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Πρόδρομος/Prodromos

Πλατεία Τροόδους
Troodos Square

ΥΠΟΜΝΗΜΑ/REFERENCE

Εκδροµικός Χώρος
Picnic Site

Εκκλησία
Church

Περιοχή Ενδιαφέροντος
Point of interest

Αρχαιολογικός Χώρος
Archeological site

Αφετηρία Μονοπατιού
Starting point

Μονοπάτι
Natural trail

Χωµατόδροµος
Loose surface road

Ασφαλτόδροµος
Hard surface road

Κύριος Ασφαλτόδροµος
Main road

Ποταµός
River

Κατοικηµένη Περιοχή
Built up area

Θαµνώνας
Maqui vegetation

∆άσος
Forest

Υδατοφράκτης
Waterdam

Στα γύρω χωριά της οροσειράς του Τροόδους θα βρείτε πολλές ταβερνούλες για 
να ξεκουραστείτε και να δοκιμάσετε την παραδοσιακή κουζίνα της Κύπρου, όπως 
και παραδοσιακά τοπικά προϊόντα για να πάρετε μαζί σας. Στην Πλατεία Τροόδους 
υπάρχουν καταστήματα, εστιατόρια, δημόσιες τουαλέτες και ξενοδοχεία. 
Κοντά στην πλατεία, βρίσκεται το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και το 
χιονοδρομικό κέντρο της Ομοσπονδίας Χιονοδρόμων Κύπρου που προσελκύει 
πολλούς επισκέπτες κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. 

In the surrounding villages of the Troodos range you will 
find lots of small tavernas where you can rest, taste 
some traditional Cypriot cuisine and buy local products to 
take home with you. In Troodos Square there are shops, 
restaurants, public toilets and hotels. Near the Square is 
the Environmental Information Centre and the Ski Club of 
the Cyprus Ski Federation which attracts many visitors in 
January and February. 

SERVICES

BESt pRaCtICES foR walkERS

Διαδρομή 7χλμ. - κυκλική

Χρόνος διαδρομής 3 ώρες

Βαθμός δυσκολίας 1

Μέγιστο - Ελάχιστο υψόμετρο 1860μ - 1820μ

Γενική περιγραφή Ομαλή διαδρομή

Αφετηρία 300μ από το σημείο σύνδεσης του ασφαλτόδρομου που οδηγεί
προς τη Χιονίστρα με το δρόμο Τροόδους - Προδρόμου

Πιο κατάλληλη περίοδος Μάρτιος - Νοέμβριος

Σημεία προσοχής Μικρός κίνδυνος γλιστρήματος

Πόσιμο νερό στη διαδρομή Όχι

MONOΠΑΤΙ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΓΕΩΔΙΑΔΡΟΜΗ

Length 7km - circular

Duration 3 hours

Degree of Difficulty 1

Highest – Lowest Altitude 1860m - 1820m

General Description Straightforward route

Starting Point 300m from the junction of the road leading to Mount Olympus 
(Chionistra) and the Troodos-Prodromos road

Most suitable period March - November

Points to watch Minor risk of slipping

Drinking water en route No

ARTEMIS TRAIL

Η χλωρίδα του Τροόδους είναι 
ιδιαίτερα πλούσια και μοναδική. Είναι 
αξιοσημείωτο ότι, τουλάχιστον ένα στα 
δύο φυτά που συναντάτε στη διαδρομή 
αυτή είναι ενδημικό της Κύπρου ή του 
Τροόδους ή τέλος δεν το βρίσκουμε 
πουθενά αλλού στην Κύπρο παρά μόνο 
εδώ. Το πέτρωμα που κυριαρχεί στην 
ευρύτερη περιοχή είναι ο χαρζβουργίτης 
μέσα στον οποίο εμφανίζονται μικρά 
σώματα δουνίτη. Τα πετρώματα αυτά 
διαπερνώνται από νεότερες φλέβες 
πηγματιτικού γάββρου, ροδινγκίτη και 
πυροξενίτη. Κατά μήκος ρηγμάτων 
ο χαρζβουργίτης έχει μετατραπεί σε 
πράσινο σερπεντινίτη. Ο χαρζβουργίτης 
είναι το δύστηκτο κατάλοιπο που 
παρέμεινε μετά την μερική τήξη του 

Ανώτερου Μανδύα 
σε βάθη 60km περίπου κάτω 
από τον βυθό του ωκεανού της Τηθύος 
και τη δημιουργία μάγματος βασαλτικής 
σύστασης, από το οποίο προήλθαν τα 
υπόλοιπα πετρώματα του οφιολιθικού 
συμπλέγματος πριν 92 εκατομμύρια 
χρόνια περίπου. 

Είναι πράγματι εντυπωσιακό, να 
αναλογιστεί κάποιος, ότι περπατώντας 
στην κορυφή του Τροόδους είναι σαν 
να περπατάς πάνω σε πετρώματα 
του Ανώτερου Μανδύα της γης. Αυτό 
πραγματικά είναι μοναδικό και σε 
λίγα μέρη στον κόσμο μπορείς να το 
συναντήσεις.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ορθές πρακτικές για περιπατητές

The flora of Troodos is particularly rich 
and unique. It is noteworthy that at least 
one in every two plants that you will see 
on this nature trail is endemic to Cyprus 
or Troodos or it is not found anywhere 
else in Cyprus but here. The main rocks 
in the broader area are harzburgite, in 
which small pods of dunite are found. 
These rocks contain newer seams 
of pegmatitic gabbro, rodingite and 
pyroxenite. Along the fissures, the 
harzburgite has been transformed into 
green serpentinite. Harzburgite is the 
brittle remainder of the partial melting 

of the Upper Mantle at a depth of 
approximately 60km beneath the Tethys 
ocean floor and the creation of basalt 
magma from which the remaining rocks 
of the ophiolite complex were created 
some 92 million years ago.

It is impressive to realise that walking 
on the highest point of the Troodos 
range is like walking on rocks belonging 
to the Earth’s Upper Mantle. This is 
something that you will find in very few 
places around the world.

DESCRIptIoN of tHE RoUtE

•  Παραμείνετε μέσα στις 
σηματοδοτημένες διαδρομές των 
μονοπατιών, ώστε να μειωθεί ο 
κίνδυνος να καταπατηθούν μικρά 
φυτά και δενδρύλλια.

•  Αποφεύγετε να καπνίζετε ή να 
τρώτε όταν περπατάτε στα μονοπάτια 
μελέτης της φύσης.

•  Μην κάνετε άσκοπους θορύβους. 
Σεβαστείτε την ησυχία των άλλων 
εκδρομέων και απολαύστε τους ήχους 
της φύσης.

•  Τοποθετήστε τα σκουπίδια σας στους 
διαθέσιμους κάδους απορριμμάτων ή 
ακόμη καλύτερα, πάρτε τα μαζί σας.

•  Χρησιμοποιήστε τους ειδικούς 
χώρους κατασκηνώσεων με 
διευκολύνσεις για τους επισκέπτες. 

•  Αποφεύγετε να κόβετε κλαδιά 
δέντρων ή θάμνων, να κόβετε ή να 
ξεριζώνετε φυτά ή να χαράσσετε τους 
φλοιούς των δέντρων.

•  Η οδήγηση μοτοποδηλάτων ή 
ποδηλάτων στα μονοπάτια δεν 
επιτρέπεται.

•  Το άναμμα φωτιάς σε οποιοδήποτε 
σημείο του δάσους, ακόμα και σε 
δρόμους και πλατείες απαγορεύεται 
αυστηρά. Στους εκδρομικούς χώρους 
το άναμμα φωτιάς επιτρέπεται ΜΟΝΟ 
σε καθορισμένα σημεία με ψησταριές.

•  Ειδοποιήστε το Τμήμα Δασών στο 
τηλέφωνο 1407 (24 ώρες, χωρίς 
χρέωση) σε περίπτωση που δείτε 
φωτιά ή καπνό. 

•  Να θυμάστε ότι είμαστε όλοι 
φιλοξενούμενοι στο δάσος. 
Σεβαστείτε την άγρια ζωή του δάσους 
και απολαύστε υπεύθυνα τις χαρές 
που μας προσφέρει. 

•  Stay on the signposted paths on the 
nature trails so as to reduce the 
risk of treading on small plants 
and saplings.

•  Avoid smoking and eating when 
walking on the nature trails.

•  Don’t make unnecessary noise. 
Respect the peace and quiet of 
others and enjoy the sounds of 
nature.

•  Place your rubbish in the available 
waste bins or, better still, take it 
with you.

•  Make use of the special camping 
areas with facilities for visitors. 

•  Don’t cut the branches of trees or 
shrubs; don’t cut or uproot plants; 
don’t carve tree bark.

•  It is forbidden to ride motorcycles 
or bicycles on the nature trails.

•  The lighting of fires in any area of 
the forest, even on roads and in 
squares, is strictly forbidden. Fires 
are allowed ONLY in specific areas 
for barbecues.

•  Call the Department of Forests on 
1407 (Freephone, 24 hours a day) 
if you see fire or smoke. 

•  Remember that we are all guests in 
the forest. Respect the wildlife of the 
forest and enjoy the pleasure it offers 
in a responsible manner. 
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www.troodos-geo.org

The trail is named after the Goddess Artemis, daughter of Zeus and Leto 
and twin sister of the God Apollo. The route circles around Mount Olympus 
(Chionistra) at an average altitude of 1,850m. With help from the information 
signs along the trail you will have a chance to explore the forest, including: 
two ancient black pines (pinus nigra) that are more than 500 years old; rich 
and rare flora (with species such as catmint, germander, alyssum, Troodos 
sage and juniper); and the rocks of the area (such as dunite, harzburgite, 
pyroxenite). Moreover, you will enjoy a beautiful view in the direction of the 
villages of the Limassol, Paphos and Nicosia districts. The whole trail is inside 
the Troodos National Forest Park which is a NATURA 2000 area. 

The trail does not include any particularly notable changes of gradient except 
towards the end after the Ski Club where it is on an incline for 200-300 metres. 
Of historical interest are the Teisia tis Palias Choras (Walls of Old Chora), the 
ruins of makeshift fortifications built in the last year of the Venetian period in 
Cyprus (1571) by a group of Venetian generals as defence against the Ottomans. 
Having observed the occupation of Chora (Nicosia) from here and fearing the 
strength of the Ottomans, they decided to surrender. 

Το μονοπάτι πήρε το όνομά του από τη θεά Άρτεμη, κόρη του Δία και της Λητώς 
και δίδυμη αδελφή του θεού Απόλλωνα. Η διαδρομή ακολουθεί κυκλική πορεία 
γύρω από τη Χιονίστρα σε μέσο υψόμετρο τα 1850m. Με τη βοήθεια των πινακίδων 
πληροφόρησης του μονοπατιού, θα έχετε την ευκαιρία να εξερευνήσετε το δάσος: 
τα δύο αιωνόβια δέντρα μαύρης πεύκης ηλικίας πέραν των 500 χρόνων, την πλούσια 
και σπάνια χλωρίδα (με είδη όπως νεπέτα, τεύκριον, άλυσον, χαχομηλιά και αόρατο) 
και τα πετρώματα της περιοχής (όπως δουνίτη, χαρζβουργίτη, πυροξενίτη). Επίσης, 
θα απολαύσετε πολύ όμορφη θέα προς περιοχές και χωριά των επαρχιών Λεμεσού, 
Πάφου και Λευκωσίας. Ολόκληρη η διαδρομή βρίσκεται μέσα στο Εθνικό Δασικό 
Πάρκο Τροόδους που είναι περιοχή NATURA 2000.

Η διαδρομή δεν παρουσιάζει σημαντικές ανηφοριές και κατηφοριές παρά μόνο προς 
το τέλος μετά το Χιονοδρομικό Κέντρο όπου η διαδρομή γίνεται ελαφρά ανηφορική 
για 200-300 μέτρα. Ιστορικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα Τεισιά της Παλιάς Χώρας 
τα οποία είναι ερείπια πρόχειρων οχυρωματικών έργων που κτίστηκαν κατά τον 
τελευταίο χρόνο της Ενετικής περιόδου της Κύπρου (1571μ.Χ.) από ομάδα Ενετών 
στρατηγών με στόχο να αμυνθούν κατά των Οθωμανών. Αφού παρακολούθησαν απ’ 
εδώ την κατάληψη της Χώρας (Λευκωσίας), φοβούμενοι τη δύναμη των Οθωμανών 
αποφάσισαν να παραδοθούν.

DESCRIptIoN of tHE RoUtE ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

MoNoΠΑΤΙ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΓΕΩΔΙΑΔΡΟΜΗ
ARTEMIS TRAIL

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου


