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Διαδρομή:      Χώρα – Κορυφή Ζα
24 χιλιόμετρα – 45’ λεπτά

  

Το υψηλότερο βουνό των Κυκλάδων βρίσκεται στη Νάξο. Είναι ο Ζευς (η Ζας όπως λένε οι
ντόπιοι) και η κορυφή του ξεπερνάει τα 1000 μέτρα υψόμετρο. Το βουνό χρωστάει το όνομά
του στον θεό Δία, που σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία μεγάλωσε στη Νάξο.

Το βουνό είναι δεσπόζει πάνω από το χωριό του Φιλωτίου. Για να φτάσετε εκεί περνάτε το
Φιλώτι με κατεύθυνση προς Απείρανθο και πάνω στην ανηφόρα ακολουθείτε την ταμπέλα
«Σπήλαιο Δία/Κορυφή Ζα». Οδηγείτε στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο και στο τέλος του,
μετά από 1200 μ. περίπου, αφήνετε το αυτοκίνητο , λίγο πριν την εκκλησία της Αγίας
Μαρίνας.

Το βουνό του Ζα έχει πλούσια χλωρίδα που αποτελείται από μικρά δάση με βελανιδιές και
διαφορετικές ποικιλίες θάμνων. Η πανίδα του είναι πλούσια σε πουλιά όπως όρνια,
σπιζαετούς, αετογερακίνες και χρυσογέρακες.
Το βουνό Ζα αποτελεί την υψηλότερη ορεινή κορυφή, όχι μόνο της Νάξου, αλλά και
ολόκληρου του κυκλαδικού συμπλέγματος. Βρίσκεται νοτιοανατολικά του χωριού Φιλότι και
εξαιτίας της ιδανικής του θέσης, καθώς και της μοναδικής του φυσικής ομορφιάς,
προσφέρεται για πεζοπορικές αποδράσεις για τους φίλους του είδους. Στην κορυφή του
βουνού βρίσκεται βράχος με μαρμάρινη επιγραφή, στην οποία αναγράφεται: «Όρος Διός
Μηλωσίου» (πιθανότατα η δεύτερη λέξη προέρχεται από τα «μήλα», δηλαδή τα πρόβατα,
φανερώνοντας πως ο Δίας ήταν ο προστάτης των βοσκών της περιοχής).

Σε υψόμετρο περίπου 628 μέτρων, στην πλαγιά του βουνού, βρίσκεται η σπηλιά του Ζα, η
οποία είναι η μεγαλύτερη του νησιού. Σύμφωνα με τη μυθολογία, εδώ ο Δίας, ο πατέρας των
ολύμπιων θεών, πέρασε τα παιδικά του χρόνια. Η σπηλιά ήταν αφιερωμένη στο Δία, όπως
μαρτυρούν τα αρχαιολογικά ευρήματα (επιγραφές, κομμάτια από αγγεία, εργαλεία κ.α.).
Παράλληλα, η ύπαρξη οστών μαρτυρεί πως παλαιότερα, εντός του σπηλαίου, κατοικούσαν
μεγάλα θηλαστικά, όπως ελάφια, άλογα, χοίροι κ.α., ενώ έχουν βρεθεί ίχνη προϊστορικής
κατοίκησης.

Ο εσωτερικός φυσικός διάκοσμος της σπηλιάς είναι υπέροχος, με τη βοήθεια εντυπωσιακών
συμπλεγμάτων από σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Αριστερά από την είσοδο της σπηλιάς,
σε ένα θάλαμο, διακρίνεται το εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής, καθώς αργότερα, μέρος του
σπηλαίου χρησιμοποιήθηκε ως εκκλησία, ενώ κατά την τουρκοκρατία αποτέλεσε το
καταφύγιο των χριστιανών της περιοχής.

Από τη σπηλιά, ο επισκέπτης μπορεί να ακολουθήσει μονοπάτι που θα τον οδηγήσει σε ένα
πλάτωμα με δέντρα και στην πηγή Αρίων – από όπου το χωριό Φιλότι απέχει μόλις ένα
χιλιόμετρο.
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