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Γράφει η Κλέλια Βασιλείου

 Ερώτημα που με ταλανίζει από μω-
ρό. Προσπαθούσα πάντα να είμαι καλή. Και 
κατέληγα σχεδόν πάντα να είμαι σωστή. Για-
τί δεν μπορείς να είσαι καλός αν δεν είσαι σω-
στός. Γιατί το καλός χωρίς να είσαι σωστός ε-
μπεριέχει και ολίγον τι υποκρισία. Και έλλειψη 
σεβασμού στον εαυτό σου. Και στους άλλους.

Στο θέμα μας : Πριν 8 χρόνια, ξεκινήσαμε δειλά, 
την απόπειρα διαχείρισης του Τροόδους. Του ο-
ρεινού όγκου δηλαδή, ο οποίος όπως γνωρίζου-
με όλοι σήμερα, αποτελείται από πολλά πολλά 
χωριά. Και δεν είναι μόνο η Πλατεία όπως νομί-
ζαμε τότε. Και που προφανώς δεν έχει μόνο χιό-
νια 2-3 μήνες τον χειμώνα. Όπως νομίζαμε τότε. 

Αντικείμενο πρώτο: Περιοχή χωρισμένη σε δύο 
Επαρχιακές Διοικήσεις. Δύο διαφορετικοί α-
ναπτυξιακοί μηχανισμοί. Αντικείμενο δεύτε-
ρο: Εντοπισμός των κοινών στοιχείων και χαρα-
κτηριστικών. (Εδώ σε θέλω κάβουρα…) 10/10 
εκκλησιαστικά μνημεία της UNESCO, γαστρονο-
μία, γεωργικές καλλιέργειες, αθλητικές δραστη-
ριότητες, μεταλλεία, γαλαρίες, πλούσια χλω-
ρίδα, σπουδαία πανίδα, Εθνικό Δασικό Πάρκο, 
Δάσος Αδελφοί, Μαδαρή, Μοναστήρια, Εστι-
ατόρια, Ξενοδοχεία, Αγροτουριστικά καταλύ-
ματα, έργα υποδομών, Λαογραφικά Μουσεία, 
Παιδικές Χαρές, Πάρκα, Αναπλάσεις Πλατειών, 
Εκπαιδεύσεις. Και ξαφνικά: Το Τρόοδος ως η 
Μέκκα της Γεωλογίας Παγκόσμια. Τραγική Δι-
απίστωση: Ποσοστό μεγαλύτερο του 60% είναι 
γηρασμένος πληθυσμός. Και πες μου κ. Μιχάλη 
μου. Ποίοι θα επενδύσουν σε αυτή την περιο-
χή; Ποίοι θα κάνουν όλα αυτά τα ωραία που λέ-
με και σχεδιάζουμε και ξοδεύουμε χρόνο να συ-
ζητάμε να λέμε και να ξαναλέμε;

Όσοι δουλεύουμε για το Τροόδος γεννηθήκαμε 
και μεγαλώσαμε εδώ. Και ζούμε εδώ. Λες και το 
βουνό αντιλαμβάνεται το δέσιμο και την αγά-
πη, και όποιος το δει σαν επάγγελμα, τον απο-
χαιρετά ευγενικά, του δίνει τα κουβαδάκια του 
στο χέρι να πάει να παίξει σε παραλία. Το βου-
νό θέλει βουνίσια νεύρα. Και σίγουρα, δε θέ-
λει καλούς που να μην είναι σωστοί. Και για να 
λέμε του στραβού το δίκαιο, έχει πολλές κα-
κές εμπειρίες από ανθρώπους που του έταξαν 
πολλά. Και που κατά καιρούς το βλέπουν σαν ε-
πάγγελμα αλλά μόλις μαζευτούν τα πρώτα ζό-
ρια, οι πρώτες δύσκολες αποφάσεις, αποφασί-
ζουν να πάνε για κολύμπι σε πιο ρηχά νερά. Σε 
πιο βατές θάλασσες.

Για να μιλήσουμε όμως πρακτικά (για να μην 
φιλοσοφούμε ασκόπως), η πρώτη μας ενέργεια 
ήταν η σύσταση του έργου ΓΕΩΤΟΠΙΑ και το ο-
ποίο μας βοήθησε με την υπερπολύτιμη συνερ-
γασία του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης 
και του Τμήματος Δασών να καταφέρουμε να ε-
ντάξουμε το Γεωπάρκο μας πια στο Παγκόσμιο 
Δίκτυο των Γεωπάρκων της UNESCO αλλά και 
στο Ευρωπαικό Δίκτυο. (Ας μην γελιόμαστε: Χω-
ρίς την υποστήριξη των κυβερνητικών τμημά-
των Γεωπάρκο δεν θα υπήρχε.). Να ξεκαθαρί-
σουμε όμως και εδώ ότι το Γεωπάρκο δεν είναι 
το Κέντρο Επισκεπτών του που βρίσκεται στον 
Αμίαντο. Εκείνο είναι απλά ένα Κέντρο Πληρο-
φόρησης. Το Γεωπάρκο - που δεν είναι Γεωλογι-
κό Πάρκο αλλά το Πάρκο της Γης – αποτελεί μια 
τεράστια σύνθεση (με πρωταγωνιστή βεβαίως 
το Οφιολιθικό Σύμπλεγμα Τροόδους γνωστό 
και διάσημο σε όλους τους Γεωπιστήμονες του 
πλανήτη), περιβαλλοντικών στοιχείων, γεωλο-
γικών, πολιτιστικών, ανθρωπιστικών και εννο-
είται επιχειρηματικότητας. Επιχειρηματικότη-
τας που βασίζεται σε όλα τα πιο πάνω στοιχεία. 
Αν για παράδειγμα κάποιος ο οποίος επενδύει 
στο βουνό σε οποιαδήποτε συνιστώσα λαμβά-
νει και αξιοποιεί όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία 
έχουμε περιλάβει σε αυτό το φάκελο.

Επενδυτής νοείται ότι είναι και το ίδιο το Κρά-
τος μέσω των προγραμμάτων χρηματοδότησης 

για όποιο έργο υλοποιεί στο βουνό μας. Ένα γε-
ωλογικό μουσείο ή ένα μουσείο φυσικής ιστο-
ρίας νοείται ότι έχει άμεση συνάφεια με το α-
ντικείμενο του Γεωπάρκου. Αν θα χαρακτούν 
ποδηλατικές διαδρομές μέσα στο δάσος, και οι 
οποίες θα φέρουν σημάνσεις και πληροφορια-
κό υλικό (έντυπο και ψηφιακό μέσω εφαρμο-
γών) προβάλλοντας όλον αυτό τον παγκόσμιο 
πια περιβαλλοντικό πλούτο, είναι άμεσης σύν-
δεσης με το Γεωπάρκο. Μέσα από το Γεωπάρ-
κο, οι Οινοποιοί πλέον μπορούν να διεκδική-
σουν κάτι που το ψιθυρίζουν χρόνια: Το γνωστό 
σε όλους τους Οινόφιλους teroire. Να αποδεί-
ξουν δηλαδή την σπουδαιότητα των αμπελώ-
νων τους και τελικά του κρασιού τους μέσω της 
άμεσης σύνδεσης τους με τον τόπο. Το έδαφος, 
το μικροκλίμα, η υγρασία, ο αέρας και ο ήλιος 
είναι βασικά χαρακτηριστικά για την προσωπι-
κότητα ενός καλού κρασιού. Μόνο που πρέπει 
να αποδειχθεί. Τα κρασιά μας με άλλα λόγια εί-
ναι τα πρώτα μας Γεωπροϊόντα.

«Αυτός που μένει γιατί το αγαπά δεν 
είναι και δεν πρέπει να παρουσιάζεται 
σαν ήρωας. Ο ηρωισμός και η αγάπη 
του, δεν θρέφει κανένα στόμα. Χρειά-
ζονται κίνητρα για να συνεχίσει να υ-
πάρχει, να λειτουργεί και να προσφέ-
ρει». 

Οι Γεωργοί μας χρόνια ολόκληρα λένε (και με-
ταξύ των καταναλωτών είναι κοινό μυστικό) ό-
τι τα φρούτα που παράγονται στην περιοχή και 
ειδικότερα οι τοπικές ποικιλίες έχουν άλλη γεύ-
ση. Άλλα αρώματα. Μπορούν και δικαιούνται 
να έχουν ιδιαίτερη θέση στην αγορά μόλις ταυ-
τοποιηθούν με τα οργανοληπτικά τους χαρα-
κτηριστικά.  Το ίδιο και για την ορεινή πατάτα 
που χαρακτηρίζεται ως πιο άσπρη και πιο γλυ-
κιά, το ίδιο και το ελαιόλαδο. Το υψόμετρο δί-
νει σε όλα ένα άλλο χαρακτήρα. Πιο βουνίσιο.

Όλα τα πιο πάνω όμως, και όσα έμμεσα και ά-
μεσα λέγονται αλλά και υπονοούνται, δεν μπο-
ρούν να γίνουν εφικτά χωρίς αυστηρές περι-
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Να είμαι καλός ή να είμαι σωστός;
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Και όποιος άλλος αγαπά το Τρόοδος!

Φωτογραφίες:
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Κύπρου
Τμήμα Δασών
Κέντρο Νεότητος Αγρού
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
Μάνος Μανώλης (Cyprus from air)
Μελανθία Κωνσταντίνου 
Φρύνη Παπαδοπούλου 
Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους
Πιλοτικό Τοπικό Αναπτυξιακό Σχέδιο 
Κρασοχωριών
Ευθύμιος Τσολάκης
Κτήμα Δυμάτου 
One Step Further Ltd
Troodos Media

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η α-
ναπαραγωγή, η αντιγραφή και   η   με-
τάδοση με οποιονδήποτε τρόπο και 
μέσο,  μέρους ή ολόκληρης της ύλης 
της φυλλάδας, χωρίς τη γραπτή άδεια 
των εκδοτών.

* Προτρέπουμε τα Κοινοτικά Συμβούλια και τα ορ-
γανωμένα σύνολα του Τροόδους να επικοινωνούν 
με στελέχη της ΑΝ.Ε.Τ. και να ενημερώνουν για εκ-
δηλώσεις και δραστηριότητες που έγιναν ή προ-
γραμματίζονται να γίνουν στις κοινότητες τους, έτσι 
ώστε να τυγχάνουν προβολής μέσω των έντυπων 
και ηλεκτρονικών εκδόσεων του Troodos Media.



βαλλοντικές δικλείδες. Χωρίς περιβαλλοντική εκπαίδευση που 
θα επιτρέψει στους ντόπιους να δουν σαν προσωπικό και επι-
χειρηματικό τους συμφέρον αυτές τις περιβαλλοντικές δικλεί-
δες η συζήτηση δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά. Και γι’ αυτό 
απαιτούνται συνέργειες. Και κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλ-
ληλες θέσεις. Και εξειδίκευση. Και έξυπνη και τεχνική. Στο τέ-
λος της μέρας, αυτός που επιλέγει να μείνει στο βουνό σαν μό-
νιμος κάτοικος, το κάνει γιατί το αγαπά. Και γιατί επιλέγει το 
δάσος, τα ποτάμια, το χώμα και τον καθαρό αέρα. Και για να 
είναι ανταγωνιστικός επιχειρηματικά, για να έχει επισκεψιμό-
τητα και κέρδος, θα επενδύσει στα πιο πάνω στοιχεία: σε ανα-
γνωρισμένα τοπικά προϊόντα, σε ιδιαίτερα κρασιά, σε καθαρά 
νερά, σε καθαρό δάσος που δεν απειλείται τόσο εύκολα από 
μια ανθρώπινη αμέλεια. 

Να θυμόμαστε όμως ότι αυτός που επιλέγει να ζήσει στο βου-
νό είναι αυτός ο οποίος συντηρεί στην πραγματικότητα το πε-
ριβάλλον όλης της Κύπρου. Το αν έχουμε γεωργούς που α-
σχολούνται με τις καλλιέργειες θα πει ότι έχουμε ζωντανή και 
καρποφορούσα γη, τα υδροφόρα στρώματα αξιοποιούνται σω-
στά, η Κύπρος μας εξακολουθεί να προμηθεύεται νερό από τις 
πηγές του Τροόδους, είναι μέσα στη φύση τη στιγμή που συμ-
βαίνει ένα κακό και πρέπει να προληφθεί, σημαίνει ότι ο σκελε-
τός της οικονομίας που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αν-
θεί.  Προς Θεού όμως: Αυτός που μένει γιατί το αγαπά δεν είναι 
και δεν πρέπει να παρουσιάζεται σαν ήρωας. Ο ηρωισμός και η 
αγάπη του, δεν θρέφει κανένα στόμα. Χρειάζονται κίνητρα για 
να συνεχίσει να υπάρχει, να λειτουργεί και να προσφέρει. Πλη-
ρώνουμε φόρους ως ο κάθε Κύπριος πολίτης. Μα δυστυχώς σε 
εμάς, η αναλογία της εισφοράς μας στα ταμεία του Κράτους 
δεν έχει αντίκρισμα. Άρα, ο ηρωισμός όχι απλά δεν εκτιμάται, 
αλλά μας στοιχίζει κιόλας.

Πέρσι, γίναμε μάρτυρες του χειρότερου εφιάλτη στην ιστο-
ρία της Κυπριακής Δημοκρατίας: Κάηκε ένα μεγάλο κομμάτι 
του Δάσος Αδελφοί. 18.5 τετραγωνικά χιλιόμετρα δάσους έ-
χουν αποτεφρωθεί και ο αέρας δεν φιλτράρεται πια. Αν όλα τα 
χωράφια τα οποία δεν καλλιεργούνται πια, ήταν ζωντανά και 
φρέσκα, το κακό ίσως να μην γινόταν. Τα ξερά χόρτα δε θα λει-
τουργούσαν σαν πετρέλαιο προς στο δάσος. Δε θα ανέβαινε η 
θερμοκρασία τόσο όσο ανέβηκε φέτος. 

Το περιβάλλον είναι η ίδια μας η επιχειρηματικότητα σαν Τρο-
όδος. Και μπορεί να γίνει εργαλείο και μοχλός για να συμβά-
λει επιτέλους το βουνό μας στο ΑΕΠ της χώρας στο βαθμό που 
θα μπορούσε. Φανταστείτε μόνο, αν διαφημίζαμε στα πανεπι-
στήμια του κόσμου που ασχολούνται με τις γεωπιστήμες στην 
χλωρίδα και την πανίδα του βουνού μας, πόση επισκεψιμό-
τητα θα είχαμε από φοιτητές κάθε βδομάδα για όλο το χρό-
νο για τις εργασίες που έτσι κι αλλιώς αναλαμβάνουν σε όλα 

τα μέρη του πλανήτη. Αν γνώρι-
ζαν για παράδειγμα ότι έχουν τις 
υποδομές που χρειάζονται για 
την επίσκεψη τους (καταλύματα 
ιδανικά για φοιτητές, ερευνητι-
κά κέντρα για την γεωλογία ή την 
άγρια ζωή ή την χλωρίδα του τό-
που – κι εδώ μπαίνει το ζωντανό 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας -) αν 
γνώριζαν μέσω ενός μεγαλεπή-
βολου και στοχευμένου πλάνου 
προσέλκυσης ότι η Κύπρος μας 
είναι η μέκκα της Γεωλογίας πα-
γκόσμια, αν γνώριζαν ότι αποτε-
λούμε τον μεγαλύτερο διαμετα-
κομιστικό σταθμό πουλιών, ότι 
έχουμε σπανιότατα είδη άγριας 
ζωής, αν γνώριζαν ότι  αποτελεί 
μια από τις πιο πλούσιες χλωρι-
δικά περιοχές της Ευρώπης με 
94 ενδημικά είδη μεταξύ των ο-
ποίων και σπάνιων φυτών, τότε η 
μοίρα μας θα ήταν εντελώς δια-
φορετική.

«Χαμένοι στην μετά-
φραση, το Τροόδος πε-

θαίνει κάθε μέρα.»

Σαν Αναπτυξιακή Τροόδους τολ-
μάμε να αγγίζουμε όλα αυτά τα 
ζητήματα. Ζητήματα που έχουν 
να κάνουν με την προσβασιμότη-
τα στο βουνό (σε μια Κύπρο που 
διασχίζεται σε 1 ώρα τολμάμε να 
μιλάμε για αποστάσεις), ζητήμα-
τα που αφορούν στην υγεία στην 
παιδεία αλλά και επίλυση χρόνι-
ων και δύσκολων θεμάτων. Αλλά 

δεν μπορούμε μόνοι μας. Χρειάζονται συνέργειες. Και άνθρω-
ποι που αγαπάνε το Τροόδος και επιστήμονες που έχουν πραγ-
ματική γνώση για το αντικείμενο και την επιστήμη τους. Χρει-
άζεται εθνική στρατηγική για το Τροόδος και ανθρώπους που 
έχουν πραγματικά αισθητήρια για το βουνό.

Δεν νοείται εν έτη 2017 να μιλάμε ακόμα για κυβερνητικά τμή-
ματα που δεν έχουν θέματα κοινών προϋπολογιστικών αξόνων. 
Που δεν έχουν συνέργειες και δεν συνεργάζονται προς επίλυση 
κοινών θεμάτων. Αφέθηκε το σύστημα να λειτουργεί στην λογι-
κή αυτόνομων τμημάτων εν είδη κρατιδίων, και στις περισσό-
τερες περιπτώσεις άνθρωποι που απλά βρέθηκαν σε μία θέση 
χωρίς να είναι ειδικότητα τους. Και χωρίς να το αγαπάνε και χω-
ρίς να νοιάζονται.

Υπάρχουν πραγματικά σπουδαίοι λειτουργοί στο Κράτος οι ο-
ποίοι παραμένουν κρυμμένοι και σιωπηροί και «καπελωμένοι» 
από διαδικασίες οι οποίες δεν τους επιτρέπουν να κάνουν πολ-
λά περισσότερα από όσα μπορούν να προσφέρουν. Και τέτοια 
δείγματα έχουμε πάρα πολλά. Κάθε κατεργάρης στον πάγκο 
του λοιπόν. Να αναλάβει ο καθένας αυτό που πραγματικά α-
γαπά και που είναι πραγματικά σπουδαίος να κάνει. Μήπως 
δούμε φως.

Χαμένοι στην μετάφραση, το Τροόδος πεθαίνει κάθε μέρα. Αρ-
γά μα σταθερά. Και πρέπει να ληφθούν αποφάσεις ουσιαστι-
κές και στην ρίζα των προβλημάτων. Χωρίς επικαλύψεις και ε-
πιφανειακές προσεγγίσεις. Μας συμφέρει όλους. Και τελικά 
δεν προβληματίζομαι πια. Δε θέλω να είμαι καλή χωρίς να εί-
μαι σωστή. Και σωστός γίνεται κάποιος όταν λέει τα πράγματα 
με το όνομα τους. Χωρίς να τάζει χωρίς αντίκρισμα, χωρίς πλά-
νο και χωρίς σχέδιο. Πάρτε κόσμε έργα μπορεί να είναι εύκολο 
και προσοδοφόρο. Πόσα όμως είναι ουσιαστικά και ωφέλιμα; 
Μόνο με αλήθειες αν θα περάσουμε σε ένα σύγχρονο κράτος 
που δεν θα πετά τα προβλήματα κάτω από το χαλί, αλλά σε έ-
να κράτος στο οποίο όλοι μας, θα έχουμε πραγματική γνώση, 
πραγματική προσφορά, και πραγματική ευθύνη απέναντι στα-
πράγματα.

ΠρΟΣωΠΑ
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Χίλια Μπράβο στους 
συνεργάτες μας!!!

 Μετά από πολλές προσπάθειες η Εταιρεία 
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Τροόδους 
κατάφερε να ξεκινήσει πιλοτικά μια τουριστική 
διαδρομή από τη Λεμεσό προς το Τροόοδος. 
Συγκεκριμένα, αξιοποιήθηκε η ήδη υπάρχουσα 
τοπική γραμμή της ΕΜΕΛ από Λεμεσό προς Τρόοδος 
χρησιμοποιώντας λεωφορείο το οποίοι ντύθηκε 
με το ανάλογο φωτογραφικό υλικό του Τροόδους 
για σκοπούς διαφήμισης και προβολής της 
περιοχής, ενώ παράλληλα επεκτάθηκε η διαδρομή 
συμπεριλαμβάνοντας περισσότερα σημεία των 
ορεινών. Στόχος της πιλοτικής αυτής δράσης είναι 
μέσω της προβολής του συγκεκριμένου λεωφορείου 
να επιτευχθεί αύξηση της επισκεψιμότητας στα ορεινά 
και σε μελλοντικό στάδιο η προσθήκη νέων διαδρομών 
για όλες τις περιοχές του Τροόδους (Σολέα, Πιτσιλιά, 
Μαραθάσσα, Κρασοχώρια κ.α.)

Τα καθημερινά δρομολόγια για την τουριστική αυτή 
διαδρομή από Λεμεσό προς Τρόοδος έχουν ως εξής:

9.15: Αναχώρηση από την Pizza Hut(δίπλα από το Park 
Beach Hotel στην Γερμασόγεια) 
9:30: Οδός Λεοντίου (Στάση Λεωφορείων στο Παλιό 
Νοσοκομείο Λεμεσού)
10:45: Εστιατόριο John Restaurant στην Πλάτρες
11:15: Πλατεία Τροόδους
11:30: Βοτανικός Κήπος (Μεταλλείο Αμιάντου)
16:15: Αναχώρηση από την πλατεία Τροόδους

Το κόστος ανά επιβάτη είναι στα 5 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 
Τροόδους, Τηλ.: 25323211 - 99352547
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Συνέντευξη στην Έλενα Τσαγγαρίδη

Συνεχίζουμε και σε αυτό το τεύχος την 
παρουσίαση νέων επιχειρηματιών που ε-
πέλεξαν το βουνό για να πραγματοποιή-

σουν κάποιο τους όνειρο. Σε μια προσπάθεια να ξεφύγου-
με από τα κατεστημένα και στερεότυπα επαγγέλματα που 
υπάρχουν στην Κύπρο αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τη 
στήλη για τα νέα και φρέσκα πρόσωπα του Τροόδους και 
να αφιερώσουμε ένα μέρος της εφημερίδας μας σε νέους 
ανθρώπους οι οποίοι με πολλή όρεξη, κέφι και αγάπη ε-
πιλέγουν να κάνουν αυτό που είτε σπούδασαν εξαρχής 
είτε το βρήκαν στην πορεία. Νέοι με όνειρα και σχέδια για 
το μέλλον, που επέλεξαν να κάνουν κάτι διαφορετικό όχι 
σε οποιαδήποτε πόλη της Κύπρου αλλά σε κάποιο από τα 
χωριά του Τροόδους στα οποία μεγάλωσαν. Το παράδειγ-
μα της Δάφνης και του Μιχάλη οι οποίοι επέστρεψαν πί-
σω στις ρίζες τους για να δημιουργήσουν μια καινοτόμα 
και όμορφη επιχείρηση στην περιοχή Πιτσιλιάς με την ο-
νομασία «Κτήμα Δυμάτου», αποτελεί ακόμη μια προσπά-
θεία ανάδειξης της περιοχής σε εστία επιχειρηματικότη-
τας και όχι μόνο.

Δάφνη μου πότε ξεκίνησε η λειτουργία του Κτήματος 
σας;
Το Κτήμα Δυμάτου ξεκίνησε τη λειτουργία του στο τέλος 
του 2015.

Πώς αποφασίσατε εσύ και ο σύζυγος σου να επενδύσε-
τε σε μια τέτοια επιχείρηση στο χωρίο σας; Ποια ήταν η 
σκέψη που σας οδήγησε προς την υλοποίηση του κτή-
ματος σας; 
Από μικρά παιδία αγαπούσαμε αυτό τον τόπο ζώντας μέ-
σα σε αυτό το μοναδικό τοπίο των χωριών της Πιτσιλιάς 
με τα καταπράσινα βουνά, τα πέτρινα σπίτια, τα αμπέ-
λια και τις μηλίες στις απότομες πλαγιές των βουνών. Α-
πό την άλλη η εγκατάλειψη και η απαξίωση για αυτές τις 
περιοχές είναι δεδομένη. Αυτά τα δύο μας οδήγησαν να 
αναλάβουμε το οικογενειακό Κτήμα το οποίο ανήκει στην 
οικογένεια εδώ και δεκαετίες θέλοντας να δώσουμε μια 
νέα αντίληψη των πραγμάτων, αναδεικνύωντας τα μονα-
δικά ποιοτικά χαρακτηριστικά της περιοχής πάντοτε με 

σεβασμό στη φύση τον χαρακτήρα και 
τις παραδόσης της Πιτισιλιάς.

Τι ακριβώς είναι το Κτήμα Δυμάτου;
Ειναι μία μεγάλη έκταση κυρίως με ο-
πωρωφόρα δέντρα, στην πλειόνοτητα 
μηλιές, πεύκα και άλλες καλιέργειες. Έ-
να κτήμα με οπωρώνες, κατά κύριο λόγο 
μηλιές, που βρίσκεται πάνω απο το χω-
ρίο Δύμες, στην καρδία της Πιτσιλίας. Σε 
υψόμετρο 1300 μέτρα  βρίσκεται σε κα-
τάλληλο περιβάλλον και σε ιδανικές συν-
θήκες για την παραγωγή υγιούς σοδειάς. 
Δημιουργούμε χειροποίητα προιόντα σε 
εγκαταστάσεις που βρίσκονται μέσα στο 
Κτήμα, χρησιμοποιώντας αργές μεθό-
δους παραγωγής, και αποκλειστική χρή-
ση φρέσκων φρούτων  για να επιτύχουμε 
το υψηλότερο ποιοτικό αποτέλεσμα. Η 
γκάμα των προιόντων μας περιλαμβάνει 
το Μηλόξυδο από δρύινο βαρέλι, της χει-
ροποίητες μαρμελάδες, τριμμένη τομάτα 
και σύντομα μηλοχυμό απο φρέσκα πιε-
σμένα μήλα.

Θεωρείς ότι υπάρχουν προοπτικές σε 
αυτό το τομέα της αγροτικής απασχόλη-
σης με τον οποίο ασχολείστε εσείς; Ο το-
μέας της επιχειρηματικότητας είναι κάτι 
που έχει έδαφος για να αναπτυχθεί στις 
περιοχές του Τροόδους;
Προοπτικές και έδαφος υπάρχει γιατί η 
ανάπτυξη εδώ είναι περιορισμένη. Ειδι-
κότερα στους τομείς του αγροτουρισμού 
και της παραγωγής τοπικών προιόντων. 
Χρειάζεται όραμα, ξεκάθαρο πλάνο, επι-
μονή και υπομονή γιατί οι συνθήκες δρα-
στηριοποίησης στη περιοχή είναι γενικό-
τερα δύσκολες.

Ποιά προσόντα πρέπει να διαθέτει κά-
ποιος για να μπορεί να ασχοληθεί με 
μια τέτοια επιχείρηση; Έχει κάποιος από 

εσάς σχετικές σπουδές;
Πιστεύω οτί το πιο σημαντικό προσόν είναι θέληση, η 
ενέργεια και η διάθεση κάποιου να ασχολείται με τη 
φύση και τη δημιουργία. Εγώ έχω σπουδάσει Κοινω-
νική Εργασία και ο συζυγός μου Διοίκηση Επιχειρήσε-
ων. Θεωρώ οτι η σχετικότητα των σπουδών είναι δευ-
τερευουσάς σημασίας διότι το πιο σημάντικο όπως 
προανέφερα είναι το μεράκι, η αγάπη και ο σεβα-
σμός γι’ αυτό που κάνεις και πάνω από όλα η θέληση.

Έχετε δημιουργήσει συνέργιες μέσω της επιχείρη-
σης σας με άλλους επαγγελματίες της περιοχής; 
Είναι κάτι που θα το θέλαμε πολύ. Πιστέυουμε πολύ 
στη συγκεκριμένη ιδέα και έχουμε δει τα θετικά απο-
τελέσματα τέτοιων συνεργασιών κυρίως στο εξωτε-
ρικό. 

Ποίες θα έλεγες πως είναι οι σημαντικότερες δυσκο-
λίες που αντιμετωπίσατε ή αντιμετωπίζετε ακόμη;
Δυσκολίες υπάρχουν καθημερινά αλλά ως σημαντι-
κότερη θεωρώ την προσβασιμότητα προς τα αστικά 
κέντρα. Η δημιουργία αυτοκινητόδρομων από Λευ-
κωσία και Λεμεσό προς την περιοχή θα λειτουργούσε 
ευεργετικά για όλους.

Είναι κερδοφόρα μια τέτοια επιχείρηση στους και-
ρούς που ζούμε;
Σίγουρα τα πράγματα είναι πάντα δύσκολα αλλά με 
υπομονή και επιμονή και της κατάλληλες κινήσεις 
μπορείς να τα καταφέρεις.

Πώς θα χαρακτήριζες την επιστροφή σας στο χωριό 

έστω και για επαγγελματικούς λόγους;
Μαγική! Το περιβάλλον στο Κτήμα είναι ιδανικό για να ε-
πνευστείς και να δημιουργήσείς.Είσαι περιτριγυρισμένος 
από ένα  ήσυχο περιβάλλον, πανέμορφες εικόνες  και το-
πία. Όλο αυτό σε βοηθά να βρίσκεις τις ισορροπίες και να 
δημιουργείς. 

Πρόσφατα λάβατε μέρος και στο διαγωνισμό Great 
Taste Awards. Μπορείς να μας πεις τι ήταν η διάκριση 
αυτή;
Δύο από τα προιόντα του Κτήματος έχουν βραβευτεί στο 
διαγωνισμό Great Taste Awards, με πολύ καλές κριτικές. 
Ο διαγωνισμός αυτός διοργανώνεται κάθε χρόνο στην 
Αγγλία. Βραβευμένα μας προιόντα είναι το Μηλόξυδο 
Παλαιωμένο σε δρύινο βαρέλι και η μαρμελάδα Μήλο με 
Κυδώνι.

Ποίο είναι το όραμα σας για το μέλλον;
Οραμά μας είναι η δημιουργία μιας κληρονομίας η οποία 
θα εξελίσεται στην πάροδο των χρόνων από τις επόμε-
νες γενιές. Και φυσικά να  γίνει το Κτήμα Δυμάτου γνω-
στό στο εξωτερικό.

Πού μπορεί να σας βρει ένας επισκέπτης και πού μπορεί 
να βρει τα προϊόντα σας;
Βρισκόμαστε πάνω από το χωρίο Δύμες στην καρδία της 
Πιτσιλίας σε ένα ήσυχο και πανέμορφο περιβάλλον για 
να επισκεφτεί κανείς. Τα προιόντα μας βρίσκονται σε ε-
πιλεγμένες υπεραγορές σε διάφορα σημεία του νησίου.

Όνειρα και φιλοδοξίες στο βουνό!
“Κτήμα Δυμάτου”



Γράφει 
η Μελανθία Κωνσταντίνου

Η περίοδος της ανάπαυ-
σης, χαλάρωσης & καλο-

πέρασης δυστυχώς θα πρέπει να μας απο-
χαιρετήσει. Όλοι μας θα πρέπει σιγά σιγά 
να επανακτήσουμε τις δυνάμεις μας για να 
μπούμε στους ρυθμούς της καθημερινότη-
τάς μας πιο εύκολα. Δεν είναι βέβαια και το 
πιο απλό πράγμα αν αναπολήσουμε για λίγο 
τις ξένοιαστες στιγμές που περάσαμε με φί-
λους και οικογένεια όλο αυτό τον καιρό. Φυ-
σικά όλες αυτές οι ευχάριστες συναντήσεις 
δεν άφησαν ανεπηρέαστη τη διατροφή μας 
και γενικά τη φυσική μας κατάσταση. Πιο κά-
τω σας προτείνουμε τρόπους για να βάλε-
τε σε τάξη την διατροφή σας, που θα έχει 
ως επακόλουθο να χάσετε τα κιλά του καλο-
καιριού. 

1. Γεμίστε με καύσιμα το σώμα σας με 
ένα καλό πρωινό. 
Το πρωινό είναι ίσως το πιο σημαντικό γεύ-
μα της ημέρας αφού έρχεται για να δια-
κόψει μια πολύωρη νηστεία (κατά την δι-
άρκεια του ύπνου) και προσφέρει στον 
οργανισμό μας όλη την απαιτούμενη ενέρ-
γεια για να ξεκινήσει την ημέρα. Επίσης, έχει 
παρατηρηθεί ότι τα άτομα που τρώνε πρω-
ινό ελέγχουν καλύτερα το αίσθημα της πεί-
νας κατά την διάρκεια της ημέρας, που έχει 
ως αποτέλεσμα να τρώνε λιγότερο. 

Επιλογές για ένα υγιεινό και θρεπτικό πρω-
ινό:
- ένα μπολ δημητριακά (εμπλουτισμένα με 
φυτικές ίνες ) με γάλα ή γιαούρτι (χαμηλό σε 
λιπαρά)
- Φρυγανιές ή ψωμί με τυρί (χαμηλό σε λι-
παρά) με μέλι ή σπιτική μαρμελάδα.
- σάντουιτς με τυρί (χαμηλό σε λιπαρά) ή α-
ναρή με λαχανικά της αρεσκείας σας. 

2. Οργανώστε τα γεύματα της ημέρας. 
Εντάξετε στο καθημερινό σας διαιτολόγιο 
3 κύρια γεύματα (πρωινό, μεσημεριανό & 
βραδινό) & 2-3 ενδιάμεσα ελαφριά σνακ. 
Μην φοβάστε να κάνετε περισσότερα μικρό 
-γεύματα, αυτά θα σας βοηθήσουν να τρώ-
τε λιγότερο και επίσης θα διατηρούν τον με-
ταβολισμό σας σε εγρήγορση που έχει ως α-
ποτέλεσμα την πιο εύκολη απώλεια κιλών. 
Ένα ιδανικό ελαφρύ ενδιάμεσο σνακ θα 
μπορούσε να είναι ένα φρούτο, ένα ατομικό 
άπαχο γιαούρτι με φρούτα ή σκέτο (χαμη-
λό σε λιπαρά), μπάρες δημητριακών, ξηροί 
καρποί, μπισκότα βρώμης &  λαχανικά κομ-
μένα σε sticks με γιαούρτι.

3. Η σαλάτα είναι απαραίτητη.
Φροντίστε σε όλα τα γεύματά σας να μην 
λείπει η σαλάτα. Μην ξεχνάτε ότι οι θερμί-
δες που θα σας δώσει η σαλάτα είναι μηδα-
μινές, οπόταν μην την φοβηθείτε. Το μόνο 
που θα πρέπει να προσέξετε είναι το ελαιό-
λαδο που θα προσθέσετε στην σαλάτα. Κα-
λό θα ήταν να μην ξεπεράσετε τη 1 κουταλιά 
της σούπας ελαιόλαδο. 

4. Αποτοξίνωση 
Καλό θα ήταν να κάνατε μικρή διακοπή α-
πό τις τροφές & ροφήματα που έχετε κατα-
ναλώσει περισσότερο κατά την διάρκεια των 
διακοπών σας. Τέτοιες τροφές/ροήματα  ί-
σως είναι το κρέας, γλυκά και φυσικά το αλ-
κοόλ. Ίσως ήρθε η στιγμή να εντάξετε στο 
καθημερινό σας διαιτολόγιο τα όσπρια & τα 
λαχανικά. 

5. Τρώμε αργά και απολαμβάνουμε 
το γεύμα μας. 
Τρώμε πάντοτε αργά και μασάμε πολύ καλά 
την κάθε μπουκιά μας. Με αυτό τον τρόπο, 

δίνουμε τον απαιτούμενο χρόνο στον ορ-
γανισμό μας να πάρει το μήνυμα του κορε-
σμού- «έχω χορτάσει» και έτσι τρώμε λιγό-
τερο φαγητό. 

6. Ώρα για άσκηση. 
Ίσως ήρθε η ώρα να εντάξουμε στην καθη-
μερινότητά μας και την άσκηση παράλλη-
λα με την υγιεινή διατροφή. Άσκηση μπορεί 
να θεωρηθεί και το ανέβασμα μιας σκάλας, 
δουλειές του σπιτιού, το πλύσιμο του αυτο-
κινήτου, κηπουρική κτλ. Βέβαια, αν εντάξου-
με στο καθημερινό μας πρόγραμμα 30-40 
λεπτά μέτριας έντασης άσκησης τα αποτε-
λέσματα θα είναι πολύ πιο καλά. 

7. Ένας στόχος & καλός.
Ας μην βιαστούμε να κάνουμε πολλές αλ-
λαγές  ταυτόχρονα. Καλό θα ήταν να έχου-
με υπομονή και να είμαστε προσηλωμένοι 
μόνο στο στόχο μας.Aς βάλουμε λοιπόν ένα 
στόχο κάθε φορά και να εστιάσουμε σε αυ-
τόν, όπως π.χ. να ξεκινήσουμε τη μέρα μας 
με πρωινό, και μόνο όταν τον καταφέρουμε 
για κάποιες μέρες να  περάσουμε στον επό-
μενο μας στόχο. 

Βασικοί κανόνες διατρο-
φής  πριν & μετά την ά-
σκηση.
Αρχικά! Πρέπει να θυμάστε:
H υγιής απώλεια βάρους και η διατήρηση της 
φυσικής σας κατάστασης στηρίζεται στον πιο 
κάτω κανόνα: πρέπει να καταναλώνετε λιγότε-
ρες θερμίδες από αυτές που καίτε αλλά ΌΧΙ λι-
γότερες από αυτές που χρειάζεται το σώμα σας 
για να λειτουργήσει σωστά.

Επίσης: Το μέγεθος, η ώρα και το είδος των γευ-
μάτων και των snacks πριν και μετά τη γυμνα-
στική, μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο 
στα ενεργειακά σας επίπεδα κατά τη διάρκεια 
της άσκησης, και αν οι θερμίδες που τρώτε θα 
χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή θα αποθηκευ-
τούν ως λίπος. Πιο κάτω θα δείτε τι χρειάζεται 
να τρώτε και να πίνετε για να πετύχετε το στό-
χο σας.

Μην ξεχνάτε το ΝΕΡΟ!
Η καλή ενυδάτωση θα σας βοηθήσει να έχετε 
ευκολότερη και πιο αποτελεσματική άσκηση. 
Πιείτε τουλάχιστον μισό λίτρο νερό 1 με 2 ώρες 
πριν την προπόνησή σας. Το γεύμα ή το snack 
σας πριν τη γυμναστική
Tο μεγαλύτερο μέρος των καυσίμων που χρη-
σιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της άσκησης 
δεν προέρχεται από τα τρόφιμα που έχετε φάει 
πρόσφατα,  ΑΛΛΑ από τους υδατάνθρακες και 
το λίπος που είναι αποθηκευμένα στους μυς, 
στο συκώτι, και στους λιπώδεις ιστούς. Αυτό 
σημαίνει ότι εάν η διατροφή σας είναι πλήρης 
ώστε να κρατήσει τις δεξαμενές καυσίμων σας 
γεμάτες, δεν θα πρέπει να φάτε τίποτα προτού 
τη γυμναστική. Έτσι εάν το να φάτε πριν την ά-
σκηση ταράζει το στομάχι σας ή αν προτιμάτε 
να ασκήστε πολύ νωρίς το πρωί ή σε μια ώρα 
της ημέρας όπου ένα γεύμα δεν είναι βολικό, το 
να μην τρώτε πριν είναι υπέρ. 

Μερικοί άνθρωποι έχουν μια δυσκολία στη γυ-
μναστική χωρίς να φάνε πρώτα, ειδικά αν πέ-
ρασαν πολλές ώρες από το τελευταίο γεύμα ή 

snack τους. Αυτά τα άτομα είναι συχνά πιο ευ-
αίσθητα στις αλλαγές στα επίπεδα γλυκόζης του 
αίματος τους, τα οποία μειώνονται κατά τη δι-
άρκεια των πρώτων 15-20 λεπτών των ασκή-
σεων. Η πτώση της γλυκόζης στο αίμα μπορεί 
να προκαλέσει κούραση ή ακόμα και εξάντλη-
ση, ειδικά εάν το επίπεδο σας ήταν ήδη χαμηλό, 
αλλά τρώγοντας κάτι πριν μπορεί να βοηθήσει 
στην αποτροπή της. 

Εάν αθλείστε μέτρια και έχετε την τάση να απο-
δίδετε καλύτερα με ένα γεύμα πριν το γυμνα-
στήριο,TOTE: 
1. Φάτε ένα μικρό γεύμα ( μέχρι 200 θερμίδες) 
30 λεπτά πριν την άσκηση: Αυτό το snack πρέ-
πει να περιέχει υδατάνθρακες γρήγορης αφο-
μοίωσης (υψηλός γλυκαιμικός δείκτης) και πο-
λύ λίγο λίπους (το οποίο χωνεύεται αργά), έτσι 
ώστε να αφομοιώνετε το γεύμα γρήγορα και τα 
καύσιμα να είναι διαθέσιμα κατά τη διάρκεια 
των ασκήσεων σας.
2. Φάτε ένα θρεπτικό ισορροπημένο γεύμα 1-
2 ώρες πριν από την άσκησή σας. Καλό είναι το 
γεύμα να περιέχει πρωτεΐνη για να αποτρέψει 
την ανάγκη για χρήση καύσιμων από τους μύες 
και να τους δώσει ένα προβάδισμα στην αποκα-
τάσταση μετά από την άσκηση. 

Διατροφή μετά τη γυμναστική
Μην ξεχνάτε το ΝΕΡΟ!

Όι περισσότεροι θα χάσουν περίπου ένα λίτρο 
υγρά (4 φλιτζάνια) ανά ώρα άσκησης, έτσι προ-
σπαθείτε να πιείτε περίπου μισό λίτρο νερό α-
μέσως μετά από τις ασκήσεις σας για να βοηθή-
σουν τη διαδικασία ανάκαμψης. Εάν ιδρώνετε 
πολύ ή ο καιρός είναι ζεστός ή/και υγρός, σκε-
φτείτε να ζυγιστείτε πριν και μετά από την ά-

σκηση, και να πίνετε 30 ml νερού για κάθε 30 
γραμμάρια του βάρους που έχετε χάσει. Επειδή 
ο πολύς ιδρώτας προκαλεί επίσης την απώλεια 
μετάλλων και ηλεκτρολυτών, θεωρήστε ένα α-
θλητικό ποτό με τους ηλεκτρολύτες εάν πρέπει 
να αντικαταστήσετε περισσότερα από 2-3 φλι-
τζάνια υγρά.

Το γεύμα ή το snack σας πριν τη γυμναστική
Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μην 
πέσετε στην  κοινή παγίδα της σκέψης ότι εί-
ναι ΕΝΤΑΞΕΙ να φάτε οτιδήποτε και όλα επειδή 
μόλις ασκηθήκατε. Η υπερβολική κατανάλωση 
λανθασμένων τροφών μπορεί να κάνει το α-
ντίθετο από αυτό που θέλετε, προκαλώντας το 
σώμα να αποθηκεύσει εκείνα τα τρόφιμα ως λί-
πος αντί να χρησιμοποιήσει την τροφή μετά τη 
γυμναστική για να ανεφοδιάσει σε καύσιμα και 
να αποκαταστήσει τους μυς σας.

Μελανθία Κωνσταντίνου
Εγγεγραμμένη Κλινική Διαιτολόγος- Διατρο-
φολόγος (Bsc), RD.
Μέλος Συνδέσμου Διαιτολόγων & Διατρο-
φολόγων Κύπρου (CyDNA) & Κυπριακής Ε-
ταιρείας Κλινικής Διατροφής & Μεταβολι-
σμού(CySPEN)
Γεωργίου Γρίβα Διγενή 56Β, 4876 Κυπερού-
ντα- Λεμεσός
Τηλέφωνο: 25530430-99516517
Εmail: melanthia-nutrition@hotmail.com

ΔΙΑΤρΟΦΗ-ΓΑΣΤρΟΝΟΜΙΑ
Τέλος καλοκαιριού. Ας “στρώσουμε” τη διατροφή μας!
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Και αυτό το καλοκαίρι διαλέξαμε το Γεωπάρκο Τροόδους!

Γράφει η Κωνσταντία 
Αχιλλέως

Και αυτό το καλοκαίρι ή-
ταν αφιερωμένο για εξορμήσεις στο Γεω-
πάρκο Τροόδους. Μακριά από την αφόρη-
τη ζέστη των πόλεων, χιλιάδες επισκέπτες 
επιλέξαν να μεταβούν στα ορεινά. Το Γε-
ωπάρκο προσφέρει επιλογές για όλα τα 
γούστα και πορτοφόλια. 

Αρχίζοντας με την επίσκεψη στο Κέντρο Ε-
νημέρωσης Γεωπάρκου Τροόδους μαθαί-
νουμε τα πάντα για το Γεωπάρκου: τα πε-
τρώματα και τα ορυκτά, την ιστορία των 
μεταλλίων και πιο σημαντικό την ιστορία 
του Τροόδους και πώς δημιουργήθηκε τε-
λικά το νησί. Εξοπλισμένοι με το χάρτη του 
Γεωπάρκου, μπορούμε να μεταβούμε στα 
πολλά σημεία ενδιαφέροντος.

Την τιμητική τους έχουν τα μεταλλεία του 
Γεωπάρκου τα οποία σχεδόν στο σύνολο 
τους είναι εγκαταλελειμμένα. Εξαιρέσεις 
είναι το μεταλλείο χαλκού της Σκουριώτισ-
σας, το μοναδικό εν λειτουργία, και το υπό 
αποκατάσταση μεταλλείο Αμιάντου. Στη 
συνέχεια, οι πενήντα γεώτοποι του απο-
τελούν θέσεις γνωριμίας με τη γεωλογία. 
Όι περισσότεροι αποτελούνται από πε-
τρώματα και ορυκτά που γνωρίσαμε στο 
Κέντρο Ενημέρωσης, ενώ σ’ αυτούς συ-
γκαταλέγονται ρήγματα, θειούχες πηγές, 
γαλαρίες και λατομεία.

Όι τρείς γεωδιαδρομές του Γεωπάρκου α-
ποτελούν πόλο έλξης και για τους πιο πε-
ριπετειώδεις. Τα μονοπάτια Άρτεμις και Α-
ταλάντης βρίσκονται περιμετρικά στο πιο 
ψηλό βουνό του νησιού, τον Όλυμπο, και 

τα πετρώματα του είναι αυτά του πιο βα-
θιού ωκεάνιου φλοιού, στα 60 χιλιόμετρα 
βάθος. Ενώ, το κυκλικό μονοπάτι των Τει-
σιών της Μαδαρής βρίσκεται στο δεύτερο 
πιο ψηλό βουνό και αποτελεί τις φλέβες 
της λάβας που έρεαν πριν από 96 εκατομ-
μύρια χρόνια. 

Μέσα στο Γεωπάρκο υπάρχουν τα Κέντρα 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, όπως ο 
Βοτανικός Κήπος και το Κέντρο Περιβαλ-
λοντικής Ενημέρωσης Τροόδους. Επίσης, 
υπάρχουν πολυάριθμα μουσεία στις πε-
ρισσότερες κοινότητες της περιοχής, ανα-
δεικνύοντας της ιστορία τους.

Για θρησκευτικό τουρισμό, μπορούμε να 
μεταβούμε στις Βυζαντινές Εκκλησίες, που 
έχουν ενταχθεί στα μνημεία της UNESCO, 
και στα μοναστήρια. Η παραδοσιακή αρ-
χιτεκτονική του Τροόδους είναι εμφανείς 
στα θρησκευτικά αυτά μνημεία. Εντυπω-
σιακά είναι, όμως, και τα ενετικά γεφύρια, 
οι δόμες και οι παραδοσιακοί πυρήνες των 
χωριών. Όλα αυτά τα ανθρώπινα δημιουρ-
γήματα δείχνουν την άρρητη σχέση των 
ντόπιων με την «πέτρα του Τροόδους».

Μέσα στους ποταμούς του Τροόδους βρί-
σκουμε τη θαυμαστή ομορφιά της φύση 
μέσω των πολλών μονοπατιών της φύσης 
αλλά και στου γνωστούς καταρράχτες της 
περιοχής. Όι εκδρομικοί και κατασκηνωτι-
κοί χώροι της περιοχής αποτελούν χώροι 
ανάπαυσης και αναψυχής. 

Το Κέντρο Ενημέρωσης Γεωπάρκου Τρο-
όδους βρίσκεται στο μεταλλείο Αμιά-
ντου, στο δρόμο Καρβουνά-Τροόδους, 
και είναι ανοικτό Τρίτη-Παρασκευή, 9:00-
16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25752401 
& Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους, Τηλ.: 
22952043    

Τρόοδος
Παγκόσμιο
Γεωπάρκο 
ΟΥΝΕΣΚΟ

Εκπαιδευτικός, 
Επιστημονικός και 

Πολιτιστικός Οργανισμός 
των Ηνωμένων Εθνών

4. Μεταλλείο Αμιάντου (Φωτογραφία: Μάνος Μανώλή-Μποτρίνι)/ 
 5. Κέντρο Επισκεπτών Γεωπάρκου Τροόδους (Φωτογραφίες: Troodos Media)

1. Βοτανικός Κήπος Τροόδους (Φωτογραφία: Τμήμα Δασών)/ 
2. Άγιος Νικόλαος της Στέγης- Κακοπετριά (Φωτογραφία: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Κύπρου)

3. Γεωδιαδρομή “Τεισιά της Μαδαρής” (Φωτογραφία: Troodos Media)
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Το Γεωπάρκο Τροόδους σε ταξιδεύει στα πετρώματα 
ενός παλαιού ωκεανού!
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Τρόοδος
Παγκόσμιο
Γεωπάρκο 
ΟΥΝΕΣΚΟ

Εκπαιδευτικός, 
Επιστημονικός και 

Πολιτιστικός Οργανισμός 
των Ηνωμένων Εθνών

Γράφει ο Ευθύμιος Τσολάκης,
Φωτογραφίες: Ευθύμιος Τσολάκης

Ως Γεωπάρκο χαρακτηρίζεται μία προστα-
τευόμενη περιοχή με καθορισμένα όρια, η 
οποία περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό γε-
ώτοπων, που παρουσιάζουν γεωλογικό, οι-

κολογικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον με κριτήρια την επιστη-
μονική σημασία, τη σπανιότητα, την αισθητική έλξη και την 
εκπαιδευτική τους αξία. Μέσα σε αυτή την περιοχή δημιουρ-
γούνται απαραίτητες υποδομές για τη λειτουργία ενός Γεω-
πάρκου με στόχο: (α) την ανάδειξη και προστασία των μοναδι-
κών γεώτοπων που διαθέτει και (β) τη χρήση τους για σκοπούς 
γεωτουριστικής ανάπτυξης.

Σήμερα λειτουργούν τα Δίκτυα Ευρωπαϊκών και Ασιατικών Γε-
ωπάρκων σε τοπικό επίπεδο, τα οποία ανήκουν στο Δίκτυο Πα-
γκόσμιων Γεωπάρκων και αυτό με τη σειρά του στα Παγκόσμια 
Γεωπάρκα της ΟΥΝΕΣΚΟ. Τα Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO 
αποτελούν ένα μη κερδοσκοπικό Δίκτυο με σκοπό την προστα-
σία-διατήρηση, ανάδειξη και προβολή μοναδικών περιοχών α-
νά το παγκόσμιο με σημαντική γεωλογική, φυσική και πολιτιστι-
κή κληρονομιά, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα γεωεκπαιδευτικές 
και γεωτουριστικές δραστηριότητες, οι οποίες θα συμβάλουν 
σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων. 

Το Γεωπάρκο Τροόδους άνοιξε τις πύλες του για το κοινό στις 
6 Ιουνίου, 2015 με την τέλεση των εγκαινίων του Κέντρου Επι-
σκεπτών, το οποίο βρίσκεται μέσα στο μεταλλείο Αμιάντου, α-
πό τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο 
Αναστασιάδη. Το Γεωπάρκο Τροόδους κέρδισε μία θέση ανά-
μεσα στους μοναδικούς γεώτοπους της Ευρώπης και του κό-
σμου με την επιτυχή ένταξή του στο Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο 
Δίκτυο Γεωπάρκων το 2015, ως το 69o και 113ο μέλος τους α-
ντίστοιχα.

Η γεωλογία του Γεωπάρκου Τροόδους αποτελεί ένα μοναδικό 
φυσικό μνημείο της παγκόσμιας γεωλογικής κληρονομιάς της 
γης. Η γένεση της Κύπρου έχει άμεση σχέση με τη γένεση και 
την ανύψωση της οροσειράς του Τροόδους, που είναι γνωστή 
και ως Οφιολιθικό Σύμπλεγμα Τροόδους. Η περιοχή του Τροό-
δους αναγνωρίζεται από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα ως 
ένας γεώτοπος με μοναδική γεωλογία ανά το παγκόσμιο, αφού 
μόνο στην Κύπρο και στην οροσειρά του Τροόδους εμφανίζεται 
πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας ένα πλήρως ανεπτυγ-
μένο κομμάτι παλαιού ωκεάνιου φλοιού, όπως είναι τα πολύ 
καλά διατηρημένα χημικά ιζήματα (φαιοχώματα), ηφαιστεια-
κά, φλεβικά και σωρειτικά πετρώματα καθώς και πετρώματα 
του μανδύα. Σχηματίστηκε 92 εκατομμύρια χρόνια πριν, κατά 
μήκος ενός άξονα διεύρυνσης του Ωκεανού της Νεοτηθύος πά-
νω από μια ζώνη καταβύθισης και ανυψώθηκε και τοποθετή-
θηκε στη σημερινή του θέση μέσα από πολύπλοκες διαδικα-
σίες ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης της Ευρασιατικής και της 
Αφρικανικής πλάκας. Αμφότεροι, ντόπιοι και ξένοι επισκέπτες 
δυσκολεύονται να αντιληφθούν, ότι η κορυφή του Τροόδους 
είναι το βαθύτερο στρώμα του ωκεάνιου φλοιού, το οποίο προ-

ήλθε από τη μερική τήξη του α-
νώτερου μανδύα της γης δε-
κάδες χιλιόμετρα κάτω από τα 
αποκλίνοντα όρια των τεκτονι-
κών πλακών σε θερμοκρασίες 
1.000-1.200 οC.

Λόγω της άριστης διατήρησης, 
στρωματογραφικής πληρότη-
τας και εύκολης προσβασιμό-
τητας των πετρωμάτων του, το 
Οφιολιθικό Σύμπλεγμα Τροό-
δους είναι ένα από τους καλύ-
τερα μελετημένους ωκεάνιους 
φλοιούς στον κόσμο. Οι γεω-
λόγοι μελετώντας τα πετρώ-
ματά του έχουν την ευκαιρία 
να κατανοήσουν τις διαδικασί-
ες, που έλαβαν χώρα στα βά-
θη του Ωκεανού της Νεοτηθύ-
ος και με αυτόν τον τρόπο να 
προσδιορίσουν τις διεργασίες 
που συντελούνται σήμερα κα-
τά μήκος των αξόνων διεύρυνσης των σύγχρονων ωκεανών. Το 
Τρόοδος χωρίς καμία αμφιβολία έχει σημαντική συμβολή στην 
ανάπτυξη της θεωρίας των τεκτονικών πλακών και της διεύρυν-
σης των ωκεανών, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Μεγαλύτερη 
απόδειξη για την επιστημονική και εκπαιδευτική του αξία απο-
τελούν τα δεκάδες πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο,που επι-
σκέπτονται την περιοχή κάθε χρόνο για έρευνα και εκπαίδευση 
των φοιτητών τους.

Μέσα στα όρια του Γεωπάρκου Τροόδους απαντώνται σημα-
ντικοί γεώτοποι που αναδεικνύουν τη μοναδικότητά του, όπως 
το μεταλλείο Αμιάντου μέσα στο σερπεντινίτη, το οποίο τώ-
ρα βρίσκεται στο στάδιο της αποκατάστασης, στοές εξόρυξης 
χρωμίτη μέσα σε δουνίτες, σωροί αρχαίας σκουριάς γύρω α-
πό τα μεταλλεία χαλκού μέσα στα ηφαιστειακά πετρώματα, ε-
κτεταμένες εμφανίσεις παράλληλων φλεβών, τάφροι διεύρυν-
σης του ωκεανού και το απολιθωμένο ρήγμα μετασχηματισμού 
του Αρακαπά, τα οποία μαζί με τα πετρώματα του ιζηματογε-
νούς καλύμματός του, συνιστούν ένα μοναδικό και ποικίλο Γε-
ωπάρκο. 

Στενά συνδεδεμένα με το οφιολιθικό σύμπλεγμα του Τροό-
δους είναι τα ορυκτά κοιτάσματα του χρωμίτη, του αμιάντου, 
των μεικτών θειούχων μεταλλευμάτων και τα φαιοχώματα. Τα 
πλείστα εκ των κοιτασμάτων αυτών έχουν διαδραματίσει ση-
μαντικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του νη-
σιού. Ο αμίαντος και τα φαιοχώματα αξιοποιήθηκαν από την 
αρχαιότητα, αλλά ήταν η παραγωγή και το εμπόριο του χαλκού 
από την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων των μεικτών θειούχων 
μεταλλευμάτων, που έκανε την Κύπρο διάσημη σε όλο τον τό-
τε γνωστό κόσμο. Οι 100 διάσπαρτοι σωροί αρχαίας σκουριάς, 
εργαλεία, αρχαίες γαλαρίες, αναφορές σε ιστορικές πηγές και 
αρχαία ναυάγια φορτωμένα με Κυπριακά τάλαντα χαλκού είναι 
οι πιο σημαντικές αποδείξεις για τη διάρκεια και το μέγεθος 
της μεταλλευτικής δραστηριότητας στο νησί. Η Κύπρος έγινε 
γρήγορα ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα παραγωγής και εξα-
γωγής χαλκού στην αρχαιότητα και το όνομά της έγινε συνώνυ-

μο με το χαλκό κατά τη 
Ρωμαϊκή Εποχή. Το όνο-
μα του χαλκού στα λατι-
νικά αρχικά ήταν «aes» 
και ο κυπριακός χαλκός 
αναφερόταν ως «aes 
cuprium» μέχρι που επι-
κράτησε το «cuprium», 
το οποίο σταδιακά άλ-
λαξε σε «cuprum», α-
πό το οποίο προήλθε το 
σύγχρονο όνομα του με-
τάλλου αυτού. Στη σύγ-
χρονη εποχή, η εντατι-
κή εκμετάλλευση των 
πλούσιων κοιτασμάτων 
χαλκού, σιδηροπυρίτη, 
χρωμίτη και αμιάντου 
σταμάτησε στα τέλη της 
δεκαετίας του '80. Σή-
μερα, μόνο το Μεταλ-
λείο Σκουριώτισσας εί-
ναι ακόμα ενεργό, όπου 
παράγεται μεταλλικός 
χαλκός από τα θειού-

χα κοιτάσματα με τη χρήση των σύγχρονων μεθόδων της βιοα-
πόπλυσης και της υδρομεταλλουργίας. Τέτοιου τύπου θειούχα 
κοιτάσματα σχηματίζονται και σήμερα στα βάθη του Ειρηνικού 
και του Ινδικού Ωκεανού και είναι πλέον γνωστά ως κοιτάσμα-
τα «Κυπριακού-τύπου».

Η ανύψωση του Τροόδους και ο διαπειρισμός του σερπεντινίτη 
(δημιουργία δόμου) που οδήγησαν στον κατακερματισμό των 
πετρωμάτων του και η διαφορική αντίσταση των πετρωμάτων 
του στη διάβρωση και αποσάθρωση έχουν συμβάλει σημαντι-
κά στη δημιουργία του ανάγλυφου της οροσειράς και στο σχη-
ματισμό εδαφών πλούσιων σε μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Ποτά-
μια εκβάλλουν ακτινωτά από τις κορυφές της οροσειράς προς 
στις παρυφές της, δημιουργώντας ποικιλόμορφα εντυπωσια-
κά τοπία κατά μήκος των κοιλάδων, ανάλογα με το είδος των 
πετρωμάτων που διαπερνούν. Εμφανίζονται στην περιοχή το-
πία από κοιλάδες με ομαλά πρανή, βαθιές και στενές κοιλάδες 
(σχήματος V) με απότομα πρανή, φαράγγια και μικροί καταρ-
ράκτες, που μαζί με τη χλωρίδα και την πανίδα συνθέτουν ένα 
μαγευτικό σκηνικό. Η περιοχή του Γεωπάρκου Τροόδους είναι 
ο μεγαλύτερος βιότοπος της Κύπρου, ο οποίος φιλοξενεί αξιό-
λογη φυσική και ενδημική χλωρίδα (92 από τα 143 ενδημικά εί-
δη του νησιού καταγράφονται εντός της περιοχής) και πανίδα, 
που συνυπάρχουν σε σπάνια και προστατευόμενα ενδιαιτήμα-
τα που δημιουργήθηκαν από τη μοναδική λιθολογία, την τοπο-
γραφία και τις κλιματικές συνθήκες. Αυτά περιλαμβάνουν τα 
μοναδικά φυσικά δάση μαύρης πεύκης, τα σερπεντινόφιλα λι-
βάδια, τα δάση του ενδημικού κέδρου και χρυσής βελανιδιάς, 
τους τυρφώνες και τα δάση της ενδημικής αρκεύθουτης Με-
σογείου.

Επίσης, ιδιαίτερα σημαντική είναι και η πανίδα που διαβιεί ε-
ντός του γεωπάρκου. Η οροσειρά του Τροόδους είναι το κύριο 
ενδιαίτημα του ενδημικού αγρινού, της σαύρας του Τροόδους, 
του ενδημικού φιδιού, ενδημικών πουλιών, όπως η οινάνθη, ο 
τρωγλοδύτης, ο δενδροβάτης, το περδικοσιάχινο και άλλα κα-
θώς και ενδημικών εντόμων. Επιπρόσθετα, η περιοχή διακρίνε-
ται για την πλούσια αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά 
της, τη λαογραφία και τα θρησκευτικά μνημεία της,με 10 τοπι-
κές βυζαντινές εκκλησίες, που βρίσκονται εντός της περιοχής 
του Γεωπάρκου, να περιλαμβάνονται στα Μνημεία Παγκόσμι-
ας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Με τη λειτουργία 
του Κέντρου Επισκεπτών του Γεωπάρκου Τροόδους, στοχεύου-
με στην προβολή της γεωλογίας της περιοχής, στην εκπαίδευ-
ση των μαθητών μας σε θέματα που άπτονται της γεωλογίας 
και του φυσικού περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη του θεματικού 
τουρισμού προσφέροντας στον επισκέπτη πολυθεματικές δρα-
στηριότητες και στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. 

Όλα τα πιο πάνω καταδεικνύουν μία περιοχή, η οποία διαθέτει 
όλα εκείνα τα κριτήρια για να καταστεί ένα πολυθεματικό και 
πρότυπο γεωπάρκο ανάμεσα στα Παγκόσμια Γεωπάρκα της ΟΥ-
ΝΕΣΚΟ. Ο χαρακτηρισμός του Τροόδους ως Παγκόσμιο Γεωπάρ-
κο της ΟΥΝΕΣΚΟ αποτελεί μεγάλη επιτυχία για την πατρίδα μας 
αλλά ταυτόχρονα και μεγάλη ευθύνη. Το Γεωπάρκο Τροόδους 
θα υπόκειται σε συνεχείς ελέγχους από την ΟΥΝΕΣΚΟ σε θέμα-
τα βιωσιμότητας, εκπαίδευσης, γεωτουρισμού και οικονομικής 
ανάπτυξης της περιοχής με ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοι-
νωνίας, με την οποία θα πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμέ-
νο. Η επιτυχία της προσπάθειας αυτής εξαρτάται από τη σχέση, 
που θα αναπτυχθεί μεταξύ των κατοίκων της περιοχής και του 
Γεωπάρκου Τροόδους. 

Eντυπωσιακή εμφάνιση του Συστήματος Πολλαπλών Φλεβών στην τοποθεσία Τεισιά της Μαδαρής

Εντυπωσιακή εμφάνιση του Κατώτερου Ορίζοντα Λαβών σε πρανές του ποταμού Μαρούλλενα
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Τρόοδος
Παγκόσμιο
Γεωπάρκο 
ΟΥΝΕΣΚΟ

Εκπαιδευτικός, 
Επιστημονικός και 

Πολιτιστικός Οργανισμός 
των Ηνωμένων Εθνών

 Μετά τη θεαματική επιτυχία του περσινού αγώ-
να, ο διεθνής αγώνας Buff® Troodos Mountain Ultra διορ-
γανώνεται και φέτος με διεθνείς προδιαγραφές και ήδη 
έχει γίνει πόλος έλξης δρομέων από όλο τον κόσμο. Το ο-
ρεινό τρέξιμο τα τελευταία χρόνια έχει εξαπλωθεί σε κά-
θε γωνιά του πλανήτη. Ο όρος Ultra χρησιμοποιείται για 
αγώνες των οποίων η απόσταση είναι μεγαλύτερη του 
μαραθώνιου, δηλαδή μεγαλύτερη των 42 χιλιομέτρων ε-
νώ ο όρος Mountain ή Trail σημαίνει πως ο αγώνας είναι 
εκτός δρόμων σε μονοπάτια και εκτός μονοπατιού. Δρο-
μείς από όλο τον κόσμο, ψάχνουν για αγώνες περιπέτειας 
σε όμορφα βουνά και δάση και όλο για μεγαλύτερες προ-
κλήσεις.

Το Buff® Troodos Mountain Ultra γεννήθηκε από την επι-
θυμία των διοργανωτών να παρουσιάσουν στους δρομείς 
από όλο τον κόσμο, την Κύπρο, έναν ανεξερεύνητο πα-
ράδεισο ορεινού τρεξίματος στη Μεσόγειο. Το νησί μας 
φημίζεται για το εξαιρετικό του κλίμα με 326 μέρες ηλιο-
φάνειας το χρόνο και τις απίθανες φυσικές περιοχές για 
εξερεύνηση: απο βουνά και κοιλάδες με μικρά παραδοσι-
ακά χωριά μέχρι εύφορες πεδιάδες και απόκρημνες βρα-
χώδεις παραλίες. 

Ο αγώνας διοργανώνεται από την One Step Further, εξει-
δικευμένη εταιρεία που διοργανώνει υπαίθριες δραστη-
ριότητες στην Κύπρο και σε άλλες χώρες. Τις διαδρομές 
των αγώνων σχεδιάζουν και επιβλέπουν οι Cyprus Trail 
Runners, μη-κερδοσκοπική ομάδα που διοργανώνει εκ-
δηλώσεις και αγώνες ορεινού τρεξίματος σε όλο το νη-
σί. Πολύτιμος θεσμικός υποστηρικτής στην προσπάθεια 
αυτή είναι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους και το Γε-
ωπάρκο Τροόδους, που αγκάλιασε την προσπάθεια αυ-
τή για προβολή του γεωλογικού πλούτου και της ιστορίας 
του Τρόοδους μέσα από το ορεινό τρέξιμο.

Ο πρώτος αγώνας Troodos Ultra 50 χλμ. πραγματοποιή-
θηκε το 2015 και η ανταπόκριση από την τοπική κοινότη-
τα δρομέων ήταν κάτι πέρα από ενθουσιώδης. Το όνειρο 
είχε γεννηθεί και το 2016 διεξήχθηκε ο πρώτος επίσημος 
αγώνας Buff® Troodos Mountain Ultra με αγώνες 80χλμ. 
50 χλμ. 25 χλμ. και 10 χλμ. H ανταπόκριση ήταν πέρα από 
τις προσδοκίες μας κι έτσι ένας ετήσιος θεσμός πήρε τη 
θέση του στο παγκόσμιο ημερολόγιο ορεινού τρεξίματος. 
Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους δρομείς και στις 
οικογένειες τους μια μοναδική εμπειρία στο Τρόοδος, αλ-
λά και σε άλλα μέρη της Κύπρου που μπορούν να συνδυ-
άσουν αφού οι κύριες πόλεις, η παραλία και σημαντικά α-
ξιοθέατα είναι σε κοντινή απόσταση.

Οι αγώνες

Το Buff®Troodos 
Mountain Ultra 
έχει σχεδιαστεί 
ώστε να προσελ-
κύσει διαφορε-
τικές κατηγορίες 
δρομέων και φι-
λάθλων. Κορω-
νίδα της διοργά-
νωσης δεν είναι 
άλλος από τον 
Buff® Troodos 
Mountain Ultra 
80k, έναν αγώνα 
80 χιλιομέτρων 
και 4,326μ θετι-
κής υψομετρι-
κής διαφοράς. Η 
εκκίνηση θα δο-
θεί στις 4:00 το 
πρωί με χρονικό 

περιθώριο τερματισμού 15,5 ώρες. Αυτή η διαδρομή α-
ποτελεί την απόλυτη πρόκληση της διοργάνωσης. Η δι-
αδρομή είναι απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς και το έ-
δαφος σκληροτράχηλο. Οι επιλογές όμως δεν σταματούν 
εκεί καθώς άλλες τρεις διαδρομές περιμένουν τους δρο-
μείς να ανακαλύψουν τις ομορφιές του Τροόδους.

H διοργάνωση προσφέρει 4 επιλογές: 
- Buff® Troodos Mountain Ultra 80k: 80 χιλιόμετρα, 4,326μ 
D+, χρονικό όριο 15:30 (UTMB 4 points) 
- Buff® Troodos Mountain Ultra 50k: 50 χιλιόμετρα, 2,896μ 
D+, χρονικό όριο 10:00 (UTMB 3 points) 
- Buff® Troodos Watercourse Whopper 25k: 25 χιλιόμε-
τρα, 1,427μ D+, χρονικό όριο 6:00 
- Buff® Troodos Trot 10k: 10 χιλιόμετρα, 390μ D+, χωρίς 
όριο

Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν 
το Σάββατο 7 Οκτωβρίου, 
2017.

Διεθνής αναγνώριση

Οι αγώνες των 80 και 50 χιλιο-
μέτρων έχουν αναγνωριστεί 
και προστεθεί στο ημερολόγιο 
της ITRA (International Trail 
Running Association) καθώς ε-
πίσης έχουν αναγνωριστεί ως 
qualifying race και κερδίζουν 
βαθμούς για συμμετοχή στο 
No.1 αγώνα trail στον κόσμο, 
τον Ultra Trail du Mont Blanc 
(UTMB).

Το Buff® Troodos Mountain 
Ultra αποτελεί μία δυναμική 
είσοδο της Κύπρου στο διε-
θνές ημερολόγιο αγώνων. Ή-
δη ο αριθμός των εγγραφών 
είναι εντυπωσιακός, τόσο α-
πό Κύπριους, αλλά και δρο-
μείς από όλο τον κόσμο. Ανα-
μένουμε με ανυπομονησία να 
υποστηρίξουμε τους αθλητές 
που θα προσπαθήσουν να ο-
λοκληρώσουν τους δύσκο-
λους αυτούς αγώνες στο μα-
γευτικό τοπίο του Τροόδους.

Θα είναι μια υπέροχη μέρα στο Τρόοδος για δρομείς, 
οικογένειες και φίλους, θεατές και εθελοντές! Ο κύριος 
σταθμός ανεφοδιασμού θα είναι στην πλατεία Τροόδους, 
οπόταν οι δρομείς θα έχουν την ευκαιρία να δουν την οι-
κογένεια τους και να τους εμψυχώσουν οι θεατές. Είτε ως 
δρομέας ή απλός θεατής ή ακόμα κι εθελοντής θα είναι 
μια αξέχαστη μέρα στην πλατεία ή και σε άλλα σημεία αν 
θέλετε να δείτε και να εμψυχώσετε τους αθλητές σε πιο 
σκληροτράχαλα σημεία.

Ο αγώνας διεξάγεται με Μέγα Χορηγό την Buff® multi-
functional headwear, πρωτοπόρα κατασκευάστρια ε-
ταιρεία του αυθεντικού πολυχρηστικού Buff® και 
performance headwear για κάθε δρομέα και αθλητή 
και χορηγούς τις εταιρείες: Suunto, La Sportiva, Get Out 
Outdoor Store, Troodos Hotel και GU. Θεσμικός υποστηρι-
κτής το Γεωπάρκο Τροόδους και η Αναπτυξιακή Εταιρεία 
Τροόδους. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα 
της διοργάνωσης www.troodosultra.com και στη σελίδα 
στο Facebook www.facebook.com/troodosultra.

Για περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας:
Λουίζα Κυριακίδου
Marketing Director
ONE STEP FURTHER LTD Web: www.onestepfurther.com.cy
louisa@onestepfurther.com.cy
Tel/Fax:(+357) 22 311012 / Tel: (+357) 99441585

Διεθνής αγώνας ορεινού τρεξίματος στο Τρόοδος τον Ο-
κτώβριο. Καλωσορίσατε στο BUFF® Troodos Mountain 
Ultra! Σάββατο 7 Οκτωβρίου, 2017.
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Κοινοτικό Συμβούλιο Άρσους,
Φωτογραφίες: Πιλοτικό Τοπικό Αναπτυξιακό Σχέδιο 
Κρασοχωριών Λεμεσού

 Το ΄Αρσος ένα από τα πιο γραφικά χωριά της Κύ-
πρου, απλώνεται στην πλαγιά του βουνού Λαόνα, σε υ-
ψόμετρο 850 μέτρων. Το χωριό έχει μαγευτική θέα προς 
την κοιλάδα του Διαρίζου και τη θάλασσα της Πάφου. Ή-
ταν το μεγαλύτερο Κρασοχώρι της Κύπρου. Σήμερα τόσο 
το αρσιώτικο κρασί όσο και η ζιβανία, εξακολουθούν να 
παρασκευάζονται με τις παραδοσιακές μεθόδους. 

Το χωριό είναι κτισμένο συγκεντρωτικά, κλασικό παρά-
δειγμα πυκνοδομημένου οικισμού. Οι  στενοί δρόμοι, τα 
λιθόστρωτα δρομάκια, τα μακρυνάρια, τα δίχωρα και τα 
ανώγεια κτισμένα με άψογη πελεκητή πέτρα σε συνδυα-
σμό με τις κεραμιδένιες στέγες, προσδίδουν μια γοητεία 
στην αρχιτεκτονική του. Το έργο που έχει γίνει πρόσφα-
τα και αφορά  την Ανάπλαση του Παραδοσιακού Πυρή-
να  της κοινότητας έχει  δώσει καινούργια όψη στην κοι-
νότητα.

Η ονομασία του χωριού πιθανότατα προήλθε  από την 
αρχαιοελληνική λέξη «ΑΛΣΟΣ», η οποία σημαίνει μικρό 
δάσος. Κατά μια άλλη εκδοχή  η ονομασία   του χωριού 
σχετίζεται με το ιερό άλσος της θεάς Αφροδίτης, το οποίο 
σύμφωνα με την παράδοση, βρισκόταν στην περιοχή. Ε-
πίσης, υπάρχει η άποψη πως το χωριό οφείλει την ονο-
μασία  του στον Πτολεμαίο το Φιλάδελφο, ο οποίος έκτι-
σε τέσσερις πόλεις προς τιμή της Αρσινόης, γυναίκας και 
αδελφής του. 

Χαρακτηριστική είναι η φιλοξενία των κατοίκων του χω-
ριού, η καθαριότητα των σπιτιών και των δρόμων, οι θαυ-
μάσιες γραφικές αυλές, τα λογής-λογής λουλούδια και 
οι πρασινάδες. Οι νοικοκυρές φημίζονται για την παρα-
σκευή διαφόρων παραδοσιακών εδεσμάτων και γλυκών.

Εκκλησίες- Ξωκλήσια 
Στον πυρήνα του χωριού, δίπλα από την πλατεία, ορθώ-
νεται η πετρόκτιστή βυζαντινή εκκλησία του Αποστόλου 
Φιλίππου, πολιούχου Αγίου της κοινότητας. Ο αρχικός 
ναός οικοδομήθηκε τον 13ον αιώνα και ανοικοδομήθη-
κε τον 19ον αιώνα αποκτώντας τη σημερινή του μορφή.  
Στη εκκλησία φυλάσσονται λείψανα του Αποστόλου Φί-
λίππου . Το τέμπλο του ναού, αποτελεί ένα ξυλόγλυπτο 
αριστούργημα. Ανάμεσα στις εικόνες ξεχωρίζει η εικόνα 
του Αποστόλου Φιλίππου, ένα πραγματικά εξαίσιο έργο 
του 13ου αιώνα. Η εκκλησία κατατάσσεται στα προστα-
τευόμενα μνημεία του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Δίπλα από το ναό βρίσκεται ο ναΐσκος της Αγίας Μαριά-
μνης, αδελφής του Αποστόλου, ο οποίος έχει μετατραπεί 
σε εικονοφυλάκιο. Σ΄αυτό φυλάγονται σημαντικά κειμή-
λια, όπως παλαιές εικόνες, ιερά άμφια και σκεύη. Στα δυ-
τικά του χωριού βρίσκεται το παρεκκλήσι της Παναγίας 
της Καθολικής, το οποίο αρχικά λειτουργούσε ως λατινι-
κό μοναστήρι.

Μουσείο Λαϊκής Τέχνης
Κοντά στην πλατεία βρίσκεται το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, όπου 
ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει τη λαϊκή κληρονομιά και πα-
ράδοση. Σ’ αυτό, μπορεί κανείς να θαυμάσει μια μεγάλη συλ-
λογή από γεωργικά εργαλεία και παλιές φωτογραφίες.

Το Μονοπάτι της Φύσης
Στα βορειοδυτικά του χωριού, βρίσκεται μια στενή κοιλάδα ά-
πειρου φυσικού κάλλους, όπου δημιουργήθηκε Μονοπάτι της 
Φύσης. Η φυσική ομορφιά αναδύεται σ’ όλο της το μεγαλείο 
με υπέροχα χρώματα, μυρωδιές και ήχους. Το Μονοπάτι διαθέ-
τει πλούσια πανίδα και χλωρίδα, που περιλαμβάνει πέρα των 
σαράντα ειδών δέντρα, όπως τρέμινθοι, πλατάνια, καβάτζια, 
λεύκες και καρυδιές. Στην πανίδα του μονοπατιού, συγκαταλέ-
γονται κάβουρες του γλυκού νερού, βάτραχοι, αλεπούδες, εν-
δημικά και αποδημητικά πουλιά και σπάνια είδη πεταλούδων.

Κατά μήκος του μονοπατιού βρίσκονται έξι παραδοσιακές βρύ-
σες: η Βρύση των «Αθκιών», η Βρύση «Όσσ’Αρκάτζην», η «Πά-
νω Βρύση», η Βρύση του « Κούπα» η Βρύση «Κώστενας» και η 
Βρύση «Το Πουλίν» από τις οποίες η τρεις έχουν  ήδη αναπα-
λαιωθεί.

Το χωρίο έχει προβεί στην συντήρηση και μετατροπή του σχο-
λικού κτιρίου (μέσο ευρωπαϊκών προγραμμάτων) σε « ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ  ΤΡΟΟΔΟΥΣ – 
ΑΡΣΟΥΣ». Ο χώρος  διαθέτει αίθουσα συνεδριάσεων που μπο-
ρεί να φιλοξενήσει συνέδρια, παρουσιάσεις με συμμετοχή  150 
ατόμων.  Επίσης, διαθέτει  κουζίνα με  όλες τις απαραίτητες 
προδιαγραφές  για την παρασκευή  παραδοσιακών φαγητών 
και γλυκών. 

Στα παραδοσιακά καφενεία  μπορεί κάποιος να απολαύσει τον 
καφέ του και να γευματίσει στις δυο Ταβέρνες «ΑΓΟΡΑ» και 
«SNACK CAFÉ ARSOS». Ο φούρνος διαθέτει καθημερινά φρέ-
σκο ψωμί. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν  ζεστό Πα-
λουζε και άλλα παραδοσιακά προϊόντα από «ΤΟ ΣΤΑΦΥΛΙ ΑΛ-
ΛΟΣΠΩΣ ΚΑΙ  ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΛΕΝΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ» και από 
«Α&Α  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΡΣΟΣ ΛΤΔ» . Στα 
μικρά παραδοσιακά οινοποιεία μπορούν να πιούν το παραδο-
σιακό κρασί και ζιβανία.

Με  την πρωτοβουλία αρκετών κατοίκων  και την οικονομική 
στήριξη του κράτους έχουν αναπαλαιωθεί  αρκετές παραδο-
σιακές κατοικίες  οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Αγροτουρισμό. 
Στα τουριστικά αυτά καταλύματα  μπορούν να φιλοξενηθούν 
αρκετά άτομα και να απολαύσουν τις ομορφιές και την φιλοξε-
νία των κατοίκων.

Κοπιάστε στο Άρσος!!!!!

Στο Άρσος μπορείτε να επισκεφθείτε:
1.Εκκλησία Αποστόλου Φιλίππου
2.Εκκλησία Παναγίας Χρυσελεούσας
3.Εικονοφυλάκιο Αγίας Μαριάμνης
Στοιχεία επικοινωνίας (κατόπιν διευθέτησης):
Τηλ: 99-483881/ 25-943046/ 99-948654
4.Μουσείο Λαϊκής Τέχνης
Στοιχεία Επικοινωνίας: Κοινοτικό Συμβούλιο Άρσους,   
Τηλ.: 25-943223, Δευτέρα - Παρασκευή (7:30 πμ -15:00 μμ)
(Σαββατοκυρίακα ή άλλες ώρες κατόπιν διευθέτησης), Είσοδος: 
Δωρεάν
5.Αγροτουριστικός ξενώνας «Αρσόραμα»,  Τηλ: 99-444400
6. Αγροτουριστικός ξενώνας «Dias House», Τηλ: 99-636046
7. Αγροτουριστικός ξενώνας «Μούστος», Τηλ: 99-604955, 99-
679788
8. Αγροτουριστικός ξενώνας «Κορνάρο», Τηλ: 99-314684
9. Όινοποιείο «Nikoletino Wines (Arsos) Ltd», Τηλ: 25-723700/ 
99-437137
10. Ταβέρνα «Η Αγορά», Τηλ: 97-684400/99-662726
11. Ταβέρνα ‘Το Πανόραμα της Άννας’,  Τηλ.: 99-437137/ 
Φάξ: 25-397977
12.Arsos Café, Τηλ.: 97-607345
13. Καφενείο «Η Κληματαριά», Τηλ.: 99-589484
14.Μονοπάτι της φύσης «Όι έξι βρύσες»

Γραφεία Κοινοτικού Συμβουλίου Άρσους
Πλατεία Αποστόλου Φιλίππου 1, 4770  Άρσος, Λεμεσός
Τηλ.: 25943223/ Φάξ: 25942171
Δευτέρα - Παρασκευή (7:30 πμ – 15:00 μμ)
E-mail: info@arsos.org
http://www.arsos.org/



ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥρΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΤρΟΟΔΟΣ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΟΜΟρΦΗ ΜΟΥ ΛΑΖΑΝΙΑ! 

Το Σωματείο Κίνηση Πρωτοβουλίας και Αλληλεγγύης Λαζανιά

Γράφει η Φρύνη Παπαδοπούλου,
Φωτογραφίες: Φρύνη Παπαδο-
πούλου

 Το Σωματείο «ΚΙΝΗΣΗ 
ΠΡΩΤΌΒΌΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΑΖΑ-
ΝΙΑ» ιδρύθηκε από μένα και η άδεια δό-
θηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών στις 
21 Σεπτεμβρίου 2011. Κύριος στόχος μας 
πάντοτε το καλώς νοούμενο συμφέρον του 
χωριού και η προβολή του. Κι επιχειρού-
με την πρώτη μας εκδήλωση στις 21 Μα-
ΐου 2012 με εγκαίνια έκθεσης σε αίθου-
σα του Δημοτικού Μεγάρου Στροβόλου και 
με φωτογραφίες του Πέτρου Πετρίδη απο-
κλειστικά από το χωριό Λαζανιά που απ α-
παθανάτιζαν ανάμεσα σε τοπία και λου-
λούδια τους λιγοστούς τότε κατοίκους. 
Φωτογραφίες που πάρθηκαν τέλος της δε-
καετίας του 90. Στόχος σ᾽ αυτή την πρώτη 
εκδήλωση ήταν ν᾽αφυπνίσουμε τους Από-
δημους Λαζανιάδες.

Την ίδια χρονιά το 2012 ακολούθησε η 9η 
Ιουλίου 1821 του Βασίλη Μιχαηλίδη από 7 
επώνυμους στο Υπαίθριο θεατράκι ΕΡΑΤΩ 
στη Λαζανιά και στη συνέχεια είχαμε αντι-
κατοχική μουσική από το Μιχάλη Χ”Μιχα-
ήλ λαούτο, Σάββα Στεφάνου βιολί, Βασιλι-
κή Χ”Αδάμου τραγούδι.

Στις 18 Νοεμβρίου το 2012 επιχειρούμε για 
πρώτη φορά ένα συμβολικό αγώνα Δρό-
μου-Ποδηλασίας και Πεζοπορίας κάτω α-
πό τον τίτλο «ΑΠΌΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΝΌΗΣ» στη 
μνήμη Παναγιώτη Βρυωνίδη, καθώς και 
δενδροφύτευση από το 76ο Σύστημα Προ-
σκόπων Στροβόλου και πάλι στη μνήμη Πα-
ναγιώτη Βρυωνίδη.

Τον Ιούνιο του 2013 φιλοξενούμε το γνω-
στό χαράκτη Χαμπή Τσαγγάρη και η εκδή-
λωση «ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΕΝΑ ΔΙΗΜΕΡΌ» 29-30 
Ιουνίου 2013 ξεπέρασε κάθε προσδοκία 
μας. Σ᾽ αυτό το διήμερο είχαμε εργαστή-
ρι χαρακτικής υπό την καθοδήγηση του Χα-
μπή, διάλεξη στη Κυπριακή Τοπολαλιά από 
τον ίδιο το χαράκτη, Σάββατο 29 Ιουνίου 
2013 αφού προηγήθηκε καλωσόρισμα με 
πιθκιάβλιν από τον Κώστα Κουλουμή και 
τραγούδι από την Αναστασία Λοΐζου. Με-
τά τη διάλεξη είχαμε μουσικό Πρόγραμμα 
από το Μιχάλη Τερλικά και το συγκρότημά 
του και η μεγάλη αναπάντεχη έκπληξη της 
βραδυάς εκτός προγράμματος η Αλεξία.

Το 2014 προσθέσαμε στο ενεργητικό μας 
κάτι πολύ πιο τολμηρό. Όλόκληρη εβδομά-
δα 30 Ιουνίου με 5 Ιουλίου φιλοξενήθηκαν 
στο χωριό μας από ιδιώτες 10 καλλιτέχνες 
μέλη του ΕΚΑΤΕ. Η εκδήλωση με τίτλο «Ε-
ΔΩ ΠΌΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ Ό ΧΡΌΝΌΣ–ΤΌΛΜΗ 
ΜΑΓΕΙΑ ΓΌΗΤΕΙΑ», περιλάμβανε επίσης 
και δύο μουσικές βραδυές. Τετάρτη 2 Ιου-
λίου Η ΠΌΡΕΙΑ ΤΌΥ ΕΝΤΕΧΝΌΥ ΚΥΠΡΙΑΚΌΥ 
ΤΡΑΓΌΥΔΙΌΥ με το Μιχάλη Χ᾽᾽Μιχαήλ και το 
μουσικό του Σχήμα και το Σάββατο 5 Ιουλί-
ου ΤΌ ΠΡΩΤΌ ΔΩ ΒΑΣΙΛΕΙΌ ΕΙΧΑΝ ΘΕΌΙ ΤΌ 
ΚΤΙΣΕΙ με τον συνθέτη Λάρκο Λάρκου. Με-
λοποίηση ποιημάτων Βασίλη Μιχαηλίδη. 
Και οι δύο μουσικές βραδυές στο Υπαίθριο 
Θεατράκι ΕΡΑΤΩ, σημείωσαν επιτυχία.

Αξιοσημείωτο παραμένει το γεγονός της 
καθόδου Πανεπιστημιακών και άλλων εκ-
δρομέων από την Ισπανία στην Κύπρο ειδι-
κά για τη Λαζανιά και κυρίως την εκκλησία 
μας τον Άγ. Γεώργιο όπου πέρασαν την πε-
ρισσότερή τους ώρα αφού περπάτησαν τα 
δρομάκια του χωριού. Ό ξεναγός τους μι-
λούσε αρκετά καλά Ελληνικά κι όπως μας 
είπε, μας ανακάλυψαν από Ιστοσελίδα του 
ΚΌΤ, όπου εμείς είχαμε δώσει λεπτομέρει-
ες, καθώς κι από τη δική μας Ιστοσελίδα.
Τους παρακαλέσαμε πριν φύγουν για ένα 
αναμνηστικό φωτογραφικό στιγμιότυπο 

που πρόθυμα δέχτηκαν να βγάλουμε στο 
υπαίθριο θεατράκι ΕΡΑΤΩ. Μιλά η ίδια η 
φωτογραφία. 

Περνούμε στην τελευταία Εκδήλωσή μας 
για το 2014.
- Κυριακή 2 Νοεμβρίου «ΑΠΌΣΤΑΣΗ ΑΝΑ-
ΠΝΌΗΣ»: Ό συμβολικός αγώνας Δρόμου 
Ποδηλασίας και Πεζοπορίας στη μνήμη 
Στέλλας Αυλωνίτη από τα πρώτα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου 
μας, που έφυγε τόσο νωρίς.
- Παρασκευή 15 Μαΐου: Εκδήλωση στη 
Λευκωσία όπου τιμήσαμε το Εθνικό μας 
προϊόν ΧΑΛΌΥΜΙ ΕΝ’ ΑΛΛΙΩΤΙΚΌ ΔΕΙΠΝΌ. 
Πολύ ωραία βραδυά σε μια αίθουσα που 
δεν χώρεσε όλη την ανταπόκριση του κό-
σμου. Δυστυχώς διώξαμε κόσμο.
- Σάββατο 4 Ιουλίου 2015: Μνήμη Χαρίλα-
ου Παπαδόπουλου ΥΠΑΙΘΡΙΌ ΘΕΑΤΡΑΚΙ Ε-
ΡΑΤΩ με τρεις καταξιωμένους σκηνοθέτες: 
Κύρο Ρωσσίδη, Ανδρέα Αντωνιάδη, Δάφνη 
Τζαφέρη. Όι δύο τελευταίοι ήλθαν ειδικά 
από την Αθήνα.
- Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2015: «ΑΠΌΣΤΑΣΗ 
ΑΝΑΠΝΌΗΣ». Τρέχω, περπατώ, ποδηλατώ, 
θυμάμαι. Στη μνήμη της 13χρονης μαθή-
τριας Ιωάννας Δημητρίου.
- Παρασκευή 1η Ιουλίου 2016: Πρώτη θε-
ατρική παράσταση στο ΥΠΑΙΘΡΙΌ ΘΕΑΤΡΑ-
ΚΙ ΕΡΑΤΩ με το ποιητικό έργο του Κυριάκου  
Χαραλαμπίδη «ΑΜΜΌΧΩΣΤΌΣ ΒΑΣΙΛΕΥΌΥ-
ΣΑ» από το θέατρο «ΕΝΑ».
-Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016: Η ΜΕ-

ΛΌΥΖΙΝΗ Η ΛΑΖΑΝΙΑ Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΦΘΙΝΌ-
ΠΩΡΙΝΗ ΜΌΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΥΑ στο ξενοδοχείο 
«ΘΑΛΑΣΣΑ» Ακτή Κυβερνήτη με Μαρία Έ-
λενα Κυριάκου τραγούδι.
-Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016 ΑΠΌΣΤΑΣΗ Α-
ΝΑΠΝΌΗΣ στη μνήμη Δώρας Μακαρίου. 

Επίσης, θά ‘θελα να αναφέρω πως ανάμε-
σα στις δραστηριότητές μας στείλαμε Χρι-
στουγεννιάτικες κάρτες. Για το 2013 Πυρά-
γκαθος από τον κήπο μας στη Λαζανιά και 
για το 2014 Ανθισμένη Αμυγδαλιά σε μια 
ωραία φωτογραφική σύνθεση με το κα-
μπαναριό της Εκκλησίας μας τον Άγιο Γε-
ώργιο.
-Ημερολόγιο για το 2015 με χαρακτηριστι-
κές φωτογραφίες από το χωριό και
-Σελιδοδείχτες  με το υπέροχο κυπαρίσσι 
μας, με ευχές για το 2016.

Φέτος Κυριακή 22 Όκτωβρίου για 6η κατά 
συνέχεια χρονιά θα έχουμε το συμβολικό 
Αγώνα Δρόμου-Ποδηλασίας και Πεζοπορί-
ας «ΑΠΌΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΝΌΗΣ» και θα είναι 
στη μνήμη του γνωστού εκφωνητή του Ρ.Ι-
.Κ. Άκη Μελετίου.

Όλες οι εκδηλώσεις μας πάντα με αγάπη, 
κέφι κι  απεριόριστη προσπάθεια από όλα 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για 
το καλώς νοούμενο συμφέρον του χωριού 
και την προβολή του.

10  Trooding Mountain Spirit  
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ΔΙΑΓωΝΙΣΜΟΣ

Για να δούμε τι ξέρουμε από το Τρόοδος...
ΒρΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ γνωστά και άγνωστα μέρη του Τροόδους και ΚΕρΔΙΣΕ!

Βρείτε τι απεικονίζουν οι πιο κάτω φωτογραφίες και κερδίστε προϊόντα από το Κτήμα Δυμάτου (περιοχή Πιτσιλιάς).

*Σημειώστε τις απαντήσεις και τα στοιχεία σας, αποκόψτε τη σελίδα του διαγωνισμού και στείλτε την ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της ΑΝ.Ε.Τ. Τροόδους που αναγράφεται στη 2η σελίδα της ε-
φημερίδας ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο e.tsaggaridi@anetroodos.com ή με φαξ στο 22952045.

Ο Διαγωνισμός ισχύει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2017

Ονοματεπώνυμο:.......................................................................... Διεύθυνση:...........................................................................................

Τηλέφωνο:......................................................................................E-mail:.................................................................................................

1. 2.

3. 4. 

5. 6.

Φωτογραφίες: 1. Μάνος Μανώλη (Μποτρίνι), 2. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Κύπρου, 3 & 6. Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Τροόδους, 4 & 5. Troodos Media (Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους)
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Licensed construction company based in Limassol area, specialising in the complete resto-
ration & renovation of traditional Cyprus stone-houses and buildings according to the area's 
tradition. The company's aim is to offer high quality services to its customers, something that 
can be guaranteed due to its more than 15 years technical knowledge & experience, its spe-
cialization and the high technology equipment and machinery that the company disposes.

Tel. 0035799218139 / info@domix-cy.com / http://www.domix-cy.com



ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕρΟΥΝ!
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Γράφει η Άτυπη ομάδα Νέων «Youth 
Dynamics»

ΠΟΛΥΜΕΛΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΝΕΩΝ 
Erasmus+ «Προσφυγική και Με-
ταναστευτική Κρίση: Aντιμετω-
πίζοντας ένα Ευρωπαϊκό πρό-
βλημα»

 Η άτυπη ομάδα νέων «Youth 
Dynamics» φιλοξένησε στον Αγρό μεταξύ 
28  Ιουλίου – 5 Αυγούστου  2017, μια πο-
λυμελή ανταλλαγή νέων στα πλαίσια του 
προγράμματος για την Νεολαία, την Κα-
τάρτιση και την Εκπαίδευση, ERASMUS+. 
Στο πρόγραμμα  που έχει ως τίτλο “The 
refugee and migration crisis: Dealing with 
a European problem” (Προσφυγική και 
Μεταναστευτική Κρίση: αντιμετωπίζοντας 
ένα Ευρωπαϊκό πρόβλημα) έλαβαν μέρος 
συνολικά 60 νέοι από 12 Ευρωπαϊκές χώ-
ρες. 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος έγι-
ναν διάφορα εργαστήρια, διαλέξεις, συ-
ζητήσεις και παρουσιάσεις με στόχο την 
ενδυνάμωση της συμμετοχής των προ-
σφύγων στην τοπική κοινωνία, την αντι-
μετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης και 
την προώθηση ειρηνευτικών δράσεων. Το 
πρόγραμμα φιλοξενήθηκε στην Κύπρο, 
μια χώρα η οποία έχει υποδεχτεί μεγάλο 
αριθμό μεταναστών από την Συρία αλλά 
που έχει υποφέρει και η ίδια με τους πρό-
σφυγες που ξεριζώθηκαν από τα σπίτια 
τους το 1974. Μέσα από διάφορα εκπαι-
δευτικά εργαλεία οι νέοι ανέπτυξανποικί-
λες γνώσεις και δεξιότητες, ενθαρρύνθη-
κε το πνεύμα δημιουργικότητας τους ώστε 
να μπορούν να υλοποιούν προγράμματα 
καθοδήγησης για νέους μετανάστες και 
πρόσφυγες. 

Το πρόγραμμα είχε ως στόχους την παρου-
σίαση του προγράμματος προσωπικής κα-
θοδήγησης (mentoring) για νέους πρό-
σφυγες και μεταναστευτικής καταγωγής, 
την ανταλλαγή καλών πρακτικών και εργα-
λείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
κατά τη διάρκεια του προγράμματος και 
την εκπαίδευση των συμμετεχόντων ώστε 
να μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποι-
ήσουν οι ίδιοι, παρόμοια προγράμματα 
μικρότερης ή μεγαλύτερης κλίμακας.

Αυτή η ανταλλαγή νέων αποτελεί αποτέ-
λεσμα και συνέχεια της διαρκούς δράσης 
της οργάνωσης στην προώθηση των Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων και κοινωνικής 
ενσωμάτωσης η οποία δεν μπορούσε να 
μην επικεντρωθεί στο προσφυγικό ζήτη-
μα. Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων είχε 
ως στόχο να εκπαιδεύσει και να καταρτί-
σει νέους που εργάζονται στον τομέα της 
νεολαίας, προκειμένου να είναι σε θέση 
να καταπολεμήσουν την ανισότητα και τις 
διακρίσεις εις βάρος των προσφύγων ειδι-
κότερα και των αδυνάτων γενικότερα μέ-
σα από δημιουργικές δραστηριότητες κοι-
νωνικής παρέμβασης. 

Σε μια κοινωνική πραγματικότητα, στην ο-
ποία η ανισότητα  μαίνεται σε όλες τις κοι-
νωνίες, η βία χρησιμοποιείται ως μέθοδος 

για την επίλυση των κοινωνικών συγκρού-
σεων και παράλληλα οι νέοι αγνοούν το 
νομικό πλαίσιο, καθώς και τη δύναμή τους 
ως Ευρωπαίοι πολίτες, ώστε να αντιμε-
τωπίσουν τα παραπάνω έρχεται η Youth 
Dynamics με τη διεθνή ανταλλαγή νέων 
σχετικά με την προσφυγική κρίση. Μέσα 
από ένα στοχευμένο πρόγραμμα δραστη-
ριοτήτων μη τυπικής μάθησης η ανταλλα-
γή προσέφερε στους συμμετέχοντες τις 
απαραίτητες γνώσεις και τα κατάλληλα 
εργαλεία ώστε να συνθέσουν δυναμικές 
λύσεις για μερικά από τα πιο πιεστικά ζη-
τήματα του κόσμου που μας περιβάλλει.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την επι-
τροπή Διεθνών Σχέσεων της 
Βουλής των Αντιπροσώπων, 
καθώς επίσης επίσκεψη στο 
Σπίτι της Ευρώπης και το 
Κέντρο εξυπηρέτησης Με-
ταναστών στη Λευκωσία. 
Παράλληλα, έγιναν εκπαι-
δευτικές εκδρομές με στό-
χο να γνωρίσουν οι ξένοι 
συμμετέχοντες τα πολιτιστι-
κά μας μνημεία, τους ιστο-
ρικούς θησαυρούς και τις ο-
μορφιές του τόπου μας.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΝΕΩΝ 
ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 30ΧΡΟΝΑ 
ΤΟΥ ERASMUS

  Η οργάνωση «Youth 
Dynamics»  διοργανώνουν 
μια διεθνή ανταλλαγή νέ-
ων  τον εορτασμό των 30 
χρόνων του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος για την Νε-
ολαία, την εκπαίδευση και 
τον Αθλητισμό ERASMUS.  Η 
ανταλλαγή θα φιλοξενηθεί 
στον Αγρό μεταξύ 26 Αυ-
γούστου  - 02 Σεπτεμβρίου 
2017 και σε αυτή θα συμμε-
τέχουν 50 άτομα από 10 Ευ-
ρωπαϊκές χώρες. 

Στόχος της ανταλλαγής εί-
ναι να ενημερώσει του νέ-
ους για τις ευκαιρίες κι-
νητικότητας και ενεργού 
συμμετοχής που προσφέρει 
το πρόγραμμα ERASMUS 
αλλά και για τις επιμέρους 
Δράσεις του προγράμματος 
όπως η ευρωπαϊκή εθελο-
ντική Υπηρεσία. Το Erasmus 
+, ευρέως αναγνωρισμένο 
ως το πιο επιτυχημένο κοι-

νοτικό πρόγραμμα, απο-
τελεί απτό παράδειγμα του θετικού αντι-
κτύπου της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και 
της διεθνούς εμβέλειάς της, δεδομένου ό-
τι μόνο το διάστημα 2014-2016 άλλαξε τη 
ζωή 2 εκατομμυρίων ατόμων από την Ευ-
ρώπη και πέραν αυτής!

Συνεπώς, είναι φυσικό το 2017 να είναι έ-
τος εορτασμού για όλα όσα έχει πετύχει 
το Erasmus + μέχρι σήμερα, αλλά και έτος 
στοχασμού για τη μελλοντική Ευρώπη που 
μπορούμε να οικοδομήσουμε μαζί!

Τα τελευταία 30 χρόνια το πρόγραμμα 
Erasmus προσφέρει στους νέους μια πο-
λύτιμη εμπειρία ζωής. Δεν είναι απλώς μια 

παρένθεση αλλά μια καθοριστική περίο-
δος στη ζωή τους. Τα επιτυχημένα παρα-
δείγματα του Erasmus + είναι πολυάριθ-
μα: άλλοι αύξησαν τις πιθανότητές τους 
να βρουν δουλειά, άλλοι βρήκαν νέες προ-
οπτικές για βιώσιμη ανάπτυξη, άλλοι έμα-
θαν μια ξένη γλώσσα ή κατάλαβαν καλύτε-
ρα τη σημαίνει ευρωπαϊκή ιθαγένεια και, 
τέλος, άλλοι ανακάλυψαν ότι τους αρέσει 
πολύ ο εθελοντισμός.

Συμμετέχουμε!



«ΑΝΑΒΑΣΗ 
ΤρΟΟΔΟΥΣ. 

Στην κορυφή 
της Κύπρου»

 

 Το σωματείο Kmeaters Cycling διοργανώνει τον αγώ-
να «Ανάβαση Τροόδους 2017» ο οποίος αποτελεί τον 13ο αγώ-
να κυπέλλου ποδηλασίας δρόμου για το 2017. Ο αγώνας τελεί 
υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.

Η ανάβαση Τροόδους είναι ο πιο παλιός αγώνας που διοργα-
νώνεται στη Κύπρο και πλέον αποτελεί κλασσικό ραντεβού του 
Κύπριου - και μη - ποδηλάτη κάθε Σεπτέμβρη! Ο αγώνας θα δι-
εξαχθεί την Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2017, σύμφωνα με την 
Προκήρυξη Αγώνων Ποδηλασίας 2017 της Κυπριακής Ομο-
σπονδίας Ποδηλασίας.

Τον αγώνα υποστηρίζουν η Αναπτυξιακή Εταιρία Τροόδους, το 
Bolse-Vita – food & juice bar που βρίσκεται στην οδό Ανεξαρ-
τησίας στη Λεμεσό, το ξενοδοχείο Troodos Hotel, η εταιρεία α-
θλητικού τουρισμού Bikin’CyprusAdventures και η ιστοσελίδα 
πληροφόρησης για αθλητικές διοργανώσεις CyprusActiveLife.
com 

Κατηγορίες
Στον αγώνα μπορούν να συμμετάσχουν:
• Όλες οι επίσημες κατηγορίες της Κυπριακής Ομοσπονδί-
ας Ποδηλασίας (Αντρών, Εφήβων, Παίδων, Πανπαίδων, Γυ-
ναικών, Νεανίδων, Κορασίδων, Πανκορασίδων, Masters 1 Άν-
δρες , Masters 2 Άνδρες, Masters 3 Άνδρες, Masters 1 Γυναίκες, 
Masters 2 Γυναίκες και Masters 3 Γυναίκες)

• Άθλητές CyclingForAll (Open) στις πιο κάτω κατηγορίες:
- Άνδρες κάτω των 19 ετών
- Γυναίκες κάτω των 19 ετών
- Άνδρες 19-29 ετών
- Γυναίκες 19-29 ετών
- Μάστερς Άνδρες 30-34 ετών
- Μάστερς Γυναίκες 30-34 ετών
- Μάστερς Άνδρες 35-39 ετών
- Μάστερς Γυναίκες 35-39 ετών
- Μάστερς Άνδρες 40-44 ετών
- Μάστερς Γυναίκες 40-44 ετών
- Μάστερς Άνδρες 45-49 ετών
- Μάστερς Γυναίκες 45-49 ετών
-Μάστερς Άνδρες 50-54 ετών
- Μάστερς Γυναίκες 50-54 ετών
- Μάστερς Άνδρες 55 ετών και άνω
- Μάστερς Γυναίκες 55 ετών και άνω

Διαδρομή
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην διαδρομή Κακοπετριά - Πρόδρο-
μος - Όλυμπος.
Χώρος εκκίνησης: Πλατεία Κακοπετριάς
Χώρος τερματισμού: 
1. Εκδρομικός Χώρος Μάραθος – 10 χλμ: για τις κατηγορίες Κο-
ρασίδων-Πανπαίδων-Πανκορασίδων και όλων των κατηγοριών 
Cycling For All κάτω των 19 ετών
2- Φράκτης Προδρόμου – 17 χλμ: για τις κατηγορίες Γυναι-
κών-Νεανίδων-Παίδων-Μάστερς-και όλες τις κατηγορίες 
Cycling For All άνω των 19 ετών
3- Όλυμπος - 23χλμ: για τις κατηγορίες Ανδρών-Εφήβων
Χώρος απονομών: Ξενοδοχείο Troodos Hotel - Πλατεία Τροό-
δους

Πρόγραμμα αγώνα
08:00-09:00 παραλαβή αριθμών από τη πλατεία Κακοπετριάς
9:30 Εκκίνηση από τη πλατεία Κακοπετριάς
12:00 Απονομές στο ξενοδοχείο Troodos Hotel στη πλατεία 
Τροόδους

Κόστος συμμετοχής
Για τις επίσημες κατηγορίες, σύμφωνα με τη Προκήρυξη Αγώ-
νων 2017 της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.
Για τους αθλητές Cycling For All (Open):
• €15 για αθλητές κάτω των 19 ετών
• €20 για αθλητές άνω των 19 ετών.

ΓΙΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠωρΟ ΠρΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤρΟΟΔΟΣ!
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Are you in?
#trooding

#troodos_geopark

 Μάθατε το #trooding και το #troodos_geopark ή ακόμα; 
Βάλτε το hastag στις αναρτήσεις σας για το Τρόοδος 

για να μεγαλώσει η ομάδα μας!



5η Γενική Συνέλευση 
ΑΝ.Ε.Τ. στην παρουσία του Προέ-
δρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Σάβ-
βατο 2 Σεπτεμβρίου 2017, στην αίθου-
σα Πολιτιστικού Κέντρου Γαλάτας στις 
10π.μ
.

Φεστιβάλ  Μήλου 
Κυπερούντας 2017
 Το Κέντρο Νεότητας Κυπερούντας 
σε συνεργασία με το Κοινοτικό  Συμβούλιο 
Κυπερούντας, την Εταιρεία Τουριστικής Α-
νάπτυξης  και Προβολής Τροόδους  και  τον 
Κυπριακό Όργανισμό Τουρισμού   διοργανώ-
νουν και αυτή τη χρονιά το Φεστιβάλ Μήλου. 
Το φεστιβάλ θα γίνει στην πλατεία του χω-
ριού το Σάββατο και την Κυριακή 8-9 Όκτω-
βρίου και η είσοδος για τους επισκέπτες εί-
ναι δωρεάν. Το φεστιβάλ ανοίγει τις πύλες 
του για το κοινό το Σάββατο 8 Όκτωβρίου 
στις 11:00 το πρωί μέχρι αργά το απόγευ-
μα της Κυριακής 9 Όκτωβρίου, ενώ καθ’ ό-
λη τη διάρκεια του διήμερου φεστιβάλ θα υ-
πάρχει καλλιτεχνικό πρόγραμμα με μουσική 
και χορούς για τον κόσμο που θα επιλέξει να 
το επισκεφθεί.Παρακάτω παρουσιάζονται οι 
δράσεις οι οποίες θα γίνονται στο χώρο του 
φεστιβάλ . Θα υπάρχουν διάφορα περίπτε-
ρα στα οποία θα πωλούνται  και θα διατίθε-
νται στο κοινό διάφορα προϊόντα με κύριο 
συστατικό το μήλο.
Περίπτερα
•Περίπτερα πώλησης μήλων
•Περίπτερο με μηλόπιττες και μηλόκρεμες
•Περίπτερο με ππαλουζέ μήλου(ο ππαλου-
ζές γίνεται με χυμό μήλου)
•Περίπτερο με γρανίτα μήλου , γλυκά, μαρ-
μελάδες, φρέσκο χυμό 
•Περίπτερο με προϊόντα της Εταιρείας 
Naschico αχλαδόμηλα και λικέρ με αχλαδό-
μηλα)
•Περίπτερο με τηγανητά  μήλα
•Περίπτερο απόσταξης ζιβανίας από μήλο
•Περίπτερο με παραδοσιακά αλλαντικά της 
Κυπερούντας
•Περίπτερο Όινοποιείου Κυπερούντας

Εκθέσεις
•Έκθεση φωτογραφίας με θέμα το μήλο και 
την καλλιέργεια του (Αρχονταρίκι Αγίας Μα-
ρίνας)
•Έκθεση φωτογραφίας με θέμα την ιστορία 
της Κυπερούντας
•Έκθεση σύγχρονων και παλιών μηχανημά-
των  καλλιέργειας της μηλιάς
•Έκθεση ποικιλιών μήλων που καλλιεργού-
νται στην Κυπερούντα με τις ιδιότητες της 
κάθε ποικιλίας
Διαλέξεις

Παιδική απασχόληση 
•Παιδική γωνιά
Επίσκεψη στις εκκλησίες  και τα μουσεία 
της κοινότητας
•Τις μέρες του φεστιβάλ  οι εκκλησίες 
και τα μουσεία της κοινότητας θα είναι 
ανοικτά για τους επισκέπτες. Παρακάτω 
αναφέρονται οι επισκέψιμοι χώροι που 
θα είναι ανοικτοί: Εκκλησία Αγίου Αρσε-
νίου, Εκκλησία Αγίας Μαρίνας, Παρεκ-
κλήσιο Τιμίου Σταυρού, Μουσείο Φυ-
σικής Ιστορίας και Παραδοσιακής ζωής, 
Μουσείο  Αγώνα ΕΌΚΑ 55-59

Για περισσότερες πληροφορίες οι επι-
σκέπτες μπορούν να ενημερώνονται και 
από τα περίπτερα πληροφοριών που  θα 
βρίσκονται στις εισόδους της εκδήλω-
σης.Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης 
Τροόοδους διοργανώνει εκδρομές από 
τη Λεμεσό και τη Λευκωσία για τους ε-
πισκέπτες με ξεναγό. Το κόστος συμμετο

χής είναι €5. Για πληροφορίες στα τηλέ-
φωνα 25323211-99352547.

Πολιτιστικό Κέντρο Ά-
γιος Ιωάννης Λαμπαδι-
στής - Καλοπαναγιώτη
 Το Πολιτιστικό Κέντρο Άγιος Ιω-
άννης Λαμπαδιστής ετοιμάζει και τους 
φθινοπωρινούς μήνες όμορφες εκδη-
λώσεις για τους αγαπημένους του επι-
σκέπτες. Στις 14-15 Όκτωβρίου 2017 θα 
πραγματοποιηθεί η πορεία “Στα Βήματα 
των Αποστόλων” από την ομάδα πρωτο-
βουλίας της πορείας, ενώ στις 27-29 Ό-
κτωβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί το 
“1ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Μελιού και 
Προϊόντων Κυψέλης”. Η τελετή έναρ-
ξης θα γίνει την Παρασκευή 27 Όκτω-
βρίου στις 6μ.μ στην Όικία Λαυρεντίου 
στην παρουσία του Υπουργού Γεωργίας 
και Φυσικών Πόρων. Το πρόγραμμα του 
φεστιβάλ θα περιλαμβάνει διαλέξεις με 
διακεκριμένους καθηγητές τα οποία θα 
απευθύνονται τόσο σε μελισσοκόμους 
όσο και σε καταναλωτές και θα λειτουρ-
γούν περίπτερα με προϊόντα μελισσοκο-
μίας. Το λεπτομερές πρόγραμμα θα ανα-
κοινωθεί αργότερα.

Ετήσια Γιορτή Παλουζέ 
με παραδοσιακά προ-
ϊόντα στο χωριό Ποτα-
μιού Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017, 
στις 3:00μ.μ, Διοργανωτές: Σύνδεσμος 
Αποδήμων και Φίλων Ποταμιούς

1ο Φεστιβάλ Προϊό-
ντων Δυμών
Σάββατο και Κυριακή 23-24 Σεπτεμβρί-
ου 2017, στις 11:00π.μ. στον Κατασκη-
νωτικό Χώρο του Δήμου Στροβόλου (Δη-
μοτικό Σχολείο Δυμών), Διοργανωτές: 
Κοινοτικό Συμβούλιο, Κέντρο Νεότητος 
Δυμών, Σύνδεσμος Αποδήμων και Φί-
λων Δυμών, Τελεί υπό την αιγίδα του Υ-
πουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ.Κώ-
στα Καδή. Σκοπός του φεστιβάλ είναι η 
προβολή των προϊόντων ποιότητας που 
παράγονται στις Δύμες (φρούτα, προϊό-
ντα μεταποίησης και αλλαντικά) αλλά και 
γνωριμία με το χωριό που βρίσκεται σε 
ένα καταπράσινο περιβάλλον.

Μουσικοχορευτική 
Βραδιά
 
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Όρούντας σε συ-
νεργασία με το Κέντρο Νεότητας και τα 
οργανωμένα σύνολα σας προσκαλούν να 
τιμήσετε με την παρουσία σας την Μου-
σικοχορευτική  Βραδιά  που  θα  γίνει  
την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 
στις 8:00μ.μ. στο χώρο του Πάρκου Πα-
λαιάς Όρούντας. Είσοδος με φαγητό και 
ποτό €5.

Φεστιβάλ Ζιβανίας
- Άλωνα 3 - 4 Νοεμβρίου 2017,
- Πελένδρι 10-12 Νοεμβρίου 2017

ΓΙΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠωρΟ ΠρΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤρΟΟΔΟΣ!
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