 1130 µέτρων ξεκινά
ένα σχετικά βατό, κατηφορικό µονοπάτι µήκους περίπου 6,2
χιλιοµέτρων που καταλήγει στον οικισµό Ζωνιανά. 

Η διαδροµή στο µεγαλύτερο της
µέρος ακολουθεί την κοίτη του
φαραγγιού, η οποία πληµυρίζει από
νερό µόνο κατά τις περιόδους
βροχοπτώσεων. Κατά µήκος της
διαδροµής συναντώνται µητάτα,
συστάδες πρίνων (δενδρώδη πουρνάρια)
και χαµηλή θαµνώδης βλάστηση από
αρωµατικά φυτά.

Στο µέσο περίπου της διαδροµής, το φαράγγι
σε πολλά σηµεία παρουσιάζει στενέµατα και στις
ορθοπλαγιές και βραχώδεις σχηµατισµούς του
αποτυπώνονται εντυπωσιακά στρώµατα πετρωµάτων και σχηµατίζονται
βραχοσκεπές και µικρές σπηλαιώσεις. Το φαράγγι καταλήγει σε κεντρικό σηµείο του
οικισµού των Ζωνιανών.

Zoniana gorge extends
out to the south of the
hamlet by the same name,
amidst the plates of marble
in the ‘platy marble’ unit. It
is formed by the Oaxe
torrent, which, according to
myth, provided the name to
the neighbouring Minoan
settlement of Axos.

Visitors can enjoy a hike
through the gorge, heading
uphill to Damothi plateau
on Psiloritis, via the asphalt
road. A relatively approachable downhill 6.2km path starts at the
Pelekatos location, at an altitude of 1130 m, ending at Zoniana hamlet.
Most of the route follows the gorge bed, which only floods during the
rainy season. Along the train one encounters mitato shelters, clusters
of kermes oaks (tree-like bushes), and low bushy vegetation consisting
of aromatic herbs.

About halfway along the route the gorge has many points at which
it narrows, and its vertical slopes and rocky formations present

impressive layers of minerals, while also forming rock-shelters
and small caverns. The gorge ends at a central point in

Zoniana hamlet.

Zoniana
Gorge

www.psiloritis-natural-park.gr
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Length: 6.2 km
Altitude at Start: 1130 m
Altitude at End: 630 m
Lowest altitude: 630 m
Highest altitude: 1130 m
Maximum Altitude difference: 500 m
Duration: 2,5 hours
Difficulty level: Low (appropriate for families)
Available water: None.
Vegetation: Mixed: trees initially; then maqui and brushwood vegetation
Route start: The trail starts at the Pelekatos location, where one can take a TAXI or private

vehicle on the asphalt road to Damothi plateau, at the foot of Psiloritis. 
Route End: The trail ends at Zoniana hamlet, on the secondary road leading to Livadia.
Access: The area is accessed via the Heraklion - Anogeia - Axos - Rethimno road. Visitors

may use the Intercity KTEL bus service from Heraklion or Rethimno to Zoniana and may
then use a TAXI or private vehicle to the starting point of the trail.

Difficulties - Dangers: As the altitudinal difference is only 500 m, the gorge is appropriate for
families and children. The route presents no significant difficulties or dangers. Most of the
trail follows the torrent bed in the gorge.
As there are no potable water springs along the route, it is recommended you take the
necessary amount of water with you.
Special precautions as regards weather conditions are only required on rainy days during
the periods of snowfall from December to February.

Useful Telephone Numbers:
Municipality of Mylopotamos: 28343 40300
Police department of Perama: 28340 22349
Psiloritis Natural Park, AKOMM, Anogeia: 28340 31402

Μήκος: 6,2 χλµ.
Υψόµετρο Αρχής: 1130 µ.
Υψόµετρο Τέλους: 630 µ.
Χαµηλότερο υψόµετρο: 630 µ.
Μεγαλύτερο υψόµετρο: 1130 µ.
Μέγιστη Υψοµετρική διαφορά: 500 µ.
∆ιάρκεια: 2,5 ώρες
Βαθµός δυσκολίας: Μικρός (κατάλληλη

για οικογένειες και µαθητές)
Προσφορά νερού: ∆εν υπάρχει
Βλάστηση: Μεικτή: δενδρώδης αρχικά,

µακκία και φρυγανική
Αρχή διαδροµής: Η αρχή του µονοπατιού είναι στη θέση Πελεκατός όπου κανείς µπορεί να

µεταφερθεί µε ΤΑΧΙ ηιδιωτικό όχηµα, µέσω της ασφάλτινης διαδροµής προς το οροπέδιο
∆αµόθι, στη ρίζα του Ψηλορείτη. 

Τέλος ∆ιαδροµής: Το τέλος του µονοπατιού είναι στον οικισµό των Ζωνιανών πάνω στην
επαρχιακή οδό που οδηγεί προς τα Λιβάδια.

Πρόσβαση: Η πρόσβαση γίνεται από τον οδικό άξονα Ηρακλείου - Ανωγείων - Αξού -
Ρεθύµνου. Ο επισκέπτης µπορεί να χρησιµοποιήσει το Υπεραστικό ΚΤΕΛ από Ηράκλειο
η από Ρέθυµνο για Ζωνιανά και στην συνέχεια µε ΤΑΧΙ ή ιδιωτικό όχηµα έως την αρχή της
διαδροµής.

∆υσκολίες - Κίνδυνοι: Καθώς η υψοµετρική διαφορά είναι µόνο 500 µέτρα το φαράγγι είναι
κατάλληλο για οικογένειες και παιδιά. Η διαδροµή δεν εµπεριέχει σηµαντικές δυσκολίες
ή κινδύνους. Στο µεγαλύτερό της µέρος ακολουθεί την κοίτη του χειµάρου στο βάθος του
φαραγγιού.
Καθώς δεν υπάρχουν πηγές πόσιµου νερού σε όλο το µήκος της διαδροµής συνίσταται,
η εξασφάλιση της απαραίτητης ανά περίπτωση ποσότητας.
Ιδιαίτερες προφυλάξεις όσον αφορά στις καιρικές συνθήκες απαιτούνται µόνο κατά τις
βροχερές µέρες και την περίοδο των χιονοπτώσεων από ∆εκέµβριο έως Φεβρουάριο.

Χρήσιµα Τηλέφωνα:
∆ήµος Μυλοποτάµου: 28343 40300
Αστυνοµικό Τµήµα Περάµατος: 28340 22349
Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη, ΑΚΟΜΜ, Ανώγεια: 28340 31402

Σηµεία Ενδιαφέροντος 
Points of interest

1. Οροπέδιο ∆αµόθι, θέση Πελεκατός
Damothi plateau, location Pelekatos

2. Φαράγγι Ζωνιανών
Zoniana gorge

3. Οικισµός Ζωνιανά
Zoniana village

4. Σπήλαιο “Σφεντόνη Τρύπα” 
Sfentoni Trypa cave
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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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