Τεύχος 5
Απρίλιος 2017

Διανέμεται Δωρεάν

Η πρώτη εφημερίδα του Τροόδους

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!
Το πάσκα εν που κόντεψε
Τζιαι η χαρά μιάλη
Πάλε ο Χριστός θ’αναστηθεί
Μες της ζωής την πάλη
Εις τα χωρκά πηένετε
Μα οι πασκα μονο
Να παίρνετε τους φίλους σας
Πολλές βολές τον χρόνο
Χριστός ανέστη φίλοι μου
Να πείτε να σας πούσι
Αφκιά τζιαι νους μα τζι καρκιά
Να ευκαριστηθούσι
Το πάσκα εν καλλύττερο
Πάντα εις τα χωρκά μας
Με μυρωδκιές μοναδικές
Σσιέρεται η καρκιά μας

Τσιαττίζει ο Ξενής Παντελή που τον Κάμπον

Διαβάστε
Σελ. 2 Εμείς και η ομάδα μας!
Σελ. 3 Πρόσωπα
Σελ. 5 Γαστρονομία
Σελ. 6 Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO
Τρόδους
Σελ. 10 Εναλλακτικός Τουρισμός
Σελ. 13 Ανοικτοί Διαγωνισμοί
Σελ. 14 Θέματα που μας ενδιαφέρουν
Σελ. 15 Για το Πάσχα προτείνουμε και πάλι
Τροόδος!

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Εκπαιδευτικός,
Επιστημονικός και
Πολιτιστικός Οργανισμός
των Ηνωμένων Εθνών

Τρόοδος
Παγκόσμιο
Γεωπάρκο
ΟΥΝΕΣΚΟ

Άγιος Αμβρόσιος
Άγιος Δημήτριος
Άγιος Θεόδωρος
Πιτσιλιάς
Άγιος Θεράπων
Άγιος Ιωάννης
Αγρίδια
Αγρός
Άλωνα
Αμίαντος
Άρσος
Ασκάς
Γαλάτα
Γερακιές
Δορά
Δύμες
Ευρύχου
Ζωοπηγή
Κακοπετριά
Καλοπαναγιώτης
Καμινάρια
Κάμπος
Καννάβια
Κατύδατα
Κάτω Μύλος
Κισσούσα
Κούρδαλι
Κυπερούντα
Λαγουδερά
Λαζανιά
Λειβάδια

Λεμύθου
Λινού
Μαλλιά
Μηλικούρι
Μονιάτης
Μουτουλλάς
Νικητάρι
Οίκος
Ορούντα
Παλιόμυλος
Παλαιχώρι Μόρφου
Πάνω Πλάτρες
Πεδουλάς
Πελένδρι
Πλατανιστάσα
Πολύστυπος
Ποταμίτισσα
Ποταμιού
Ποτάμι
Πρόδρομος
Σαράντι
Σινάορος
Σπήλια
Τεμπριά
Τρείς Ελιές
Τσακκίστρα
Φαρμακάς
Φλάσου
Φτερικούδι
Χανδριά
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"Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός και
δοξάσατε Χριστόν τον αναστάντα εκ νεκρών".
….και διανύουμε την Εβδομάδα των Παθών. Την Μεγάλη και
Αγία Εβδομάδα, κατά την οποία τα χωριά μας, ανέκαθεν βίωναν έντονα. (Και σχηματικά θα μου πείτε, μέρες των Παθών είναι κάθε μέρα ολοχρονίς για το βουνό μας – άρα συνηθισμένα
τα βουνά απ’ τα χιόνια. Παραμένουμε πιστοί αναμένοντας την
Ανάσταση).
Θυμάμαι την παλιά γειτονιά που ζει ακόμα με την ίδια αίσθηση: Το μάζεμα των κλαδιών της Ελιάς για να πάνε στην Εκκλησία
την Κυριακή των Βαϊων να δοξάσουν τον ερχομό του Σωτήρα,
και να μείνουν εκεί 50 μέρες. Μέχρι την μέρα της Αναλήψεως.
Φούρνοι πυρώνουν, ψωμιά και φλαούνες βολτάρουν μυρωδάτα σε παμπάλαια σανίδια που έχουν θρέψει κόσμο και κοσμάκι, ανθίζουν οι κήποι, ασβεστώνονται οι αυλές να φωτίζουν τα
περίβολα που μαύρισε ο χειμώνας. Κάθαρση…
Κορασίδες που περνάν από τις γειτονιές και κόβουν τα πρώτα τριαντάφυλλα και κρίνα, να στολίσουν το πρωί της Μ.Παρασκευής τον Επιτάφιο, και να γυρίσουν στα σπίτια τους να ετοιμαστούν και να γυρίσουν στην Εκκλησία για το τραγούδι της
Παναγίας. Το μοιρολόι της γυναίκας, που παρόλο που γνωρίζει
ότι το παιδί της είναι ο Θεάνθρωπος, εντούτοις δεν παύει να
σπαράζει σαν Μάνα που πονά για το βάσανο του παιδιού της.
Και την μέρα της Λαμπρής! Γεμίζουν οι αυλές, οι δρόμοι οι Πλατείες από ανθρώπους και μυρωδιές τέτοιες που μοιάζουν καταγεγραμμένες στο γενετικό μας υλικό, σαν κάθαρση και σαν γιατρικό της Βδομάδας των Παθών. Κόκκινα αυγά, η Λειτουργία
της Αγάπης, κι όλα μαζί σημαίνουν Άνοιξη…
Καλή Ανάσταση σε όλο τον κόσμο!

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, η αντιγραφή και η μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, μέρους ή ολόκληρης της ύλης
της φυλλάδας, χωρίς τη γραπτή άδεια των εκδοτών.

* Προτρέπουμε τα Κοινοτικά Συμβούλια και τα οργανωμένα σύνολα
του Τροόδους να επικοινωνούν με στελέχη της ΑΝ.Ε.Τ. και να ενημερώνουν για εκδηλώσεις και δραστηριότητες που έγιναν ή προγραμματίζονται να γίνουν στις κοινότητες τους, έτσι ώστε να τυγχάνουν προβολής μέσω των έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων του Troodos Media.
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Trooding Mountain Spirit

Ορθόδοξους και μη. Το Πάσχα, η Ανάσταση, το Φως, η Ελπίδα
της ζωής είναι μηνύματα Πανανθρώπινα, που τα χρειάζεται τόσο ο Πλανήτης μας αυτό τον καιρό, και το νησάκι μας, και το
βουνό μας. Και για να μπορέσει να υπάρξει συνύπαρξη, αποδοχή, αλληλεγγύη και Πανανθρώπινα συναισθήματα θα πρέπει
να υπάρχει αποδοχή των πολιτιστικών στοιχείων των ομάδων,
της ιστορίας τους, των αρχών και των αξιών τους. Εξάλλου, "αλλού φυτρώνουν τριανταφυλλιές τζαι σ' άλλον τόπον κρίνα". Κάπως έτσι δείχνουμε και τον απόλυτο σεβασμό στους νόμους
της φύσης: Άνοιξη, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο, Χειμώνας. Γέννηση,
Πορεία, Σταύρωση, Ανάσταση. Μέρα και Νύχτα, Σκοτάδι και
Φως. Ζωή και Θάνατος.

Καλό Πάσχα!
Trooding all the way!
Κ.

“...οὐ μὴ νίψῃς τοὺς πόδας μου εἰς τὸν αἰῶνα.
ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐὰν μὴ νίψω σε,
οὐκ ἔχεις μέρος μετ' ἐμοῦ...”
1. Τελετή της Μεγάλης Τετάρτης στον Ιερό Ναό Αγίου Αρσενίου στην Κυπερούντα
2. Περιφορά των εικόνων την Κυριακή του
Θωμά στο Πελένδρι.
3. Περιφορά των εικόνων τα ξημερώματα της
Δευτέρας του Πάσχα ή
αλλιώς το «έθιμο της
Μέσα Μάντρας» στα Αγρίδια.
4. Πασχαλινά παιχνίδια
στην αυλή του σχολείου
στον Αγρό.

ΠΡΌΣΩΠΑ-ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Συνέντευξη στον Κωνσταντίνο
Κωνσταντίνου

Με τα μάτια ενός αγωνιστή...
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η Απριλίου 1955-59, μια
ημερομηνία χαραγμένη στο
μυαλό πολλών κατοίκων του
Τροόδους. Για τη νεότερη γενιά είναι μέρα εορτασμού και παρελάσεων, μέρα τιμής προς τα
πρόσωπα όλων αυτών που πολέμησαν και θυσιάστηκαν στον Αγώνα του 1955-59 για την αποτίναξη του αγγλικού ζυγού από το νησί μας.
Για την παλαιότερη γενιά όμως είναι κάτι πολύ
μεγαλύτερο. Για μερικούς επειδή είδαν τον αγώνα να εκτυλίσσεται τότε με τα ίδια τους τα
μάτια και για άλλους γιατί ήταν ενεργά μέλη
σε αυτήν την προσπάθεια για την ανεξαρτησία
του νησιού μας. Με αφορμή τους εορτασμούς
που γίνονται κάθε χρόνο σε παρα πολλές κοινότητες του Τροόδους μας για τον αγώνα αυτό,
μιλήσαμε με έναν πρώην αγωνιστή της ΕΟΚΑ
για τις δράσεις τους την τότε εποχή, τα οράματα και τις δυσκολίες που είχαν να αντιμετωπίσουν. Ο κύριος Ευαγόρας Οικονόμου από το
Πελένδρι, υπήρξε ενεργό μέλος του αγώνα μόλις στα 21 του χρόνια και είχε να μας διηγηθεί
πολλά γι΄ αυτά που βίωσε, είδε και ένιωσε.
Πώς μπήκες στον αγώνα τότε;
Όταν ξεκίνησε ο αγώνας και ορκιστήκαμε για
να δούμε την πατρίδα μας ελεύθερη ήμουν
21 χρονών. Ορκιστήκαμε στο σπίτι του πατέρα μου που ήταν ιερέας. Εκείνο το βράδυ μας
είχαν επισκεφθεί απρόοπτα δύο ξένοι διότι είχαν μάθει για την οικογένεια μας, γνώριζαν για τον πατέρα μου και ότι ήμασταν 4 αδέρφια. Δεν γνώριζε κανένας μας ποιοι ήταν
αυτοί οι ξένοι, ούτε καν ο πατέρας μας. Όλα
αυτά έγιναν πριν την έναρξη του αγώνα. Ο ένας από τους δύο που είχε αναλάβει να οργανώσει τις ομάδες κάθε χωριού είχε το ψευδώνυμο Σκουφάς. Στο Πελένδρι βέβαια ήμασταν
μια μικρή ομάδα διότι τότε το χωριό είχε περίπου 3000 κατοίκους. Τη δεξιά την είχε οργανώσει ο πατέρας μου. Αυτός ήταν η σπονδυλική
της στήλη ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που
στα 32 του χρόνια αποφάσισε να πάει πίσω
στο σχολείο με 5 παιδία έχοντας ν’ αντιμετωπίσει όλες τις δυσκολίες της εποχής. Καλώς ή
κακώς μπλέξαμε όλη η οικογένεια στον αγώνα.
Στα σπίτια των αδερφάδων μας φτιάξαμε τρία
κρησφύγετα για να εξυπηρετήσουμε τον αγώνα και όχι για φιγούρες. Η πρώτη μου αδερφή, παρόλη την φτώχια της τότε εποχής, αφού
ακόμα και το ψωμί το στερούμασταν κάποιες
φορές, δέχτηκε να φτιάξουμε κρησφύγετο στο
σπίτι της. Όλοι ήμασταν φτωχοί και οι 3 αδερφές μου είχαν η καθεμιά τους 5-6 παιδιά. Στο
τέλος όμως προδόθηκαν τα δύο κρησφύγετα,
ενώ το μόνο που γλύτωσε ήταν το κρησφύγετο
που φτιάξαμε στον Άη Γιάννη.

Το να οδηγείς στην
κρεμάλα κάποιον
γιατί θέλει ελευθερία
είναι βάρβαρο...

Πώς νιώθεις μετά από τόσα χρόνια γι’ αυτά
που έζησες από τον αγγλικό ζυγό;
Για μένα οι Εγγλέζοι είναι άνθρωποι βρώμικοι. Τους πολεμούσαμε 5 χρόνια και έπαιρναν
στην αγχόνη ένα νέο παιδί 18 χρονών γιατί ήθελε ελευθερία. Το να οδηγείς στην κρεμάλα
κάποιον γιατί θέλει ελευθερία είναι βάρβαρο,
αλλά ακόμη και ο πιο βάρβαρος λαός μπορεί
να το σεβαστεί διότι θέλεις απλά ελευθερία.
Για μένα μέχρι σήμερα ο μεγαλύτερος μας εχθρός είναι οι Εγγλέζοι.
Εσένα ο ρόλος σου στον αγώνα ποίος ήταν;
Ότι παρουσιαζόταν είχαμε διαταγή να το εκτελέσουμε. Ότι μπορεί να περάσει από το μυαλό σου. Αυτοί που ήταν στο αντάρτικο μπορώ
να σου πω ήταν οι πιο ήσυχοι. Οι άνθρωποι
που ήταν στον αγώνα αλλά όχι στο αντάρτικο, μπορώ να σου πω ότι κάποιες φορές κιν-

δύνευαν περισσότερο. Παρά πολλές νύχτες
παίρναμε διαταγές να μετακινηθούμε σε διάφορα χωριά. Εγώ μπορούσα να πάω στον Κάτω Αμίαντο μέχρι και 5 φορές την εβδομάδα.
Στο Πελένδρι λόγω του ότι όλα τα υπόλοιπα αδέρφια μου ήταν οικογενειάρχες, την περισσότερη ευθύνη την είχα εγώ. Ήταν και η δουλειά μου τέτοια (χτίστης) που μου επέτρεπε να
παίρνω άδειες και να λείπω. Ο αγώνας όμως ήταν δύσκολος. Υπήρχαν νύχτες που έπρεπε να
κάνω τη διαδρομή Πελένδρι – Κάτω Αμίαντο,
Κάτω Αμίαντο – Πελένδρι, να πάμε Άη Μάμα,
Άη Γιάννη, Ποταμίτισσα, Κυπερούντα για σκοπούς του αγώνα.
Εσείς μεταφέρατε μηνύματα ή αντικείμενα;
Βεβαίως, μετέφερα μηνύματα αλλά και άλλα
υλικά διότι στην περιοχή μας ο 2ος τομεάρχης
που ήρθε, ο Στυλιανός Λένας, ήταν άνθρωπος
ο οποίος πριν ξεκινήσει ο αγώνας ήταν στην Ελλάδα ένα χρόνο διότι ήταν σιδηρουργός. Πήγε
στη Λέρο. Ήταν και αυτός ένα φτωχόπαιδο και
από 12 χρονών πήγε στη Λευκωσία σε ένα θείο
του που είχε σιδηρουργείο για να μάθει την τέχνη. Ήταν ένα φιλήσυχο άτομο και άνθρωπος
της ΟΧΕΛ την τότε εποχή. Αυτούς τους παρακολουθούσαν τότε όταν πάρθηκε η απόφαση
για τον ένοπλο αγώνα. Ο πρώτος που σκέφτηκε τον αγώνα στην Κύπρο ήταν ο Στρατάρχης
Παπάγος, διότι του είχαν υποσχεθεί οι Εγγλέζοι στον πόλεμο του ’40 ότι αν κερδίσουν τον
πόλεμο θα μας δώσουν την ελευθερία μας, αλλά μετά αρνήθηκαν.

Τι είναι εκείνο που θυμάστε πιο έντονα από
τον αγώνα;
Ολόκληρη η περίοδος του αγώνα ήταν μια ένταση, διότι όταν ένας νέος έμπαινε σε αυτό
το χώρο και συνειδητοποιούσε τις ευθύνες και
τους κινδύνους δεν υπήρχε επιστροφή. Δηλαδή να φύγεις από το σπίτι των γονιών σου και
να μην ξέρεις αν θα επιστρέψεις πίσω. Ήμασταν συνεχώς σε υπερένταση. Τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Στις διαδρομές που κάναμε
τη νύχτα πολλές φορές συναντούσαμε στρατό χωρίς να το προβλέπουμε και αρκετές φορές γλυτώναμε ως εκ θαύματος από τα μπλόκα
που έστηναν οι Άγγλοι. Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας, διότι τον κίνδυνο τον αντιμετώπιζε ο άνθρωπος που θα συνόδευε την ομάδα ο
οποίος προπορευόταν σε ορισμένη απόσταση
μπροστά από τους αντάρτες. Υπήρχε μεγάλος
κίνδυνος να σκοτωθεί αυτός πρώτα και οι υπόλοιποι να επιστρέψουν πίσω για να μην τους
βρουν οι Άγγλοι. Όπως συνέβη και με το Δημητράκη Χριστοδούλου στην Ποταμίτισσα. Ήταν
ένας νεαρός από τη Δερύνεια και ήταν ο πρώτος στη γραμμή, αλλά όταν ένα βράδυ μπήκε
στο μονοπάτι, οι Εγγλέζοι ήταν κρυμμένοι και
άνοιξαν πυρ εναντίον του. Οι υπόλοιποι που
ακολουθούσαν κατάφεραν να ξεφύγουν. Εκείνες ήταν οι μέρες προδοσίας του Πελενδριού.
Πληγώθηκε και ο Στυλιανός Λένας τις μέρες εκείνες ενώ το ίδιο διάστημα σκοτώθηκε και ο
Σωτήρης από το Πελένδρι ο οποίος ήταν πρώτος μου εξάδελφος. Ο Σωτήρης παρόλο που είχε τρία μωρά και η γυναίκα του ήταν ετοιμόγεννη, ήταν ένας άνθρωπος με αρχές και ποτέ
δεν έκανε πίσω. Εκείνη τη νύχτα θυμάμαι υπολογίζαμε να φύγουμε από το χωριό και θα ερχόταν και αυτός μαζί μας, αλλά η μοίρα μας ήταν να πέσουμε σε ενέδρα. Δυστυχώς έχασε τη
ζωή του.
Θεωρείς ότι το τέλος οποιουδήποτε ανθρώπου ήταν τυχαίο;
Δεν ξέρω... αλλά εμείς αν δεν είχαμε προδοθεί θα αντιμετωπίζαμε τόσο κίνδυνο; Εγώ ένα
πράγμα μπορώ να πω. Όπως για το χρήμα ο Ιούδας πρόδωσε το δάσκαλο του, έτσι και εδώ.
Όσο γι’ αυτούς που δεν άντεξαν τα βασανιστήρια και μίλησαν, το μόνο που έχω να πω είναι
ότι όποιος δεν αντέχει να ανέβει στη μούττη ενός βουνού όταν του το ζητήσεις, αν δεν μπορεί τότε να μην πάει. Δεν είναι για φιγούρα
που το κάνεις. Ξέραμε από πριν τι ήταν αυτή η

δουλειά, τα κουβεντιάζαμε και μας έλεγαν να
το σκεφτούμε καλά πριν πάρουμε μια τέτοια
απόφαση. Υπήρχαν πολλοί «αγωνιστές» αλλά
για φιγούρα. Όταν έπαιρναν διαταγή είχε πάρα πολλούς «αγωνιστές» που αρρωστούσαν ή
έχαναν τη διεύθυνση. Μέχρι και η γυναίκα μου
πολλές φορές ως νεαρή κοπέλα πήγαινε μπροστά για να έρθουν οι στρατιώτες αγωνιστές να
φέρουν όπλα ή κάτι άλλο.
Τα μηνύματα από πού τα παίρνατε;
Από τον ομαδάρχη που έπαιρνε τις διαταγές από τον αρχηγό.

Πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε η προδοσία για
την εξέλιξη του αγώνα;
Χωρίς προδοσία οι Εγγλέζοι δεν μπορούσαν
να κάνουν τίποτε. Αλλά, δυστυχώς οι μισθοφόροι ήταν πολλοί και είναι αρκετοί αυτοί που
έχασαν τη ζωή τους από τέτοιες ενέργειες. Ένας λόγος που ο αγώνας έπρεπε να κάνει ένα
σταθμό το Μάρτη του ’59, είναι γιατί αυξήθηκε κατά πολύ η προδοσία και πολλοί έχασαν τη
ζωή τους. Οι προδότες ήταν γνωστοί και όλοι
τους ξέραμε. Οι καπετάνιοι του αγώνα άρχισαν σιγά σιγά να έχουν προστριβές και δυσκολίες, λόγω της προδοσίας αλλά και λόγω του
ότι ο αγώνας κράτησε 5 χρόνια. Το βράδυ που
ορκίστηκα στο σπίτι του πατέρα μου και κουβεντιάζαμε με τους δύο ξένους της οργάνωσης
που μας επισκέφθηκαν, υπολογίζαμε ότι όλη
αυτή η προσπάθεια θα πάρει τέλος σε κανένα
χρόνο αλλά τελικά κράτησε 4-5 χρόνια. Δεν ήταν εύκολο τότε ένας νεαρός να λάβει μέρος.
Ο κόσμος κουράστηκε κάποια στιγμή. Ο σταθμός που κάναμε είτε έβλαψε είτε δεν τον αξιοποιήσαμε σωστά… Ποιός ξέρει;
Πώς έληξε ο αγώνας;
Τότε, κάποιοι ξένοι παράγοντες επενέβηκαν
για να βρεθεί μια φόρμουλα να κλείσει ο αγώνας. Τον Μακάριο τον έστειλαν εξορία στις Σεϋχέλλες και κάποια στιγμή τον ελευθέρωσαν.
Μαζί του ήταν και ο μητροπολίτης Κυπριανός,
ο Πολύκαρπος Ιωαννίδης και ο Παπασταύρος,
αλλά ακόμα και εκεί ήταν κλίκες. Ακόμα και
στην εξορία υπήρχε διαμάχη αναμεταξύ τους.
Άρχισαν οι ζυμώσεις και τα παζαρέματα για το
τι θα δώσουμε και τι θα πάρουμε. Υπογράφτηκαν και οι συμφωνίες της Ζυρίχης και κάναμε
μια «μπαλωμένη» δημοκρατία. Αλλά ακόμα
και ‘κείνη δεν την αξιοποιήσαμε…
Μπορούσε να δουλέψει;
Δούλευε ήδη… Αλλά όταν για παράδειγμα, είναι δύο άτομα είναι εχθροί και είναι συνέχεια
στα μαχαίρια, μπορούν μέσα σε μια στιγμή να
το ξεχάσουν και να γίνουν οι καλύτεροι φίλοι;
Μπορεί να έχει εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλο; Ή μήπως οι Εγγλέζοι μας έφτιαξαν το Σύνταγμα και την άλλη μέρα μας λυπήθηκαν και
ήθελαν να μας βοηθήσουν ν’ αλλάξουμε αυτό
το Σύνταγμα; Και να μην υποψιαστεί κανένας
ότι κάτι δεν πάει καλά; Άνθρωποι που έπαιρναν τους Κύπριους στα Τουρκοχώρια για να
τους σκοτώσουν οι Τούρκοι, πόσο αιμοβόροι
μπορεί να ήταν; Πήραν ένα γεμάτο λεωφορείο
και το άφησαν μέσα στο Τουρκοχώρι και έτρεχαν οι άνθρωποι να γλυτώσουν από τα τσεκούρια… Ήταν άνθρωποι αυτοί για να τους έχουμε
εμπιστοσύνη; Ήταν ψεύτες. Το 1963 που άρχισε ο εμφύλιος με τους Τούρκους εμείς νιώθαμε
ισχυροί και νομίζαμε ότι θα περάσει χωρίς να υπολογίσουμε όμως ποια ήταν η Οθωμανική αυτοκρατορία που κυριαρχούσε τόσα χρόνια στο
νησί και ποιοι ήταν πραγματικά οι Εγγλέζοι. Δεν
σκεφτήκαμε ποτέ ότι απομυζούσαν τον πλούτο
της Κύπρου ενώ ο φτωχός κόσμος δεν είχε ούτε
ψωμί να φάει. Εγώ πληρωνόμουν στην Κύπρο 5
σελίνια την ημέρα ενώ στην Αγγλία έπαιρναν 25
λίρες την εβδομάδα. Όπου είχαν αποικίες απομυζούσαν τον πλούτο.
Πολλοί λένε όμως ότι αν δεν ήταν οι Εγγλέζοι
στην Κύπρο δεν θα είχαμε κτηματολόγιο, δεν
θα είχαμε δάση… Ότι έχουν θεσπίσει πράγμα-

τα τα οποία έχουμε μέχρι σήμερα.
Μα όλα αυτά δεν τα έκαναν γιατί μας λυπήθηκαν αλλά για να εξυπηρετούνταν τα δικά τους
συμφέροντα. Οι Εγγλέζοι δεν αγάπησαν ξαφνικά το τόπο ή την Κυπερούντα για να χτίσουν το
Σανατόριο. Το έκαναν για τους φυματικούς λόγω του κλίματος. Μάλιστα αρχικά είχε γίνει μελέτη για να γίνει στο Πελένδρι αλλά τελικά κατέληξαν να το χτίσουν στην Κυπερούντα. Για να
γίνει όμως εκεί, υπήρχε ο Φάκας, ένας προοδευτικός άνθρωπος, ο οποίος όταν δέχτηκε να
γίνει το νοσοκομείο εκεί του κήρυξαν πόλεμο οι
συγχωριανοί του γιατί τότε ο κόσμος μόνο και
στο άκουσμα της φυματίωσης φοβόταν διότι ήταν μεταδοτική ασθένεια. Αλλά ο Φάκας επέμεινε και έδωσε τα κίνητρα για να φτιαχτεί στην
Κυπερούντα το Σανατόριο.

12 Φεβρουαρίου του 1957, ημέρα Τρίτη. Ήταν η μέρα που έγινε η προδοσία
του Πελενδριού. Ήταν σημαδιακές
οι μέρες εκείνες...
Μπορείς να θυμηθείς μια στιγμή του αγώνα που έχεις πολύ έντονα σαν ανάμνηση στο
μυαλό σου;
Οι χειρότερες στιγμές για εμένα ήταν δύο. Η
μια ήταν όταν προδόθηκα ενώ βρισκόμουν στο
κρησφύγετο στο σπίτι της αδερφής μου της Θεοδώρας στο Πελένδρι. Ήμουν ήδη καταζητούμενος από την πρώτη προδοσία στο σπίτι της
άλλης μου αδερφής. Για μένα εκείνη η στιγμή ήταν η χειρότερη. Αφού είχε περικυκλώσει
την περιοχή ο στρατός ήρθε η αδερφή μου για
να μου πει τι έγινε. Εγώ είχα καταλάβει τη έγινε και ότι μας είχαν προδώσει και έτσι της είπα να μην πλησιάσει γιατί είχε 5 παιδιά να προστατεύσει. Ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Ο
προδότης που έδειξε το σπίτι της αδερφής μας
ξέραμε ποιος ήταν. Θυμάμαι ήταν 12 Φεβρουαρίου του 1957, ημέρα Τρίτη. Ήταν η μέρα που
έγινε η προδοσία του Πελενδριού. Ήταν σημαδιακές οι μέρες εκείνες. Τότε θυμάμαι ήμασταν
6-7 άτομα στον αγώνα.
Ο ομαδάρχης μας έστειλε μήνυμα στις 15 Φεβρουαρίου ότι είχαμε προδοθεί και πως θα έχει
‘κέρφιου’ το Σαββατοκυρίακο για να μας πιάσουν. Τότε, όπου είχε εγκαταστάσεις η κυπριακή αστυνομία είχε και στρατό των Εγγλέζων,
στρατιώτες που έκαναν τη θητεία τους γιατί τότε δεν είχε τακτικό στρατό η Αγγλία. Ο Λένας όταν προδόθηκε το Πελένδρι σκέφτηκε να στείλει τους αντάρτες στη Γεράσα στο μεταλλείο
για να κρυφτούν στις γαλαρίες μέχρι να δουν τι
θα κάνουν. Όταν πήγαν όμως τα βρήκαν σκούρα και αποφάσισαν να γυρίσουν πίσω. Όμως
προσπάθησαν κάποια άλλα άτομα να τους πείσουν να μην επιστρέψουν γιατί κινδύνευαν. Ήταν τότε που πέθανε και ο Δημητράκης. Απέναντι από την Ποταμίτισσα, υπήρχε ένα λαγούμι,
μια τρύπα που έβγαζε νερό, αλλά είχε ξεράνει
γιατί στέρεψε η πηγή και έτσι το χρησιμοποιούσαν προσωρινά μέχρι να δουν τι θα γίνει. Στην
ομάδα αυτή ήταν ο Λένας μαζί με τον Αριστείδη
από τους Εργάτες. Ο Λένας ξεκίνησε την Κυριακή να έρθει στον Κάτω Αμίαντο γιατί του είπαν
ποιος είχε προδώσει αλλά δεν το πίστευε. Δυστυχώς οι Εγγλεζοι περικύκλωσαν το χωριό και
δεν το ξέραμε. Είχαμε δει κάποιες κινήσεις αλλά δεν υπολογίζαμε το μέγεθος της προδοσίας. Έτσι κι εγώ, πήγα να ενημερώσω το Σωτήρη
λέγοντας του ότι τα ψέματα είχαν τελειώσει
και ότι προδοθήκαμε. Του είπα ότι θα έφευγα
και ήθελε να έρθει μαζί μου. Προσπάθησα να
τον πείσω να μην έρθει γιατί είχε οικογένεια
αλλά δεν τα κατάφερα. Αν με άκουγε ίσως να
ήταν ζωντανός ακόμα. Με χίλιους κινδύνους
βγήκαμε τη νύχτα έξω από το χωριό νομίζοντας ότι ήμασταν ασφαλείς και τότε του είπα
να χωρίσουμε διότι σε περίπτωση που μας έβρισκαν οι Άγγλοι θα ήταν καλύτερα να συλλάβουν μόνο τον ένα και όχι και τους δύο. Έτσι κι
έγινε. Δυστυχώς όμως η μοίρα του Σωτήρη ήταν άλλη... Ήταν πολύ δύσκολες στιγμές…
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ρίς φαί με συνεχόμενο ξύλο. Μόνο ένας Άγγλος Λοχίας, που έκανε και αυτός τη θητεία
του στην Κύπρο, όταν ήταν η βάρδια του έλεγε σε έναν από τους στρατιώτες του να μου λύσει τις χειροπέδες για 10 – 15 λεπτά και μου έδινε κανένα μπισκότο για να φάω. Αλλά από
το πολύ ξύλο δεν μπορούσα. Και ο ίδιος φοβόταν και έτσι μετά μου ξαναέβαζαν τις χειροπέδες οι οποίες ήταν δεμένες πάνω στο σίδερο
του κρεβατιού για να μην μπορείς να μετακινηθείς. Ήταν ένας ατέλειωτος Γολγοθάς…
Εμείς όμως δεν το κάναμε για δόξες και τιμές. Η μοίρα μας έτσι το ήθελε, με τους γονείς μας που ήταν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούσαν την πατρίδα τους και μας έδιναν
κάποιες αρχές και ιδανικά που έπρεπε να ακολουθήσουμε. Δεν ήταν εύκολο πράγμα ο
πατέρας μου που ήταν οικονόμος με 10 παιδιά να τα έχει όλα σχεδόν μέσα στον αγώνα.
Οι αδερφές μου γνώριζαν κάποια πράγματα
αλλά όχι όλα γιατί δεν ήταν σωστό να μπλέξει όλη η οικογένεια και να κινδυνεύει. Γι’
αυτό και οι αδερφές μας δεν ήξεραν τα πάντα και δεν τις θέλαμε να λαμβάνουν μέρος.

Ακόμα μια πιο δύσκολη στιγμή ήταν όταν με συνέλαβαν και με πήραν στις Πλάτρες. Για 32 μέρες με είχαν πάνω σε
ένα σιδερένιο στρώμα γυμνό χωρίς ρούχα και με βασάνιζαν για να προδώσω.

«Ο πατέρας μου, όντας ιερέας
μας είχε τονίσει πως αν επιστρέψουμε πίσω να πάμε με το κεφάλι ψηλά».
Τι βασανιστήρια σου έκαναν;
Απάνθρωπα βασανιστήρια που δεν είχαν τέλος. Όσοι πέρασαν αυτό το μαρτύριο παρακαλούσαν να πεθάνουν για να γλυτώσουν από τα
βάσανα γιατί να προδώσεις δεν μπορούσες.
Είχες δώσει ένα ιερό όρκο... Ο πατέρας μου όντας ιερέας μας είχε τονίσει πως αν επιστρέψουμε πίσω να πάμε με το κεφάλι ψηλά. Αυτή
ήταν η χειρότερη μου στιγμή... Όταν προδοθήκαμε και ήμασταν στο κρησφύγετο στο σπίτι
της αδερφή μου, ρίξαμε την πρώτη ριπή με το
αυτόματο. Όταν όμως είδε η αδερφή μου η Θεοδώρα ότι δεν είχα βγει έξω άρχισε να φωνάζει
μαζί με τα μωρά της. Τελικά βγήκα γιατί φοβήθηκα ότι θα της έκανανα κακό αλλά δεν γνώριζα τι θα γινόταν αργότερα... Τα βάσανα που
μου έκαναν ήταν απάνθρωπα... Έκαναν επίσης
και πολλές ζημιές στο σπίτι της αδερφής μου.
Ποιά ήταν η κινητήριος δύναμη για να μπορείς επί 32 μέρες να ζεις κάτω από απάνθρωπα βασανιστήρια και να μην μαρτυράς; Ποιά
ήταν εκείνη η σκέψη που σου έδινε δύναμη;
Όταν νιώθεις κάτι που κάνεις και ξέρεις και το
λόγο για τον οποίον το κάνεις, δεν μπορείς να
πράξεις διαφορετικά. Δεν μπορούσα να προδώσω γιατί μετά με ποιο σκεπτικό θα επέστρεφα πίσω στο σπίτι μου και στον πατέρα μου…
Πού σας πήραν μετά από τις Πλάτρες;
Μας πήραν στα κρατητήρια της Πύλας και
κατά διαβολική σύμπτωση ήταν και ο αδερφός μου ο Σωκράτης εκεί αλλά δεν το γνώριζα. Εκείνους αφού τους συνέλαβαν μετά από
5 μέρες τους πήραν στα κρατητήρια, ενώ εγώ έκανα 40 μέρες στα βασανιστήρια υπό αντίξοες συνθήκες. Όταν λοιπόν οι στρατιώτες άνοιξαν το κάγκελο του στρατοπέδου για
να μπω, ο αδερφός μου μαζί με κάποιους άλλους καθόταν απέναντι κάτω από μια ξύλινη
καλύφη αλλά δεν με αναγνώρισε. Ένας φίλος
μου από τον Άη Μάμα με αναγνώρισε και το
είπε στον αδερφό μου. Είχα γίνει αγνώριστος
γιατί δεν ήταν εύκολο να είσαι 40 μέρες χω-
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Πότε σας ελευθέρωσαν από τα κρατητήρια;
Μετά από την υπογραφή της συμφωνίας Ζυρίχης-Λονδίνου, μια Κυριακή ήρθε
ο Εγγλέζος υπεύθυνος του Κάμπου και εμείς καταλάβαμε ότι κάτι συμβαίνει. Έφεραν το μεγάφωνο και μας ανακοίνωσαν
τη χαριστική βολή, ότι δηλαδή θα πάρουμε τα πράγματα μας και θα πάμε σπίτι μας.
Τα κρατητήρια πως ήταν;
Τα κρατητήρια στο Μάμμαρι ήταν σχετικά καλά και σύγχρονα γιατί τα έχτισαν το τελευταίο διάστημα του αγώνα. Είχαν κάποιες ανέσεις ενώ τα είχαν χωρίσει σε Λεμεσιανούς
και Παφίτες, ενώ τους Σκαλιώτες τους πήραν
αλλού. Την μέρα που φύγαμε από τα κρατητήρια αποχωρήσαμε στις 12 το μεσημέρι και φτάσαμε στο σπίτι μας στις 11 το βράδυ. Το ραδιόφωνο είχε ανακοινώσει ότι οι
Άγγλοι απελευθέρωσαν τους πολιτικούς κρατούμενους και ο κόσμος είχε βγει έξω στους
δρόμους, ενθουσιασμένος, χαρούμενος, νομίζοντας ότι βαδίζουμε προς την Ανάσταση. Δεν ξέραμε όμως ότι τα κακά έπονται…

«Τα όπλα που χρησιμοποιούσαμε δεν ήταν πολλά. Όπλο μας όμως ήταν η ψυχή μας.»
Τι σημαίνει για σένα η Ελλάδα;
Εγώ νιώθω ότι είναι το έθνος μας και την αγαπώ ότι και να συμβαίνει. Για παράδειγμα, όταν
κάποια στιγμή τσακωθείς με τον πατέρα σου
ή την μητέρα σου και σε διώξουν από το σπίτι, αυτό το προσωρινό «διαζύγιο» θα συνεχίσει για πάντα; Πάντα θα είναι οι γονείς σου.
Και εμείς έτσι το βλέπαμε. Πρέπει να βρούμε ένα στήριγμα και να μην είμαστε κλωτσο-

σκούφι του καθενός. Να επιμένουμε κι εμείς
όπως επέμεναν οι Κρητικοί. Αυτοί οι άνθρωποι
είχαν αίμα ελληνικό και τα κατάφεραν παρόλες τις δυσκολίες που βρήκαν μπροστά τους.

«Πολεμούσαμε με ότι είχαμε στη
διάθεση μας, αλλά πάνω απ’ όλα δούλευε η αγάπη του κόσμου
που περίμενε πότε θα έρθει εκείνη η ευλογημένη ώρα της λύτρωσης».
Τελικά ο αγώνας έγινε για Ένωση ή για Ανεξαρτησία;
Ο αγώνας έγινε γιατί στόχος ήταν η ένωση,
αλλά για κάποιους λόγους βρήκαμε δυσκολίες. Ξέραμε εξ αρχής ότι ο αγώνας ήταν δύσκολος και ότι δεν ήταν εύκολο να πολεμήσουμε
εναντίον τέτοιων δυνάμεων. Ήταν μεγάλος ο
ενθουσιασμός μας όμως τότε. Δουλεύαμε με
την καρδιά μας ως Έλληνες. Ήταν το μόνο που
είχαμε διότι ο οπλισμός ήταν ανύπαρκτος.
Τα όπλα που χρησιμοποιούσαμε δεν ήταν
πολλά. Όπλο μας όμως ήταν η ψυχή μας. Πηγαίναμε και στήναμε ενέδρες με κυνηγετικά όπλα, φυσίγγια, αυτόματα, χειροβομβίδες και
νάρκες, ενώ την ίδια στιγμή ξέραμε πως είχαμε απέναντι μας όλα τα σύγχρονα όπλα. Αυτό
δεν ήταν καθόλου εύκολο πράγμα... Δεν μπορούσαμε κιόλας να έχουμε βαριά και μεγάλα
όπλα γιατί κινούμασταν συνέχεια και θα ήταν
πολύ δύσκολη η μεταφορά τους. Τα όπλα που
χρησιμοποιούσαμε ήταν για να αναστατώνουμε συνεχώς τους αντιπάλους αλλά περισσότερο απ’ όλα δούλευε η ψυχή. Δεν είχαμε τον οπλισμό που χρειαζόμασταν. Μάλιστα, κάποια
στιγμή είχε βγει διαταγή από τον αρχηγό να
πάμε να μαζέψουμε οπλισμό απ’ όλους όσους
είχαν κυνηγετικά. Πολεμούσαμε με ότι είχαμε
στη διάθεση μας, αλλά πάνω απ’ όλα δούλευε
η αγάπη του κόσμου που περίμενε πότε θα έρθει εκείνη η ευλογημένη ώρα της λύτρωσης.

Πώς μαθαίνατε τα νέα τότε για τις εξελίξεις
του αγώνα;
Τότε δεν είχαμε ραδιόφωνο όπως έχουμε σήμερα στο σπίτι μας. Στο Πελένδρι τον καιρό του αγώνα είχαμε δύο ραδιόφωνα στους
καφενέδες. Τα ραδιόφωνα με την μπαταρία. Μετά τον αγώνα ήρθαν στα χωριά μας.
Από εκεί μάθαινε ο κόσμος ότι γινόταν.
Υπήρξε στιγμή που ένιωσες ότι ήθελες να τα
παρατήσεις;
Ουδέποτε. Ότι και να συνέβαινε δεν μπορούσες να κάνεις πίσω. Ούτε ποτέ σκέφτηκα
να κάνω κάτι τέτοιο. Ακόμα και στις χειρότερες στιγμές δεν το είχα σκεφτεί. Τη νύχτα που
ορκιστήκαμε στο Ευαγγέλιο στο σπίτι του πατέρα μου, παρόλο που δεν το γνωρίζαμε ότι
θα μας επισκέπτονταν εκείνο το βράδυ εκείνοι οι δύο ξένοι και δεν περιμέναμε ότι τελι-

κά θα ξεκινούσε ο αγώνας, ήρθαν και ζήτησαν
από τον πατέρα μου να συμμετάσχει στον αγώνα. Μετά συζητήσαμε τον τρόπο, τις δυσκολίες, αν και ήμασταν άπειροι τότε γιατί
δεν ξέραμε τι θ’ ακολουθήσει. Ακόμα και όταν τελείωσε ο αγώνας και δυσκολευόμουν
να δουλέψω, διότι είχα ένα πρόβλημα στο χέρι από τον καιρό του αγώνα και των βασανιστηρίων, ακόμα και τότε δεν είχα μετανιώσει.
Ο αγώνας μας έγινε για ένα σκοπό, μικροί και
μεγάλοι είχαμε ένα όνειρο, να τερματίσουμε στην Ακρόπολη. Γι’ αυτό δώσαμε τον όρκο.
Νομίζεις πως αν μεγάλωνες με διαφορετικό
πατέρα θα ήταν διαφορετική η πορεία της
ζωής σου;
Τότε, όταν ήμασταν σχολείο, παρόλο που ήμασταν αποικία, οι δάσκαλοι δούλευαν πάνω σε
σωστές αρχές. Υπήρχε το γονίδιο του θάρρους
και της πίστης προς τη θρησκεία, την πατρίδα
και την οικογένεια. Οι δάσκαλοι προσπαθούσαν να μας δώσουν τις κατευθυντήριες γραμμές ως Έλληνες και Χριστιανοί που είμαστε.
Για ποιόν άλλο λόγο άλλωστε κρατήθηκε το
ελληνικό στοιχείο στην Κύπρο κάτω από αντίξοες συνθήκες επί τόσους αιώνες; Ποίο ήταν
το πραγματικό στήριγμα; Αν δεν υπήρχε η πίστη του λαού πώς θα μπορούσε να διατηρηθεί το ελληνικό στοιχείο μέχρι και σήμερα;

Εθνικός Εορτασμός 1ης
Απριλίου 1955 στην Κυπερούντα
Το Σωματείο Θ.Ο.Ι. και η Νεολαία Κυπερούντας διοργανώνουν κάθε χρόνο την
31η Μαρτίου Εκδήλωση Εορτασμού της
Εθνικής Επετείου 1ης Απριλίου 1955.
Η εκδήλωση, που λαμβάνει χώρα στην Πλατεία Κυπερούντας, αρχίζει με άφιξη φλογών από τους χώρους θυσίας, τους ιερούς
τάφους και τα μνημεία των ηρώων. Φλόγα
μεταφέρουν αρκετά σωματεία και οργανώσεις από τη γύρω περιοχή, από το κρησφύγετο του Γρηγόρη Αυξεντίου στον Μαχαιρά και
τα Φυλακισμένα Μνήματα στη Λευκωσία.
Επίσης, φλόγα μεταφέρεται από τα Λημέρια της Ε.Ο.Κ.Α. στα Σπήλια και από τη γενέτειρα του Ευαγόρα Παλληκαρίδη τη Τσάδα.
Ακολουθεί παρέλαση με τη συνοδεία της
μπάντας της νεολαίας Κυπερούντας, όπου λαμβάνουν μέρος σωματεία από τη γύρω περιοχή, οι έφεδροι καταδρομείς και εθνοφύλακες της κοινότητας με τον ατομικό
τους οπλισμό και η μαθητιώσα νεολαία Κυπερούντας καθώς και λαμπαδηφορία με τη
συμμετοχή μαθητών του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Κυπερούντας.
Τέλος, ακολουθεί άναμμα βωμού, προσκλητήριο πεσόντων και Τρισάγιο για όσους κατάγονταν από την περιοχή μας ή έπεσαν στην ευρύτερη περιοχή Πιτσιλιάς
και ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της πατρίδας, θυσιάστηκαν για την Ελευθερία.
Η εκδήλωση συνεχίζεται στην Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης με καλλιτεχνικό πρόγραμμα, το
οποίο περιλαμβάνει αφιέρωμα στο Έπος της
Ε.Ο.Κ.Α, θεατρικό έργο και μουσικό πρόγραμμα με πατριωτικά τραγούδια από τη χορωδία
της «Χριστιανικής Κίνησης Κυπερούντας».
Οι εορτασμοί ολοκληρώνονται με το εωθινό, που ξεκινά από την πλατεία της
κοινότητας στις 2.00 π.μ. και τις καθιερωμένες λαμπρατζιές στα βουνά της Κυπερούντας, με τη συμμετοχή σύσσωμης
της νεολαίας, με πατριωτικά τραγούδια.
Φωτογραφία: Κέντρο Νεότητος Κυπερούντας

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Πασχαλινό τραπέζι: Απολαύστε το χωρίς ενοχές.
Γράφει
η Μελανθία Κωνσταντίνου

Οι

περισσότεροι από εμάς
περιμένουμε πως και πως το
Πάσχα, μετά από τη νηστεία,
για να απολαύσουμε τα ιδιαίτερα πασχαλινά εδέσματα και τις νόστιμες εποχιακές λιχουδιές.
Τι γίνεται όμως με τη διατροφή και τη δίαιτα
μας; Αξίζει τελικά να βάλουμε βάρος και να πασχίζουμε μετά να το χάσουμε;
Κακά τα ψέματα, Πασχαλινό τραπέζι και δίαιτα
δεν πάνε μαζί, ούτε μάλλον θα έπρεπε να πάνε μαζί. Σίγουρα όμως η κατανάλωση φαγητού
και ποτού χωρίς μέτρο, θα προσθέσουν βάρος,
επιπλέον λίπος στο σώμα μας και μια επιβαρημένη υγεία.
Ακολουθείστε τις πιο κάτω διατροφικές Συμβουλές για να μην «ξεφύγετε» το Πάσχα.
1. Αν νηστεύατε αυτές τις μέρες, να είστε προσεκτικοί στην σταδιακή εισαγωγή των τροφίμων που αποκλείσατε από το διαιτολόγιό σας.
Το βράδυ της Ανάστασης καλό θα ήταν να περιοριστείτε στην μαγειρίτσα, στο κόκκινο αυγό
μαζί με μπόλικη σαλάτα.
2. Την ημέρα του Πάσχα προσπαθήστε να τηρήσετε όλα τα γεύματα της ημέρας.
3. Μην ξεχάσετε το πρωινό την Κυριακή του Πάσχα. Αν επιθυμείτε κάτι διαφορετικό, προτιμήστε μια φέτα φλαούνα ή τσουρέκι.
4. Στο τραπέζι της Λαμπρής, γεμίστε το πιάτο
σας με άφθονη σαλάτα και λογικές ποσότητες
από τα υπόλοιπα φαγητά.
5. Ότι κρεατικό και αν επιλέξετε κατσικάκι ή αρνί βάλτε λογική μερίδα στο πιάτο σας, αφαιρέστε το ορατό λίπος και μην τσιμπολογάτε όρθιοι
πάνω από τη σούβλα, γιατί έτσι κινδυνεύετε να
φάτε μεγαλύτερη ποσότητα.
6. Μην παραλείψετε τα τσουγκρίσετε το κόκκινο αυγό. Μπορείτε να κρατήσετε αυγά από τα
τσουγκρίσματα για να φτιάξετε σαλάτα ή σάντουιτς τις επόμενες μέρες.
7. Μην παρασυρθείτε από τα τσουρέκια και τα
άλλα εδέσματα και να ξεχάσετε να καταναλώσετε φρούτα κατά την διάρκεια της μέρας.
8. Μην πάτε ΠΟΤΕ με άδειο στομάχι στις εξόδους σας.
9. Καλό θα ήταν να είστε προσεκτικοί με τα αποστάγματα όπως ζιβανία κτλ, γιατί συμβάλλουν
στο ανεξέλεγκτο τσιμπολόγημα. Προτιμήστε 1-2
ποτήρια κρασί, σόδα, νερό ή light αναψυκτικό.
10. Μην ξεχνάτε να καταναλώνετε άφθονο νερό
κατά την διάρκεια της μέρας.
11. Αν νιώθετε ότι το έχετε παρακάνει την ημέρα του Πάσχα, προσπαθήστε να απέχετε από
τρόφιμα ζωικής προέλευσης τις επόμενες μέρες, δώστε έμφαση στα φρούτα, λαχανικά και
φυσικά στη φυσική δραστηριότητα.
Εάν οι διατροφικές μας υπερβολές γίνονται «με
μέτρο» και καλύτερα θα περάσουμε τις εορτές
και θα διατηρήσουμε το βάρος μας σταθερό!
Καλό Πάσχα!
Μελανθία Κωνσταντίνου, Εγγεγραμμένη ΔιαιτολόγοςΔιατροφολόγος (Bsc), Μέλος Συνδέσμου Διαιτολόγων &
Διατροφολόγων Κύπρου (CyDNA) & Κυπριακής Εταιρείας
Κλινικής Διατροφής & Μεταβολισμού(CySPEN).
Διεύθυνση: Γεωργίου Γρίβα Διγενή 56Β, 4876 Κυπερούντα - Λεμεσός, Τηλέφωνο: 25530430-99516517, Εmail:
melanthia-nutrition@hotmail.com

Δοκιμάστε!
Φλαούνες με αναρή
Υλικά (20 φλαούνες περίπου μεγέθους 9cm x9cm)
Ζύμη:
• 5 φλ αλεύρι (2φλ ολοσίταρο + 3 φλ άσπρο αλεύρι)
• 1 φλ χυμό πορτοκάλι
• Νερό όσο χρειαστεί
• 3 κουταλιές της σούπας μαργαρίνη
• 4 κουταλάκια του τσαγιού baking powder
• Λίγη μαστίχα & λίγο μέχλεπι
• 1 φακελάκι βανίλια (1 κουταλιά υποκατάστατου
της ζάχαρης-προαιρετικό)
Γέμιση:
• 1 kg αναρή (μισή με αλάτι & μισή χωρίς)
•250γρ cottage cheese(ή 250γρ χαλούμι 12% λιπαρά)
•1 αυγό
•2 ασπράδια αυγού χτυπημένα με 1 κ/κι λάδι
•Λίγο μαστίχι, κανέλα, μέχλεπι
•3-4 κουταλάκια δυόσμο φρέσκο ψιλοκομμένο
•1 κουταλιά της σούπας αλεύρι ή σιμιγδάλι
•½ φλ σταφίδες
•3 κουταλάκια baking powder
Επάλειψη φλαούνας: 1 αυγό + 2 κουταλιές της σούπας σουσάμι.
Εκτέλεση:
1. Λιώνουμε την αναρή και τρίβουμε το χαλούμι ή
ανακατεύουμε το cottage cheese.
2. Τα ανακατεύουμε με τα αυγά, τα ασπράδια, το
αλεύρι, το δυόσμο, το μαστίχι, την κανέλα, το μέχλεπι.
3. Αφήνουμε τη γέμιση στο ψυγείο και προσθέτουμε το baking powder πριν γεμίσουμε τις φλαούνες.
4. Ζυμώνουμε το αλεύρι με μαργαρίνη και χυμό και
προσθέτουμε τα άλλα υλικά και το baking powder.
5. Αφήνουμε τη ζύμη για 2 ώρες και πλάθουμε τις
φλαούνες.
6. Ανοίγουμε τις πίτες σε μέγεθος 17cm x 17cm και
τις γεμίζουμε με 2 κουταλιές της σούπας γέμιση.
7. Αλείφουμε τις φλαούνες με το αυγό και σουσάμι
και ψήνουμε σε μέτριο αλλά ζεστό φούρνο.
Θρεπτική αξία

Φλαούνα με
αναρή

Παραδοσιακή
Κυπριακή
φλαούνα

Θερμίδες

206 kcal
(ανά μερίδα)

525 kcal (ανά
μερίδα)

Υδατάνθρακες

10γρ

32γρ

Πρωτεΐνες

17γρ

28γρ

Λίπος

11γρ

40γρ

Χοληστερόλη

70mg

380 mg

Συνταγή: Δρ Ελένη Π. Ανδρέου, RD, LD κλινική Διαιτολόγος- Διατροφολόγος, Πρόεδρος Συνδέσμου Διαιτολόγων & Διατροφολόγων Κύπρου

Πασχαλινο Τσουρέκι
(του Στέφανου Χρυσάνθου)

Υλικά
1 φλυτζάνι βούτυρο
1 ½ φλυτζάνι ζάχαρη
6 αυγά
1 ½ κιλό αλεύρι
2 κουταλιές μαγιά της μπύρας
1 κουταλιά ξύσμα πορτοκαλιού
1 φλιτζάνι γάλα
1 κουταλάκι αλάτι
Αμύγδαλα ασπρισμένα
Σησάμι
Μέθοδος παρασκευής:
Ζεσταίνετε το γάλα να γίνει χλιαρό και βάζετε
τη μαγιά να λιώσει. Προσθέτετε ½ φλυτζάνι αλεύρι και ανακατεύετε να γίνει ένας πηχτός χυλός. Το σκεπάζετε και το αφήνετε να φουσκώσει. Βάζετε σε λεκάνη το αλεύρι με το αλάτι
και ρίχνετε το λιωμένο βούτυρο. Προσθέτε τα
αυγά ολόκληρα, τη ζάχαρη, το ξύσμα πορτοκαλιού, το χυλό με τη μαγιά και τα ζυμώνετε καλά. Σκεπάζετε τη λεκάνη με λαδόχαρτο. Τυλίγετε με κουβέρτα και αφήνετε να φουσκώσει
η ζύμη ώστε να διπλασιαστεί. Την ξαναζυμώνετε, κόβετε κομμάτια και πλάθετε τα τσουρέκια σε διάφορα σχήματα. Τα τοποθετείτε σε
βουτυρωμένο ταψί, τα σκεπάζετε με λαδόχαρτο και τα αφήνετε σε ζεστό μέρος μια ώρα να
ξαναφουσκώσουν. Προθερμαίνετε το φούρνο
στους 200 βαθμούς. Αλείφετε με αυγό την επιφάνεια, πασπαλίζετε με σησάμι, και βάζετε
ασπρισμένα αμύγδαλά. Ψήνετε τα τσουρέκια
στους 200 βαθμούς για 30 λεπτά περίπου.

Μπούτι Αρνάκι ψητό
(του Γιώργου Βασιλείου)
Υλικά για 6 άτομα:
1 μπούτι αρνί 2. 5 κιλά μπούτι
4 σκελίδες σκόρδο
1 κιλό πατάτες (μικρές ολόκληρες με τη φλούδα ή κανονικές κομμένες χοντρές αλλά μακρόστενες)
1 μεγάλο λεμόνι ο χυμός
1 φλ ελαιόλαδο
3 Κ σ φρέσκια ρίγανη
2 κλωνάρια φρέσκο Θυμάρι
αλάτι & φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Μέθοδος Παρασκευής :
1. Προθερμαίνετε το φούρνο στους 180ºC.
2. Προετοιμάζετε το αρνί: Με τη βοήθεια ενός
μαχαιριού, βγάζετε τρυπούλες στο κάτω μέρος από το μπούτι και πιέζετε τις σκελίδες από
σκόρδο στο εσωτερικό τους.
3. Βάζετε το ελαιόλαδο με το χυμό λεμόνι και
τη ρίγανη σε ένα μπολ και κάνετε εντριβή στο
μπούτι.
4. Βάζετε τις πατάτες στο ταψί, πασπαλίζοντας
τις με ελαιόλαδο και Αλατοπιπερώνετε.
5. Ψήστε το για 2 1/2 περίπου ώρες.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Νίκος και Γιώργος Βασιλείου, Ταβέρνα ‘Το Συμπόσιο’ (https://www.facebook.com/simposio.
tavern/)

Trooding Mountain Spirit
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Γεωπάρκο Τροόδους:

Η πορεία προς τη διεθνή αναγνώριση και ο ρόλος που έχει να διαδραματίσει στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής
Γράφει ο Ευθύμιος Τσιολάκης, Γεωεπιστήμονας του Γεωπάρκου
Φωτογραφίες: Αναπτυξιακή Εταιρεία
Τροόδους

Τ

ο Γεωπάρκο Τροόδους καλύπτει μία έκταση 1.147km2, που αντιστοιχεί
περίπου στο 36% της έκτασης της οροσειράς
του Τροόδους. Τα όρια του Γεωπάρκου εκτείνονται προς τα ανατολικά στα χωριά Μαλούντα, Κλήρου, Φικάρδου, Άγιοι Βαβατσινιάς και
Βάβλα, στα βόρεια στα χωριά Μιτσερό, Κάτω
Μονή, Αγία Μαρίνα και Κατύδατα, στα δυτικά
στα χωριά Κάμπο της Τσακίστρας, Τσακίστρα
και Μυλικούρι και στα νότια στα χωριά Όμοδος, Τριμίκλινη, Αρακαπά και Λάγεια.
Το Γεωπάρκο Τροόδους άνοιξε τις πύλες του
για το κοινό στις 6 Ιουνίου, 2015 με την τέλεση των εγκαινίων του Κέντρου Επισκεπτών, από τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη και βρίσκεται
μέσα στο μεταλλείο Αμιάντου. Διοικητικά εμπίπτει σε τέσσερις επαρχίες, της Λευκωσίας,
Λεμεσού, Πάφου και Λάρνακας και περιλαμβάνει 110 οικισμούς με συνολικό πληθυσμό
γύρω στους 25.000 κατοίκους. Το Γεωπάρκο
συνδυάζει μία μοναδική ανά το παγκόσμιο γεωλογία με το συναρπαστικό φυσικό περιβάλλον του Τροόδους, τη μακρόχρονη παρουσία
του ανθρώπου με τα τοπικά του ήθη, έθιμα και
παραδόσεις.
Η ουσιαστική προσπάθεια της δημιουργίας
του Γεωπάρκου Τροόδους και της ένταξης του
σε διεθνή δίκτυα ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2011,
όταν εγκρίθηκε το Ευρωπαϊκό έργο με τίτλο
«ΓΕΩ.ΤΟΠΙ.Α» του προγράμματος Διασυνοριακής συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ, 20072013, το οποίο χρηματοδοτήθηκε κατά 80%
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 20% από
Εθνικούς πόρους της Κύπρου και της Ελλάδας.
Στο πρόγραμμα αυτό από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας, εργάστηκαν από κοινού το
Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, το Τμήμα Δασών και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους για
τη δημιουργία όλων εκείνων των κατάλληλων
υποδομών, που αφορούν τη λειτουργία ενός
Γεωπάρκου, όπως το Κέντρο Επισκεπτών του
Γεωπάρκου Τροόδους (αναπαλαίωση Δημοτικού Σχολείου Πάνω Αμιάντου), ιστοσελίδα,
μουσειακός χώρος (με πετρώματα, ορυκτά, αναπαραστάσεις αρχαίου φούρνου παραγωγής
χαλκού και αρχαίου χάλκινου τάλαντου, κτλ),
τρεις γεω-διαδρομές, οικοτουριστικός οδηγός, χάρτης, ντοκιμαντέρ, ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες και σχέδιο δράσης. Πέραν όμως
από τις υποδομές που υλοποιήθηκαν μέσα από αυτό το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ακολούθησαν από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
και άλλα έργα με κρατικούς πόρους, όπως η
αναπαράσταση γαλαρίας εξόρυξης θειούχων
κοιτασμάτων εντός του Κέντρου Επισκεπτών,
η ασφαλτόστρωση του χώρου στάθμευσης και
η τοπιοτέχνηση του γεωλογικού κήπου με τη
βοήθεια του Τμήματος Δασών και η οδική σήμανση της περιοχής του Γεωπάρκου, του Κέντρου Επισκεπτών και σημαντικών γεώτοπων
της περιοχής, με τη βοήθεια του Τμήματος Δη-
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μοσίων Έργων.
Μετά την ολοκλήρωση του πιο πάνω προγράμματος το Δεκέμβριο του 2013, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης προχώρησε το Νοέμβριο
του 2014 στην υποβολή του φακέλου της αίτησης για την ένταξη του Γεωπάρκου στα Δίκτυα Ευρωπαϊκών και Παγκόσμιων Γεωπάρκων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές
των Δικτύων, μετά από σχετική απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου. Η αίτηση για την ένταξη της περιοχής στα Δίκτυα αυτά περιελάμβανε λεπτομερώς τα όρια του Γεωπάρκου, τον
φορέα που θα διαχειρίζεται το Γεωπάρκο Τροόδους, τη στελέχωσή του, καθώς και μέτρα για
τη βιώσιμη λειτουργία του. Επίσης, περιελάμβανε σημαντικές πληροφορίες για τη γεωλογία, το φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική
κληρονομιά της περιοχής, τουριστικές υποδομές εντός της περιοχής, όπως μουσεία, μονο-

πάτια της φύσης και άλλα καθώς και μέτρα για
την προστασία της περιοχής και την προώθηση του γεωτουρισμού.
Τον Απρίλιο του 2015, το Τμήμα ενημερώθηκε
για την απόφαση των δύο Δικτύων να εξουσιοδοτήσουν μια αποστολή αξιολόγησης στο προτεινόμενο Γεωπάρκο Τροόδους διορίζοντας
δύο αξιολογητές. Η αποστολή αξιολόγησης έλαβε χώρα με μεγάλη επιτυχία μεταξύ 23-27 Ιουλίου 2015, λόγω της πολύ σημαντικής βοήθειας που είχε το Τμήμα από την Αναπτυξιακή
Εταιρεία Τροόδους, των Κοινοτικών Συμβουλίων και των κατοίκων της περιοχής. Το Γεωπάρκο Τροόδους κέρδισε μία θέση ανάμεσα στους
μοναδικούς γεώτοπους της Ευρώπης και του
κόσμου με την επιτυχή ένταξή του στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γεωπάρκων, στο πλαίσιο των εργασιών του 13ου Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού
Δικτύου Γεωπάρκων, που διεξήχθη στην πόλη
Ούλου της Φιλανδίας και το Γεωπάρκο Rokua.
Η ανακήρυξη της ένταξης του Γεωπάρκου Τροόδους στη μεγάλη οικογένεια των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων, ως το 69o μέλος του, έγινε
από το αρμόδιο σώμα
του Ευρωπαικού Δικτύου στις 5 Σεπτεμβρίου,
2015, στην παρουσία τετρακοσίων και πλέον συνέδρων. Εν συνεχεία, ενημερωθήκαμε γραπτώς
από τον Πρόεδρο του Δικτύου Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων, Δρ. Νικόλαο
Ζούρο, για την επικύρωση της απόφασης αυτής από το Παγκόσμιο
Δίκτυο Γεωπάρκων, στο

πλαίσιο των εργασιών του 4ου Συνεδρίου των
Γεωπάρκων Ασίας – Ειρηνικού, που έγινε στο
Παγκόσμιο Γεωπάρκο San’in Kaigan της Ιαπωνίας και την ανακήρυξη της ένταξης του Γεωπάρκου Τροόδους στη μεγάλη οικογένεια των
Παγκόσμιων Γεωπάρκων, ως το 113o μέλος
του. Ακολούθησε, η αποστολή επίσημης επιστολής από τα εν λόγω Δίκτυα, με την οποία
μας ενημέρωναν για την επιτυχή ένταξη του
Γεωπάρκου Τροόδους καθώς και για τις αδυναμίες του Γεωπάρκου, οι οποίες προέκυψαν
μέσα από τις παρατηρήσεις των δύο αξιολογητών. Τις παρατηρήσεις αυτές θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μέχρι την επόμενη αποστολή επαναξιολόγησης, η οποία θα γίνει το
καλοκαίρι του 2019.
Τον Νοέμβριο του 2015 στέφθηκε με μεγάλη
επιτυχία μία προσπάθεια πολλών ετών για να
αναβαθμιστεί και επισημοποιηθεί η σχέση του

Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων με την ΟΥΝΕΣΚΟ. Απόρροια των προσπαθειών αυτών ήταν
η μετατροπή του παλαιού Διεθνούς Προγράμματος Γεωεπιστημών (IGCP) της ΟΥΝΕΣΚΟ σε
Διεθνές Πρόγραμμα Γεωεπιστημών και Γεωπάρκων (IGGP) της ΟΥΝΕΣΚΟ με δύο κύριους
πυλώνες: το Διεθνές Πρόγραμμα Γεωεπιστημών (IGCP) και το Πρόγραμμα Παγκόσμιων
Γεωπάρκων ΟΥΝΕΣΚΟ (UGG). Η έγκριση της
πρότασης αυτής από τη Γενική Διάσκεψη της
ΟΥΝΕΣΚΟ κατά την 38η σύνοδο της, αποτελεί
την 3η ετικέτα «σήμα ποιότητας» της ΟΥΝΕΣΚΟ για εξέχουσας παγκόσμιας σημασίας καθορισμένους χώρους. Το Δίκτυο Παγκόσμιων
Γεωπάρκων ΟΥΝΕΣΚΟ θα αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό Δίκτυο με σκοπό την προστασία-διατήρηση, ανάδειξη και προβολή μοναδικών
περιοχών ανά το παγκόσμιο με σημαντική γεωλογική, φυσική και πολιτιστική κληρονομιά,
αναπτύσσοντας ταυτόχρονα γεωεκπαιδευτικές και γεωτουριστικές δραστηριότητες, οι οποίες θα συμβάλουν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων. Μέσα
σε αυτό το Δίκτυο ανήκει πλέον και το Γεωπάρκο Τροόδους, το οποίο φέρει το δικό του λογότυπο της ΟΥΝΕΣΚΟ.
Η ένταξη του Γεωπάρκου Τροόδους στα εν λόγω Δίκτυα αποτελεί μεγάλη επιτυχία για την
πατρίδα μας αλλά ταυτόχρονα και μεγάλη ευθύνη. Το Γεωπάρκο Τροόδους θα υπόκειται κάθε τέσσερα χρόνια σε συνεχείς ελέγχους από
τα Δίκτυα σε θέματα βιωσιμότητας, εκπαίδευσης, γεωτουρισμού και οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής με ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, με την οποία θα πρέπει να
είναι άρρηκτα συνδεδεμένο. Η επιτυχία της
προσπάθειας αυτής εξαρτάται από τη σχέση,
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που θα αναπτυχθεί μεταξύ των κατοίκων της
περιοχής και του Γεωπάρκου. Γι’ αυτό το λόγο
επιλέχθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ως φορέας διαχείρισης του Κέντρου
Επισκεπτών του Γεωπάρκου Τροόδους, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός χωρίς μετοχικό κεφάλαιο, που αντιπροσωπεύει 78 κοινότητες με
21.000 κατοίκους, για την κοινή επίτευξη του
στόχου, που είναι η οικονομική ανάπτυξη της
περιοχής με κεντρικό πυλώνα την ανάδειξη
του πολυθεματικού τουρισμού που διαθέτει
το Τρόοδος.
Η ένταξη της περιοχής στα Δίκτυα Ευρωπαϊκών και Παγκόσμιων Γεωπάρκων θα προβάλει
το Γεωπάρκο Τροόδους σε παγκόσμια κλίμακα μέσα από συνέδρια, σεμινάρια, τουριστικές εκθέσεις και άλλες δραστηριότητες και θα
αναδείξει τη σημαντικότητα και μοναδικότητα της περιοχής του Τροόδους. Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι με τη βοήθεια όλων των αρμοδίων φορέων για το σωστό σχεδιασμό και την
κατασκευή των υποδομών εκείνων, όπως θεματικά πάρκα, φυσικές διαδρομές για τη μελέτη της γεωλογίας, της χλωρίδας και της πανίδας, διαδρομές της φύσης για πεζούς ή
ποδηλάτες, ποδηλατικά πάρκα, κυνοφιλικά
πάρκα, χώροι αναψυχής, χώρους αναρρίχησης
και άλλα, θα προσδώσουν ιδιαίτερη δυναμική
στην ανάπτυξη του πολυθεματικού τουρισμού
και θα πετύχουμε τον στόχο, που δεν είναι άλλος από την αύξηση του τουριστικού ρεύματος
προς τις ορεινές περιοχές. Αυτό είναι το κλειδί
για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και
τη δραστηριοποίηση νέων επιχειρήσεων στις
κοινότητες, καθώς και για την ανάπτυξη μεγάλων έργων. Η αύξηση των επισκεπτών στην περιοχή θα δώσει ώθηση για την ανάπτυξη μεγάλων έργων από τον ιδιωτικό τομέα, όπως τη
δημιουργία τελεφερίκ, καζίνο, δημιουργία υπαίθριων μουσείων με την αναπαλαίωση παλαιών εγκαταστάσεων μεταλλείων και γαλαριών, αναπαλαίωση και αναβίωση παλαιών
ξενοδοχείων, κ.α.. Η ανάπτυξη όμως όλων των
πιο πάνω στοχευμένων υποδομών στην περιοχή, θα πρέπει να γίνονται πάντοτε σε αρμονία
με το φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική
κληρονομιά του τόπου. Θα πρέπει να έχουμε
πάντοτε υπόψη, ότι αναπόσπαστα μέρη της
μοναδικότητας της περιοχής πέραν της γεωλογικής, μεταλλευτικής και φυσικής κληρονομιάς είναι η αρχιτεκτονική, η πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά και τα ήθη και έθιμα των
κατοίκων. Αυτά όχι μόνο δεν πρέπει να αλλοιωθούν με την κατασκευή μεγαλεπίβολων έργων, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να ενισχυθούν
από την πολιτεία με την εξαγγελία διαφόρων
οικονομικών μέτρων.
Με τη λειτουργία του Κέντρου Επισκεπτών του
Γεωπάρκου Τροόδους, στοχεύουμε στην προβολή της περιοχής σε διεθνές επίπεδο, στην
εκπαίδευση των μαθητών, εκπαιδευτικών και
τοπικών κατοίκων σε θέματα που άπτονται
της γεωλογίας και του φυσικού περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού
προσφέροντας στον επισκέπτη πολυθεματικές
δραστηριότητες. Προσβλέπουμε επίσης, ότι η
ένταξη του Γεωπάρκου Τροόδους στα Δίκτυα
Ευρωπαϊκών και Παγκόσμιων Γεωπάρκων ΟΥΝΕΣΚΟ, θα ευαισθητοποιήσει τους ντόπιους
κάτοικους και τους ξένους επισκέπτες σχετικά με τη σπουδαιότητα της περιοχής τόσο για
τη μοναδική γεωλογία της, όσο και του φυσικού πλούτου που διαθέτει. Αυτό θα συμβάλει στην αφύπνιση των τοπικών κατοίκων της
περιοχής, ούτως ώστε να νιώσουν περήφανοι
για τον τόπο καταγωγής τους, να αντιληφθούν
τη σημαντικότητα της περιοχής και την ανάγκη
προστασίας της, ως μοναδικό μνημείο της γεωλογικής κληρονομιάς της γης και να χρησιμοποιηθεί σωστά για σκοπούς γεωτουριστικής ανάπτυξης.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΟΥΝΕΣΚΟ ΤΡΟΟΔΟΥΣ
Μεταλλείο της Σκουριώτισσας.

Εκπαιδευτικός,
Επιστημονικός και
Πολιτιστικός Οργανισμός
των Ηνωμένων Εθνών

Τρόοδος
Παγκόσμιο
Γεωπάρκο
ΟΥΝΕΣΚΟ

Η ιστορία της Κύπρου αποτυπωμένη στο Τρόοδος.
ματα, κυρίως σε όξινες απορροές, σε απαράδεκτη
αισθητική, σε σκόνες ίσως επιβλαβείς, σε υποβάθμιση του πρασίνου και της αισθητικής κ.α. Εμείς το
πρώτο πράγμα που ξεκινήσαμε να αντιμετωπίζουμε
ήταν αυτό. Με βάση την αρχική περιβαλλοντική μελέτη με την οποία το μεταλλευτικό μας πρόγραμμα
εγκρίθηκε, είχαμε θέσει ως αρχικό στόχο την άμεση διακοπή της ρύπανσης και στη συνέχεια την αναβάθμιση της περιοχής σε ένα χώρο, ο οποίος θα είναι αισθητικά αποδεκτός, περιβαλλοντικά ασφαλής
και χρήσιμος για τους κατοίκους του νησιού. Θεωρώ ότι αυτό ήταν το πρώτιστο έργο και η μεγαλύτερη προσφορά την οποία κάναμε, και μάλιστα, αφού
μου δίνεται η ευκαιρία, θα πω ότι αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε και σε πολλές άλλες περιοχές
μεταλλείων που υποφέρουν με τα ίδια προβλήματα.

Συνέντευξη Διευθυντή Μεταλλείου
Σκουριώτισσας, κ. Ντίνου Ξυδά στην
Έλενα Τσαγγαρίδη,
Φωτογραφίες: Hellenic Copper Mines
LTD

Κ

άνοντας κάποιος τη διαδρομή
προς Καλοπαναγιώτη, Οίκο, Φλάσου, Κατύδατα ή
Λινού στην περιοχή της Μαραθάσσας, θα προσέξει μερικούς «περίεργους», αμμολόφους στη δεξιά μεριά του δρόμου. Οι λόφοι αυτοί μάλιστα έχοντας και περίεργα γυαλιστερά χρώματα σου κινούν
την περιέργεια για το τι υπάρχει εκεί και ξεχωρίζει
τόσο έντονα σε σχέση με το υπόλοιπο τοπίο. Αυτοί λοιπόν οι χαλκοειδής, γυαλιστεροί αμμολόφοι
με τα περίεργα χρώματα είναι μέρος ίσως ενός από των αρχαιότερων μεταλλείων του νησίου μας
και του μοναδικού μεταλλείου που λειτουργεί μέχρι και σήμερα. Από παιδία ακόμα, στην Α’ Γυμνασίου, διδισκόμαστε για την χαλκολιθική εποχή και
την ύπαρξη του σημαντικότερου και χαρακτηριστικότερου στοιχείου της Κύπρου που δεν είναι άλλος
από τον χαλκό. Έτσι κι εμείς, αδράξαμε την ευκαιρία και επισκεφθήκαμε το γειτονικό μεταλλείο της
Σκουριώτισσας για να μάθουμε περισσότερα τόσο
για το χώρο αυτό αλλά όσο και για την ιστορία του.
Ο Διευθυντής του μεταλλείου κ. Ντίνος Ξυδάς μας
υποδέχτηκε θερμά αφιερώνοντας λίγο από το χρόνο του για να μας μιλήσει για το μεταλλείο, την ιστορία του αλλά και τη σύγχρονη λειτουργία του.

Από πότε λειτουργεί το μεταλλείο της Σκουριώτισσας;
Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πότε ήταν η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του μεταλλείου. Γνωρίζουμε όμως ότι η μεταλλευτική παραγωγή χαλκού ξεκίνησε
την 3η χιλιετηρίδα προ Χριστού και επειδή αυτό είναι το σημαντικότερο και ίσως το ιστορικότερο μεταλλείο της Κύπρου, πιστεύουμε ότι εκείνη την εποχή πρέπει να ξεκίνησε η λειτουργία και αυτού του
μεταλλείου. Με αυτό το σκεπτικό η έναρξη λειτουργίας του τοποθετείται γύρω στο 2500 προ Χριστού.
Προσωπικά, έχω μια σχετική πληροφορία, η οποία
προέρχεται από τη γεωχρονολόγηση ενός υποστυλώματος αρχαίας στοάς του μεταλλείου, η οποία έγινε από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνας, από ένα συνεργάτη μας καθηγητή, τον κύριο Brent
Hiskey , ο οποίος, αφού του έδωσα ένα μέρος αυτού του υποστυλώματος, μας έστειλε έκθεση που
αναφέρει ότι εκείνο το ξύλο χρονολογείται περίπου
από το 750πχ. Δηλαδή χρονολογείται περίπου στην
ίδια περίοδο που ξεκίνησαν οι πρώτοι Ολυμπιακοί
Αγώνες στην Αρχαία Ελλάδα. Δυστυχώς σήμερα δεν
διατηρούνται πολλές αρχαίες στοές διότι ένας μεταγενέστερος σύγχρονος διαχειριστής, η αμερικανική εταιρεία Cyprus Mines Corporation και γνωστή ως CMC, μετέτρεψε το υπόγειο μεταλλείο της
αρχαίας εποχής σε επιφανειακό, οπότε με τις επιφανειακές εξορύξεις χάθηκαν τα τεκμήρια της αρχαίας δραστηριότητας. Υπάρχουν σκόρπια ορισμένα τεκμήρια σε διάφορες συλλογές, στην Αμερική
ή και στην Κύπρο, αλλά δεν υπάρχει μια συγκροτημένη μελέτη της εξέλιξης της παραγωγικής διαδικασίας των στοών και των εργασιών του υπόγειου
μεταλλείου που υπήρχε παλαιότερα. Έτσι, έχουμε
χάσει πολύ σημαντικά ίχνη αυτού του ιστορικού μεταλλείου. Επειδή όμως πρόσφατα έχουμε ξεκινήσει
εργασίες εξόρυξης του υπόλοιπου κοιτάσματος της
Φουκάσας, όπως ονομάζεται το αρχείο κομμάτι του
μεταλλείου της περιοχής εδώ, ελπίζουμε ότι θα συναντήσουμε ορισμένες αρχαίες εργασίες τις οποίες σίγουρα θα διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού.
Τις εργασίες στο αρχαίο μεταλλείο της Φουκάσας
τις κάνετε εσείς οι ίδιοι ως μεταλλείο ή συνεργάζεστε για το σκοπό αυτό και με το Τμήμα Αρχαιοτήτων;
Οι εξορυκτικές εργασίες γίνονται από τους μεταλλωρύχους μας, αλλά αν προκύψει κάτι σημαντικό, όπως έτυχε και στο παρελθόν, αμέσως ειδοποιούμε βεβαίως το Τμήμα Αρχαιοτήτων, διότι
είναι κάτι που μας ενδιαφέρει όλους. Επίσης, για
την αρχαιομεταλλουργία του μεταλλείου συνεργαζόμαστε πολύ στενά με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και συγκεκριμένα με την κυρία Λίνα Κασιανίδου, καθηγήτρια του Τμήματος Αρχαιολογίας.
Ποιοί ήταν οι διαχειριστές του μεταλλείου ιστορικά;
Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για μια ιστορία 4500 χιλιάδων ετών. H ιστορία των μεταλλείων της Κύπρου
είναι ολόκληρη η ιστορία της Κύπρου. Είναι ένας αντικατοπτρισμός της ιστορίας του νησιού. Γι’ αυτό,
οι εκάστοτε κατακτητές, ορισμένοι από αυτούς ήρ-

Όσον αφορά τα θέματα της κοινωνικής εταιρικής
ευθύνης ή καλύτερα της κοινωνικής εταιρικής προσφοράς, δεν θεωρώ σκόπιμο να αναφερθώ σε όλα
όσα έχουμε κάνει και κάνουμε, όμως θεωρώ ότι ένα από τα σημαντικά έργα τα οποία έχουμε κάνει
«εσωτερικά» είναι οι εκτεταμένες δενδροφυτεύσεις. Μέχρι στιγμής έχουμε φυτεύσει περίπου 20
χιλιάδες δέντρα και συνεχίζουμε κάθε χρόνο να αναβαθμίζουμε την αισθητική της περιοχής. Αυτό
συνδυάζεται με ένα ευρύτερο πλάνο, όπως είπα και
προηγουμένως, παράδοσης της ευρύτερης περιοχής του μεταλλείου της Σκουριώτισσας υπό μορφή
ενός χρήσιμου χώρου για την τοπική κοινωνία και
την κοινωνία της Κύπρου. Θέλουμε να κάνουμε κάτι με το οποίο να επιστραφεί αυτός ο μεταλλευτικός
χώρος ,τον οποίο δανείστηκε η βιομηχανία για να
κάνει αυτό που έκανε και να συμβάλει οικονομικά
και τεχνολογικά στον τόπο. Αυτό είναι ένα έργο το
οποίο ελπίζω αυτοί οι οποίοι θα συνεχίσουν τη δραστηριότητα, να το σεβαστούν και να το συνεχίσουν,
να στηριχτούν πάνω σε αυτό και να καταφέρουν
να το πετύχουν διότι δεν είναι καθόλου εύκολο.
θαν ειδικά για το χαλκό της Κύπρου, ήθελαν να έχουν τη διαχείριση. Έτσι ξέρουμε ότι σε κάποιες εποχές υπήρχαν Φοίνικες διαχειριστές και σε άλλες
περιπτώσεις για μια μεγάλη περίοδο ήταν Ρωμαίοι διαχειριστές. Επίσης, γνωρίζουμε ότι οι Ρωμαίοι για ένα χρονικό διάστημα ανέθεταν εργολαβικά
τη διαχείριση του μεταλλείου σε άλλους ξένους, όπως έχουμε σήμερα ξένες εταιρείες σε όλες τις χώρες. Υπάρχει ακόμη η πληροφορία ότι είχαν έρθει
και από την Παλαιστίνη. Το μεταλλείο λειτούργησε
και στα πρώτα βυζαντινά χρόνια, μετά το διαχωρισμό της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας σε ανατολική και
δυτική, όταν η Κύπρος ανήκε στο ανατολικό τμήμα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας με πρωτεύουσα
τη Κωνσταντινούπολη και ήταν η πηγή χαλκού αυτού του τμήματος της αυτοκρατορίας Σίγουρα και
εκείνη την εποχή η διαχείριση θα ήταν υπό την εποπτεία του κράτους, δηλαδή της ανατολικής Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Κατά το μεσαίωνα υπήρξε, κατά τα φαινόμενα, υποτονική δραστηριότητα
του μεταλλείου. Γνωρίζουμε όμως ότι η Κύπρος εξήγαγε διάφορα προϊόντα όπως για παράδειγμα
ώχρες για δημιουργία βαφών. Ξέρουμε επίσης ότι υπήρχε μια συνεργασία με τη Βενετία όπου χρησιμοποιούσαν αυτά τα χρώματα για κατασκευή μελανιών και πιθανότατα και με Αραβικές χώρες κλπ.
Διάφοροι κατακτητές ακολούθησαν και είναι λογικό αυτοί να έλεγχαν τα μεταλλεία την εποχή της Ενετοκρατίας, αλλά δεν έχουμε εμείς συγκεκριμένα ως μεταλλείο πληροφορίες για το θέμα αυτό.
Στην νεότερη εποχή το μεταλλείο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1912-1913 από τον Γκάνθερ, τον αμερικάνο μεταλλειολόγο, και ήταν υπό τη διαχείριση της Cyprus Mines Corporation (CMC) μέχρι το
1976. Το 1974 σταμάτησε η λειτουργία αλλά παρέμεινε υπό τη διαχείριση εκείνης της εταιρείας χωρίς να γίνεται παραγωγή. Το 1977 και μετά την οριστική αποχώρηση της Αμερικανικής Εταιρείας, τη
διαχείριση των μεταλλείων ανέλαβε η Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία η οποία το 1994 την μετέφερε
σε μια θυγατρική της εταιρεία, την οποία δημιούργησε αφού έκανε κοινοπραξία με μια Αυστραλιανή
εταιρεία. Έτσι ανεξαρτητοποιήθηκε από την Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία και έγινε μια ανεξάρτητη εταιρεία με διάφορους μετόχους, οι κυριότεροι από τους οποίους ήταν η Αυστραλιανή Εταιρεία
Golden Plateau και η Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία. Αργότερα, οι αρχικοί μέτοχοι της εταιρείας απεχώρησαν, συγκεκριμένα το 2005, και από το 2006
ανέλαβαν άλλοι μέτοχοι με ισχυρή ντόπια παρουσία. Από το 2011 και μετά η διαχείριση του μεταλλείου ανήκε αποκλειστικά σε Κυπρίους μετόχους.
Είστε μια από τις 5 βαριές βιομηχανίες του νη-

σιού. Τι δράσεις έχετε αναλάβει για την ανάπτυξη
της περιοχής, τόσο εντός του μεταλλείου, όσο και
για την ευρύτερη περιοχή εκτός του μεταλλείου;
Καταρχάς, εδώ και αρκετά χρόνια η Hellenic Copper
Mines είναι η μόνη μεταλλευτική εταιρεία που υπάρχει στην Κύπρο. Αυτό μας προσδίδει ένα τεράστιο βάρος γιατί φανταστείτε, ότι εμείς είμαστε οι
τελευταίοι σκυταλοδρόμοι μιας διαδρομής 4500
χιλιάδων χρόνων. Αφενός, ο τρόπος με τον οποίο
προέκυψε η Hellenic Copper Mines της έδωσε την
ευκαιρία να κληρονομήσει όλη την παραδοσιακή
τεχνική και την σπουδαία τεχνολογία της λειτουργίας των μεταλλείων από την Ελληνική Μεταλλευτική
Εταιρεία, και αφετέρου πήρε από τη συνεργασία με
τους Αυστραλούς τη σύγχρονη αντίληψη της μεταλλευτικής λειτουργίας, παραγωγής, ανάπτυξης κλπ..
Ο συνδυασμός αυτών των δύο, δηλαδή της βαθιάς
γνώσης, της παράδοσης, και των συντελεστών της
διατήρησης της μεταλλευτικής βιομηχανίας και της
σύγχρονης τεχνολογίας την οποία πήραμε, μας έδωσε τη δυνατότητα να είμαστε μια εταιρεία πολύ
σημαντική για το μεταλλευτικό έργο που παράγουμε παγκοσμίως, όχι μόνο τοπικά, αν και δεν είμαστε πολύ μεγάλη εταιρεία. Με αυτή την κληρονομία και το φορτίο, αντιμετωπίσαμε τα πράγματα
νομίζω με τη δέουσα σοβαρότητα και υπευθυνότητα για τον τόπο πρώτα και μετά βεβαίως και για
την ίδια την εταιρεία και για τους υπαλλήλους της.
Το πρώτο πράγμα το οποίο θέσαμε ως στόχο και νομίζω πως το έχουμε καταφέρει πλήρως είναι, η διακοπή της ρύπανσης η οποία συνεχιζόταν λόγω των
προηγουμένων δραστηριοτήτων της CMC, που είχε προκαλέσει η πολύχρονη διαχείριση αυτού του
χώρου. Αυτές οι επιπτώσεις χειροτέρεψαν γιατί οι
περιβαλλοντικές αντιλήψεις εκείνη την εποχή ήσαν
εντελώς διαφορετικές και υποβαθμισμένες, και λόγω του ότι η εταιρεία εκείνη ήταν ξένη και έφυγε
ξαφνικά και ίσως έτσι να μην της δόθηκε ούτε η ευκαιρία, ούτε και η υποχρέωση να αντιμετωπίσει τα
περιβαλλοντικά προβλήματα. Στις θέσεις δραστηριοποίησης της, και αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για τα μεταλλεία της στα κατεχόμενα, το Μαυροβούνι, τις εγκαταστάσεις του Ξερού κλπ., άφησε
πίσω της πολύ σημαντικά περιβαλλοντικά προβλή-

Ένα δεύτερο παράδειγμα προσφοράς είναι η συμβολή μας στην αναβάθμιση της κουλτούρας. Όπως
ξέρετε, μέσα στην μεταλλευτική μίσθωση έχουμε
δημιουργήσει ένα πρωτότυπο συναυλιακό χώρο τον
οποίο επιλέξαμε ώστε να είναι ένας χώρος ο οποίος εμπνέει πραγματικά τους επισκέπτες του, αφού
στην βορειοδυτική πλευρά φαίνεται ο λόφος της
Αίπειας, ένα από τα ιστορικότερα μνημεία της Κύπρου, και από την άλλη πλευρά φαίνεται ολόκληρη
η κοιλάδα του Τροόδους μέχρι την κορυφή του και
η καταπράσινη πανέμορφη Σολιά. Και βεβαίως, εις
τα ανατολικά του φαίνεται η σύγχρονη βιομηχανική
εγκατάσταση, μια από τις βασικές βιομηχανικές μονάδες του τόπου. Επομένως, όλος αυτός ο συνδυασμός μας έχει καθοδηγήσει στο να επιλέξουμε το
συναυλιακό αυτό χώρο. Αλλά από απόψεως κουλτούρας, ο σκοπός ήταν μια συμβολή, μια προσφορά στους γείτονες μας και στους κατοίκους της περιοχής και μάλιστα ξανά τονίζω ότι αυτή η εταιρεία
είναι καθαρά Κυπριακή και ενδιαφέρεται πραγματικά και για τον τόπο και για τους κατοίκους του.
Εκτός της αμέσου περιοχής των μεταλλευτικών
μας δραστηριοτήτων έχουμε πολλαπλώς βοηθήσει στην ανάπτυξή, της μέσα στα πλαίσια των τεχνικών και οικονομικών δυνατοτήτων μας. Προσπαθούμε πάντοτε εκεί που είναι μεγαλύτερες οι
ανάγκες, είτε αυτές είναι κοινότητες, είτε εκκλησίες, είτε αθλητικά σωματεία, είτε σχολεία, όσο μπορούμε να βοηθούμε για να στηριχθεί η περιοχή που
μας φιλοξενεί και είμαστε τόσα χρόνια γείτονες της.
Υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα στη λειτουργία του
μεταλλείου της Σκουριώτισσας;
Η ιδιαιτερότητα του μεταλλείου μας είναι ότι έχει,
κατόπιν πολυετών ερευνών, εφαρμόσει μια πρωτότυπη μεταλλουργική μέθοδο, η οποία είναι μια
σειρά διεργασιών που εντάσσονται στην υδρομεταλλουργία, δηλαδή την επεξεργασία του μεταλλεύματος για παραγωγή μετάλλου χωρίς τη χρήση
του πυρός. . Έτσι εμείς ξεκινούμε στον ίδιο χώρο από το μετάλλευμα και καταλήγουμε στον ίδιο χώρο στο μέταλλο. Αυτό πρώτη φορά γίνεται στην
Κύπρο και μάλιστα η τεχνολογία αυτή για το χαλκό εισήχθη από την εταιρεία μας πρώτη φορά στην
Ευρώπη. Η τεχνολογία που αναπτύξαμε έχει τρία
σημαντικά πλεονεκτήματα για τη σύγχρονη κοινωνία και τη σύγχρονη οικονομία. Πρώτον, είναι περιβαλλοντικά η φιλικότερη μεθοδολογία παραγωγής χαλκού, δεύτερον έχει σχετικά χαμηλό κόστος
λειτουργίας συγκριτικά με άλλες μεθόδους, κι αυτό είναι εντελώς απαραίτητο να γίνεται διότι μετά
από 4,5 χιλιάδες χρόνια εξορυκτικής δραστηριότητας τα μεταλλεύματα τα οποία έχουμε σήμερα είναι
πάρα πολύ χαμηλής περιεκτικότητας. Θα μπορούσα
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να πω μάλιστα ότι επεξεργαζόμαστε μετάλλευμα με
τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε μετάλλευμα που
μπορεί οποιοσδήποτε στον κόσμο να επεξεργαστεί
σήμερα. Εφαρμόζοντας όμως αυτή την τεχνολογία
και με την προσπάθεια που καταβάλλουμε, έχουμε καταφέρει να επιβιώσουμε επιχειρηματικά μέσα
σε πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες και σ’ αυτό
συμβάλλει και η μέθοδος η οποία επιλέξαμε.Το τρίτο πλεονέκτημα είναι ότι με τη μέθοδο που επιλέξαμε παράγεται καθαρός μεταλλικός χαλκός, δηλαδή όλη η αξία του πλούτου της γης μας μένει στον
τόπο μας και δεν εξάγεται για να υποστεί πρόσθετη
τελική επεξεργασία στο εξωτερικό. Η τελική επεξεργασία γίνεται στον τόπο μας. Μάλιστα αυτή η επεξεργασία γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε η ποιότητα
του χαλκού που παράγουμε είναι πάρα πολύ ψηλή.
Είναι από τους καθαρότερους χαλκούς σε περιεκτικότητα και σε ρυπογόνα συστατικά, στον κόσμο.είναι πάρα πολύ ψηλή. Είναι από τους καθαρότερους
χαλκούς σε περιεκτικότητα και σε ρυπογόνα συστατικά, στον κόσμο. Ξεκινούμε από ένας χαμηλής περιεκτικότητας μετάλλευμα και καταλήγουμε σε ένα
ύψιστης καθαρότητας μέταλλο. Αυτή η καθαρότητα μας βοηθά να μην έχουμε πρόβλημα διάθεσης
και μάλιστα ο χαλκός μας χρησιμοποιείται κυρίως
για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές της ηλεκτροτεχνίας. Έτσι, η βασική μας αγορά είναι Ευρωπαϊκές
χώρες αλλά έχουμε και κάποιες αγορές εκτός Ευρώπης, όχι τόσο σημαντικές όμως όσο οι ευρωπαϊκές.
Κατά καιρούς οργανώνεται ιδιαίτερες και σημαντικές συναυλίες στο χώρο του μεταλλείου. Ποιό
είναι το κίνητρο σας;
Όπως αντιλαμβάνεστε, όπου είναι δυνατό να εργοδοτήσουμε κατάλληλους υπαλλήλους είτε πτυχιούχους, είτε μη πτυχιούχους, από την περιοχή, αυτοί
έχουν προτεραιότητα στις προσλήψεις. Επομένως,
εμείς ζούμε καθημερινά μέσα στην περιοχή και βλέπουμε τους ανθρώπους αυτού του τόπου. Βλέποντας λοιπόν τι γίνεται σήμερα στα θέματα κουλτούρας του τόπου μας, ιδίως πριν από επτά χρόνια, πριν
όταν ξεκινήσαμε την προσπάθεια αυτή, αντιληφθήκαμε ότι η ύπαιθρος που είναι η πηγή της παράδοσης και αυτή η οποία διατήρησε όσο μπορούσε την
παραδοσιακή κουλτούρα μέχρι σήμερα, έχει αφεθεί στην υποκουλτούρα. Είναι γεγονός, ότι όλες οι
σημαντικές παραστάσεις, και όλα τα σημαντικά ποσά δίνονται σε μουσικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στις πόλεις. Από μια άποψη αυτό είναι
κατανοητό, διότι εκεί είναι ο περισσότερος κόσμος
αλλά από την άλλη δεν είναι δυνατό να αφήσεις τον
κόσμο της υπαίθρου μακριά από την ποιοτική παροχή κουλτούρας. Έτσι αποφασίσαμε να αντιστρέψουμε αυτό το γεγονός και να φέρουμε παραστάσεις της υψηλότερης δυνατής ποιότητος, όχι στις
πόλεις, αλλά εδώ στην περιοχή, ενθαρρύνοντας με
τον τρόπο αυτό και τους κατοίκους της πόλης να έρθουν προς τα πάνω, να γνωρίσουν τις ρίζες του τόπου τους. Αφενός, θέλαμε να φέρουμε τον κόσμο
σε επαφή με σύγχρονη, ποιοτική καλλιτεχνική δημιουργία ελληνικής και κυπριακής παράδοσης και
προέλευσης, ώστε, όσοι θέλουν, αισθάνονται και
αντιλαμβάνονται αυτήν την παράδοση, να έρθουν
σε αυτές τις παραστάσεις και να δουν πόσο όμορφος είναι ο τόπος μας και τι μπορεί να προσφέρει
και η ύπαιθρος. Και αφετέρου για να δώσουμε λίγη περηφάνια στον κόσμο βλέποντας πως ένας Ξαρχάκος, ένας Σαββόπουλος, ένας Νταλάρας και τόσοι
άλλοι, ήρθαν στο σπίτι τους για να δώσουν μια παράσταση. Αυτό ήταν το κίνητρο μας ουσιαστικά και
προσπαθήσαμε πάρα πολύ να πετύχουμε γιατί, αντιλαμβάνεστε ότι και το κόστος είναι τεράστιο αλλά και οργανωτικά στο χώρο ενός μεταλλείου είναι
πολύ δύσκολο να κάνεις μια τέτοιαεκδήλωση. Πιστεύω όμως πως μέχρι στιγμής τα έχουμε καταφέρει ακούγοντας και τα θετικά σχόλια του κόσμου.
Κοινωνιολογικά ποιά θεωρείται ότι ήταν η επίδραση του μεταλλείου στην ευρύτερη περιοχή;
Στο μεταλλείο εργάζεται ένας μεγάλος αριθμός
πτυχιούχων σε ποσοστό πέραν του 33% του προσωπικού. Είναι ειδικοί επιστήμονες με σπουδές
σε διάφορα πανεπιστήμια του κόσμου και μάλιστα άνθρωποι που έχουν ζήσει στο εξωτερικό. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται καθημερινά σε επαφή με
τους ντόπιους κατοίκους και αυτή η επαφή θεωρώ ότι συμβάλει στο να υπάρχει μια αλληλεπίδραση μεταξύ τους και ειδικότερα για τους ντόπιους
που έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με τις σύγχρονες αντιλήψεις αλλά και αντίστροφα, οι νέοι επιστήμονες να συναντήσουν τους ανθρώπους που μεγάλωσαν με τις παραδόσεις μας.
Πώς έχει συμβάλει ο χώρος αυτός στην πορεία ανάπτυξης του νησιού;
Η Hellenic Copper Mines είναι μεταλλευτική, μεταλλουργική και βιομηχανική εταιρεία ταυτόχρονα. Για να επιβιώσει, να μπορέσει να λειτουργήσει
και να παράγει προϊόν ανταγωνιστικό διεθνώς και
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σε υψηλές προδιαγραφές ποιότητος, χρησιμοποιεί κάθε εξέλιξη της τεχνολογίας η οποία διατίθεται
σήμερα, σχετικής ή ολίγον σχετικής. Απασχολούμε υπαλλήλους με όλες τις ειδικότητες μηχανικών
και άλλων επιστημόνων, ενώ επίσης συνεργαζόμαστε με αριθμό επιστημονικών ιδρυμάτων και πανεπιστημίων της Κύπρου και του εξωτερικού για
τις έρευνες τις οποίες διεξάγουμε. Δεν περιορίζουμε την έρευνα μόνο στην γεωλογία αλλά και στην
μεταλλουργία και σε άλλους τομείς. Άρα, μέσα σε
αυτά τα πλαίσια έχουμε δώσει ευκαιρία απασχόλησης σε ανθρώπους νέους, κατά κύριον λόγο, επιστήμονες του τόπου μας και έχουμε εκπαιδεύσει
υπό μορφή των προγραμμάτων του κράτους, είτε
κατά τη διάρκεια φοιτήσεως σε πανεπιστήμια, ένα τεράστιο αριθμό συμπατριωτών μας, οι οποίοι
έχουν πολύ περιορισμένες ευκαιρίες εκπαίδευσης
σε βιομηχανικές συνθήκες. Αυτό είναι και ένα μέρος της αποστολής που αισθανόμαστε ότι έχουμε,
διότι πρέπει να βοηθήσουμε στην διατήρηση όσης
βιομηχανικής γνώσης και εμπειρίας έμεινε σε αυτό τον τόπο. Επομένως, η εργοδότηση νέων ανθρώπων και η εκπαίδευση ενός πολύ μεγαλύτερου αριθμού ατόμων, οι οποίοι περνούν μαζί μας κάποιο
χρονικό διάστημα παίρνοντας βασικές γνώσεις θεωρώ ότι είναι μια από τις σημαντικότερες προσφορές της εταιρείας στην ανάπτυξη του τόπου.
Εκτός από τη συμβολή του μεταλλείου στα πολιτιστικά και τα περιβαλλοντικά δρώμενα, μια άλλη σημαντική συμβολή του είναι και η οικονομική προσφορά. Η εταιρεία μας από το 1996 που άρχισε τη

λειτουργία της, κατατάσσεται συνεχώς μέσα στις
πρώτες εξαγωγικές βιομηχανίες του τόπου. Οι εξαγωγές στηρίζουν το τόπο διότι φέρνουν εισόδημα
και μάλιστα ένα εισόδημα από μια πρώτη ύλη της
οποίας η αξιοποίηση έχει μεγάλη προστιθέμενη αξία. Δηλαδή δεν κάνουμε μεταποίηση εισαγόμενου
προϊόντος, προσθέτοντας κάτι και ύστερα να το επανεξάγουμε. Εμείς παίρνουμε τη γη μας και την κάνουμε προϊόν για να στηρίξει τον τόπο. Τα νούμερα
είναι πολύ μεγάλα και θα ήθελα ο κόσμος να γνωρίζει ότι με αυτό το ευτελές μετάλλευμα που μας
έχει μείνει ύστερα από εκμετάλλευση που για τόσες χιλιετηρίδες, έχουμε κάνει εξαγωγές αξίας πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό όμως
δεν σημαίνει ότι είναι όλα εύκολα. Λειτουργούμε
κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες επιβίωσης της Εταιρείας λόγω της χαμηλής περιεκτικότητας των μεταλλευμάτων μας, αλλά και του παγκόσμιου ανταγωνισμού, διότι στο παγκόσμιο παζάρι
μόνο αν είσαι καλύτερος του άλλου μπορείς να επιβιώσεις. Άρα, ανταγωνιστές μας είναι όλες οι άλλες
χώρες του κόσμου, προηγμένες και μη, που παράγουν αυτό το προϊόν, τον χαλκό. Εμείς όμως είμαστε
στη δυσκολότερη θέση διότι ξεκινούμε από φτωχά
μεταλλεύματα. Παρόλα’ αυτά, η αποστολή μας συνεχίζεται διότι θέλουμε να στηρίξουμε τον τόπο και
να διατηρήσουμε αυτή την βιομηχανική παράδοση,
ως τελευταίοι σκυταλοδρόμοι και να την οδηγήσουμε μπροστά. Ευκαιρίες μεταλλευτικών δραστηριοτήτων σίγουρα θα δημιουργηθούν και στο μέλλον.
Επίσης, υπολογίζουμε ότι οι μισθοί που έχουμε δώσει στους ντόπιους υπαλλήλους ξεπερνούν κατά
πολύ τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε ακόμη δώσει αρκετά μεγάλα ποσά υπό τη μορφή κρατικών δικαιωμάτων μέρος των οποίων μοιράζεται στις κοινότητες για να κάνουν τα έργα που θέλουν. Είναι
τα λεγόμενα royalties, τα κρατικά δικαιώματα, μέρος των οποίων καταλήγει στις τοπικές κοινότητες.
Ένας άλλος τομέας στον οποίο συμβάλει η εταιρεία μας είναι η ανάπτυξη της τεχνολογίας. Δηλα-

δή, το αποτέλεσμα των μεταλλουργικών, τεχνικών
και άλλων ερευνών, η εισαγωγή καινοτόμων, νέων
τεχνολογικών μεθοδολογιών, μηχανημάτων, τα οποία για μας είναι απαραίτητα για επιβίωση, στο
τέλος μεταλαμπαδεύονται στον τόπο. Αυτή ήταν
μια διαχρονική προσφορά των μεταλλείων που ήταν πάντα μια τεχνολογική αιχμή του δόρατος για
τον τόπο από την οποία έπαιρναν γνώση και εμπειρία άλλοι βιομηχανικοί τομείς οι οποίοι τα χρησιμοποιούσαν και δεν ήταν δυνατό να τα απολαύσουν
αν δεν υπήρχε η πίεση στη μεταλλευτική βιομηχανία να είναι πάντα πρωτοπόρα για να μπορεί να επιβιώσει. Μια άλλη προσφορά που έχουμε κάνει είναι κάτι που αφορά τους Ολυμπιακούς αγώνες του
2004 στην Αθήνα. Συγκεκριμένα, στείλαμε με το
πλοίο της Κερύνειας 40 τάλαντα στο ακριβές πρωτότυπο σχήμα, στην Ολυμπιακή Επιτροπή στην Ελλάδα, για να κατασκευάσουν τα χάλκινα μετάλλια.
Στο χώρο του μεταλλείου υπάρχει και ένα αρχαιολογικό μνημείο, ο σωρός σκουριάς ο οποίος ανήκει στο Τμήμα Αρχαιοτήτων. Γιατί είναι σημαντικό
το μνημείο αυτό;
Τώρα αγγίζεται μια χορδή που θα έπρεπε να μας
κάνει όλους εθνικά υπερήφανους. Ο σωρός σκουριάς της Σκουριώτισσας είχε υπολογιστεί γύρω στα
2 εκατομμύρια τόνους και είναι ίσως από τους μεγαλύτερους σωρούς αρχαίας πυρομεταλλουργικής επεξεργασίας χαλκού που υπάρχει οπουδήποτε στον κόσμο. Εξακολουθούμε με τις εκσκαφές που
κάνουμε να βρίσκουμε και πρόσθετα αποθέματα
τέτοιας σκουριάς. Επομένως, δεν ξέρουμε τελικά ο

όγκος της πόσος θα είναι, αλλά πιθανόν να είναι
και μεγαλύτερος από τα 2 εκατομμύρια. Η σκουριά
έχει κηρυχθεί ως αρχαιολογικό μνημείο και η σημασία της ιστορικά είναι ότι η Κύπρος υπήρξε η πηγή
του χαλκού για κάποιους αιώνες, στην Ευρώπη. Επομένως, για να είναι η πηγή του χαλκού έπρεπε να
ήταν παραγωγική και τεχνολογικά προηγμένη ώστε
να δίδει όλο αυτό το μέταλλο. Ακόμη κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο δυστυχώς, δεν μπορέσαμε ακόμα
να το ερευνήσουμε στην πλήρη του έκταση είναι το
εξής: Στην Κύπρο αναπτύχθηκε σε υπέρτατο βαθμό
η επεξεργασία των θειούχων μεταλλευμάτων για
παραγωγή μετάλλου (κάτι πάρα πολύ δύσκολο ακόμη και σήμερα, δηλαδή να πάρεις ένα θειούχο μετάλλευμα και να το κάνεις μέταλλο), σε αντίθεση
με τα οξείδια η επεξεργασία των οποίων είναι πολύ
εύκολη. Από τις αναλύσεις της σκουριάς οι οποίες
μπορούν να αποκαλύψουν τον τρόπο επεξεργασίας
των μεταλλευμάτων μπορεί κανείς να συναγάγει το
τεχνολογικό επίπεδο το οποίο έφτασαν οι πρόγονοι
μας. Μάλιστα τώρα που βρίσκουμε ενδείξεις της
αρχαιότερης σκουριάς, η οποία χρονολογείται ίσως
από τη Χαλκολιθική εποχή, μέχρι τη νεότερη σκουριά των Ρωμαϊκών χρόνων, μπορεί κανείς να δει την
τεχνολογική εξέλιξη η οποία πιθανότατα να δημιουργήθηκε σε αυτό το μεταλλείο. Ξεκινώντας από
τα απλά και εύκολα μεταλλεύματα και καταλήγοντας στα πιο πολύπλοκα, μπορούμε να αναλύσουμε πως οι πρόγονοι μας κατάφεραν να πετύχουν υψηλότατου επιπέδου μεταλλουργικές κατεργασίες
βήμα με βήμα, με τα πρωτόγονα μέσα που διέθεταν, χωρίς όργανα, χωρίς χημεία, χωρίς αναλύσεις
κλπ. Αυτό είναι καταγεγραμμένο μέσα στη σκουριά μας, εδώ στο τόπο μας. Αυτό το γεγονός πρέπει λοιπόν να αναδειχθεί, να μελετηθεί, να αποκαλυφθεί πλήρως και να προβληθεί. Διότι, η Κύπρος
στο τομέα του χαλκού ήταν τότε σε ύψιστο τεχνολογικό επίπεδο σε εποχή που και η κύρια βιομηχανία παγκοσμίως ήταν η μεταλλουργία. Η εξέλιξη του
πολιτισμού και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου

των κατοίκων συνδέεται άρρηκτα με την εξέλιξη της
μεταλλουργίας. Επομένως, ήταν ένας τεχνολογικός
πυρήνας τεράστιας σημασίας και η μεγάλη πρόοδος συνέβηκε σε αυτή τη γειτονιά του μεταλλείου.
Έχει ακουστεί ότι πρόσφατα ξεκινήσατε διαδικασίες εξόρυξης χρυσού. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα για το θέμα αυτό;
Η εταιρεία μας ως ένας οργανισμός που σέβεται
τον ορυκτό πλούτο του τόπου μας και το περιεχόμενο της φράσης ‘αειφόρος ανάπτυξη’ είχε ευθύς
εξαρχής θέσει κάποιες αρχές. Στην προσπάθεια να
φτάσουμε στα κοιτάσματα χαλκού γίνονται εξορύξεις των υπερκείμενων άγονων, των «μπάζων» όπως ονομάζονται, τα οποία στο παρελθόν απορρίπτονταν σε ανάμικτους σωρούς και έχαναν κάθε
αξία που τυχόν περιείχαν. Εμείς, ως μεταλλωρύχοι
του τόπου μας, γνωρίζαμε ότι τα μπάζα αυτά περιέχουν κάποια χρήσιμα συστατικά τα οποία υπό ορισμένες προϋποθέσεις μελλοντικά θα μπορούσαν
να είναι αντικείμενα οικονομικής αξιοποίησης από
τον τόπο. Μάλιστα δεν θα χρειαζόταν να επέμβουμε σε επιπρόσθετους χώρους για να βρούμε τα υλικά αυτά τα οποία ήδη είχαμε από την εξόρυξη του
χαλκού. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, έχουμε χωρίσει
ένα αριθμό υλικών τα οποία σήμερα, όπως καταφέραμε και τα έχουμε χωρίσει, έχουν μια σημαντική αξία, είτε στην κατασκευαστική βιομηχανία, είτε
στην βιομηχανία χρωμάτων, είτε στην πολιτική μηχανική και αλλού. Ένα από αυτά τα υλικά ήταν ένα
πέτρωμα το οποίο λόγω της γεωλογικής συγγένειας του με τη δημιουργία των κοιτασμάτων χαλκού
είχε κάποια πολύ χαμηλή περιεκτικότητα χρυσοφόρου μεταλλεύματος. Επειδή όμως, το εξορυκτικό
κόστος καλύπτεται από την παραγωγή του χαλκού που ήταν και το
βασικό αντικείμενο, αυτό το χρυσοφόρο απόθεμα το οποίο έχει διαχωριστεί, έχει μηδέν εξορυκτικό
κόστος. Απέμενε επομένως το κόστος μεταλλουργικής κατεργασίας.
Αφού κάναμε εκατοντάδες αναλύσεις σε συνεργασία με ξένα εργαστήρια και οίκους και υπερδεκαετή
μεταλλουργική μελέτη εδώ στα εργαστήρια μας για την επεξεργασία
αυτού του υλικού, μπορέσαμε να
καταλήξουμε στο τέλος σε μια περιβαλλοντικά αποδεκτή και οικονομικά βιώσιμη μεθοδολογία αξιοποίησης αυτού του πολύ, πολύ χαμηλής
περιεκτικότητας μεταλλεύματος. Έτσι είμαστε αυτή τη στιγμή στο στάδιο κατασκευής της μονάδος επεξεργασίας. Πιστεύουμε ότι με αυτό
τον τρόπο συμβάλουμε με τη γνώση, την εμπειρία και με την έρευνα
μας με ένα τρόπο ωφέλιμο και περιβαλλοντικά αποδεκτό στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. Κατά κάποιον τρόπο, εκτελούμε το καθήκον
μας ως η μόνη μεταλλευτική εταιρεία του νησιού.
Παράλληλα, θα δοθεί η ευκαιρία για πρόσθετες
προσλήψεις επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού, γνωρίζοντας πολύ καλά και το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας που υπάρχει στον τόπο μας. Η
ουσία του θέματος είναι ότι, ένα ευτελέστατο υλικό το οποίο για δεκαετίες και αιώνες απορριπτόταν, εμείς θα μπορέσουμε να το κάνουμε προϊόν
για το τόπο μας με ότι όφελος συνεπάγεται αυτή η
παραγωγική διαδικασία. Να πω όμως ότι η τεχνολογία παραγωγής χρυσού είναι πολύ περίπλοκη, απαιτητική και έχουμε βάλει όλη μας τη δύναμη για
να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και νομίζω ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε να κάνουμε την
Κύπρο εκτός από πηγή χαλκού και πηγή χρυσού.
Πώς είναι να δουλεύετε σε απόσταση αναπνοής
από τη νεκρή ζώνη;
Εμείς εδώ δουλεύουμε πάνω στα όρια της ζώνης
καταπαύσεως του πυρός, όπως ονομάζεται η νεκρή
ζώνη και έχουμε εγκαταστάσεις μέσα σε αυτήν. Αντιλαμβάνεστε ότι η εταιρεία για να λειτουργήσει
έχει επενδύσει πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ σε
μια απόσταση αναπνοής από τα κατεχόμενα. Εάν
αρχίσουμε λοιπόν να σκεφτόμαστε τους κινδύνους
είτε ως κάτοικοι, είτε ως επιχειρήσεις, είτε ως κράτος, που μπορεί να προκαλέσει η δημιουργία δραστηριότητας σε γειτνίαση με τα κατεχόμενα, τότε είναι σαν να εγκαταλείπαμε τον τόπο μας, σαν να τον
αφήναμε στην τύχη του. Έτσι λοιπόν εμείς αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τη δραστηριότητα του μεταλλείου ακόμα κι αν είναι τόσο κοντά στα κατεχόμενα.
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ντούσε στη ζωή του κακό. Κάποιοι άλλοι ισχυρισμοί λένε ότι υπάρχει βρικόλακας που εμφανίζεται κάθε βράδυ.

Μέσα σε μια πευκώδη περιο-

Κατά τη δεκαετία του ’80, λίγο πριν το κλείσιμο του ξενοδοχείου ξέσπασε μια μεγάλη πυρκαγιά. Την ημέρα της πυρκαγιάς διέμεναν
παιδιά δημοτικού σχολείου, τα οποία κάηκαν
ζωντανά στο 2ο όροφο του ξενοδοχείου. Κατά
τον ισχυρισμό κάποιων, λένε ότι ακούγονται
παιδικά κλάματα και εμφανίζεται στη πισίνα
του ξενοδοχείου ένα κοριτσάκι. Να σημειωθεί ότι ποτέ δεν ξέσπασε πυρκαγιά στο ξενοδοχείο οπότε μπορεί κάποιος, που θα επισκεφθεί το ξενοδοχείο, να διαπιστώσει ότι αυτό
ποτέ δεν κάηκε. Ακόμα λέγεται ότι πνίγηκε στη
πισίνα του ξενοδοχείου ένας από τους γιους
του Ιωάννη Κόκκαλη, λόγω απελπισίας των
χρεών που είχαν δημιουργηθεί και οδήγησαν
στο κλείσιμο του ξενοδοχείου. Ωστόσο, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, το συγκεκριμένο άτομο αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας
οπόταν ούτε και αυτή η ιστορία ισχύει. Όπως
μας διαβεβαίωσαν οι κάτοικοι, πρόκειται απλά για ένα μύθο. Το ξενοδοχείο με τη θρυλική ιστορία φθείρεται μέρα με τη μέρα, αφήνοντας τη δική του ιστορία, τους δικούς του
ανεξίτηλους θρύλους στον χρόνο.

χή του δάσους Τροόδους και συγκεκριμένα στο χωριό Πρόδρομος βρίσκεται το
γνωστό ξενοδοχείο «Βερεγγάρια». Ο οραματιστής και ιδιοκτήτης του θρυλικού αυτού ξενοδοχείου ήταν κάτοικος του χωριού Πρόδρομος και συγκεκριμένα ο κ. Ιωάννης Κόκκαλης.
Η ανέγερση του ξενοδοχείου άρχισε το 1927
και ολοκληρώθηκε μετά από τέσσερα χρόνια,
το 1931. Το ξενοδοχείο πήρε το όνομά του από την Βασίλισσα της Αγγλίας Βερεγγάρια. Το
θρυλικό ξενοδοχείο άρχισε την λειτουργία τον
6ο μήνα του 1931. Φημιζόταν για την πολυτέλεια και την ομορφιά του που ήταν εμφανείς
σε κάθε γωνιά του ξενοδοχείου. Άξιο αναφοράς είναι ότι το ξενοδοχείο αναφερόταν στις
επιστολές του πάντα με κεφαλαία και αγγλικά
γράμματα.
Επίσης, άξιο αναφοράς είναι ότι το έμβλημα
που παρουσίαζε είχε μεγάλη ομοιότητα με το
έμβλημα που υπάρχει πάνω από την κεντρική
είσοδο του Προεδρικού Μεγάρου. Αυτό φανερώνει το πόσο εντυπωσιακό ήταν το ξενοδοχείο. Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, το
ξενοδοχείο ήταν πολύ προσφιλές όχι μόνο
προς την υψηλή κοινωνία της Κύπρου αλλά
και πολλών πλουσίων ευρωπαίων, αρκετών ευγενών από την Αίγυπτο και είχε πάρα πολλούς πάμπλουτους Άραβες επισκέπτες. Το ξενοδοχείο περιτριγυριζόταν από
διάφορα μονοπάτια της φύσης, όπου οι επισκέπτες μπορούσαν να κάνουν τους περιπάτους τους και να θαυμάσουν την φύση. Αξιοσημείωτο είναι ότι στο ξενοδοχείο
οι επισκέπτες μπορούσαν να ασχοληθούν
με το άθλημα της ιππασίας. Επίσης αξιόλογα είναι τα βιβλία επισκεπτών που διατηρούσε το ξενοδοχείο. Αδιαμφισβήτητα
είναι ένα από τα πιο σημαντικά ντοκουμέντα που υπάρχουν, για να αποδείξουν
την λαμπρότητα του ξενοδοχείου, τη δόξα και την επιτυχία που γνώρισε το ξενοδοχείο Βερεγγάρια από την πρώτη στιγμή της
λειτουργίας του.Δυστυχώς με το πέρασμα
του χρόνου δεν κατάφερε να διατηρήσει
την αρχική μορφή τουλάχιστον, εφόσον το
ξενοδοχείο άρχισε να παρακμάζει και σιγά-σιγά ανάστειλε την λειτουργία του με
απόφαση του ΚΟΤ το 1984. Έκτοτε δεν λειτούργησε ξανά. Το στολίδι του βουνού της
Κύπρου «το σπίτι των θεών» όπως ονομαζόταν άρχισε να χαράζει φθίνουσα πορεία
στο χρόνο. Το ξενοδοχείο έχει μείνει στην ιστορία σαν το «στοιχειωμένο ξενοδοχείο»
αφήνοντας τον κάθε ένα να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Αρκετοί είναι οι
θρύλοι που ακούστηκαν κατά καιρούς για
το ξενοδοχείο Βερεγγάρια και για τους λόγους που έκλεισε. Υπάρχουν κάποιοι δημοφιλείς θρύλοι του ένδοξου ξενοδοχείου.
Λέγεται ότι ένα ερωτευμένο ζευγάρι, πάρα
πολύ πλούσιο, σε μια από τις διανυχτερεύσεις στο ξενοδοχείο, κάτω από ανεξιχνίαστες συνθήκες, η γυναίκα πέθανε. Ο μύθος λέει ότι ο άντρας έθαψε τη γυναίκα σε
ένα από τα δωμάτια του ξενοδοχείου και η
πόρτα σφραγίστηκε, δεν άνοιξε ποτέ. Στη
συνέχεια ο ίδιος αυτοκτόνησε.
Ένας άλλος θρύλος λέει ότι μία νεαρή κοπέλα πνίγηκε στην πισίνα του ξενοδοχείου και από τότε, λέει, φαίνεται κάθε βράδυ η σιλουέτα της μέσα στο καθαρό νερό
της πισίνας. Μια άλλη εκδοχή είναι ότι στο
εσωτερικό του ξενοδοχείου απεικονίζεται
μία περίεργη τοιχογραφία όπου δείχνει
το χώρο της κόλασης. Λέγεται ότι αρκετοί
δεν άντεξαν στο θέαμα που προκαλεί, δηλαδή προκαλεί μόνο δάκρυα. Λέγεται ότι
όποιος έβλεπε την τοιχογραφία θα συνα-
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΤΡΟΟΔΟΣ

Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού
Συνέντευξη της Διευθύντριας της Κυπριακής
Εταιρείας Αγροτουρισμού, κυρίας Εύης Παναγιώτου στην Έλενα
Τσαγγαρίδη

Εν όψη του νέου

σχεδίου για τον Αγροτουρισμό το οποίο πρόκειται να προκηρυχθεί από την Αναπτυξιακή Εταιρείας
Τροόδους μέσα στους επόμενους μήνες, θελήσαμε να μάθουμε περισσότερα για το θεσμό του αγροτουρισμού στην Κύπρο αλλά
και για την Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού. Για το λόγο αυτό συνομιλήσαμε με την
κυρία Εύη Παναγιώτου, Διευθύντρια της Κυπριακής Εταιρείας Αγροτουρισμού, η οποία
μας εξήγησε ποια είναι η έννοια του αγροτουρισμού στην Κύπρο και πως το Τρόοδος
διαδραματίζει εξέχουσα θέση στην παρουσία
του όρου αυτού στο νησί μας.

Πότε ιδρύθηκε η ΚΕΑ και με τι ακριβώς ασχολείται;
Η Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού ιδρύθηκε το 1996 με πρωτοβουλία του ΚΟΤ με κύριο στόχο την ένταξη και οργάνωση κάτω από
μια ομπρέλα όλων των ιδιοκτητών παραδοσιακών καταλυμάτων και μικρών ξενοδοχείων στο ύπαιθρο. Η πολιτική ανάπτυξης του
αγροτουρισμού στην Κύπρο στοχεύει στην
διατήρηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής στα χωριά, στην ανάδειξη του παραδοσιακού χαρακτήρα των χωριών της υπαίθρου,
του φυσικού περιβάλλοντος, του τρόπου ζωής των κατοίκων της υπαίθρου, των αγροτικών προϊόντων και της τοπικής κουλτούρας
και παράδοσης. Επιπρόσθετα στόχος του
ΚΟΤ είναι η δημιουργία και προσφορά μιας
εναλλακτικής μορφής διακοπών για τον ξένο και ντόπιο επισκέπτη κοντά στην φύση και
τον άνθρωπο της υπαίθρου. Η Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού ξεκίνησε με 9 ιδρυτικά μέλη και σήμερα απαριθμεί 84 με πάνω από 100 μονάδες σε 60 χωριά παγκύπρια.
Με τη συνεχή στήριξη του ΚΟΤ και το ενδιαφέρον των μελών της, η ΚΕΑ επικεντρώνεται
στην προβολή, ανάπτυξη και οργάνωση του
αγροτουρισμού. Παράλληλα, καθοδηγεί τους
νέους επενδυτές στον τομέα, εκπαιδεύει τα
μέλη της και όλους όσους ασχολούνται με το
θέμα του αγροτουρισμού. Μέσα στο 2017
προγραμματίζονται σε συνεργασία με το ΑΞΙΚ περιφερειακά εκπαιδευτικά εργαστήρια.
Η Εταιρεία Αγροτουρισμού μέσα στα πλαίσια προώθησης του αγροτουρισμού διατηρεί
στενή συνεργασία με τα κατά τόπους γραφεία του ΚΟΤ στο εξωτερικό, συμμετέχει σε

μεγάλες και εξειδικευμένες εκθέσεις ειδικών
ενδιαφερόντων, διατηρεί πλατφόρμα κρατήσεων, κάνει ηλεκτρονική και έντυπη διαφήμιση, φιλοξενεί blogger, δημοσιογράφους και
τουριστικούς πράκτορες, προβάλλει τον αγροτουρισμό στις αγορές στόχους και σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς.
Τι σημαίνει η έννοια «αγροτουρισμός»;
Αγροτουρισμός είναι μια εναλλακτική μορφή ήπιου τουρισμού όπου ο επισκέπτης εμπλέκεται σε αγροτικές δραστηριότητες κατά
την διάρκεια της παραμονής του στην ύπαιθρο. Επιπρόσθετα, ο επισκέπτης πέραν από
τη ζεστή φιλοξενία στο κατάλυμα που διαμένει, το οποίο πρέπει να παρέχει όλες τις
σύγχρονες ανέσεις, έχει ενεργή συμμετοχή
σε δραστηριότητες που αφορούν το φυσικό περιβάλλον (π.χ. πτηνοπαρατήρηση, γεωλογία κτλ), άθληση (πεζοπορία, ποδηλασία
κτλ), τον πολιτισμό (επισκέψεις σε παραδοσιακούς οικισμούς, εκκλησίες, μουσεία λαϊκής τέχνης), το κρασί και την γαστρονομία
(π.χ. μαθήματα τοπικής κουζίνας, επίσκεψη
σε τοπικά οινοποιεία, μάζεμα σταφυλιών κα.)
Υπάρχει αγροτουρισμός στην Κύπρο;
Στην Κύπρο υπάρχει αγροτουρισμός ο οποίος όμως δεν εστιάζεται στην αγροτική δραστηριότητα η οποία είναι πολύ περιορισμένη
στη χώρα μας. Παρόλα αυτά υπάρχουν όλα
τα υπόλοιπα που αναφέρονται πιο πάνω. Ο
ντόπιος πληθυσμός, ο πολιτισμός, η κουλτούρα, η κυπριακή κουζίνα, το φυσικό περιβάλλον, τα καταλύματα (παραδοσιακές οικοδομές και μικρά ξενοδοχεία), τα αγροτικά
προϊόντα, μικρά θεματικά πάρκα και φάρμες
σε αρκετά χωριά της Κύπρου. Τα τελευταία
10 έτη υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη γύρω από
τον αγροτουρισμό ο οποίος φαίνεται να ελκύει το ενδιαφέρον και των νέων ανθρώπων
στα χωριά της Κύπρου. Έγιναν αξιόλογες αναπτύξεις σε μικρά θεματικά πάρκα και καταλύματα. Κατά την παρούσα προγραμματική περίοδο μέχρι το 2020 στα πλαίσια του
νέου σχεδίου χορηγιών αγροτουρισμού, αναμένουμε τα καταλύματα να αυξηθούν και
οι υφιστάμενες μονάδες να αναβαθμιστούν
για να προσφέρουν μια ποιοτική διαμονή.
Επιπρόσθετα, ευελπιστούμε ότι θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις παρεμφερείς δραστηριότητες στις αγροτικές περιοχές για την
προσφορά μιας πιο ολοκληρωμένης τουριστικής εμπειρίας βασισμένη στις αρχές της
αειφόρου ανάπτυξης.
Ποια είναι τα θετικά στοιχεία της οροσειράς
του Τροόδους τα οποία μπορούν να «εκμεταλλευτούν» οι επιχειρηματίες για να ανα-

πτυχθεί περισσότερο ο αγροτουρισμός στην
περιοχή;
Οι αυθεντικοί άνθρωποι του Τροόδους, η
παραδοσιακή αρχιτεκτονική, το φυσικό περιβάλλον, το Γεωπάρκο, το κλίμα, το τοπικά
προϊόντα και η γαστρονομία καθώς και η πολιτιστική κληρονομιά, τα καταλύματα, τα θεματικά πάρκα, οι διαδρομές (κρασιού και ποδηλατικές), τα μονοπάτια της φύσης, είναι
θετικά στοιχεία. Όλα αυτά συνθέτουν μια
μοναδική εναλλακτική τουριστική εμπειρία.
Οι νέοι επιχειρηματίες θα πρέπει να αξιοποιήσουν όλα αυτά τα θετικά στοιχεία και κυρίως τον ανθρώπινο παράγοντα καθώς και το
ότι το Τρόοδος είναι προορισμός διακοπών
ολόχρονα. Θα πρέπει να δημιουργηθούν πακέτα τα οποία να συνδυάζουν διαμονή με
δραστηριότητες στην ύπαιθρο και να προωθηθούν στο εξωτερικό μέσω ξένων και ντόπιων εξειδικευμένων τουριστικών πρακτόρων και διαδικτυακά. Το two-center holidays
(διακοπές θάλασσας και βουνού) και τα
custom-made (tailor made) holidays είναι τάσεις στην Ευρώπη που θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Επιπρόσθετα, η συνεργασία των
τουριστικών επιχειρήσεων του Τροόδους με
αντίστοιχες επιχειρήσεις στις πόλεις μπορεί
να λειτουργήσει θετικά για την προσέλκυση
επισκεπτών.
Ποια είναι η εικόνα των τουριστών που επισκέπτονται την Κύπρο για τον αγροτουρισμό που υπάρχει στο νησί και ειδικότερα
για την περιοχή του Τροόδους;
Εκπλήσσονται θετικά διότι η Κύπρος είναι
κυρίως γνωστή για τον ήλιο και την θάλασσα
αλλά ανακαλύπτουν ότι όντως υπάρχει και ένα κομμάτι της Κύπρου που προσφέρει κάτι
διαφορετικό, πιο αυθεντικό. Δεν αναμένουν
ότι υπάρχει τόση φυσική ομορφιά. Τα σχόλια
των επισκεπτών του Τροόδους ξεπερνούν κάθε προσδοκία. Οι επισκέπτες είναι υψηλού
μορφωτικού και βιοτικού επιπέδου, με ειδικά ενδιαφέροντα όπως ο πολιτισμός, η φυσική άθληση , η γαστρονομία, η γεωλογία, και
ο αγροτουρισμός.
Ποιά είναι τα σημαντικότερα προβλήματα
που υπάρχουν στο Τρόοδος όσον αφορά
την ανάπτυξη του αγροτουρισμού;
Η αστυφιλία είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα καθώς πολλά χωριά έχουν σχεδόν εγκαταλειφθεί. Οι συγκοινωνίες μεταξύ των πόλεων
και τον ορεινών περιοχών είναι επίσης πολύ
περιορισμένες για τους τουρίστες που διαμένουν στις παράλιες περιοχές και επιθυμούν
να επισκεφθούν το Τρόοδος. Οι επενδύσεις
στην υποδομή είναι επίσης περιορισμένες
καθώς μειωμένη φαίνεται να είναι και η προ-

σέλκυση νέων επενδύσεων. Επιπρόσθετα, οι
μεγάλοι οργανωτές ταξιδιών από τους οποίους εξαρτάται το μεγαλύτερο ποσοστό εισερχόμενου τουρισμού στο νησί μας αλλά και η
πλειοψηφία των τουριστικών γραφείων δεν
προωθούν πακέτα ειδικών ενδιαφερόντων στην

ύπαιθρο. Παρόλα αυτά, ο ΚΟΤ και η ΚΕΑ εντείνουν
τις προσπάθειες τους για συνεργασία με μικρούς
εξειδικευμένους τουριστικούς πράκτορες σε Γερμανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο κ.α.
Tι είναι απαραίτητο να αλλάξει για να υπάρξει εξέλιξη του αγροτουρισμού στην Κύπρο και ειδικά
στις ορεινές περιοχές;
Θα πρέπει να γίνουν συντονισμένες προσπάθειες
με τη συνεργασία όλων των φορέων και των υπηρεσιών του κράτους που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Να εξεταστεί η δυνατότητα
αλλαγής της υφιστάμενης νομοθεσίας ούτως ώστε να γίνει πιο ευέλικτη για νέες και μικτές αναπτύξεις στην ύπαιθρο. Η Κύπρος είναι γνωστή ως
προορισμός ήλιου και θάλασσας. Παρόλα αυτά γίνονται προσπάθειες ανάδειξης και προβολής της
Κύπρου ως ένας πολυδιάστατος τουριστικός προορισμός. Αυτές οι προσπάθειες θα πρέπει να ενισχυθούν από όλους τους φορείς και να γίνουν
κοινές ενέργειες προώθησης. Η προβολή θα πρέπει να απευθύνεται σε συγκεκριμένα τμήματα της
κάθε αγοράς. Ο τουρίστας που θα επισκεφθεί το
Τρόοδος θέλει την ελευθερία της οργάνωσης του
ταξιδιού του με ή χωρίς την βοήθεια τουριστικού
πράκτορα. Ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του θα επιλέξει τη διαμονή, τις μεταφορές, τις πτήσεις, τη
σίτιση και τις δραστηριότητες του.
Τι θα συμβουλεύατε όποιον επιλέξει να ασχοληθεί επιχειρηματικά με τον αγροτουρισμό στις ορεινές περιοχές;
Αυτός που ενδιαφέρεται να ασχοληθεί επιχειρηματικά με τον αγροτουρισμό στις ορεινές περιοχές
αλλά και γενικότερα στην ύπαιθρο θα ήταν καλύτερα να έχει τον αγροτουρισμό ως την κύρια του
ενασχόληση. Μέσα από τον επαγγελματισμό και
τη φιλοξενία ο επισκέπτης θα έχει μια ποιοτική και
ολοκληρωμένη εμπειρία. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ιδιαίτερα σημαντικός .
Ποιά στρατηγική ακολουθείται από την εταιρεία
σας για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στις ορεινές περιοχές;
Η πλειοψηφία των καταλυμάτων και των μελών
της ΚΕΑ βρίσκεται στην περιοχή Τροόδους. Η ΚΕΑ
προβάλλει διαχρονικά και στοχευμένα το Τρόοδος
ως προορισμό όπως επίσης και το Γεωπάρκο και
τη σημασία του, σε όλες τις προωθητικές της δράσεις. Επίσης καθοδηγεί και ενθαρρύνει όλους όσους επιθυμούν να επενδύσουν στην περιοχή .

Μπορεί να τελείωσε το καρναβάλι μα προετοιμαζόμαστε για το επόμενο...
ρά και σε ΙΝ στολές και περούκες της Φροούζεν
και της Έλσας, αναρωτήθηκα και πάλι τι σχέση
έχει όλος αυτός ο συρφετός εμπορίου και πλύσης εγκεφάλου των ανηλίκων με την αληθινή
ουσία της αποκριάς. Και πάλι : Καμία!

Γράφει η Έλενα Γαλαταριώτη

Π

αρακολουθώντας αποσπάσματα από την παρέλαση των καλλίγραμμων γυναικών
με τους ανασηκωμένους, κατασκευασμένους
γλουτούς στο σαμπαδρόμιο του Ρίο, αναρωτήθηκα τι σχέση έχει αυτό το καρναβάλι, με τα
‘Εν άστει Διονύσια’ την Αθηναϊκή γιορτή προς
τιμήν του Διόνυσου του Ελευθερέα, και προπομπό των σημερινών αποκρεών. Η απάντηση είναι απλή : Καμία!
Έπειτα, περπατώντας στους διαδρόμους του
τεράστιου καταστήματος πώλησης καρναβαλίστικων στολών ανάμεσα, σε φούξια κιτς φτε-
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Και στις δυο περιπτώσεις ένιωσα πως αυτό δεν
είμαι ΕΓΩ! Δεν θέλω να είμαι μέρος αυτού του
καρναβαλιού, αυτού του είδους διασκέδασης,
δεν θέλω να είμαι μέρος αυτής της εγκεφαλικής σύγχρονης πλύσης που μου υποδεικνύει
ποια στολή είναι του συρμού, ποια στολή θα
φορεθεί πιο πολύ, ποια στολή είναι πιο σέξι.
Δεν θέλω κομφετί στα μαλλιά μου και χρωματιστές κολλώδες κλωστές στα μούτρα μου. Αυτό δεν είμαι εγώ! Γιατί όλο αυτό ΔΕΝ είναι καταχωρημένο πουθενά στο DNA μου!
Κάπου εκεί έγινε το μεγάλο κλικ! Τι είναι καταγεγραμμένο στη ψυχή μου; Ποιο καρναβάλι
και ποια ουσία της διασκέδασης έχει καταγραφεί στα πρωτόγονα κύτταρα μου; Ρώτησα. Δε
θέλει και πολύ ένας ογδοντάχρονος να εξιστορήσει τα όμορφα χρόνια της νιότης του. Έμαθα. Δύσκολοι καιροί, φτώχια, δυστυχία, πείνα.
Άλλες εποχές, άλλα προβλήματα, πιο ουσιαστικά, πιο επώδυνα, πιο δυσβάσταχτα. Θέμα
επιβίωσης! Οι Απόκριες ήταν ένα μέσο διαφυ-

γής. Μια σταγόνα ανάτασης ψυχής. Και το καταδιασκέδαζαν οι παππούδες μας, το καταχαίρονταν το δικό τους καρναβάλι. Φορούσαν ότι
έβρισκαν μπροστά τους, από τα λιγοστά ρούχα
του μπόγου των δικών τους παππούδων. Μια
φούστα της μεγάλης τους αδελφής, ένα τσεμπέρι της γιαγιάς τους, μια βράκα τρύπια του
παππού τους, το ταϊστό σεντόνι από το κρεββάτι της μάνας τους και έβγαιναν στην γειτονιά. Αυτή ήταν η δική τους Φρόουζεν, αυτός
ήταν ο δικός του Σούπερμαν. Έπειτα καβούρδιζαν σιτάρι στο μεγάλο τηγάνι και μαύριζαν το
πρόσωπό τους κάνοντας το οσο πιο τρομακτικό
και αγνώριστο γινόταν. Αυτό ήταν το δικό τους
make-up, αυτά ήταν τα δικά τους φούξια γκλίτερς! Έπειτα έβγαιναν στο δρόμο και διασκέδαζαν, διασκέδαζαν, διασκέδαζαν…. Έτρεχαν
στους γείτονες, στους συγγενείς κτυπώντας
χωρίς κανόνες σαβουαρ-βιβρ και ψευτοδιακριτικότητας τις πόρτες, και γελούσαν, γελούσαν,
γελούσα... Κι΄ όταν όλοι μαζί κάτω από την επήρεια της ζιβάνας έπιαναν τον τραγούδι, διασκέδαζαν με τους ρυθμούς του «Επίασειν οι
Σήκωσες, τζ΄ ηρταν οι Τυρινάες» και χόρευαν,
χόρευαν, χόρευαν. Αυτή ήταν η δική τους σάμπα! Και τα πετρόκτιστα στενά σοκάκια γινόντουσαν το δικό τους σαμπαδρόμιο!
Ε λοιπόν, αυτή είμαι εγώ. Αυτό είναι καταγε-

γραμμένο στο DNA μου, δεν πρόλαβε να σβηστεί κάτω από την πίεση του σύγχρονου τρόπου ψευτοδιεσκέδασης του καρναβαλιού.
Θέλω ξανά να το αναβιώσω, θέλω να το ζήσω.
Θέλω να ντυθώ κι΄ εγώ με το ταϊστό σεντόνι
της μάνας μου, να μαυρίσω το πρόσωπο μου
με μούζα σιταριού και να χορέψω, να διασκεδάσω, να γελάσω με όσα έκαναν εκείνοι. Αυτό θέλω να αναβιώσω αυτό το Σάββατο! Θέλω
να βρεθώ σ΄ εκείνον τον κόσμο που έχουμε όλοι ξεχάσει και σνομπάρει σαν χωριάτικο! Μα
αυτή είναι η δική μας αλήθεια. Αυτή είναι η δική μας ρίζα. Και τίποτα δεν είναι πιο αληθινό
και πιο αναλλοίωτο από τις ρίζες του κάθε ανθρώπου.
Και θέλω να το ζήσω κι΄ εγώ, όπως το έζησε
μια γυναίκα που μου έμοιαζε και είχε το όνομα
μου, μόνο που εκείνη ντύθηκε πελλόμασκα και
διασκέδαζε και χόρευε με τη ψυχή της 100 χρόνια πριν, στο ίδιο χωριό, στο ιδιο βουνό, στον
ίδιο δρόμο! Ραντεβού στην Κακοπετριά το Φεβρουάριο του ‘18!!!

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΤΡΟΟΔΟΣ

ΟΜΟΡΦΗ ΜΟΥ ΛΑΖΑΝΙΑ! Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ – Ο Άγιος Γεώργιος
Γράφει η Φρύνη Παπαδοπούλου,
Φωτογραφίες: Φρύνη Παπαδοπούλου

Το περίεργο μ’ αυτή την υπέρο-

χη μικρή Εκκλησούλλα μας, τον Άγ.
Γεώργιο, όταν άρχισα ν’ ασχολούμαι συστηματκά
γι’ αυτά τ’ αριστουργηματικά κατάλοιπα που κληρονομήσαμε, πουθενά δεν μπορούσα να εντοπίσω
την πραγματική Ιστορία της σε σχέση με τις πραγματικές της ρίζες. Απλά γιατί πουθενά δεν αναφερόταν η ύπαρξή της. Κι αν ήταν να προσδιορίσω το
«πουθενά» πρώτ’ απ’ όλα στα βιβλία του ΚΟΤ, Ελληνικά και Αγγλικά. Παραπονέθηκα σχετικά στον ΚΟΤ
και ρωτούσα γιατί, γιατί, χωρίς ποτέ να πάρω μια
συγκεκριμένη ικανοποιητική απάντηση.
Ούτε στις κατά καιρούς αναφορές για ξυλόγλυπτες
Εκκλησίες της Κύπρου καμία ένδειξη της ύπαρξής
της κι ας έχει στέγη ξυλόγλυπτη, και το αριστουργηματικό σκάλισμα στο ξύλινο γυναικονίτη, και όχι μόνο. Ταυτόχρονα μου ζητήθηκε από τον ΚΟΤ να δώσω
μια μικρή περιγραφή για το χωριό και την Εκκλησία
μας σε δυο ή τρεις γλώσσες, πράγμα που αμέσως
έγινε. Τρεις γλώσσες Ελληνικά-Αγγλικά-Γαλλικά για
την ιστοσελίδα του ΚΟΤ. Πολύ επικοδομητική κίνηση που βοήθησε τόσο το ίδιο το χωριό αλλά κυρίως
την Εκκλησία μας τον Άγ. Γεώργιο να γίνουν και τα
δύο γνωστά πέραν από τα Σύνορα της Κύπρου. Κι έτσι το καλοκαίρι του 2013 μάς εντόπισαν μέσ’ από
την Ιστοσελίδα του ΚΟΤ Πανεπιστημιακοί και άλλοι
Εκδρομείς από την Ισπανία και ήλθαν στη Λαζανιά
ειδικά γι’ αυτή τη μικρή Εκκλησούλλα μας τον Άγ.
Γεώργιο. Ο ξεναγός τους τούς είχε δύο ολόκληρες
ώρες μέσα στην Εκκλησία και τους μιλούσε σχετικά.
Όπως φαίνεται σχεδόν πάντα οι ξένοι ξέρουν πολύ
περισσότερα από μας για ό,τι μας αφορά, κι ακόμα
θάλεγα πως μας γνωρίζουν πολύ καλύτερα απ’ όσο
εμείς τους ίδιους τους εαυτούς μας. Όταν λοιπόν το
2012 άρχισε να δραστηριοποιείται το Σωματείο μας
«ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΑΖΑΝΙΑ» μετά και την πρώτη μας εκδήλωση στις 31
Μαΐου 2012 σε συνεργασία με το Δημαρχείο Στροβόλου, όπου μέσ’ από συνεντεύξεις άρχισα να δημοσιοποιώ και να προβάλλω το γεγονός της μυστικοπάθειας που περιέβαλλε τότε την Εκκλησία μας,
πήρα έν’ αναπάντεχο τηλεφώνημα στο σταθερό του
σπιτιού μας από κάποιο άγνωστο κύριο, που με παρακάλεσε ευγενικά να μείνει ανώνυμος, και επί λέξη μου είπε τα εξής:
- «Κυρία Φρύνη επειδή σε παρακολουθώ και συμμερίζομαι τις προσπάθειές σου για την Εκκλησία
του χωριού σας τον Άγ. Γεώργιο, θάθελα κάτι που
γνωρίζω σχετικά να σας το μεταφέρω.
- Είμαι έτοιμη ν’ ακούσω ψέλισα.
- Η Εκκλησία σας κ. Φρύνη μα δεν το βλέπεις; είναι
καθαρά Φλωρεντική Βενετσιάνικη. Μα δεν βλέπεις

τα χρώματα; Το ίδιο το τέμπλος, τις ζωγραφιές, το
εικονοστάσι, ένα λουλουδάτο φωτοστέφανο πάνω
από την εικόνα του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα.
- Καλέ μου κύριε μα και βέβαια είναι που τα βλέπω, ερευνώ και προσπαθώ να μάθω όσο γίνεται ….
Όχι μόνο δεν πρόλαβα ν’ ανταλλάξω κουβέντα μαζί
του, ούτε καν ευχαριστώ να πω για τις πληροφορίες
όσο κι αν δεν ήταν για μένα εξακριβωμένες….. και
το τηλέφωνο έκλεισε και με άφησε εμβρόντητη….
Απορημένη μ’ εκείνη την απορία που από παιδούλα
είχα όταν η γιαγιά η Αλεξάνδρα μ’ έφερνε στο χωριό
να «Λουτουρκηθούμε» από τον Παππού Παπάσαββα κάποιες Κυριακές κι εγώ της έλεγα «γιαγιά μα
τούτη η εκκλησία έννεν σαν τες δικές μας στο Βαρώσι»… Πραγματικά καμιά σχέση, ζωγραφικό έργο
τέχνης ο φυτικός διάκοσμος που στολίζει τη στέγη,
διάφορα φυτά που αναρριχούνται, το λουλουδένιο
φωτοστέφανο. Τρία πυθάρια φυτεμένα στη γη που
τώρα ο επισκέπτης μπορεί να δει – δυο πολυέλαιοι
ένας μεγάλος κι ένας πιο μικρός καμωμένοι όχι από
μέταλλο αλλά από σκέτο ντενεκέ στα χρώματα του
τέμπλους τουρκουάζ και φούξια. Ξύλινο αριστοργηματικό σκάλισμα ο γυναικονίτης της Εκκλησίας. Η
χρονολογία που αναφέρεται εξωτερικά πάνω από
τη ξύλινη είσοδο είναι 1855 και δέκα χρόνια αργότερα το 1865 το εικονοστάσι «εχρισόθην» από έναν
Ιερομόναχο με δικά του έξοδα, όπου ο επισκέπτης
συναντά την ακόλουθη επιγραφή:
ΕΧΡΙΣΟΘΗΝ ΔΙΕΞΟΔΩΝ
ΜΗΤΡΟΦΑΝΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ
ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΕΥΟΦΙΛΑΚΑ 1865
27 Απριλίου
ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. Ζ. ΕΓΡΑΨΕ
Αν η Λαζανιά σήμερα διαθέτει ένα μοναδικό σημείο
αναφοράς είναι η Εκκλησία μας ο Άγ. Γεώργιος που
και στο βιβλίο «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ» που περιλαμβάνει όλες τις εκκλησίες της Κύπρου Άγ. Γεώργιος, δυσκολεύεται
κανείς να εντοπίσει μια πολύ μικρή αναφορά στην
εκκλησία του χωριού μας. Ευτυχώς όμως που στο
βιβλίο «ΜΝΗΜΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΑΜΑΣΟΥ & ΟΡΕΙΝΗΣ – ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΞΩΚΛΗΣΙΑ» συμπεριλαμβάνεται
με την ακόλουθη λεπτομερή αναφορά: Στο σχεδόν
εγκατελελειμμένο γραφικό χωριό βρίσκεται ο ναός του Αγίου Γεωργίου, κτίσμα των αρχών του 19ου
αιώνα, πιθανόν στη θέση παλαιότερου ναού. Ανήκει στον τύπο της ξυλόστεγης βασιλικής μικρών διαστάσεων, τύπος που επιχωριάζει στην οροσειρά του
Τροόδους. Παρουσιάζει ορθογώνια κάτοψη και στο
ανατολικό πέρας προστίθεται ημικυκλική εσωτερικά και πεντάπλευρη εξωτερικά αψίδα. Ο ναός είναι
κατασκευασμένος από τοπικό λίθο, οπτόπλινθους
και ξύλο, ενώ μαλακός ασβεστόλιθος χρησιμοποιείται για τα πλείστα περιθυρώματα και περιγράμματα παραθύρων. Η αμφικλινής στέγη καλύπτεται εξωτερικά με αγκιστρωτά κεραμίδια, ενώ εσωτερικά
συγκρατείται με ξύλινη κατασκευή, η οποία φέρει
εγχάρακτο και ζωγραφικό διάκοσμο. Προσκυνητά-

ρι ανοίγεται στ’ αριστερά της δυτικής εισόδου,
ενώ ύπερθεν αυτής υπάρχει εντοιχισμένη μαρμάρινη πλάκα με σταυρό στο κέντρο και εγχάρακτη κεφαλαιογράμματη επιγραφή ανάμεσα
στις κεραίες και γύρω από τον σταυρό. Η επιγραφή αναφέρεται στην ανακαίνιση του ναού,
που πραγματοποιήθηκε το 1855. Δεύτερη γραπτή κεφαλαιογράμματη επιγραφή στο εσωτερικό του ναού, μας πληροφορεί ότι αυτός εγκαινιάστηκε «ΕΠΙ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΗ
ΙΖ΄ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΩΟΓ (1873)». Ο περίβολος του ναού χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα ως κοιμητηριακός χώρος. Ο ναός είναι κηρυγμένος αρχαίο
μνημείο. Πανηγυρίζει στις 23 Απριλίου. Αυτά τα
λίγα αλλά ταυτόχρονα πολύ σημαντικά για την
αναγνώριση της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου
Μεγαλομάρτυρα Λαζανιά, δίνοντας ταυτόχρονα ένα τέλος στις δικές μου απορίες και έρευνες, αφήνοντάς μου μια ηθική ικανοποίηση για ότι βγήκε
στην επιφάνεια ανάγλυφο, που αφορά την εκκλησία μας. Μέχρι και τον Ιούνιο του 2016 η Εκκλησία
μας Άγ. Γεώργιος Λαζανιά λειτουργούσε μόνο μια
φορά το μήνα. Από τον Ιούνιο 2016 και μετά έχουμε κάθε Κυριακή Λειτουργία με ένα Ρώσσο Ιερέα κι
αυτό πάλι με τη βοήθεια και τις ευλογίες του Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής Ησαΐα, τον οποίο
ευχαριστούμε θερμά για κάθε βοήθεια και συμπαράστασή του. Επίσης θα ήταν παράληψη να μην αναφερθούμε και στις άοκνες προσπάθειες του κ.
Δημήτρη Παπά Προέδρου της Εκκλησιαστικής Επιτροπής πάνω απ’ όλα για τη συντήρηση σε επιτρεπτά επίπεδα λειτουργήσιμα της Εκκλησίας, καθώς
και του ετήσιου πίνακα όταν λειτουργία είχαμε μόνο μια φορά τον μήνα με γιορτές ή μνημόσυνα. Θα

πρέπει τέλος να τονίσουμε ότι μέσα στη μοναχικότητα και μοναδικότητα της αποξένωσης που έτυχε
η Εκκλησία μας δια μέσου πολλών δεκαετιών και
μετά το τέλος του απελευθερωτικού μας αγώνα το
1959, αξιώθηκε και βαπτίσεις και τουλάχιστον τρεις
γάμους. Σήμερα εκτός από την Εκκλησία μας που είναι το πιο δυνατό σημείο αναφοράς που υπάρχει
στο χωριό, εξακολουθούμε τις προσπάθειές μας να
δημιουργήσουμε κατάλληλη υποδομή για να συμπεριληφθούμε σιγά σιγά μέσα στην Τουριστική διαδρομή, με τη βοήθεια αρχικά και καθοδήγηση από
την Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους (ΑΝΕΤ) στην οποίαν ανήκουμε, αλλά κυρίως κι από βοήθεια ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ίσως σύντομα μπορέσουμε
και υλοποιήσουμε στόχους που θα βοηθήσουν στην
ανάπτυξη όχι μόνο του χωριού ΛΑΖΑΝΙΑ αλλά και ολόκληρης της περιοχής.

Αναβίωση των Πασχαλινών Εθίμων στην Τεμπριά
Γράφει ο Μιχάλης Μπενάκης

Κ

ατ’ αρχάς, Τεμπριά;; «Πού βρίσκεται αυτό το χωριό;» θα αναρωτηθεί κανείς, καθώς το μικρό σε πληθυσμό αυτό χωριό περνάει συχνά απαρατήρητο όταν οι
επισκέπτες του Τροόδους απ’την πρωτεύουσα περνούν διαμέσου της κοιλάδας Σολέας. Αδικαιολόγητα, κατά πολλούς, καθότι το χωριό αυτό υπάρχει από τα χρόνια της
αρχαιότητας.
Το χωριό στην αρχαιότητα.
Κωνσταντινούπολη, 5ος αιώνας μ.Χ.: Γεννιέται και ζει κατα το δεύτερο μισό του αιώνα ο Στέφανος ο Βυζάντιος, που σύμφωνα
με τις επικρατέστερες εκδοχές ήταν καθηγητής στην Αυτοκρατορική Σχολή της πόλης.
Έγραψε το αρχαιότερο γεωγραφικό λεξικό,
με τίτλο «Τα Εθνικά», από το οποίο δυστυχώς μόνο μερικά αποσπάσματα σώζονται.
Μια επιτομή του έργου, γραμμένη από κάποιον Ερμόλαο, φρόντισε να διασωθεί ένα
μεγάλο μέρος από «Τα Εθνικά», παραλείποντας όμως μεγάλο όγκο πληροφοριών.
Μέσα από το βιβλίο «Στέφανος Περί Πόλεων» των Τομάς Ντε Πινέντο και Ιάκωβου
Γκρονόβιου βρίσκουμε το εξής απόσπασμα:

Το απόσπασμα μεταφράζεται ως «"Τέμβρος, μια Πόλη της Κύπρου, στην οποία ο
Θεός “Απόλλων Υλάτης” λατρευόταν». Απόλλων Υλάτης, που σημαίνει ο Απόλλωνας των Δασών, ήταν μια εκδοχή το Θεού
Απόλλωνα που λατρευόταν στην Κύπρο, τη
«Γη του Υλάτη» όπως την αναφέρει ο Λυκόφρων. Η παράδοση του χωριού έχει το όνομα Τεμβριά (ή Τεμπριά), να το λαμβάνει
από τον βασιλιά Τέμβρο, το βασίλειο του
οποίου πιστεύεται ήταν στο χώρο του χωριού.
Το πάσχα στο χωριό.
Εν έτη 2017, όπως είναι αναμενόμενο, ο εκμοντερνισμός και εκσυγχρονισμός της Κυπριακής υπαίθρου έχει ένα μεγάλο αντίκτυπο στη διατήρηση των ηθών και των
εθίμων. Οι παραδόσεις φθείρονται διαμέ-

σου των αιώνων, χάνοντας κάποια στοιχεία,
προσθέτοντας κάποια άλλα, δημιουργώντας μια κλιμακωτή αλληλουχία απ’το παρελθόν στο μέλλον. Σε ολόκληρη την Κύπρο
βλέπουμε κάποια έθιμα να διατηρούνται,
κάποια άλλα να αλλοιώνονται, και κάποια
να χάνονται τελείως. Ευτυχώς ακόμη βλέπουμε χωριάτικα ψωμιά και φλαούνες, βάψιμο και τσούγκρισμα αυγών. Στολίζουμε
και γυροφέρνουμε τον Επιτάφιο την Μεγάλη Παρασκευή και ζεστενόμαστε στις φλόγες της Λαμπρατζιάς το Μεγάλο Σάββατο.
Τρώμε την παραδοσιακή σούπα αυγολέμονη μετά τον "καλόν λλό" και σαν μετεξέλιξη η νεολαία προσθέσε και ένα τραπέζι με
σούβλες στο προαύλιο της Εκκλησίας γύρω
απ’τη φωτιά. Την Κυριακή και την Δευτέρα
του Πάσχα, το Κέντρο Νεότητας Τεμπριάς
σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο
διοργανώνει πασχαλινά παιχνίδια στην κε-

ντρική πλατεία του χωριού. Μία πληθώρα
από παραδοσιακά και μή παιχνίδια όπως
ζίζιρος, μυλωνάς και μυλώνισσα, κάμηλος,
τρεις ελλιές, φούρνος, σχοινί, τι κάνει ο κύριος στη κυρία, μαντήλι, καρφί, μιτσοκαμμητό, τράβηγμα σχοινιού, σακουλοδρομίες,αυγοδρομίες, αυγομαχίες, κτλ. φέρνουν
τη νεολαία ένα βήμα πιο κοντά στους μεγαλύτερους. Γέροι και νέοι, έφηβοι και παιδία, δημιουργούν ένα ωραίο κλίμα στο χωριό, του οποίου τα πασχαλινές παραδόσεις
αποτελούν πόλο έλξης τα τελευταία χρόνια
για πολλούς. Καλό Πάσχα σε όλους, ραντεβού στην Τεμπριά για ζίζιρο τζιε κάμηλο.
Trooding Mountain Spirit
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Συμμετέχουμε!
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ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Εκπαιδευτικός,
Επιστημονικός και
Πολιτιστικός Οργανισμός
των Ηνωμένων Εθνών

Τρόοδος
Παγκόσμιο
Γεωπάρκο
ΟΥΝΕΣΚΟ

Διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα: "Φωτογραφίζω τους Γεώτοπους
του Γεωπάρκου Τροόδους"
Στα πλαίσια του φωτογραφικού αυτού διαγωνισμού σκοπός μας είναι να ενημερωθεί το κοινό και να γνωρίσει του γεώτοπους του Γεωπάρκου μας, το οποίο είναι μέγιστης σημασίας
και μοναδικό ανα το παγκόσμιο λόγω της ιδιαίτερης γεωλογικής
του σημασίας αλλά και για την χλωρίδα, πανίδα και την πολιτιστική του κληρονομιά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με το Γεωπάρκο Τροόδους αποταθείτε στην ιστοσελίδα: http://
www.troodos-geo.org/
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανεβάσουν τη φωτογραφία τους
στη σελίδα του Γεωπάρκου Τροόδους Troodos Unesco Global
Geopark στο facebook μέχρι τις 21 Απριλίου 2017 συνοδευόμενη με το hashtag #troodos_geoparkphotocontest.
Οι 50 φωτογραφίες που θα αποσπάσουν τα περισσότερα likes
θα παρατεθούν σε πενταμελή επιτροπή η οποία θα απαρτίζεται από τους :
1. Ευθύμιο Τσιολάκη-Γεωεπιστήμονα του Γεωπάρκου
2. Κλέλια Βασιλείου- Διευθύντρια της Αναπτυξιακής Εταιρείας
Τροόδους
3. Μάνο Μανώλη - Φωτογράφο Συνεργάτη του Γεωπάρκου
4. Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου - Λειτουργό της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Τροόδους
5. Χάρη Νικολάου - Ερευνητής Άγριας Ζωής
Οι φωτογραφίες που τελικά θα επιλεγούν θα συμπεριληφθούν
σε ψηφιακό λεύκωμα το οποίο θα προβάλλεται από όλους τους
διαδικτυακούς χώρους και μέσα του Γεωπάρκου, τόσο στο Ευρωπαικό όσο και στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO.
Οι συμμετέχοντες με τις 3 πρώτες καλύτερες φωτογραφίες θα
νικήσουν πλούσια δώρα από διάφορες επιχειρήσεις του Γεωπάρκου Τροόδους όπως:
- μια μονοήμερη διαμονή για 2 άτομα στο ξενοδοχείο Troodos
Hotel στην πλατεία Τροόδους,
- μια μονοήμερη διαμονή στο Livadia Hotel στην Κυπερούντα,
- αναρρίχηση για 2 άτομα στο Adventure Mountain Park στην
Κυπερούντα, καθώς και άλλα πολλά όμορφα δώρα.
Οι καλύτερες φωτογραφίες του διαγωνισμού μαζί με τις 3 πρώτες, θα παρουσιαστούν σε έκθεση φωτογραφίας για το Γεωπάρκο Τροόδους τον Μάιο 2017 στα πλαίσια του European Geopark
Week.

Are you in?
#trooding
#troodos_geopark
ÅÜí åðéèõìåßôå íá îåöýãåôå ãéá ëßãï áðü ôç æÝóôç êáé íá ÷áëáñþóåôå óôïí äñïóåñü áÝñá ôïõ âïõíßóéïõ ôïðßïõ, äåí Ý÷åôå ðáñÜ íá
ìåßíåôå óôï îåíïäï÷åßï ËåéâáäéÜ, ôï ïðïßï âñßóêåôáé óôçí êáñäéÜ ôçò ïñïóåéñÜò ôïõ Ôñïüäïõò, óôçí êåíôñéêÞ Êýðñï. Åäþ, ôï êáèáñü
êáé öñÝóêï áåñÜêé èá óáò áíáæùïãïíÞóåé. Ëüãù ôçò éäáíéêÞò ôïõ ôïðïèåóßáò, ôï îåíïäï÷åßï ËåéâáäéÜ óáò äßíåé ôçí åõêáéñßá íá
åðéóêåöèåßôå ïñéóìÝíá áðü ôá ðéï åíôõðùóéáêÜ ôïðßá ôïõ íçóéïý êáèþò êáé ðçãÝò êáé ñõÜêéá ìå êñõóôÜëëéíï íåñü.
Ôï îåíïäï÷åßï ËåéâáäéÜ åßíáé Ýíá óýã÷ñïíï îåíïäï÷åßïõ áëðéêïý óôõë êáé âñßóêåôáé óå Ýíá ëüöï ðÜíù áðü ôï ðáñáäïóéáêü ÷ùñéü
Êõðåñïýíôá.
Óôï îåíïäï÷åßï ìáò ìðïñåßôå íá åðéëÝîåôå íá ÷áëáñþóåôå äßðëá óôçí ðéóßíá Þ íá äåéðíÞóåôå óôï Üíåôï åóôéáôüñéü ìáò.
Åßíáé óßãïõñï üôé ïé êáëåóìÝíïé èá äéáðéóôþóïõí üôé ïé ðáëéÝò ïéêïãåíåéáêÝò ðáñáäüóåéò öéëïîåíßáò, ôá õøçëÜ ðñüôõðá öñïíôßäáò
åðéóêåðôþí, ç êáèáñéüôçôá êáèþò êáé ôï êáëü öáãçôü êáé ç åõãåíéêÞ åîõðçñÝôçóç åîáêïëïõèïýí íá ðáñáìÝíïõí óôïé÷åßá ôá ïðïßá
÷áñáêôçñßæïõí ôï îåíïäï÷åßï ìáò.

Μάθατε το #trooding και το #troodos_geopark ή ακόμα;
Βάλτε το hastag στις αναρτήσεις σας για το Τρόοδος
για να μεγαλώσει η ομάδα μας!

Livadia Hotel Kyperounta Tel: 00357 25532929, Fax: 00357 25532014, Web: livadiahotelcyprus.com
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
Το Erasmus+ και το
έργο NARA στο πλευρό των νέων γεωργών
και όχι μόνο…

Γράφει η Κατερίνα Καδένα

Δωρεάν

κατάρτιση νέων γεωργών προσφέρει το
πρόγραμμα Erasmus+ και η κοινοπραξία
του ευρωπαϊκού έργου Nara. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα e-learning του έργου Nara
βρίσκεται σε εξέλιξη και στοχεύει να ενισχύσει και να αναβαθμίσει τις δεξιότητες των
νέων γεωργών της Κύπρου. Το έργο αφορά
στην κατάρτιση στη γεωργία και στις μετασυλλεκτικές τεχνικές φρούτων και λαχανικών μέσω βέλτιστων αειφόρων πρακτικών
το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ERASMUS+, της Ισπανίας, της Σικελίας και του Λουξεμβούργου.
Το εκπαιδευτικό έργο εκπονήθηκε από την
συμβουλευτική εταιρεία Marketmentoro σε
συνεργασία με το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών PCTAD της Ισπανίας, το Ινστιτούτο
LIST του Λουξεμβούργου, το Πανεπιστήμιο
της Κατάνια, στο πλαίσιο της υλοποίησης
του Ευρωπαϊκού έργου NARA: «Κατάρτιση
στη γεωργία και στις μετασυλλεκτικές τεχνικές φρούτων και λαχανικών μέσω βέλτιστων
αειφόρων πρακτικών», το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ERASMUS+.
H εφαρμογή απευθύνεται σε νέους αγρότες από όλη τη χώρα, σε τοπικές και εθνικές
υπηρεσίες, οργανισμούς και γεωργικές επιχειρήσεις, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν
μέρος και να επωφεληθούν από τη δωρεάν
εκπαίδευση που παρέχεται στους τομείς της
ασφάλειας τροφίμων, των εφαρμογών μετά
τη συγκομιδή, της εμπορευματοποίησης και
εφοδιαστικής αλυσίδας, του εδάφους, του
νερού και των παραπροϊόντων, της συσκευασίας και επιχειρηματικής αξιοποίησης, της
εκμετάλλευσης και της εξωστρέφειας.
Οι αιτήσεις αφορούν οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με την γεωργία. Δεν
υπάρχει ελάχιστο κριτήριο, καθώς επίσης
ούτε και κόστος για την παρακολούθηση
του προγράμματος. Η εκπαίδευση γίνεται εξ
αποστάσεως, επειδή όπως λέει και το σλόγκαν του προγράμματος «ο χρόνος είναι πολύτιμος όταν η καλλιέργεια απαιτεί την παρουσία μας!». Εάν είστε νέος γεωργός, αν
θέλετε να ξεκινήσετε μια γεωργική δραστηριότητα, εάν εξάγετε ή τυποποιείτε φρούτα και λαχανικά τότε σίγουρα η πλατφόρμα
μας θα σας προσφέρει πολλά και χρήσιμα.
Ο σύνδεσμος της δωρεάν πλατφόρμας είναι:
www.training.naraproject.eu.
Οι αιτήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει, αλλά αυτό δεν εμποδίζει το κοινό να εγγραφεί αφού
η γνώση προσφέρεται διαδικτυακά. Το πρόγραμμα αποτελείται από έξι θεματικές ενότητες και για κάθε μία πραγματοποιείται
ένα διαγώνισμα, από το οποίο ο εκπαιδευόμενος πρέπει να λάβει βαθμολογία τουλάχιστον 70/100 για να μπορέσει να συνεχίσει
την παρακολούθηση των μαθημάτων. Στο
τέλος, ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Όσον αφορά το εταιρικό σχήμα, η Ισπανία
ειδικεύεται στην ασφάλεια τροφίμων στη
συσκευασία, η Ιταλία στο έδαφος, το Λουξεμβούργο στις μεταφορές, και η Κύπρος σε
θέματα επιχειρηματικότητας και εμπορικής
αξιοποίησης. Έτσι δημιουργήθηκε το NARA
με όραμα να βοηθήσει όσους περισσότερους νέους αγρότες γίνεται! Το πρόγραμμα
χρηματοδοτήθηκε από το Erasmus + και την
ΕΕ.
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Σχέδιο ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής Τροόδους
Γράφει ο Γιώργος Παναγιώτου

Πραγματοποιήθηκε,

επιτέλους, τις τελευταίες μέρες, η παρουσίαση του ΣΑΤΕΠΤ ( Σχέδιο Ανάπτυξης της
Ευρύτερης Περιοχής Τροόδους ) από τη Γενική
Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης στην αίθουσα εκδηλώσεων του Υπουργείου Οικονομικών από τη Διευθύντρια Συντονισμού κ. Χρύσω Μιχαήλ. Ήταν μια
περιληπτική παρουσίαση τριών και πλέον ωρών
μιας αναλυτικής και ουσιαστικής μελέτης 350
σελίδων. Μια σημαντική, λεπτομερής εργασία
με ανάλυση 6 αξόνων προτεραιότητας. Η μελέτη
έγινε με όρους εντολής και σχετικές αποφάσεις
του Υπουργικού Συμβουλίου.
Θα καταπιαστώ με τα έξι κατά τη γνώμη μου βασικότερα θέματα από τα πολλά, που ανέδειξε η
μελέτη και που, αν εφαρμοστούν το γρηγορότερο, η περιοχή Τροόδους θα αρχίσει να ανακάμπτει. Είναι κρίμα, που κοινότητες είχαν πριν
πολλά χρόνια τριτάξια και διτάξια Σχολεία με 60
μέχρι και 100 μαθητές, τώρα να μην έχουν ούτε και ένα μαθητή στα συμπλεγματοποιημένα
σχολεία. Τραγικότερα είναι ακόμα τα πράγματα
στον πληθυσμό. Να αναφέρω μόνο μερικά παραδείγματα από Κοινότητες της Επαρχίας Λεμεσού.
Σύμφωνα, λοιπόν, με την τελευταία απογραφή του 2011, η Ποταμίτισσα είχε 62 κατοίκους,
ο Κάτω Μύλος 50, οι Τρεις Ελιές 25, τα Καμινάρια 44, ο Παλιόμυλος 20, η Ποταμιού 36, η Κουκά 22 και πολλές άλλες κοινότητες κάτω από
100 κατοίκους. Ο καθένας καταλαβαίνει, πού οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια. Τώρα τα
πράγματα είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση.
Σε μεγάλες ακόμα Κοινότητες ο πληθυσμός μειώνεται με γοργό ρυθμό. Πολλοί θάνατοι, λόγω
γήρανσης του πληθυσμού και μαζική φυγή των
νέων προς τις πόλεις. Τα τελευταία χρόνια κτίστηκαν στην περιοχή για μόνιμη κατοίκηση μόνο δυο κατοικίες.

1. Πρώτο μέλημα της κυβέρνησης, της όποιας
κυβέρνησης, πρέπει να είναι η βελτίωση του Οδικού Δικτύου του Τροόδους προς τις δυο πλησιέστερες πόλεις. Ενθαρρυντικό το γεγονός, πως
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπεσχέθη στη Συντονιστική Επιτροπή Τροόδους, που πρόσφατα
τον επισκέφθηκε, πως ο δρόμος Λεμεσού – Σαϊττά θα αρχίσει την 1.1.2018, με την αποπεράτωση
της Α’ φάσης μέχρι την Παλώδια. Χωρίς ένα καλό, άνετο οδικό δίκτυο, κανένας εργαζόμενος από τις Κοινότητες του Τροόδους, που θα εργάζεται στις πόλεις, θα μένει στην ύπαιθρο.
2. Δεύτερος άξονας επιβίωσης η επιδότηση των
μόνιμων κατοίκων των ορεινών περιοχών. Φέτος, που ο χειμώνας ήταν και παρατεταμένος και
πιο παγερός, φάνηκε η χρησιμότητα του μέτρου
αυτού. Είναι δικαιολογημένο η χορηγία να δίνεται κλιμακωτά με βασικά κριτήρια την απόσταση μιας κοινότητας από την πλησιέστερη πόλη
και το υψόμετρό της. Δυστυχώς οι κάτοικοι των
ψηλών Κοινοτήτων, ιδιαίτερα πάνω από 1000
μέτρα, δεν θα μπορούν να επιβιώνουν. Ομολογώ πως φέτος αρκετοί υπερήλικες, συνταξιούχοι
κατέβηκαν αρκετό χρόνο στις πόλεις κοντά στα
παιδιά τους για να γλυτώσουν τα συνολικά έξοδα και τις ταλαιπωρίες από το χιόνι και το ανυπόφορο ψύχος. Ένα επίδομα, που δινόταν μέχρι το
2011, σταμάτησε, λόγω της οικονομικής κρίσης.
Στην Ελλάδα ένα από τα επιδόματα, αυτό της
Θέρμανσης, εξακολουθεί να παρέχεται σε υψομετρικές κοινότητες. Ένα δίκαιο αίτημα, που θα
παλέψουμε να το πάρουμε φέτος, πριν τις προεδρικές εκλογές.

3. Εξίσου σημαντικό, αν όχι και το σημαντικότερο
είναι η επαναφορά του στεγαστικού σχεδίου για
απόκτηση μόνιμης κατοικίας από νέους. Χωρίς
μόνιμη διαβίωση νέων με μαθηματική ακρίβεια
όλες οι Κοινότητες θα σβήσουν από το χάρτη. Ένα μέτρο, που έπρεπε να δοθεί χθες. Εγκρίθηκε
στη συνάντηση με τον Πρόεδρο και απομένουν
οι λεπτομέρειες. Εμείς λέμε πρέπει να είναι γενναιόδωρο και ελκυστικό, για να προβληματίσει
τους νέους μας να παραμείνουν. Είναι αμφίβολο αν στην περιοχή μας τα τελευταία χρόνια κτίστηκαν από νέους κατοικίες για μόνιμη διαμονή.

4. Σημαντικότατος άξονας, η παροχή φορολογικών ελαφρύνσεων σε επιχειρήσεις. Ένας τρόπος
για δημιουργία έξυπνων καινοτόμων επιχειρήσεων για δημιουργία θέσεων εργασίας. Υπάρχουν πολλές προτάσεις. Οι ειδικοί θα τις κρίνουν. Χωρίς θέσεις εργασίας στην περιοχή είναι
σαν να είμαστε ένας τόπος έρημος, χωρίς παραγωγή, που δεν αξίζει και πρέπει να εγκαταλειφθεί. Να θυμίσω όμως ότι η έκταση του Τροόδους καλύπτει το 1/3 της συνολικής έκτασης της
Κύπρου. Χωρίς, λοιπόν, ζωή σ’ αυτές, ο καθένας
αντιλαμβάνεται τις αρνητικές συνέπειες για όλη την Κύπρο.
5. Πέμπτος άξονας προτεραιότητας η ριζική αναβάθμιση του Νοσοκομείου Κυπερούντας / Τροόδους. Αναβάθμιση κτιριακή, μα προπάντων σε
ανθρώπινο δυναμικό. Στελέχωση σωστή σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. Υπάρχουν
αλλεπάλληλες υποσχέσεις, εξαγγελίες αλλά χάνονται μέσα στις χρονοβόρες διαδικασίες ή/και
ξεχνιούνται την επαύριο των όποιων εκλογών.
6. Η ταχεία επίσης ανάπτυξη του χιονοδρομικού
κέντρου στο Τροόδους θα φέρει πολύ ευεργετικά αποτελέσματα στις γύρω Κοινότητες. Το ζήσαμε όλες οι γειτονικές κοινότητες της περιοχής
φέτος, που η χιονόπτωση ήταν μεγάλης διάρκειας. Η κίνηση στους χώρους αναψυχής ήταν σημαντική.
Υπάρχουν πολλά ακόμα, που πρέπει να δούμε.
Όπως αναβάθμιση ποιότητας ζωής, δημιουργία
βασικών υπηρεσιών και υποδομών, μεταφορών,
παιδεία, ψυχαγωγία. Δημιουργία ενιαίας διοικητικής οντότητας με ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, εφαρμογών έξυπνης εξειδίκευσης σε ένα
τόσο ευνοϊκό περιβάλλον και άλλα πολλά. Κατάργηση της Δήλωσης Πολιτικής, που μηδενίζει
τις αξίες των αγροτικών ζωνών, με πολλαπλά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Η περιοχή
έχει τις δυνατότητες, έχει τις δυνάμεις, τις λείπουν δυνατά πόδια για να περπατήσει τον δρόμο τον ανηφορικό. Κυβέρνηση και βουλή οφείλουν να τις τα παρέχουν.

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθηκαν δύο αγώνες του Παγκύπριου
Χιονοδρομικού Πρωταθλήματος Χιονοδρομιών
Κείμενο & Φωτογραφία: Cyprus Ski
Federation & Club

Την Τετάρτη 22/2/2017 στο πανοραμικό
κάτασπρο Τρόοδος πραγματοποιήθηκαν
με μεγάλη επιτυχία οι 2 αγώνες
του
Παγκύπριου
Χιονοδρομικού
Πρωταθλήματος.
Τους
αγώνες
διοργάνωσαν οι Χιονοδρομικοί Όμιλοι
Τροόδους και Λεμεσού πάντοτε κάτω από
την αιγίδα της Ομοσπονδία Χιονοδρόμων
Κύπρου. Στους αγώνες συμμετείχαν 40
αθλητές από τους 5 Χιονοδρομικούς
Ομίλους. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν
2 αγώνες Τεχνικής Κατάβασης για τις
κατηγορίες Άνδρες / Γυναίκες-Νέους
Νεανίδες- U16 Boys & Girls, U14 Boys &
Girls. Αναλυτικά τα αποτελέσματα των
αγώνων με τον πρώτο αθλητή της κάθε
κατηγορίας έχουν ως εξής:
Αγώνες Τεχνικής Κατάβασης Race 1
Κατηγορία Γυναικών: Πιερή Ανδριάνα,
X.Ο.Λευκωσίας
Κατηγορία Ανδρών:Μιχαήλ Ανδρέας
Χ.Ο.Τροόδους
Κατηγορία Νεανίδων: Πιερή Ανδριάνα
Χ.Ο.Λευκωσίας
Κατηγορία Νέων: Μιχαήλ Ανδρέας, Χ.Ο.
Τροόδους
Κατηγορία U16 Girls: Πισσαρίδου Σταύρη,
Χ.Ο.Αμμοχώστου
Κατηγορία U16 Boys: Πηλαβάκης Στέφανος
Χ.Ο. Τροόδους
Κατηγορία U14 Girls: Αρμένη Θάλεια
Χ.Ο.Λεμεσού
Κατηγορία U14 Boys: Μαρκίδης Ηλίας
Χ.Ο.Λευκωσίας

Αγώνες Τεχνικής Κατάβασης Race 2
Κατηγορία Γυναικών: Χαλκούση Αλίκη
Χ.Ο.Λευκωσίας
Κατηγορία Ανδρών: Μιχαήλ Ανδρέας Χ.Ο.
Τροόδους
Κατηγορία Νεανίδων: Χαλκούση Αλίκη
Χ.Ο.Λευκωσίας
Κατηγορία Νέων: Μιχαήλ Ανδρέας Χ.Ο.
Τροόδους
Κατηγορία U16 Girls: Επιφανίου Γεωργία
Χ.Ο.Αμμοχώστου

Κατηγορία U16 Boys: Πηλαβάκης Στέφανος
Χ.Ο. Τροόδους
Κατηγορία U14 Girls: Λοΐζίδου Φλωρεντία
Χ.Ο.Λεμεσού
Κατηγορία U14 Boys: Ιωαννίδης Θεόδωρος
Χ.Ο.Λευκωσίας

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΡΟΟΔΟΣ
Τί ψήνεται φέτος το Πάσχα στο βουνό;
Έθιμα του Πάσχα στον
Αγρό

γεία θα προσφέρονται δωρεάν πρωινό και
άλλα παραδοσιακά εδέσματα, όπως φλαούνες και κόκκινα αυγά, από το Χριστιανικό
Σύνδεσμο Γυναικών Μηλικουρίου. Ακολουθούν και πάλι παραδοσιακά παιχνίδια στο
κέντρο του χωριού.
Τρίτη του Πάσχα: Τα παραδοσιακά παιχνίδια
θα διαρκέσουν μέχρι και την Τρίτη του Πάσχα. Το πλούσιο σε ιστορία και παραδόσεις
Μηλικούρι, είναι ένα από τα πιο γραφικά χωριά, κτισμένο στην ορεινή περιοχή του Τροόδους, σε υψόμετρο 800 περίπου μέτρων. Είναι η πιο κοντινή κοινότητα στο Μοναστήρι
της Παναγίας του Κύκκου και ανήκει διοικητικά στην επαρχία Λευκωσίας και γεωγραφικά
στην περιοχή Μαραθάσας. Οι δε εκδηλώσεις
που διοργανώνει για το Πάσχα είναι η καλύτερη ευκαιρία να το επισκεφτούμε και φυσικά να το γνωρίσουμε!

Γράφει το Κέντρο Νεότητας Αγρού

Α

ν θα βρίσκεσαι στον Αγρό για τις
διακοπές του Πάσχα τότε πρέπει σίγουρα να
συμμετέχεις σε δύο πολύ ξεχωριστά έθιμα
στον «Εσπερινό της Αγάπης» και στην Περιφορά των εικόνων, γνωστό ως τον «Γύρο της
Παναγίας».
Εσπερινός της Αγάπης: Την Κυριακή του Πάσχα, γύρω στις 11 το πρωί γίνεται στην εκκλησία του χωριού ο "Εσπερινός της Αγάπης".
Κατά τη διάρκεια του Εσπερινού διαβάζεται το Ευαγγέλιο της ημέρας στις διάφορες
γλώσσες. Σε κάθε στάση του Ευαγγελίου κτυπά χαρμόσυνα το σήμαντρο, ενώ στο τέλος
οι πιστοί κτυπούν ελαφρά και τα στασίδια
και ένας μεγάλος μπρούντζινος δίσκος περιστρέφεται στο κέντρο του ναού δημιουργώντας εκκωφαντικό θόρυβο. Όλα αυτά τα τελετουργικά είναι ένας τρόπος να εκφρασθεί
η χαρά της Αναστάσεως. Στο τέλος του Εσπερινού γίνεται λιτανεία γύρω από το ναό. Όταν τελειώσει η λιτανεία εναποτίθεται η εικόνα της Αναστάσεως σε ειδική "καρέκλα"
και προσκυνούν οι πιστοί. Όταν προσκυνήσουν κάνουν σειρά και εύχονται ο καθένας στον προηγούμενο το "Χριστός Ανέστη"
παίρνοντας την απάντηση "Αληθώς Ανέστη".
Ο καθένας που εύχεται δεν φεύγει, αλλά στέκεται στο τέλος της σειράς για να του ευχηθούν οι επόμενοι. Έτσι η σειρά μεγαλώνει και
σχηματίζεται ένας κύκλος που γεμίζει την αυλή της Εκκλησίας. Το ίδιο γίνεται την επομένη μέρα στον Ιερό Ναό Προδρόμου. Το έθιμο
αυτό επαναλαμβάνεται όλες τις Κυριακές και
τις γιορτές μέχρι να περάσουν 40 μέρες από
την Ανάσταση του Χριστού.
Η Περιφορά των Εικόνων- ο Γύρος της Παναγίας: Είναι ένα αρχαιότατο έθιμο που ανάγεται στα χρόνια της εικονομαχίας. Την Κυριακή της Ορθοδοξίας γίνεται σε όλους τους
ναούς περιφορά των εικόνων για τη νίκη της
Ορθοδοξίας κατά της αιρέσεως των εικονομάχων. Στον Αγρό, η λιτανεία αυτή επαναλαμβάνεται την Τρίτη της Λαμπρής και πολλοί χωριανοί και απόδημοι συμμετέχουν
στον «Γυρό της Παναγίας». Όλοι οι χωριανοί
βρίσκονται πριν τις 5 το πρωί στη μεγάλη εκκλησία της Παναγίας. Αρχίζει η λιτανεία στις
5 το πρωί όπου θα γυρίσουν όλο το χωριό,
μια διαδρομή 10 χιλιομέτρων.Το έθιμο αρχίζει μόλις χαράξει το φως και μια πομπή ξεκινά από την Εκκλησία της Παναγίας και λίγο
αργότερα δεύτερη πομπή από την Εκκλησία
του Προδρόμου. Μπροστά πηγαίνει το σήμαντρο. Δύο άνδρες κρατάνε ένα μεγάλο σήμαντρο σιδερένιο στους ώμους και ένας τρίτος
άνδρας με ένα σφυρί κτυπά το σήμαντρο. Ακολουθούν τα εξαπτέρυγα, οι εικόνες, οι ιερείς, οι ψάλτες και ο λαός. Όλο το χωριό στη
μεγάλη λιτανεία, η οποία θα φτάσει στα γύρω του χωριού περιβόλια, τις εκκλησίες καθώς και σε κάθε γειτονιά. Η πομπή σταματά
σε κάθε γειτονιά για να μνημονεύσουν οι ιερείς, ζώντες και κεκοιμημένους. Στους ιερείς
δίνουν μόνο τα ονόματα των κεκοιμημένων,
γιατί τους ζώντες τους γνωρίζουν. Στην κάθε γειτονιά καθώς και στις εκκλησίες θα γίνει δέηση αφού προηγουμένως προσφερθεί στον ιερέα καπνιστήρι, ελιά και μερρέχα
με ροδόσταγμα. Σε κάποια σπίτια δεν λείπουν και τα κεράσματα από αυγά κόκκινα,
φλαούνες και ζιβανία. Επικεφαλής της πρώτης πομπής που μεταφέρεται είναι η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας της Αγριώτισσας και επικεφαλής της δεύτερης η εικόνα
του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού. Οι δύο
πομπές συναντιούνται, ενώνονται και συνεχίζουν ως μια πομπή που συνεχώς τα μέλη
της αυξάνουν καθώς περνά από τα διάφορα
σημεία του Αγρού.Θα επιστρέψουν στη με-

Για την καλύτερη οργάνωση των εξορμήσεων μας, παρακαλούμε όπως δηλώσετε εγκαίρως τη συμμετοχή σας μέχρι την Μεγάλη Πέμπτη. Όσοι επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα
99 620068 και 99 478830.

γάλη εκκλησία της Παναγίας όπου θα συνεχιστεί η ακολουθία της Θείας Λειτουργίας. Όλη η κοινότητα «επί το αυτό», γύρω «από το
έν ούτινος έστι χρεία». Η πορεία της πομπής
είναι από τα παλιά χρόνια καθορισμένη. Επίσης είναι καθορισμένα τα σημεία όπου θα
σταματήσει η πομπή για να γίνει παράκληση. Κατά τη διάρκεια της πομπής οι καμπάνες των δύο Εκκλησιών ηχούν χαρμόσυνα καθώς και το σήμαντρο που προπορεύεται της
πομπής καθ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Πασχαλινά Παιχνίδια
Την Κυριακή του Πάσχα η ώρα 3.30 μ.μ θα διοργανωθούν από το Κέντρο Νεότητας Αγρού
παραδοσιακά Πασχαλινά παιχνίδια στο γήπεδο του Απεητείου Γυμνασίου Αγρού. Μερικά από αυτά είναι: Σακκουλοδρομίες, Αυγοδρομίες, Λιγκρι, Συτζιά, Σχοινί, και άλλα. Η
βράβευση των παιχνιδιών γίνεται στο Οίκημα του Κέντρου Νεότητας Αγρού ενώ διεξάγεται τόμπολα.

Το χωριό Μηλικούρι
γιορτάζει το Πάσχα, αναβιώνοντας παλαιά ήθη και έθιμα.
Γράφει το Κοινοτικό Συμβούλιο Μηλικουρίου

Τ

ο Κοινοτικό Συμβούλιο Μηλικουρίου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Αποδήμων και το Χριστιανικό Σύνδεσμο Γυναικών
Μηλικουρίου, μας καλούν να αναβιώσουμε τα ήθη και έθιμα του Πάσχα. Οι πασχαλινές εκδηλώσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο κέντρο του χωριού, ξεκινούν από
την Μεγάλη Παρασκευή και διαρκούν μέχρι
και την Τρίτη του Πάσχα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Μεγάλη Παρασκευή: πρωινός στολισμός επιταφίου. Ακολουθεί περπάτημα στο μονοπάτι μελέτης της φύσης «Καττούθκια» στις
11:00.
Μεγάλο Σάββατο: περπάτημα στο Αγίασμα
της Παναγίας, στις 11:00. Ακολουθεί το καθιερωμένο άναμμα της «Λαμπρατζιάς», στο
προαύλιο της εκκλησίας.
Κυριακή του Πάσχα: Την Κυριακή του Πάσχα
καλούμαστε όλοι στο κέντρο του χωριού για
να χορέψουμε και να παίξουμε παραδοσιακά
παιχνίδια, για μικρούς και μεγάλους, όπως
μαντήλι, ζίζιρο, συτζιά, αππίησεν ο κάμηλος, γερμανικό, σχοινάκι, δοιτζίμιν κ.ά. Ακολουθούν διαγωνισμοί σακουλοδρομιών και
αυγοδρομιών, καθώς και διαγωνισμός ποδοσφαίρου (Πέναλτι) για τους μικρούς μας
φίλους, όπου θα απονεμηθούν βραβεία. Ώρα έναρξης: 14:30.
Δευτέρα του Πάσχα: Μετά την Θεία ΛειτουρTrooding Mountain Spirit
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