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ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΣΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΜΑΡΙΑ 

 

Εκνικόσ Δρυμόσ Φαράγγι τθσ αμαριάσ 

Ζνασ από τουσ προςτατευόμενουσ Εκνικοφσ Δρυμοφσ τθσ Ελλάδασ είναι  ο Εκνικόσ 

δρυμόσ Λευκϊν Ορζων, δθλαδι  το Φαράγγι τθσ Σαμαριάσ ςτο Νομό Χανίων τθσ 

Κριτθσ.  

Το Φαράγγι τθσ Σαμαριάσ βρίςκεται ςτθν Κριτθ, ςτο νότιο τμιμα του νομοφ 

Χανίων. Με μικοσ 16 χιλιομζτρων, είναι ίςωσ το μεγαλφτερο ςε 

μικοσ φαράγγι τθσ Ευρϊπθσ μετά από το φαράγγι του Βερντόν ςτθ Γαλλία. 

Είναι Εκνικόσ Δρυμόσ τθσ Ελλάδασ από το 1962 και φιλοξενεί πολλά ενδθμικά είδθ 

πουλιϊν και ηϊων, το πιο γνωςτό από τα οποία είναι ο κρθτικόσ αίγαγροσ γνωςτόσ 

και ςαν «κρι-κρι». Το όνομά του το πιρε από το εγκαταλελειμμζνο ςιμερα χωριό 

τθσ Σαμαριάσ, που με τθ ςειρά του οφείλει το όνομα αυτό ςτθν εκκλθςία τθσ Οςίασ 

Μαρίασ τθσ Αιγυπτίασ. Κατά τθ διάρκεια τθσ Τουρκοκρατίασ αποτζλεςε κρθςφφγετο 

επαναςτατϊν και του τοπικοφ πλθκυςμοφ. Από το 2010 αποτελεί μζροσ 

του Ραγκόςμιου Δικτφου Αποκζματων Βιόςφαιρασ τθσ UNESCO. 

Το φαράγγι τθσ Σαμαριάσ είναι από τα πιο ςθμαντικά αξιοκζατα τθσ Κριτθσ και 

ελκφει κάκε ζτοσ  πολλζσ χιλιάδεσ τουριςτϊν που κζλουν να διαςχίςουν 

περπατϊντασ τθ διαδρομι των 16 χιλιομζτρων από το Ομαλό μζχρι τθν Αγία 

ουμζλθ. 

 

Σι είδουσ φυτά (χλωρίδα) υπάρχουν ςτο Φαράγγι τθσ αμαριάσ; 

Στθν ευρφτερθ περιοχι των Λευκϊν ορζων ζχουν καταγραφεί περίπου 650 φυτικά 

taxa. 

Ο χλωριδικόσ κατάλογοσ τθσ 

περιοχισ των Λευκϊν ορζων όμωσ, 

δεν ζχει ολοκλθρωκεί ακόμθ, 

γεγονόσ που επιβεβαιϊνεται και από 

τθν περιγραφι ενόσ νζου είδουσ, του 

Anthemis samariensis (Turland 2007). 

Ρρόκειται για ζνα πολυετζσ 

χαςμόφυτο που ανακαλφφκθκε το 

2007, ςε μια απότομθ πλαγιά των 

Λευκϊν Ορζων μεταξφ των κορυφϊν 

Μελινταοφ και Αυλιμανάκου. Στθν 

περιοχι των Λευκϊν Ορζων ςυναντϊνται 25 ςτενότοπα ενδθμικά είδθ (είδθ δθλαδι 
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που μποροφν να βρεκοφν μόνο ςτθν ςυγκεκριμζνθ περιοχι) και 97 ενδθμικά είδθ 

Κριτθσ, Ρερίπου τα μιςά δθλαδι από τα ενδθμικά τθσ Κριτθσ βρίςκονται ςτθν 

περιοχι των Λευκϊν Ορζων. 

Χαρακτθριςτικά είδθ είναι: 

• Το Bupleurum kakiskalae, πολυετζσ είδοσ που ζχει βρεκεί ςτθν περιοχι τθσ Κακιάσ 

Σκάλασ ςτθν κορυφι Λινοςζλι των Λευκϊν ορζων, φτάνει μζχρι και τα 12 ζτθ, ενϊ 

ξθραίνεται αμζςωσ μετά τθν ανκοφορία και καρποφορία (μονοκαρπικό είδοσ).  • Η 

ορχιδζα Cephalanthera cucullata, ζνα πολυετζσ ποϊδεσ φυτό με κοντά ζρποντα 

ριηϊματα που εμφανίηεται ςε υψόμετρα από 700-1500 μζτρα. 

• Η Nepeta sphaciotica, πολυετισ αρωματικόσ κάμνοσ και ενδθμικό των Λευκϊ 

Ορζων, που υπάρχει μόνο ςτθν βόρεια πλευρά τθσ κορυφισ Σβουριχτι, ςε 

υψόμετρο 2200-2300 μζτρα και πουκενά αλλοφ ςτον κόςμο. 

Στθν περιοχι απαντϊνται επίςθσ αρκετά αρωματικά, φαρμακευτικά και βρϊςιμα 

είδθ: 

• Η μαλοτιρα (τςάι του βουνοφ) Sideritis syriaca ssp. syriaca, ενδθμικό είδοσ τθσ 

Κριτθσ που χρθςιμοποιείται ωσ αφζψθμα. 

• Η μαντηουράνα Origanum microphyllum, φρφγανο με χαρακτθριςτικι μυρωδιά 

λεβάντασ. 

• Η πετροφιλιά Petromarula pinnata, ζνα ποφ όμορφο ενδθμικό φυτό που 

αναπτφςςεται ςε βραχϊδθ πρανι. 

• Το δίκταμο ι ζρωντασ Origanum dictamnus, ενδθμικό είδοσ που από τθν 

αρχαιότθτα κεωρείται φαρμακευτικό για πλικοσ πακιςεων 

• Η αγράμπελθ των Λευκϊν Ορζων Clematis elisabethae – carolae που φφεται ςε 

δφο τοποκεςίεσ μονάχα ςτθ κζςθ Αμμουτςζρα (1850 m.) και ςε αςβεςτολικικά 

διαβρωμζνα πρανι. 

• Tο υπζρικο Hypericum aciferum, ενδθμικό είδοσ των Λευκϊν Ορζων, 

χαςμοφυτικόσ κάμνοσ που φφεται μονάχα ςε παρακαλάςςιεσ κζςεισ των Σφακίων, 

μεταξφ Σοφγιασ και Αγίασ ουμζλθσ (παραλία τθσ Φουρνωτισ). 

• Η τριχωτι νεραγκοφλα Ranunculus radinotrichus, ενδθμικό είδοσ των Λευκϊν 

Ορζων, μικρό πολυετζσ φυτό που φφεται μονάχα ςτισ κορυφζσ Τροχάρθσ, 

Αμμουτςερά, Κακόβολθ και Σβουριχτι ςε υψόμετρα από 1850-2300 m. 

• Η Anthemis samariensis, ενδθμικό είδοσ τθσ Κριτθσ, που ανακαλφφκθκε 

πρόςφατα (2007) ςε μια απότομθ πλαγιά των Λευκϊν Ορζων μεταξφ των κορυφϊν 

Μελινταοφ και Αυλιμανάκου. 



3 

 

• Το «Μθ με λθςμονεί» των Λευκϊν Ορζων Myosotis solange, ενδθμικό και ςπάνιο 

είδοσ των Λευκϊν Ορζων, που φφεται ςε μια μόνο τοποκεςία ςτθν κορυφι Άγιο 

Ρνεφμα. 

• Το ελίχρυςο Helichrysum heldreichii, ενδθμικό είδοσ των Λευκϊν ορζων, 

απειλοφμενο και προςτατευόμενο από το Ρ.Δ. 67/1981. 

• Το είδοσ Thlaspi zaffranii, ενδθμικό είδοσ τθσ περιοχισ, που ζχει καταγραφεί ςε 3 

κζςεισ (Γκίγκιλο, Βολακιά και Ανϊπολθ Σφακίων). 

• Η κενταφρια Centaurea lancifolia, ενδθμικό τθσ Κριτθσ, με τουσ πλθκυςμοφσ του 

να εντοπίηονται ςε 3 κζςεισ των Λευκϊν Ορζων. Ρρόκειται για χαςμόφυτο που 

φφεται ςε υψόμετρα από 1780-1850 m. 

• Ο κζντρανκοσ Centranthus sieberii, ςπάνιο ενδθμικό είδοσ των Λευκϊν Ορζων που 

φφεται ςε πετρϊδεισ τοποκεςίεσ τθσ ορεινισ και αλπικισ ηϊνθσ. 

• H κουςκοφτα Cuscuta atrans, παραςιτικό είδοσ που φφεται πάνω ςε αγκακωτοφσ 

κάμνουσ και ενδθμικό είδοσ των Λευκϊν Ορζων. 

• Το κυνόγλωςςο Cynoglossum sphacioticum που φφεται ςε πετρϊδθ εδάφθ ςε 

μεγάλα υψόμετρα. 

• Η Γαλατςίδα ι Ευφορβία του Rechinger Euphorbia rechingeri, νανϊδεσ ενδθμικό 

είδοσ των Λευκϊν Ορζων, που φφεται μόνο ςε μεγάλα υψόμετρα και ςε πετρϊδθ 

εδάφθ και ςχιςμζσ. 

• Η ονοβρφχισ Onobrychis sphaciotica, ζνα ςπάνιο και ενδθμικό είδοσ των Λευκϊν 

Ορζων, που φφεται ςε βραχϊδεισ τοποκεςίεσ. 

 

 

Σι είδουσ ηώα (πανίδα) υπάρχουν ςτο Φαράγγι τθσ αμαριάσ; 

Ιδιαιτζρωσ πλοφςια είναι θ πανίδα που φιλοξενείται ςτα όρια του Εκνικοφ Δρυμοφ 

Σαμαριάσ. 

Αναφζρονται χαρακτθριςτικά, 32 είδθ κθλαςτικϊν, με μοναδικό ενδθμικό είδοσ τθν 

Κρθτικι Μυγαλι, 3 είδθ αμφιβίων, 11 είδθ ερπετϊν, και 200 περίπου είδθ 

ορνικοπανίδασ. Χαρακτθριςτικά είδθ είναι: 

• Ο κρθτικόσ αίγαγροσ (Capra aegagrus cretica), το μεγαλφτερο κθλαςτικό του 

νθςιοφ, το οποίο ανικει ςτθν τάξθ των αρτιοδακτφλων ηϊων. Ρρόκειται για το είδοσ 

εκείνο που χαρακτθρίηει το φαράγγι τθσ Σαμαριάσ και τα Λευκά Πρθ γενικότερα, και 

για τθν προςταςία του οποίου ζγινε ουςιαςτικά και θ ανακιρυξθ τθσ περιοχισ ςε 
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Εκνικό Δρυμό. Εκτόσ αυτοφ όμωσ, 

αποτελεί και είδοσ-ςφμβολο, όχι μόνο 

των Λευκϊν Ορζων αλλά και τθσ Κριτθσ 

γενικότερα, ενϊ ζχει ςυςχετιςκεί ιςχυρά 

με τθν προςωπικότθτα και ιδιοςυγκραςία 

των Κρθτικϊν.  

Είναι ζνα κατεξοχιν είδοσ των ορεινϊν 

περιοχϊν με βιότοπουσ μεγάλου εφρουσ 

που περιλαμβάνουν από ξθρά βουνά ζωσ 

και αλπικζσ περιοχζσ, γενικά βραχϊδεισ 

κζςεισ με φρυγανϊδθ βλάςτθςθ κοντά ςε κωνοφόρα δάςθ. Χαρακτθριςτικό τθσ 

οικολογίασ του είδουσ είναι θ προτίμθςθ του ςε περιοχζσ με κλίςεισ μεγαλφτερεσ 

από 30%.  

Σφμφωνα με πρόςφατεσ γενετικζσ αναλφςεισ ςε ιςτοφσ ηωντανϊν και νεκρϊν ηϊων 

και ςφγκριςθ με αντίςτοιχουσ ιςτοφσ αιγοπροβάτων κατζδειξαν ότι το αγρίμι δεν 

αποτελεί υποείδοσ του αιγάγρου τθσ Μζςθσ Ανατολισ, ενϊ ςυγγενεφει ςτενά με τα 

άγρια κατςίκια που μεταφζρκθκαν ςτον νθςί από τον πρϊτο άνκρωπο κατά τθν 

Νεολικικι περίοδο (Gila KahilaBar-

Gal,  Patricia Smith, Eitan Tchernov, Charles Greenblatt, Pierre Ducos, Armelle Gardei

sen and Liora Kolska Horwitz,Genetic evidence for the origin of the agrimi goat (Capr

a aegagrus cretica), Journal of Zoology (2002), 256:3:369-

377Cambridge University Press).  

Σιμερα, ο πλθκυςμόσ του κρθτικοφ αιγάγρου ζχει περιοριςτεί αποκλειςτικά ςτθν 

περιοχι των Λευκϊν Ορζων ενϊ πλθκυςμοί του διατθροφνται ςτα νθςιά Θοδωροφ, 

Μονι, Σαπιζτηα, Άγιοι Ράντεσ και Αταλαντονιςι.  

• Η κρθτικι μυγαλι (Crocidura zimmermanni), ζνα ςπάνιο και ελάχιςτα μελετθμζνο 

είδοσ το οποίο διαβιϊνει ςε υψόμετρα μεγαλφτερα από 1150 μζτρα αν και 

ενδζχεται να βρεκεί και ςε χαμθλότερα υψόμετρα. Είναι το μοναδικό ενδθμικό 

κθλαςτικό τθσ Ελλάδασ. 

• Ο αγριόγατοσ  (Felis sylvestris cretensis), ζνα είδοσ αγριόγατασ που δφςκολα 

ςυναντάται και το όνομα του οποίου περιβάλλεται από μυςτιριο. Μζχρι το 1996 

κεωρείτο εξαφανιςμζνο είδοσ ϊςπου επιςτιμονεσ από το Ρανεπιςτιμιο 

τθσ Perugia ςε ςυνεργαςία με το Μουςείο Φυςικισ Ιςτορίασ Κριτθσ, κατόρκωςαν 

να ςυλλάβουν ζνα ηωντανό άτομο. Φζρει χαρακτθριςτικοφσ ςκουρόχρωμουσ 

δακτυλίουσ ςτθν ουρά και είναι ςθμαντικά μεγαλφτερο ςε μζγεκοσ από τθν κοινι 

γάτα. Ρροςτατεφεται επίςθσ από τθν Σφμβαςθ τθσ Washington (CITES) για το 

διεκνζσ εμπόριο ειδϊν που απειλοφνται με εξαφάνιςθ. 
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• Ο Αγκακοποντικόσ (Acomys minοus), είδοσ του οποίου οι μοναδικοί ευρωπαϊκοί 

πλθκυςμοί βρίςκονται ςτθν Κριτθ. 

• Ο γυπαετόσ (ι κοκκαλάσ) Gypaetus barbatus, ζνα από τα ςπανιότερα πουλιά τθσ 

Ευρϊπθσ, είδοσ γφπα με άνοιγμα φτερϊν περί τα 2,80 μζτρα. Φζρει ςτο ςτικοσ και 

τθν κοιλιά χαρακτθριςτικό βακφ πορτοκαλί χρϊμα που αποκτά με τθν τριβι του ςε 

αςβεςτολικικά πετρϊματα που φζρουν οξείδια του ςιδιρου. Σε περιοχζσ που 

ςτεροφνται πετρωμάτων με οξείδια του ςιδιρου, το ςτικοσ και κοιλιά του 

γυπαετοφ είναι λευκά. Είναι το μοναδικό είδοσ παγκοςμίωσ που τρζφεται ςχεδόν 

αποκλειςτικά με κόκκαλα, τα οποία ρίχνει από μεγάλο υψόμετρο για να ςπάςουν 

ςε μικρότερα κομμάτια, ακολουκϊντασ τθν πορεία τουσ ςε ςπειροειδι πτιςθ.Εν 

ςυνεχεία τα καταπίνει και τα αποδομεί μζςω των ιςχυρότατων γαςτρικϊν υγρϊν 

που διακζτει. Ρρόκειται για είδοσ που προτιμά περιοχζσ μεγάλου υψομζτρου, με το 

κθλυκό να γεννά δφο αυγά τα οποία επωάηονται για 55-57 θμζρεσ. Ο γυπαετόσ 

ςιμερα επιβιϊνει μόνο ςτθν Κριτθ, ενϊ τα Λευκά Πρθ ζχουν τθν τιμι να 

φιλοξενοφν 2 από τα 3 αναπαραγωγικά είδθ του ελλθνικοφ πλθκυςμοφ. 

• Το όρνιο ι κανναβόσ Gyps fulvus, το πιο κοινό είδοσ γφπα, ζνα μεγάλο και βαρφ 

αρπακτικό με άνοιγμα φτερϊν περί τα 2,60 μζτρα. Φζρει γυμνό κεφάλι με κολάρο 

από λογχοειδι κοντά φτερά ςτθν βάςθ του λαιμοφ. Η πτιςθ του διακρίνεται ςε 

μεγάλουσ και αργοφσ κφκλουσ, εκμεταλλευόμενο τα κερμά ανοδικά ρεφματα. Στθ 

Ελλάδα υπολογίηεται ότι διαβιϊνουν περίπου 400 ηευγάρια. Τρζφεται με νεκρά ηϊα 

(πτωματοφάγο). 

• Η αράχνθ Macrothele cretica, ενδθμικό είδοσ τθσ περιοχισ και ζνα από τα 

ελάχιςτα αςπόνδυλα ηϊα που προςτατεφονται από παγκοςμίωσ από τθν IUCN. 

 

 

Πότε μπορώ να πάω ςτο Φαράγγι τθσ αμαριάσ; 

Ο Εκνικόσ Δρυμόσ ανοίγει από τθν 1θ Μαΐου μζχρι 15 Οκτωβρίου κάκε ζτοσ, και 

ϊρεσ  από τισ 6 π.μ. ωσ και  4 μ.μ.. Μπορείτε να ειςζλκετε κι από τισ δφο ειςόδουσ, 

Ξυλόςκαλο και Αγία ουμζλθ. 

Η καλφτερθ εποχι για να περάςετε το Φαράγγι  είναι θ άνοιξθ και το φκινόπωρο. 

Θα ευχαριςτθκείτε πολφ περιςςότερο τθ διαδρομι αν επιςκεφκείτε το Φαράγγι 

αρχζσ Μαΐου ι αρχζσ Σεπτζμβρθ. Ο λόγοσ είναι απλόσ, ςίγουρα δε κα ιδρϊςετε 

κακόλου και κα περάςει πιο ευχάριςτα θ διαδρομι.  
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Σι απαγορεφεται μζςα ςτο Φαράγγι τθσ αμαριάσ; 

1. Η καταςτροφι ι απομάκρυνςθ τεχνικϊν ζργων και υλικϊν του Δρυμοφ 

2. Η κοπι δζνδρων και κάμνων, το ξερίηωμα και θ ςυλλογι φυτϊν και ςπόρων 

3. Η ςυλλογι και μεταφορά φυτοχϊματοσ και καυςόξυλων 

4. Το άναμμα φωτιάσ γενικά και το κάπνιςμα ςε χϊρουσ άλλουσ από τισ κζςεισ 

ανάπαυςθσ 

5. Η καταςκινωςθ με οποιαδιποτε μορφι και θ διανυκτζρευςθ 

6. Η ελεφκερθ κυκλοφορία οποιωνδιποτε ηϊων που ςυνοδεφουν επιςκζπτεσ 

7. Η επίδειξθ και θ τοποκζτθςθ οποιωνδιποτε πινακίδων και ςθμάτων 

8. Η πϊλθςθ τροφίμων και άλλων αντικειμζνων κακϊσ και θ κατά οιονδιποτε τρόπο 

ζκκεςθ 

 και διανομι αυτϊν 

9. Η κατανάλωςθ οινοπνευματωδϊν ποτϊν 

10. Το κυνιγι κάκε ηϊου  

11. Η αφαίρεςθ ι καταςτροφι φωλιϊν, αυγϊν ι νεοςςϊν και γενικά θ ενόχλθςθ  

και καταςτροφι των ειδϊν τθσ πανίδασ 

12. Η κολφμβθςθ ςτα ρζματα του δρυμοφ 

13. Η ενόχλθςθ των άλλων επιςκεπτϊν 

14. Η τοποκζτθςθ ςκουπιδιϊν ςε χϊρουσ άλλουσ από τα δοχεία απορριμμάτων  

15. Η πρόκλθςθ ηθμιϊν ςε γεωλογικοφσ ςχθματιςμοφσ και πολιτιςτικά μνθμεία 

16. Η φωτογράφιςθ επιςκεπτϊν για εμπορικοφσ λόγουσ 

17. Η βοςκι κάκε ηϊου 

18. Η εγκατάςταςθ κυψελϊν μελιςςοςμθνϊν χωρίσ άδεια τθσ δαςικισ υπθρεςίασ 
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Οδθγόσ για το Φαράγγι τθσ αμαριάσ 

Σι να φορζςω ςτο Φαράγγι τθσ αμαριάσ; 

1. Να φοράτε άςπρο κοντομάνικο μπλουηάκι που να καλφπτει τουσ ϊμουσ κι όχι 

αμάνικο, κακϊσ οι ϊμοι ςασ κα τςουρουφλιςτοφν από τον ιλιο και κα πονάνε τθν 

επόμενθ μζρα. 

2.Να φοράτε βερμοφδα ωσ το γόνατο, κάπρι παντελόνι ι μακρφ για τον ίδιο λόγο. 

Επίςθσ, το παντελόνι να είναι πολφ άνετο για περπάτθμα. 

3.Να φοράτε καπζλο. Αν όχι από τθν αρχι (Ομαλόσ), μετά τθ μζςθ του Φαραγγιοφ 

(μετά τθ ςτάςθ ςτο χωριό τθσ Σαμαριάσ) να το φορζςετε γιατί δεν κα υπάρχουν 

δζντρα κατά μικοσ του μονοπατιοφ να ςασ προςτατεφουν από τον ιλιο με τθ ςκιά 

τουσ. 

4. Να φοράτε μαλακά ακλθτικά παποφτςια (ςπορτζξ) με τρακτερωτζσ ςόλεσ, ϊςτε 

να μθ γλιςτράνε ςτουσ πολυπατθμζνουσ βράχουσ του μονοπατιοφ.  Επίςθσ, χοντρζσ 

ακλθτικζσ κάλτςεσ. 

 

Σι φαγθτό να κρατάω ςτο Φαράγγι τθσ αμαριάσ; 

Καλό κα είναι να κρατάτε ελαφρφ φαγθτό. Μπορείτε να κρατάτε φροφτα και 

λαχανικά, όπωσ μιλα, πορτοκάλια, βερφκοκα ι ροδάκινα και αγγουράκια. Επίςθσ, 

ζνα ελαφρφ ςάντουϊτσ κα ςασ χορτάςει.  

Σχετικά με το νερό, μπορείτε να κρατάτε ςτο ςακίδιό ςασ ζνα μπουκάλι 0,5lt ι 0,75lt 

ϊςτε να το γεμίηετε ςε κάκε ςτάςθ (όλεσ ζχουν μια πθγι με πόςιμο νερό) που κα 

ςυναντάτε μζςα ςτο Φαράγγι.  

 

ε πόςθ ώρα κα περάςω το Φαράγγι τθσ αμαριάσ; 

Με χαλαρό περπάτθμα και ςτάςεισ για φωτογραφίεσ ςε όλα τα όμορφα τοπία, αλλά 

και πεντάλεπτεσ ςτάςεισ ςτουσ μεγαλφτερουσ ςτακμοφσ ανάπαυςθσ, μπορείτε να 

περάςετε το Φαράγγι μζςα ςε 5 ϊρεσ.   

Αν κζλετε να περπατιςετε λίγο πιο ζντονα ςίγουρα κα το περάςετε ςε 4 ϊρεσ.  

Αν πάλι κζλετε να είςτε πολφ χαλαροί, να κάτςετε για φαγθτό ςτθ Σαμαριά και να 

ξεκουραςτείτε περιςςότερο, τότε μπορείτε να το περάςετε ςε ζξι ϊρεσ περίπου. 
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Σι άλλο να κρατάω ςτο Φαράγγι τθσ αμαριάσ; 

1. Μπουκάλι για νερό 

2.Σακίδιο πλάτθσ 

3.Φαγθτό 

4.Ρετςζτα καλάςςθσ, παντόφλεσ & μαγιϊ ςε περίπτωςθ που κελιςετε να κάνετε 

μπάνιο ςτθν Αγία ουμζλθ, βγαίνοντασ από το Φαράγγι. 

5.Ορειβατικά ραβδιά ι μπαςτοφνι («μαγκοφρα» ςτα Κρθτικά), κα ςασ βοθκιςουν 

ςτα 3 πρϊτα χιλιόμετρα. 

6.Αντθλιακό, αν το κεωρείτε απαραίτθτο 

 

Πλθροφορίεσ για τθ διαδρομι ςτο Φαράγγι τθσ αμαριάσ 

Κοντά ςτο χωριό Ομαλόσ, 

βρίςκεται το Ξυλόςκαλο. Αυτι 

είναι θ είςοδοσ του Εκνικοφ 

Δρυμοφ τθσ Σαμαριάσ και κα 

δείτε το εκδοτιριο ειςιτθρίων 

εκεί. Βγάηετε ειςιτιρια και 

ειςζρχεςτε. Τα ειςιτιρια τα 

κρατάτε για τον ζλεγχο  ςτθν 

ζξοδο.  

Από τθν αρχι του μονοπατιοφ 

ωσ και τθ μζςθ του Φαραγγιοφ 

(ςτο χωριό Σαμαριά) ο ιλιοσ δε κα ςασ ενοχλιςει πολφ κακότι κα βρίςκεςτε κάτω 

από ψθλά δζντρα ςχεδόν ςυνεχϊσ.  

Τϊρα ξεκινάει ζνα κατθφορικό 

βραχϊδεσ μονοπάτι με ξφλινο 

φράχτθ (όχι ςε όλα τα ςθμεία) 

για ςτιριξθ. Αυτό το μονοπάτι 

είναι περίπου  3km. Ρρόκειται 

για τθν πιο δφςκολθ διαδρομι 

μζςα ςτο Φαράγγι τθσ 

Σαμαριάσ, αφοφ είναι πολφ 

κατθφορικά.   Στα πρϊτα 1.7km 

(40 λεπτά διαδρομι) κα 
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ςυναντιςετε τον πρϊτο ςτακμό ανάπαυςθσ «Νεροφτςικο». Στο Νεροφτςικο 

υπάρχει πθγι με πόςιμο νερό, πυροςβεςτικόσ ςτακμόσ κακϊσ και τουαλζτα.  

Στα επόμενα 1.1km (25 λεπτά διαδρομι)  κα ςυναντιςετε τον ςτακμό ανάπαυςθσ 

«ίηα Συκιάσ». Στθ ίηα Συκιάσ υπάρχει πθγι με πόςιμο νερό, πυροςβεςτικόσ 

ςτακμόσ κακϊσ και τουαλζτα. 

Ρροχωρϊντασ, κα φανεί ςιγά ςιγά το ποτάμι που διαςχίηει το Φαράγγι και που κα 

ακοφτε το κελάρυςμά του ςε όλθ τθ διαδρομι.  Επίςθσ, ςτον περίγυρο του 

μονοπατιοφ κα παρατθριςετε ςίγουρα 

μεγάλεσ εκτάςεισ καλυμμζνεσ από πζτρεσ 

ςε ςτοίβα. Λζνε ότι αν περνάσ πρϊτθ 

φορά το Φαράγγι τθσ Σαμαριάσ, αν 

ςτοιβάξεισ με αυτό τον τρόπο τισ πζτρεσ 

και κάνεισ μια ευχι, αυτι κα γίνει 

αλθκινι! Στα επόμενα 0.9Km (25 λεπτά 

διαδρομι)  κα ςυναντιςετε το ςτακμό 

ανάπαυςθσ «Άγιοσ Νικόλαοσ», όπου 

μπορείτε να κάνετε μια πεντάλεπτθ 

ςτάςθ, αν κζλετε. Ζχετε ιδθ διανφςει τα 3 πρϊτα (και πιο κουραςτικά) χιλιόμετρα 

από το Φαράγγι τθσ Σαμαριάσ! Στον Άγιο Νικόλαο κα βρείτε πθγι με πόςιμο νερό, 

πυροςβεςτικό ςτακμό κακϊσ και 

τουαλζτα. Εδϊ υπάρχει και κτίριο του 

Δαςοφυλακείου, κακϊσ και μια πολφ 

παλιά εκκλθςία του Αγίου Νικολάου 

(ανοικτι για να ειςζλκετε). 

Από δω και ςτο εξισ το μονοπάτι δεν 

είναι πια τόςο κατθφορικό, αλλά λίγο 

πιο ανϊμαλο, γεμάτο πζτρεσ. 

Συνεχίηουμε προσ τον τζταρτο  

ςτακμό, ακόμθ 0.9km (20 λεπτά διαδρομι),  το «Βρυςί». Εδϊ κα βρείτε μόνο μια 

πθγι με νερό.  

Η επόμενθ ςτάςθ για νερό γίνεται ςτο χϊρο ανάπαυςθσ «Ρρινάρι», μετά από 1.3km 

(20 λεπτά διαδρομι). Εδϊ κα βρείτε μόνο μια πθγι με νερό.  
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Μετά από 1.2km (25 λεπτά διαδρομι), 

ςυναντάμε ζνα εντυπωςιακό ξφλινο 

γεφυράκι που οδθγεί ςτο χϊρο 

ανάπαυςθσ «Σαμαριά», δθλαδι ςτο 

παλιό χωριό τθσ Σαμαριάσ. Θα δείτε 

κάμποςα εγκαταλελειμμζνα 

πετρόκτιςτα ςπίτια, που παλιότερα 

φιλοξενοφςαν τουσ κατοίκουσ τουσ 

χωριοφ, αλλά και πολλοφσ επαναςτάτεσ 

κατά τθ διάρκεια του πατριωτικοφ 

αγϊνα εναντίον των Τοφρκων αλλά και των Γερμανϊν κατακτθτϊν ςτθ ςυνζχεια.  

Βρίςκεται ςτθ μζςθ του Φαραγγιοφ και είναι ο πιο μεγάλοσ χϊροσ ανάπαυςθσ, με 

τα περιςςότερα ξφλινα 

παγκάκια, ακόμθ και τραπζηια, 

αν κελιςετε να φάτε κάτι! Εδϊ 

βρίςκεται ο ςτακμόσ Ρρϊτων 

Βοθκειϊν (Ιατρείο). Στθ 

Σαμαριά κα  επίςθσ πθγι με 

πόςιμο νερό, πυροςβεςτικό 

ςτακμό κακϊσ και τουαλζτα. 

Αφοφ ξεκουραςτείτε ςτθ 

Σαμαριά, ξεκινάτε πάλι και 

ςίγουρα κα εκπλαγείτε 

βλζποντασ πόςα ελαιόδεντρα 

βρίςκονται εκεί κοντά ςτο χωριό! Θα παρατθριςετε επίςθσ πολλζσ διαμορφϊςεισ  

με πζτρινα πεηοφλια ςτισ καλλιεργιςιμεσ εκτάςεισ, πράγμα που  μαρτυρά τθν 

ανκρϊπινθ παρουςία ςτισ καλλιζργειεσ. Ραρακάτω κα ςυναντιςετε άλλθ μια 

εκκλθςία (κλειδωμζνθ) αλλά κι ζναν οικογενειακό τάφο Αδελφϊν Καλογεράκθ 

απζξω.  Λίγα μζτρα πιο κάτω ςυναντάτε τθν ταμπζλα για τθν εκκλθςία τθσ Οςίασ 

Μαρίασ, θ οποία είναι εκτόσ του κυρίωσ μονοπατιοφ. Ολοκλθρϊνοντασ τα επόμενα 

1.1km (20 λεπτά διαδρομι) κα περάςετε άλλο ζνα ξφλινο γεφυράκι, και κα φτάςετε 

ςτο χϊρο ανάπαυςθσ «Ρζρδικα» ι «Νερό τθσ Ρζρδικασ».  Στθν Ρζρδικα υπάρχει 

πθγι με πόςιμο νερό και πυροςβεςτικόσ 

ςτακμόσ. 

Συνεχίηοντασ προσ τον επόμενο ςτακμό, 

περνάτε όμορφα ςκαλάκια-γεφυράκια 

πάνω από το ποτάμι, τθν μια από τθ μια 

όχκθ, τθν άλλθ από τθν άλλθ! Θα 

παρατθριςετε πανζμορφα ςχζδια ςτουσ 

βράχουσ που ορκϊνονται δεξιά και 
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αριςτερά, αποτζλεςμα τθσ βαριάσ γεωλογικισ ιςτορίασ τουσ. Ολοκλθρϊνοντασ τα 

επόμενα 2,2km (45 λεπτά διαδρομι), κα βρεκείτε ςτον τελευταίο ςτακμό 

ανάπαυςθσ,  το «Χριςτό». Εδϊ κα βρείτε πθγι με πόςιμο νερό, πυροςβεςτικό 

ςτακμό κακϊσ και τουαλζτα. Υπάρχει επίςθσ ακόμα μια παλιά εκκλθςία κακϊσ και 

όμορφα πεηοφλια.  

Μετά από το Χριςτό, ςυνεχίηετε για 

τα τελευταία 2.8km  (30 λεπτά 

διαδρομι), τα οποία είναι πολφ 

εντυπωςιακά, κακϊσ περιλαμβάνουν 

τισ «Σιδερόπορτεσ», ι απλϊσ 

«Ρόρτεσ». Ρρόκειται για το πιο μικρό 

ςτζνωμα του Φαραγγιοφ τθσ 

Σαμαριάσ. Η απόςταςθ των δυο 

πλευρϊν του Φαραγγιοφ ςε αυτό το 

ςθμείο είναι μόνο τρία μζτρα, ενϊ το 

κατακόρυφο φψοσ  φτάνει τα 300 

μζτρα. Εδϊ επιβάλλεται να βγάλετε πολλζσ φωτογραφίεσ! Στθ ςυνζχεια, άλλο ζνα 

κζαμα κα ςασ αρζςει, αφοφ ςυναντάτε δφο γεφυράκια παράλλθλα, ςε μικρι 

απόςταςθ το ζνα από το άλλο, ζτςι ϊςτε να χωράνε ςε μια φωτογραφία! Σε λίγο κα 

δείτε το τζλοσ του Εκνικοφ Δρυμοφ Λευκϊν Ορζων, με ζνα κτίριο για τον ζλεγχο των 

ειςιτθρίων.  Αυτό ιταν! 

Βγαίνοντασ από το Φαράγγι κα δείτε τρία 

αναψυκτιρια, όπου μπορείτε να 

κακίςετε (επιτζλουσ ςε καρζκλα!) και να 

πιείτε κάτι δροςιςτικό, παγωτό ι να 

τςιμπιςετε κάτι. 

Το Φαράγγι ζχει μικοσ 13km αλλά 

βγαίνοντασ από αυτό μπορείτε να 

περπατιςετε άλλα 3km από τθν ζξοδο 

του Φαραγγιοφ ωσ τθν Αγία ουμζλθ. 

Διαφορετικά, μπορείτε να προχωριςετε 

λίγο πιο κάτω από τα αναψυκτιρια και 

να πάτε ςτο τελευταίο, το οποίο 

προςφζρει και υπθρεςίεσ mini-bus! Ζνα 

(λίγο παλιό) λεωφορειάκι μπορεί να ςασ 

μεταφζρει ςτο χωριό τθσ Αγίασ 

ουμζλθσ, ϊςτε να μθν επιβαρφνετε τα 

ποδαράκια ςασ με 3km επιπλζον!  
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Πόςο κα κοςτίςει θ εκδρομι ςτο Φαράγγι τθσ αμαριάσ; 

1.Βενηίνθ από τον τόπο αφετθρίασ 

ςασ ωσ το Ξυλόςκαλο  και 

αντίςτροφα ι ειςιτιριο μζςω 

τουριςτικοφ πρακτορείου.  

Η πρόςβαςθ προσ τθν είςοδο τθσ 

Σαμαριάσ, το Ξυλόςκαλο 

πραγματοποιείται με υπεραςτικό 

λεωφορείο το οποίo ξεκινάει από 

το ΚΤΕΛ Ν.Χανίων και φτάνει ζωσ 

τον Ομαλό Χανίων. Το ειςιτιριο 

κοςτίηει περίπου 9 ευρϊ. 

 

2. Ειςιτιριο για τθν είςοδο ςτο 

Φαράγγι, 5 ευρϊ.  

Ειςιτιριο δεν πλθρϊνουν τα παιδιά κάτω των 15 ετϊν, οι οργανωμζνεσ ομάδεσ 

μακθτϊν/ςπουδαςτϊν, οι ανάπθροι, τα μζλθ πολφτεκνθσ οικογζνειασ κακϊσ και τα 

μζλθ Ερευνθτικϊν Ομάδων του Εκνικοφ Δρυμοφ. 

3.Ρροαιρετικά, ειςιτιριο λεωφορείου από τθν ζξοδο του Φαραγγιοφ ωσ τθ Αγία 

ουμζλθ, 1.5 ευρϊ.  

4.Ειςιτιριο για το καράβι τθσ 

ΑΝΕΝΔΥΚ από Αγία ουμζλθ προσ  

Σοφγια (περίπου 9 ευρϊ)  

Σφακιά (περίπου 10 ευρϊ) 

Ραλαιόχωρα (περίπου 15 ευρϊ) 

ι όπου ςασ εξυπθρετεί. 

 

 

 

  

 

http://bus-service-crete-ktel.com/timetabledet.php?line=3&lg=1
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Σι δεν ξζρεισ για το Φαράγγι τθσ αμαριάσ… 

1.Οι τουαλζτεσ, παρόλο που είναι 

ςχετικά κακαρζσ, μυρίηουν πολφ 

άςχθμα… 

2.Λζνε  ότι υπάρχουν «κρι-κρι», αυτά τα 

πανζμορφα αγριοκάτςικα ςτθ Σαμαριά. 

Πμωσ, πολλοί επιςκζπτεσ τα τελευταία 

χρόνια δεν βλζπουν πια «κρι-κρι» ςτο 

Φαράγγι. Αν μείνετε πολλι ϊρα και δείτε 

κανζνα, ςτείλτε μασ κι εμάσ μια φετινι 

φωτογραφία! 

3. Ρροςζξτε μθν πατιςετε τα 

…απορρίμματα των γαϊδάρων που 

ζχουν οι φφλακεσ ςτο Φαράγγι για τθ 

μεταφορά τουσ.  Τα εν λόγω 

«απορρίμματα» ςτολίηουν κάκε λίγο 

το μονοπάτι. 

4.Να κατεβαίνετε ιρεμα τα πρϊτα 

3km, γιατί είναι πολφ κατθφορικά και 

κα πονάνε τα γόνατα και τα δάκτυλά 

ςασ αν τρζχετε ι πθγαίνετε με τισ μφτεσ των ποδιϊν ςασ. 

5.Πςο χαλαρά και αν περπατάτε, να είςτε 

ςίγουροι ότι τισ επόμενεσ 5 θμζρεσ (και 

ειδικά τισ 2 πρϊτεσ) κα ζχουν πιαςτεί τα 

πόδια ςασ, ίςωσ οι γάμπεσ ι ςε κάποιο 

άλλο ςθμείο, και κα νιϊκετε ενόχλθςθ από 

τον πόνο. 

6.Στο καραβάκι τθσ ΑΝΕΝΔΥΚ που κα 

μπείτε για να επιςτρζψετε προσ 

Σοφγια/Χϊρα Σφακίων/Ραλαιόχωρα κ.τ.λ, 

να είςτε προετοιμαςμζνοι πωσ κα πάτε 

ςαν.. ςαρδζλεσ! 

7.Και το καλό για το τζλοσ! Μθ χάςετε τθν 

ευκαιρία να κάνετε μπάνιο ςτα 

πεντακάκαρα νερά τθσ Αγίασ ουμζλθσ, 

μόλισ βγείτε από το Φαράγγι τθσ Σαμαριάσ! 
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Χριςιμοι υνδζςμοι 

 

Γραφεία Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Λευκών Ορζων 

http://www.samaria.gr 

Διεφκυνςθ: Νικολάου Ρλαςτιρα 10, Χανιά 

Τθλζφωνο επικοινωνίασ: 2821045570 

Φαξ: 2821059777 

e-mail: info@samaria.gr 

 

Ο Καιρόσ ςτο φαράγγι τθσ Σαμαριάσ 

http://penteli.meteo.gr/stations/samaria/ 

Ακτοπλοϊκι Εταιρεία ΑΝΕΝΔΥΚ 

http://www.anendyk.gr 

ΚΤΕΛ Χανίων-εκφμνθσ 

http://www.bus-service-crete-ktel.com/ 

 

http://www.samaria.gr/jm/index.php/el/2010-09-11-18-51-06/47-2010-09-12-19-18-13/57-2010-09-12-19-23-39
http://www.samaria.gr/
mailto:info@samaria.gr
http://penteli.meteo.gr/stations/samaria/
http://penteli.meteo.gr/stations/samaria/
http://www.anendyk.gr/pages/gr/etereia.php
http://www.anendyk.gr/
http://www.bus-service-crete-ktel.com/timetabledet.php?line=3&lg=1
http://www.bus-service-crete-ktel.com/

