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Υπηρεσίες μπορεί κάποιος να βρει στα πιο κοντινά 
χωριά, τα Χανδριά και τα Λαγουδερά όπου θα βρείτε 
ταβερνούλες για να ξεκουραστείτε και να δοκιμάσετε την 
παραδοσιακή κουζίνα της Κύπρου. Αν αποφασίσετε να 
μείνετε περισσότερο και να χαρείτε το δροσερό κλίμα που 
προσφέρουν τα ορεινά της Κύπρου, μπορείτε να μείνετε 
στον Αγρό όπου υπάρχουν τα πλέον κατάλληλα καταλύματα.

Services are available in the nearby villages of Chandria and Lagoudera which are home 
to a number of small tavernas where you can rest and enjoy a taste of traditional Cypriot 
cuisine. If you decide to stay on a little longer in the cool climate of Cyprus’ mountainous 
areas, the most suitable places to stay are to be found in the village of Agros. 

SERVICES

BESt pRaCtICES foR walkERS

Διαδρομή 3χλμ. - κυκλική

Χρόνος διαδρομής 1.5-2 ώρες

Βαθμός δυσκολίας 2

Μέγιστο - Ελάχιστο υψόμετρο 1550μ - 1400μ

Γενική περιγραφή Ανηφορικό - κατηφορικό

Αφετηρία Τέρμα αδιέξοδου δρόμου προς Μαδαρή κοντά στο πυροφυλάκιο
του Τμήματος Δασών

Πιο κατάλληλη περίοδος Τέλος Μαρτίου - Απριλίου

Σημεία προσοχής Μην μένετε για πολύ κάτω από βράχους

Πόσιμο νερό στη διαδρομή Όχι

MONOΠΑΤΙ TEΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΔΑΡΗΣ

Length 3km - circular

Duration 1.5-2 hours

Degree of Difficulty 2

Highest – Lowest Altitude 1550m - 1400m

General Description Some changes of gradient (uphill/downhill)

Starting Point End of the Madari no-through-road near the Department of
Forests’ fire lookout station 

Most suitable period End March - April

Points to watch Don’t stand for too long under overhanging rocks

Drinking water en route No

TEICHIA OF MADARIS TRAIL

Το πιο κοινό στοιχείο της βλάστησης 
είναι οι θαμνώνες Λατζιάς (Quercus 
alnifolia), η Τραχεία πεύκη (Pinus brutia) 
και ο σπάνιος Αόρατος (άρκευθος) της 
Μαδαρής (Juniperus excelsa). Επίσης, 
οι Αγριοτριανταφυλλιές (Rosa canina 
– Rosa chionistrae), η Αγριοκυδωνιά 
(Cotoneaster nummularia), η σπάνια 
Κοκκονιά - Celtis tournefortii, η 
Αγριομηλιά (Sorbus aria), η Βερβεριτζιά 
(Berberis cretica), η ενδημική Νεπέτα 
του Τροόδους (Nepeta troodi), η 
σπάνια Παιωνία – Paeonia mascula 
(στις βορινές πλευρές – ανθίζει τα 
τέλη Μαρτίου αρχές Απριλίου και 
είναι υπέροχη) κ.ά. Σε ολόκληρη τη 
διαδρομή γύρω από τα «Τεισιά της 
Μαδαρής» εμφανίζονται φλεβικά 
πετρώματα και είναι μία από τις 

πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις του 
Συστήματος Πολλαπλών Φλεβών. Οι 
φλέβες εδώ αποτελούνται κυρίως από 
διαβάση και μικρογάββρο καθώς και 
επιδοτιωμένες φλέβες λόγω χαμηλού 
βαθμού μεταμόρφωσης που έχουν 
υποστεί από την δράση υδροθερμικών 
διαλυμάτων σε θερμοκρασίες 350°C. 
Το πιο συνταρακτικό στοιχείο της 
γεωλογίας της περιοχής είναι οι σχεδόν 
κατακόρυφοι βράχοι (τα Τεισιά) που 
ξεπροβάλλουν επιβλητικά σαν πελώρια 
τείχη λαξευμένα στο βράχο σε ολόκληρη 
τη διαδρομή. Αυτοί οι κατακόρυφοι 
βράχοι αποτελούν το πιο ανθεκτικό 
κομμάτι στη διάβρωση του βράχου 
που εξελίσσεται εδώ και εκατομμύρια 
χρόνια και δεν πρόκειται για ανθρώπινο 
επίτευγμα.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΡθΕΣ ΠΡΑΚτΙΚΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΑτΗτΕΣ

The most common elements of 
vegetation are the Golden Oak (Quercus 
alnifolia), Calabrian Pine (Pinus brutia) 
and the rare Greek Juniper (Juniperus 
excelsa). Also, there are wild roses 
(Rosa canina – Rosa chionistrae), 
Cotoneaster (Cotoneaster nummularia), 
the rare Oriental Hackberry (Celtis 
tournefortii), Whitebeam (Sorbus aria), 
the Cretan Barberry (Berberis cretica), 
the endemic Holmboe (Nepeta troodi), 
the rare Wild Peony (Paeonia mascula) 
which blooms at the end of March/
beginning of April on the northern 
slopes, and others. Along the entire 
route around the Teichia tis Madaris 
there are intrusives and one of the most 
impressive instances of the Sheeted 

Dyke Complex. The rocks here consist 
mainly of diabase and microgabbro 
due to the low level of transformation 
that they underwent due to the effect of 
hydrothermal fluids at temperatures of 
350°C. The most remarkable aspect of 
the geology of the area lies in the almost 
vertical rocks (Teichia) projecting 
majestically like enormous walls cut 
into the rock face along the whole route. 
These vertical rocks are not a man-
made phenomenon but represent the 
most durable part in the process of 
erosion that has been 
going on for millions 
of years. 

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. 



MoNoΠΑτΙ tEΙΣΙΑ τΗΣ ΜΑΔΑΡΗΣ 
ΓΕΩΔΙΑΔΡΟΜΗ

TEICHIA OF MADARIS TRAIL

www.troodos-geo.org

DESCRIptIoN of tHE RoUtE

If you choose the starting point near the fire lookout station, the trail is narrow 
at first and on hard diabase but after 200 metres it becomes regular. There are 
some short changes of gradient (uphill/downhill), which are not particularly 
tiring, and in some places there are steps and a number of dry stone walls 
built in 1993 when the Trail was laid out. You will also find stopping places with 
benches and viewing points, the first just 300 metres from the start. 

The route offers a panoramic view of Troodos, the lower areas of Solia, the 
Mesaoria Plain and, in the foreground, the villages of Kannavia, Agia Eirini, 
Lagoudera and Polystipos, the Xyliatos Dam and finally the Pitsilia region and 
the Limassol district. The Trail is located within the Adelphi Forest in a section 
that has been incorporated into the Madari-Papoutsa Natura 2000 area. The 
Teicha tis Madaris Nature Trail joins the Madari-Doxa Soi o Theos and Madari-
Selladi Karamanli Trails at the starting point. The vegetation in the area is 
more reminiscent of the Troodos Forest since they share many aspects. There 
are, however, others that are unique to Madari. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αν επιλέξατε την αφετηρία κοντά στο πυροφυλάκιο, η διαδρομή στην αρχή είναι 
στενή, πάνω στο σκληρό διαβασικό βράχο, αλλά μετά τα 200 μέτρα γίνεται ομαλή. 
Υπάρχουν μικρού μήκους ανηφοριές και κατηφοριές, οι οποίες όμως δεν είναι 
ιδιαίτερα κουραστικές και σε μερικά σημεία έχουν κατασκευαστεί σκαλοπάτια 
και αρκετές ξερολιθιές από το 1993 που κατασκευάστηκε το Μονοπάτι. Επίσης θα 
βρείτε σημεία ξεκούρασης με παγκάκια καθώς και σημεία θέας, το πρώτο 300 μέτρα 
περίπου από την αρχή.

Η διαδρομή προσφέρει πανοραμική θέα προς το Τρόοδος, τα χαμηλότερα σημεία 
της Σολιάς, τη Μεσαορία και στο πιο κοντινό πλάνο προς τα χωριά Καννάβια και 
Αγία Ειρήνη, Φράγμα Ξυλιάτου, Λαγουδερά, Πολύστυπος και στο τέλος προς την 
Πιτσιλιά και την επαρχία Λεμεσού. Το μονοπάτι βρίσκεται μέσα στο Δάσος Αδελφοί 
σε τμήμα που έχει ενταχθεί στην περιοχή Natura 2000 «Μαδαρή – Παπούτσα». Το 
Μονοπάτι Τεισιά της Μαδαρής συνδέεται με τα Μονοπάτια Μαδαρή – Δόξα σοι ο 
Θεός και Μαδαρή – Σελλάδι Καραμανλή στο σημείο της αφετηρίας του. Η βλάστηση 
της περιοχής θυμίζει περισσότερο Δάσος Τροόδους, αφού υπάρχουν πολλά κοινά 
στοιχεία μεταξύ των δύο περιοχών. Όμως υπάρχουν και αλλά στοιχεία τα οποία είναι 
μοναδικά για τη Μαδαρή.

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


