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Συνέντευξη στην Κωνσταντίνα Θεοφυλάκτου

Συνέντευξη του μαθητή Α-

Εκδότης: TROODOS MEDIA, Τμήμα Επικοινωνίας Αναπτυξιακής Εταιρείας Τροόδους

ντρέα Προδρομίδη!

Επιμέλεια & Συντονισμός ύλης:
Κλέλια Βασιλείου (Διευθύντρια ΑΝ.Ε.Τ.)

Καλησπέρα Αντρέα μου και ευχαριστούμε για τον χρόνο σου. Είναι χαρά
μας η συζήτηση που θα κάνουμε.

Υπεύθυνοι Σχεδιασμού:
Έλενα Τσαγγαρίδη
(Τμήμα Επικοινωνίας ‘Troodos Media’- ΑΝ.Ε.Τ),
Συντακτική Ομάδα:
Υπεύθυνη: Έλενα Τσαγγαρίδη
Συνεργάτες:
Κωνσταντίνα Θεοφυλάκτου
Πέτρος Χατζηκώστας (Λειτουργός LEADER ΑΝ.Ε.Τ.)
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου (Εταιρεία Τουριστικής
Ανάπτυξης και Προβολής Τροόδους)
Ευθύμιος Τσιολάκης (Γεωεπιστήμονας Γεωπάρκου
Τροόδους)
Μελανθία Κωνσταντίνου (Διαιτολόγος - Διατροφολόγος)
Σάββας Μαλιώτης (Φιλαγροτική Συμβουλευτική)
Χάρης Νικολάου (Λειτουργός Τμήματος Δασών & Ερευνητής Άγριας Ζωής)
Φρύνη Παπαδοπούλου (Σωματείο «ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΑΖΑΝΙΑ»)
Λένια Γεωργαλλίδου (Μέλος Κ.Σ. Κάμπου)
Λάμπρος Αχιλλέως (Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης
Φουντουκιών Πιτσιλιάς «Η λεπτοκαρυά»)
Έλενα Γαλαταριώτη (Μέλος Κ.Σ. Κακοπετριάς)
Κέντρο Μεταθεραπευτικής Στήριξης ΠΑΣΥΚΑΦ «ΑΦΕΤΗΡΙΑ»
Και όποιος άλλος αγαπά το Τρόοδος!
Φωτογραφίες:
Μάνος Μανώλη (εξώφυλλο)
Νεκτάριος Καμμάς (οπισθόφυλλο)
Κωνσταντίνα Θεοφυλακτού
Μελανθία Κωνσταντίνου
Σάββας Μαλιώτης
Ευθύμιος Τσιολάκης
Χάρης Νικολάου
Φρύνη Παπαδοπούλου
Λένια Γεωργαλλίδου
Λάμπρος Αχιλλέως
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Κύπρου
Κέντρο Μεταθεραπευτικής Στήριξης ΠΑΣΥΚΑΦ «ΑΦΕΤΗΡΙΑ»
Ηellenic Copper Mines LTD
Troodos Media

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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Γράφει η Κλέλια Βασιλείου,
Φωτογραφία: Νεκτάριος
Καμμάς

Ν

έα Χρονιά,
Νέοι Στόχοι,
Καθαρά Μυαλά. Στόχος για την Νέα Χρονιά: Να μην πολεμούμε το παλιό μα να
κτίσουμε το νέο. Όπως και κάθε χρόνο.
Δε μπορείς να κοιτάς πίσω συνέχεια. Το
ζητούμενο είναι να κοιτάς πίσω για να
θυμάσαι τι έκανες λάθος, και να γυρίζεις
αμέσως μπροστά, να χαμογελάς και να
σκέφτεσαι πως αυτή τη φορά θα το κάνεις καλύτερα.
Στο προκείμενο: Διάγουμε στο ερημονήσι μας για άλλη μια φορά ιστορικές στιγμές. Από φόβο σε φόβο, από σύμπλεγμα σε σύμπλεγμα. Προσπάθειες που
γίνονται, προσπάθειες που θα γίνουν, εμείς είμαστε το παλιό εμείς είμαστε το
νέο και στη μέση ο κανείς. Στο Τροόδος,
που αποτελεί την απόλυτη μικρογραφία
της Κυπριακής μας πραγματικότητας αυτό το βιώνουμε στο πετσί μας. Κυριολεκτικά, κυνηγάμε το δέντρο και χάνουμε
το δάσος. Προεδρικές ανακοινώσεις για
άλλους προεκλογικές εξαγγελίες εν είδη
πυροτεχνημάτων και στην μέση εμείς να
παλεύουμε με την μοίρα μας και τα κύματα του ωκεάνιου φλοιού που δεν τα
βλέπουμε αλλά τα μποφόρια τους μας έχουν πάρει και μας έχουν σηκώσει. Και τι
δεν έχουμε δει σε αυτή την 10μηνη προεκλογική περίοδο. Και τι δεν έχουν ακούσει τα αυτάκια μας που δεν το μαρτυρούν τα μάτια μας, και δεν τολμούν να
εκστομίσουν τα στόματα μας. Ναι. Για το
Αστεροσκοπείο θα πω. Ευρωπαϊκό Συγχρηματοδοτούμενο Έργο. Για το οποίο
δούλεψαν πολλοί άνθρωποι σκληρά και
μεθοδικά. Για 4 χρόνια. Η μόνη μου ευχή
γι αυτή τη χρονιά είναι να βάλουμε μυαλό. Και να δώσουμε υπόσχεση κοινής ωφελείας. Οι πράξεις μας να αρχίσουν να
συνάδουν με το όλον και όχι με το εγώ.
Ο τόπος μας χρειάζεται γενικό ρεκτιφιέ.
Να αρχίσουμε επιτέλους να βλέπουμε τα
πραγματικά προβλήματα κατάματα και
να αφήσουμε καταμέρος τα συνθήματα και τα ευχολόγια. Ρομαντισμούς από
εμένα αυτή τη χρονιά δε θα ακούσετε.

Είμαστε σε ένα τέλμα το οποίο απαιτεί
δραστικά μέτρα αντιμετώπισης. Αρκετά
χρόνια χαϊδέψαμε τα αυτιά ο ένας του
άλλου. Καιρός να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του.
Υπόσχεση έχω για φέτος. Σαν Ομάδα θα
λέμε πια τα πράγματα με το όνομα τους.
Κι όσοι θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι
και να δούμε προκοπή, καλό θα ήταν να
κάνουμε το ίδιο. Την ίδια ώρα, είμαστε έτοιμοι και να ακούσουμε. Να βελτιωθού-

με μήπως βγούμε από το τέλμα. Σε άλλη
περίπτωση είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
Σηκώνουμε μανίκια, κοιτάμε το 2018 με
αισιοδοξία, μα και αναλαμβάνουμε τις
ευθύνες μας. Δεν έχουμε ακόμα πολλά
περιθώρια. Στο τέλος τέλος, ο Αριστοτέλης το είπε καλύτερα από τον καθένα: ο
τρόπος για να αποφύγει κανείς την κριτική είναι να μην κάνει τίποτα, να μην λέει
τίποτα, να μην είναι τίποτα.
Καλό Νέο Έτος!

Πες μας λίγα λόγια για σένα. Πόσο
χρονών είσαι και τι τάξη πας; Ποιά μαθήματα σου αρέσουν;
Εν αρχή, ειμί ονομαζόμεθα Ανδρέας
Προδρομίδης και 15 ετών είμεθα. Φοιτώ στην Γ΄Γυμνασίου. Τα αγαπημένα
μου μαθήματα είναι η Φυσική, η Χημεία, η Βιολογία και η Ιστορία.
Πώς είναι η ζωή στο βουνό; Πώς αξιοποιείς τον ελεύθερο σου χρόνο;
Η ζωή στο βουνό κατ΄ αρχάς ενέχει αμέτρητες προκλήσεις λόγω καιρικών
συνθηκών αλλά τίποτα δεν συγκρίνεται
με την συνύπαρξη με την φύση. Συνήθως αξιοποιώ τον ελεύθερο μου χρόνο
διαβάζοντας και γενικότερα αποκτώντας νέες γνώσεις είτε με έμμεσο είτε
με βιωματικό τρόπο.
Πες μας για τα χόμπι σου.

Στην ζωή μου γενικότερα εξασκώ χόμπι
τα οποία έχουν κυρίως με το φυσικό
περιβάλλον, π.χ. εξορμήσεις στην φύση ή/και μελέτη της φύσης μέσω βιβλίων και άλλων γνωστικών φορέων.
Πώς άρχισες να ασχολείσαι και να μαθαίνεις περαιτέρω για τη Αρχαιολογία
και την Παλαιοντολογία;
Αρχισα να ασχολούμαι και να μαθαίνω περαιτέρω για την ιστορία και την
παλαιοντολογία από την ηλικία των
τριών ετών, αρχικά βλέποντας εικόνες σε βιβλία και παρακολουθώντας
ντοκιμαντέρ για την προϊστορική ζωή
και κυρίως για τους δεινόσαυρους. Ως
συνέπεια των πιο πάνω άρχισα να ασχολούμαι με την ιστορία ευρύτερα.
Πόσο σημαντική πιστεύεις ότι είναι η
διδασκαλία των μαθημάτων της γεωλογίας, της παλαιοντολογίας και αρχαιολογίας στο σχολείο;
Κατ΄ αρχάς παρόλο που υπάρχει η ύλη και τα βιβλία για αυτό, η γεωλογία
δυστυχώς δεν διδάσκεται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση άρα κατά συνέπεια δεν παίζει προς το παρόν τον
οποιοδήποτε σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση. Αποτελεί ειρωνεία βέβαια
σε ένα τόπο με τόσο πλούσια γεωλογική ιστορία και
μ ο ν α δ ι κό τ η τ α
να μην διδάσκεται η γεωλογία.
Τι σου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στην πανίδα
και χλωρίδα της
Κύπρου με βάση ότι έχεις διαβάσει και μελετήσει
μέχρι
σήμερα;
Μεγαλύτερη εντύπωση στην
Κυπριακή πανίδα μου έχει κάνει το γεγονός
ότι στην Κύπρο
υπάρχει
υψηλό ποσοστό ενδημισμού καθώς
το κάθε ζώο της
Κύπρου έχει να
επιδείξει έστω
και ένα μοναδικό χαρακτηριστικό, γεγονός το οποίο καθιστά το
κυπριακό οικο-

σύστημα μοναδικό.
Κάτι άλλο το οποίο
μου κάνει εντύπωση
είναι ότι η Κύπρος
αποτελεί βιολογικό
«σταυροδρόμι» φιλοξενώντας είδη από την Ευρώπη, την
Ασία και την Αφρική κάτι το οποίο καθιστά ορισμένα ζώα
μοναδικά στην Ευρώπη π.χ. Trachylepis
vittata (είδος σαύρας), Roussetus
aegyptiacus (είδος μεγαχειρόπτερου).
Θα μπορούσες να προτείνεις κάποιο
θέμα για κάποιο διαγωνισμό που θα
είχε να κάνει με το Τροόδος;
Θα πρότεινα ως θέμα για διαγωνισμό
Ζωγραφικής κάτι από την προϊστορία
της Κύπρου π.χ. νάνοι ελέφαντες και
ιπποπόταμοι λόγω του ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει εγχώρια παραμελήθει
σε τεράστιο βαθμό.
Τι είναι αυτό που σου κίνησε το ενδιαφέρον στο χώρο του Κέντρου Επισκεπτών του Γεωπάρκου Τροόδου;
Κυρίως αυτό το οποίο μου κίνησε το
ενδιαφέρον στο κέντρο επισκεπτών γεωπάρκου Τρόοδους είναι η εμπεριστατωμένη και ευρύτερη φυσιοδιφικά και
ιστορικά κάλυψη της περιοχής Τροόδους με κεντρικό άξονα πάντοτε, την
γεωλογία.
Έχεις μιλήσει και σε άλλα παιδιά για
την επίσκεψή σου στο χώρο του κέντρου επισκεπτών του Γεωπάρκου
Τροόδους;
Παρόλο που έχω μιλήσει και άλλους
συνομήλικους μου για το Κέντρο Επισκεπτών Γεωπάρκου Τροόδους, δεν
φαίνεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον πιθανότατα λόγω έλλειψης ενημέρωσης και
ημιμάθειας ως προς το συγκεκριμένο
θέμα.
Τι είναι αυτό που σου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στη γεωλογία του Τροόδους και θεωρείς ότι είναι απαραίτητο
να διδάσκεται στο σχολείο;
Αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι, καταρχήν η πλήρης και εμφανής απεικόνιση των θαλάσσιων γεωλογικών στρωμάτων. Κάτι το οποίο, σε
άλλη περίπτωση κάποιος θα έπρεπε να
ταξιδέψει εκατοντάδες χιλιόμετρα στα
έγκατα της Γης για να συναντήσει τους
αντίστοιχους τύπους πετρωμάτων.

εσύ ως μαθητής που θα σε βοηθούσαν να κατανοήσεις την σημαντική αξία του Γεωπάρκου Τροόδους;
Για να μπορούσα να κατανοήσω καλύτερα την σημαντική αξία του Γεωπάρκου θα ήθελα να παραβρεθώ σε βιωματικές δράσεις όπως παλαιοντολογικές
ανασκαφές, σπηλαιολογικές έρευνες
και στρωματογραφικές έρευνες. Πιστεύω ακράδαντα ότι η διαδραστική εμπλοκή του ανθρώπου είναι η καλύτερη εκπαιδευτική προσέγγιση.
Τι θα ήθελες να δεις στην περιοχή του
Γεωπάρκου Τροόδους που δεν υπάρχει σήμερα;
Στην περιοχή του Γεωπάρκου Τροόδους θα ήθελα να υπάρχουν βιωματικά εργαστήρια ερασιτεχνικής μορφής
τα οποία να εκπαιδεύουν αλλά ταυτόχρονα να φέρνουν πιο κοντά τον άνθρωπο με το περιβάλλον. Τα εργαστήρια αυτά θα καταπιάνονται με θέματα
στα οποία δεν δίνεται μέχρι σήμερα ιδιαίτερη σημασία όπως είναι η πανίδα
και ειδικά ερπετοπανίδα του Τροόδους
καθώς επίσης και Παλαιοντολογία της
περιοχής.
Ποιά θα ήταν η ιδανική σχολική εκδρομή για εσένα;
Η ιδανική σχολική εκδρομή για μένα είναι η επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους και γενικότερα χώρους επιστημονικής σημασίας όπου θα έχω την
ευκαιρία να έρθω σε επαφή με την ‘’υπαίθρια γνώση’’.
Ευχές για το Νέο έτος που έρχεται.
Εύχομαι το 2018 να μην υπάρξει καμιά
πολεμική σύρραξη και επίσης να φέρει
νέες επιστημονικές και αρχαιολογικές
ανακαλύψεις.
Σε ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο
σου Αντρέα μου και καλή πρόοδο!!!

Σε τι δράσεις θα ήθελες να εμπλακείς
Trooding Mountain Spirit

3

ΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Έλλειψη σιδήρου:
η πιο συχνή διατροφική ανεπάρκεια
Γράφει η Μελανθία Κωνσταντίνου,
Φωτογραφίες:
Μελανθία Κωνσταντίνου

Κ

άθε φορά που αναπνέουμε το οξυγόνο πηγαίνει στους πνεύμονες και στέκεται στις κυψελίδες των
πνευμόνων. Εκεί τα μόρια του οξυγόνου
περιμένουν το αίμα να περάσει να τα
πάρει για να τα μεταφέρει στο υπόλοιπο σώμα. Η πιο πάνω διαδικασία για να
πραγματοποιηθεί χρειάζεται το αίμα να
περιέχει επαρκείς ποσότητα σιδήρου,
αφού ο σίδηρος είναι υπεύθυνος να
πάρει τα μόρια του οξυγόνου προκειμένου να γίνει η μεταφορά τους. Στην περίπτωση αναιμίας, αυτό που συμβαίνει
είναι ότι παρόλο που αναπνέουμε και
το οξυγόνο μεταφέρεται στους πνεύμονες, λόγω της έλλειψης σιδήρου δεν πάει κανείς να το πάρει.
Ο σίδηρος πραγματοποιεί πολλές σημαντικές για τον οργανισμό μας λειτουργιές: είναι ο μεταφορέας του οξυγόνου
και του διοξειδίου του άνθρακα από
τους πνεύμονες στους ιστούς του σώματος και αντίστροφα, είναι αναπόσπαστο κομμάτι σε σημαντικές ενζυμικές
αντιδράσεις που επιτελούνται σε πολλούς ιστούς. Παράλληλα, είναι μεσολαβητής στην μεταφορά των ηλεκτρονίων
στα κύτταρα.
Λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω λειτουργίες του σιδήρου, αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι για την καλή
λειτουργία του συνόλου του οργανισμού η επαρκής πρόσληψη του. Τα πιο
κάτω είναι σημάδια τα οποία θα σας
βοηθήσουν να αντιληφθείτε αν έχετε
έλλειψη του στοιχείου και να δράσετε
αναλόγως:
• Εξάντληση-κόπωση & μυϊκή αδυναμία
(τις περισσότερες φορές χωρίς κάποιο
σημαντικό αίτιο).
• Ζαλάδα & πονοκέφαλος
• Τριχόπτωση & εύθραυστα νύχια
• Μειωμένες ικανότητες μάθησης &
μειωμένη μνήμη.
• Ευαισθησία στις λοιμώξεις λόγω αποδυνάμωσης του ανοσοποιητικού συστήματος, χλωμή εμφάνιση
• Δύσπνοια, τάσεις λιποθυμίας, αίσθημα αυξημένων παλμών
• Εμβοές στα αυτιά
• Οπτικές παραισθήσεις
• Αίσθημα μουδιάσματος ή καψίματος.
Πόσες μορφές σιδήρου υπάρχουν;
Αιμικός
Η συγκεκριμένη μορφή σιδήρου βρίσκεται σε ζωικές τροφές όπως:συκώτι,
σπλήνα, μύδια, στρείδια, όλα τα είδη
κρέατος και κυρίως το μοσχαρίσιο κρέας, μπακαλιάρος, πέρκα, σολομός, τόνος, σαρδέλες, γαρίδες, κρόκος αυγού.
Φροντίστε να περιλαμβάνετε στα κύρια
γεύματα της ημέρας ένα τουλάχιστον
τρόφιμο από αυτή την ομάδα.
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Μη αιμικός
Βρίσκεται σε φυτικές τροφές όπως: όσπρια (φακές, φασόλια, ρεβίθια), σουσάμι, πλιγούρι βρώμης, φάβα, τυρί τόTrooding Mountain Spirit

φου, ξηροί καρποί όπως (φιστίκια,
καρύδια, φιστίκια Αιγίνης, αμύγδαλα,
κάσιους, πασατέμπο), ψωμί σίκαλης,
ξηρά φρούτα(σταφίδες, δαμάσκηνα,
σύκα), βερίκοκα, παντζάρια, σπανάκι,
αγκινάρες.
Tί επηρεάζει την απορρόφηση του σιδήρου;
Η απορρόφηση σιδήρου αναφέρεται
στην ποσότητα του διατροφικού σιδήρου, που λαμβάνει και χρησιμοποιεί
το σώμα από τις τροφές. Το μεγαλύτερο ρόλο στην απορρόφηση του σιδήρου
παίζουν τα επίπεδα αποθήκευσής του
στον οργανισμό. Δηλαδή, η απορρόφηση του σιδήρου αυξάνεται όταν οι αποθήκες του σώματος είναι σε χαμηλά επίπεδα. Αντίθετα, όταν τα αποθέματα
σιδήρου είναι υψηλά, η απορρόφηση
μειώνεται για να βοηθήσει στην προστασία από τις τοξικές επιδράσεις της
υπερφόρτωσης σιδήρου.
Τα τρόφιμα και οι ουσίες που μειώνουν την απορρόφηση του σιδήρου είναι:
Τροφές πλούσιες σε ασβέστιο: Το ασβέστιο που βρίσκεται στα γαλακτοκομικά προϊόντα όπως γάλα, γιαούρτι και
τυρί, αλλά και σε άλλες τροφές, όπως
σαρδέλες, σολομός, μπρόκολο, αμύγδαλα και σύκα, φαίνεται να εμποδίζει
την απορρόφηση τόσο του αιμικού, όσο και του μη αιμικού σιδήρου από 4060%.
Οξαλικά οξέα: Τα οξαλικά οξέα είναι ενώσεις οι οποίες βρίσκονται σε τροφές
όπως το σπανάκι, τα παντζάρια, τα καρύδια, τη σοκολάτα, το τσάι, το πίτουρο σιταριού, τις φράουλες ,τη ρίγανη, το βασιλικό , το μαϊντανό και άλλα.
Η παρουσία των οξαλικών οξέων στα παραπάνω τρόφιμα, δεσμεύουν το σίδηρο και μειώνουν
την απορρόφησή του. Ας δώσουμε και ένα παράδειγμα: το σπανάκι είναι πολύ καλή πηγή σιδήρου, όμως δεν απορροφάται
εύκολα από τον οργανισμό, γιατί η μεγάλη περιεκτικότητά του
σε οξαλικά οξέα δεσμεύει το σίδηρό του .Πιο συγκεκριμένα, εάν το μαγειρέψουμε σε σπανακόπιτα με τυρί, η απορρόφηση
του σιδήρου είναι σχεδόν μηδενική, επειδή το ασβέστιο της φέτας μειώνει και άλλο το βαθμό
απορρόφησης του σιδήρου. Για
να αυξήσουμε την απορρόφηση
σιδήρου, η κατανάλωσή του θα
πρέπει να συνοδεύεται είτε από
πρόσληψη βιταμίνης C (π.χ χυμός πορτοκάλι, μανταρίνια κτλ)
ή κρέατος.

Πολυφαινόλες (τσάι, καφές, κακάο &
κόκκινο κρασί): Οι πολυφαινόλες έχουν
ανασταλτική δράση όσο αφορά την απορρόφηση σιδήρου. Οι πολυφαινόλες περιέχουν χλωρογενικό οξύ το οποίο βρίσκεται στο κακάο ,τον καφέ και
μερικά βότανα. Το φαινολικό οξύ που
περιέχουν τα μήλα, η μέντα και κάποια
βότανα, καθώς και οι τανίνες που βρίσκονται στο μαύρο τσάι, το καφέ, το κακάο, τα μπαχαρικά, τα καρύδια καθώς
και κάποια φρούτα όπως τα μήλα και
τα βατόμουρα, έχουν την ιδιότητα να αναστέλλουν την απορρόφηση του σιδήρου.Το κακάο μπορεί να αναστείλει την
απορρόφηση σιδήρου έως και 90 % ενώ
ένα φλιτζάνι καφέ έως και 60%. Αυτά
τα τρόφιμα ή ουσίες δεν θα πρέπει να
καταναλώνονται σε διάστημα δύο ωρών πριν και μετά την κατανάλωση γεύματος που είναι πλούσιο σε σίδηρο.
Φυτικά οξέα:Τα φυτικά οξέα βρίσκονται στα δημητριακά, τα καρύδια, τα αμύγδαλα, το σουσάμι, τα ξερά φασόλια
και στο καλαμπόκι. Μελέτη έχει δείξει
ότι ακόμα και χαμηλά επίπεδα φυτικών
οξέων (5% στα δημητριακά) έχουν μια ισχυρή ανασταλτική δράση στην βιοδιαθεσιμότητα του σιδήρου.

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ!

- Προσέξτε την ώρα που καταναλώνετε
κάποια τρόφιμα: Αν τα αποθέματα σιδήρου σας είναι χαμηλά, φροντίστε να
πιείτε τσάι ή να φάτε σοκολάτα 2 ώρες
πριν ή 2 ώρες μετά το γεύμα σας.
- Αποφύγετε την κατανάλωση κόκκινου
κρασιού μαζί με το φαγητό. Προτιμήστε
το λευκό που ευνοεί την απορρόφηση
του σιδήρου.
- Διαβάστε τις ετικέτες τροφίμων: Ένα
τρόφιμο μπορεί να θεωρηθεί πηγή σιδήρου όταν περιέχει τουλάχιστον 2,1
mg σιδήρου στα 100 γραμμάρια ή ανά
μερίδα εφόσον περιέχεται μόνο μία μερίδα στη συσκευασία.
- Πλούσια σε σίδηρο θεωρούνται τα
τρόφιμα που περιέχουν τουλάχιστον
4,2 mg σιδήρου στα 100 γραμμάρια ή
στη μία μερίδα της συσκευασίας. Εξετάστε ακόμη αν κάπου στην ετικέτα ανα-

γράφεται η ύπαρξη EDTA (αιθυλενο-διαμινο-τετραοξικό οξύ). Το EDTA είναι
ένα συντηρητικό που μειώνει την απορρόφηση σιδήρου από το σώμα κατά 50%.
- Η βιταμίνη C αποτελεί μια από τις πιο
γνωστές βιταμίνες που είναι συνδεδεμένη με την καλύτερη απορρόφηση του
σιδήρου τόσο από τις ζωικές όσο και από τις φυτικές πηγές. Στην πράξη, μπορείτε να αυξήσετε την απορρόφηση του
σιδήρου ενός γεύματος που περιέχει όσπρια ή σπανάκι εάν το συνοδεύσετε
την ίδια ώρα ή αμέσως μετά με ένα εσπεριδοειδές (πορτοκάλι, μανταρίνι,
στημένο λεμόνι), με σαλάτα ντομάτα με
πιπεριά ή με κάποιο φρούτο όπως ακτινίδιο ή φράουλες.
- Σε φυτικές πηγές σιδήρου π.χ όσπρια
μπορείτε να αυξήσετε την απορρόφηση
του σιδήρου αν συνδυάσετε το γεύμα
σας με τροφές ζωικής προέλευσης π.χ
κρέας /ψάρι/πουλερικά. Στην πράξη, ένα γεύμα με βάση τα μανιτάρια μπορεί
συνοδευτεί από άπαχο κρέας, ενώ στην
περίπτωση νηστείας ή χορτοφαγίας από κάποιο θαλασσινό όπως γαρίδες, καλαμάρια ή σουπιές.
- Έρευνες έχουν δείξει πως τα αντιοξειδωτικά συστατικά όπως το λυκοπένιο – το οποίο συναντούμε στο χυμό
ντομάτας και στην κέτσαπ, η λουτεΐνη
που εντοπίζεται κυρίως σε σκουροπράσινα φυλλώδη λαχανικά και η ζεαξανθίνη που συναντάται σε κίτρινα και πορτοκαλί λαχανικά όπως το καλαμπόκι και
η πορτοκαλί πιπεριά, μπορούν να βελτιώσουν την απορρόφηση του σιδήρου όταν συνυπάρχουν μαζί με το μέταλλο σε
ένα γεύμα.
Μελανθία Κωνσταντίνου
Εγγεγραμμένη Κλινική Διαιτολόγος- Διατροφολόγος Bsc. (Hons), RD (U.K.)
Μέλος Συνδέσμου Διαιτολόγων & Διατροφολόγων Κύπρου (CyDNA) & Κυπριακής Εταιρείας Κλινικής Διατροφής &
Μεταβολισμού(CySPEN)
Γεωργίου Γρίβα Διγενή 56Β, 4876 Κυπερούντα- Λεμεσός
Τηλέφωνο: 25530430-99516517
Εmail:melanthia-nutrition@hotmail.
com

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Περί των μουσείων του Τροόδους οι σκέψεις …..
Γράφει o Σάββας Μαλιώτης
Φωτογραφίες: Σάββας Μαλιώτης

Αφορμή

για το παρόν άρθρο μου έδωσε μια αναφορά του
κ. Ξενή Παντελή, προέδρου των αποδήμων του Κάμπου κατά τον χαιρετισμό του στα εγκαίνια του Δασικού Μουσείου στον Κάμπο. Είπε
λοιπόν ο αγαπητός Ξενής ότι «πολύ
μεγαλύτερη ευθύνη για το Κοινοτικό Συμβούλιο είναι η διαχείριση του
Μουσείου παρά η κατασκευή του».
Όντως αυτή είναι μια παράμετρος
που συχνά αγνοούμε όταν μιλάμε για
δημόσια αναπτυξιακά έργα προσέλκυσης επισκεπτών στην ύπαιθρο, ιδιαίτερα δε στο Τροόδος. Οι κρατικές
πολιτικές επικεντρώνονται στη διοχέτευση κονδυλίων για κατασκευαστικά έργα αφήνοντας στο τέλος την
τοπική αυτοδιοίκηση να βρει τους
τρόπους να στηρίξει το Μουσείο
και να μπορέσει να αποτελέσει πό-

‘Το Τροόδος βρίσκεται
δυστυχώς σε πορεία
παρακμής και οι όποιες
προσπάθειες αναστροφής αυτής της κατάστασης δεν μπορεί
να είναι πρόσκαιρες
και αποσπασματικές’.
λο ανάπτυξης, πράγμα που στο τέλος αποδεικνύεται απλώς αδύνατο.
Οι τοπικές αρχές δεν διαθέτουν τη τεχνογνωσία ούτε και τους πόρους να
διαχειριστούν τέτοιας μορφής έργα ενώ η ανάθεση σε ιδιωτικούς οργανισμούς φαίνεται να μην αποτελεί επιλογή αφού η χαμηλή επισκεψιμότητα
των κοινοτήτων και η έλλειψη τουριστικών ροών ειδικών ενδιαφερόντων
περιορίζουν την οικονομική βιωσιμότητα των υποδομών. Φαύλος κύκλος
δηλαδή χωρίς διέξοδο, που οδηγεί
σταδιακά το σύνολο των υποδομών
σε μαρασμό, σε υποβάθμιση του περιεχομένου και τελικά σε αναξιοποίητους δημόσιους πόρους που ουσιαστικά χάνονται και δεν συμβάλλουν στην
ανάπτυξη των ορεινών κοινοτήτων.
Η πολιτεία, και σε αυτούς αναφέρομαι τόσο στο κράτος όσο και στην τοπική αυτοδιοίκηση του Τροόδους, σε
συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία θα πρέπει να εξετάσουν σοβαρά
το θέμα της διαχείρισης δημοσίων υποδομών τουρισμού στα πλαίσια διαμόρφωσης ενός συλλογικού φορέα
διαχείρισης, προβολής και επιστημονικής υποστήριξης των μουσείων. Τα

τελευταία χρόνια έχουν ολοκληρωθεί
και βαίνουν προς κατασκευή αρκετά
δημόσια κτήρια ως μουσεία ή Κέντρα
Πληροφόρησης με δημόσια δαπάνη
αρκετών εκατομμυρίων και με στόχο
την αύξηση της επισκεψιμότητας και
την οικονομική ανάπτυξη των ορεινών
περιοχών. Είναι κρίμα να αφεθούν αναξιοποίητα και σίγουρα δεν εξυπηρετεί την ανάπτυξη η προβολή τους μόνο κατά την μέρα των εγκαινίων τους.
Μια εισήγηση είναι η χρηματοδότηση
από το κράτος της δημιουργίας ενός
φορέα διαχείρισης των δημοσίων υποδομών τουρισμού στο Τροόδος με
συνεισφορά των κοινοτήτων και του
κράτους μέσω του ΚΟΤ αφού πρόκειται για δράσεις τουρισμού. Θα πρέπει
να λεχθεί ότι διαχρονικά η πολιτική
του ΚΟΤ και οι δαπάνες προβολής και
μάρκετινγκ διοχετεύονται κατά πολύ
μεγάλο βαθμό προς όφελος των παραθαλάσσιων περιοχών ενώ η ενδοχώρα και κυρίως το Τροόδος ελάχιστα
έχουν επωφεληθεί από το είδος των
ενεργειών προβολής. Ως μια ελάχιστη
μορφή στήριξης του τουριστικού προϊόντος του Τροόδους θα πρέπει να είναι και η διάθεση κονδυλίων για στήριξη του προαναφερόμενου φορέα.
Ο φορέας στην ουσία θα στελεχωθεί από προσωπικό που θα αναλάβει την προώθηση των Μουσείων,
την ετοιμασία εκπαιδευτικών πακέτων, τη διενέργεια εκδηλώσεων, τη
στελέχωση των χώρων, τον εμπλουτισμό με νέα αντικείμενα ή ψηφιακό υλικό ούτως ώστε να καταστούν
βιώσιμα και να μπορέσουν σταδιακά να καταστούν ελκυστικά στον επισκέπτη. Ταυτόχρονα η δομή του φορέα θα επιτρέψει την δημιουργία
οικονομιών κλίμακας για τον συντονισμό και την συλλογική προβολή τους
ως ένα κοινό προϊόν του Τροόδους.

Μουσείο Κουμανταρίας στην Ζωοπηγή (Πιτσιλιά)

Δασικό Μουσείο στον Κάμπο της Τσακίστρας (Μαραθάσσα)

Τα αναπτυξιακά έργα και η συμβολή
του κράτους σε ένα χώρο που είναι
πλέον οικονομικά σε παρακμή δεν τελειώνει με την κατασκευή του έργου.
Το Τροόδος βρίσκεται δυστυχώς σε πορεία παρακμής και οι όποιες
προσπάθειες
αναστροφής αυτής της κατάστασης δεν
μπορεί να είναι πρόσκαιρες και αποσπασματικές. Αν θέλουμε τουρισμό
για οικονομική ανάπτυξη αυτό δεν γίνε
ται μόνο με υποδομές και κτίρια. Η υποστήριξη, κυρίως οικονομική πρέπει
να προχωρά και στην διαχείριση των υ
ποδομών τουλάχιστον για μια περίοδο τριών έως πέντε ετών, διαφορετικά το σύνολο των πόρων που διατίθενται για να κατασκευαστούν τα
έργα πάει χαμένο και ανεκμετάλλευτο.

Λαογραφικό Μουσείο Πεδουλά

Trooding Mountain Spirit
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ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΡΟΟΔΟΥΣ

0ΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΡΟΟΔΟΥΣ
ΔΡΑΣΗ 19.2.2:«ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ»

ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 19.2 – «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»
ΜΕΤΡΟ 19 - LEADER ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 - 2020
Γράφει ο Πέτρος Χατζηκώστας

Η

Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους
(ΟΤΔ Τροόδους) έπειτα από δική της πρωτοβουλία στα πλαίσια της ενημέρωσης του
Τοπικού πληθυσμού της γεωγραφικής περιοχής παρέμβασης της για το μέτρο 19
LEADER παρουσιάζει το παρόν έντυπο, το
οποίο αποτελεί μια σύντομη και συνεκτική
περιγραφή για τη ΔΡΑΣΗ 19.2.2 - «ΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» που προτίθεται η ΟΤΔ
Τροόδους να προκηρύξει το πρώτο δίμηνο
του 2018.
Προϋποθέσεις Συμμετοχής
- Δικαιούχοι των χρηματοδοτικών ενισχύσεων που θα παραχωρούνται μέσω του Καθεστώτος είναι οι πολύ μικρές ή μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν ή προτίθενται
να ασκήσουν οικονομική δραστηριότητα με
την υλοποίηση της δράσης τους σε αγροτικές περιοχές και άλλα φυσικά πρόσωπα που
διαμένουν σε αγροτικές περιοχές, καθώς και
γεωργοί ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για χορηγία δράσης η οποία θα υλοποιηθεί στην περιοχή
παρέμβασης της ΟΤΔ. Σχετικά οι γεωργοί και
τα μέλη των γεωργικών νοικοκυριών θα πρέπει να επισυνάπτουν ως αποδεικτικό στοιχείο πρόσφατο πιστοποιητικό των Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο οποίο να αναφέρεται
ότι ασχολούνται με την γεωργία. Το πιστοποιητικό κοινωνικών ασφαλίσεων θα πρέπει
να ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης. Τα φυσικά πρόσωπα (με εξαίρεση τους γεωργούς ή/και τα μέλη του γεωργικού νοικοκυριού) θα πρέπει να προσκομίζουν βεβαίωση από τον Κοινοτάρχη της
Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το χώρο
μόνιμης διαμονής τους.
- Η επένδυση για να είναι επιλέξιμη θα πρέπει να γίνει στην περιοχή παρέμβασης της
ΟΤΔ.
- Η τεχνοοικονομική μελέτη είναι απαραίτητη για όλες τις νέες επιχειρήσεις και για υφιστάμενες όταν η συνολική επένδυση είναι
€50.000 και άνω ή εάν πρόκειται να δραστηριοποιηθούν σε νέους τομείς που περιλαμβάνονται στις δραστηριότητες που καλύπτει
το Καθεστώς.
- Η ίδια συμμετοχή των δυνητικών δικαιούχων θα αποδεικνύεται από επίσημα στοιχεία που θα υποβάλλονται με το φάκελο της
αίτησης πχ. λογαριασμοί καταθέσεων, επιστολή/ βεβαίωση τράπεζας κτλ. στο όνομα της επιχείρησης ή των κυρίων μετόχων.
Σε περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια προέρχονται από μετόχους της επιχείρησης θα
πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση/ Δέσμευση στην οποία να αναφέρεται η πρόθεση τους για παραχώρηση ιδίων κεφαλαίων στην επιχείρηση για
χρηματοδότηση της επένδυσης της. Στην
περίπτωση τραπεζικού δανεισμού για την
κάλυψη της ίδιας συμμετοχής ή μέρους της,
είναι απαραίτητη η υποβολή επιστολής ή/
και βεβαίωσης χρηματοπιστωτικού ιδρύμα-
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τος για έγκριση χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
- Αιτήσεις που δεν τεκμηριώνουν τη χρηματοδότηση της επένδυσης είτε με ίδια κεφάλαια είτε μέσω δανεισμού θα προχωρούν
σε αξιολόγηση νοουμένου ότι πληρούνται
οι άλλοι όροι συμμετοχής. Μετά το πέρας
της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης και εάν η Επενδυτική Πρόταση περιλαμβάνεται στον κατάλογο των Δικαιούχων, τότε θα δίνεται χρονικό διάστημα
τριών μηνών από την ημερομηνία της επιστολής προκαταρτικής έγκρισης για να παρουσιάσει τεκμηρίωση χρηματοδότησης
της επένδυσης για υπογραφή της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης. Σε αντίθετη περίπτωση η προκαταρτική έγκριση θα
ακυρώνεται.
- Ποσοστό Χρηματοδότησης: Το ύψος της
χορηγίας ανέρχεται στο 50% πάνω στις επιλέξιμες δαπάνες της επένδυσης. Στις επενδύσεις που γίνονται στις ορεινές περιοχές,
όπως αυτές ορίζονται στο ΠΑΑ 2014 -2020,
το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο 60%
πάνω στις επιλέξιμες δαπάνες της επένδυσης.
- Το κατώτατο ποσό χορηγίας (Δημόσιας Χρηματοδότησης) είναι το ποσό των
€10.000 και ανώτατο ποσό χορηγίας το ποσό θα καθοριστεί σύντομα. H ενίσχυση θεωρείται ως ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de
minimis). Σύμφωνα με τους περί Ελέγχου
των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμούς του 2009 και
2012, το ανώτατο ποσό που μπορεί να παραχωρηθεί σε κάθε δικαιούχο την τριετία ανέρχεται στα €200.000.

Επιλέξιμες Υποδράσεις

Οι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση δράσεις
συστήνεται να δίνουν έμφαση στην προβολή και ανάδειξη του αυθεντικού παραδοσιακού χαρακτήρα της κυπριακής υπαίθρου.
Δεν είναι επιλέξιμες, μέσω της παρούσας
Πρόσκλησης, δράσεις σε Διατηρητέες Οικοδομές ή Αρχαία Μνημεία.
Κωδικός υποδράσης: 19.2.2.1 «Δημιουργία, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής
δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης»
Η υποδράση στοχεύει στη δημιουργία/ στην
επέκταση/ στον εκσυγχρονισμό μικρής δυναμικότητας υποδομές διανυκτέρευσης.
Στην υποδράση αυτή επιλέξιμα είναι τα
τουριστικά καταλύματα και τα μικρά ξενοδοχεία. Τα μικρά ξενοδοχεία για να είναι
επιλέξιμα δεν θα πρέπει να έχουν περισσότερες από 30 κλίνες.
Κωδικός υποδράσης: 19.2.2.2 Δημιουργία,
επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης
Σκοπός της υποδράσης είναι η ενίσχυση χώρων εστίασης κατάλληλων για την ανάπαυση και ψυχική ανάταση κυρίως των περιηγητών και των επισκεπτών της περιοχής.
Ενδεικτικά αναφέρονται επενδύσεις που θα

χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της δράσης:
• Δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμός
κέντρων εστίασης (ταβερνών/ εστιατορίων/
καφετεριών / κλπ).
• Δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμός
άλλων χώρων εστίασης (π.χ καφενεία).
Στην υποδράση αυτή επιλέξιμοι είναι οι χώροι εστίασης των οποίων ο συνολικός εσωτερικός καλυμμένος χώρος δεν υπερβαίνει
τα 250 τ.μ.
Κωδικός υποδράσης: 19.2.2.3 Εμπλουτιστικές δραστηριότητες
Εμπλουτιστικές δραστηριότητες που συνδέονται με τον πολιτισμό, την παράδοση, τα
τοπικά προϊόντα, κλπ. Ως παράδειγμα αναφέρονται τα θεματικά πάρκα, τα εκθετήρια
πώλησης παραδοσιακών προϊόντων, τα καταστήματα λιανικής πώλησης παραδοσιακών προϊόντων, τα εργαστήρια παραδοσιακών προϊόντων /τεχνών/ άλλων ασχολιών,
τα εργαστήρια καλών τεχνών, μουσειακοί /
εκθεσιακοί χώροι, κ.α. Πιο κάτω γίνεται ανάλυση των εμπλουτιστικών δραστηριοτήτων:
Κωδικός υποδράσης: 19.2.2.3.1 Δημιουργία, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων
οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης
Μέσα από την υποδράση επιδιώκεται:
• η δημιουργία ή ο εκσυγχρονισμός μικρών
ή πολύ μικρών επιχειρήσεων ειδών λαϊκής
τέχνης και χειροτεχνίας,
• η δημιουργία ή ο εκσυγχρονισμός μικρών
ή πολύ μικρών επιχειρήσεων που αξιοποιούν τοπικούς φυσικούς πόρους και το προϊόν τους χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη σε
άλλες βιοτεχνικές επιχειρήσεις ή στις κατασκευές (π.χ. παραγωγή πυλού για τα εργαστήρια κεραμικής, επεξεργασία κουκουλιών
μεταξοσκώληκα κλπ),
• Ενδεικτικές επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να ενισχυθούν μέσω της δράσης είναι: εργαστήρια κεραμικής, ψηφιδωτού,
καλαθοπλεκτικής, κεντητικής, υφαντικής,
παραδοσιακών στολών, ξυλογλυπτικής, αργυροχρυσοχοϊας, επεξεργασίας μετάλλου,
δερμάτινων ειδών κλπ.
Κωδικός υποδράσης: 19.2.2.3.2 Δημιουργία, επεκτάσεις εκσυγχρονισμοί καταστημάτων λιανικής πώλησης που σχετίζονται
με γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα
Σκοπός της υποδράσης είναι η ενίσχυση καταστημάτων λιανικής πώλησης που σχετίζονται με την πώληση γεωργικών προϊόντων
και παρασκευασμάτων (π.χ. μαρμελάδες,
γλυκά του κουταλιού).
Κωδικός υποδράσης: 19.2.2.3.3 Δημιουργία, επεκτάσεις εκσυγχρονισμοί άλλων εμπλουτιστικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον τοπικό πολιτισμό, την τοπική
παράδοση, τα τοπικά προϊόντα.
Σκοπός της υποδράσης είναι η ενίσχυση για
τη δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμό
χώρων αναψυχής που συνδέονται με τον

τοπικό πολιτισμό, την τοπική παράδοση, τα
τοπικά παραγόμενα γεωργικά προϊόντα, τα
τοπικά προϊόντα. Στην υποδράση αυτή εντάσσονται η δημιουργία, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί θεματικών πάρκων τα οποία
έχουν σχέση με τη γεωργία, τις γεωργικές
ασχολίες τον τοπικό πολιτισμό, την τοπική
παράδοση, τα τοπικά παραγόμενα γεωργικά
προϊόντα και τα τοπικά προϊόντα.
Το θεματικό πάρκο μπορεί να είναι εξοπλισμένο μεμονωμένα ή συνδυαστικά με αίθουσα εκπαιδεύσεων/ πολλαπλών χρήσεων, χώρους εστίασης, χώρους γευσιγνωσίας
διαμορφωμένους για γευστική δοκιμή, χώρους παρασκευής, παρουσίασης και πώλησης γεωργικών/ κτηνοτροφικών προϊόντων
καθώς και προϊόντων χειροτεχνίας (π.χ. παραγωγή ειδών κεραμικής, καλαθοπλεκτικής,
κεντητικής, επεξεργασία κουκουλιών μεταξοσκώληκα). Νοείται ότι, θα πρέπει να προσκομίζονται οι απαιτούμενες πολεοδομικές
άδειες.

τητές:
1. Οι αιτητές και οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης της ΟΤΔ Τροόδους όπως
αυτή τροποποιείται από καιρού εις καιρόν σύμφωνα με τα
μέλη και το καταστατικό της εταιρείας.
2. Να επιδιώκετε η δημιουργία και η αναβάθμιση αγροτουριστικών μονάδων οι οποίες θα δίνουν έμφαση στις εμπλουτιστικές δραστηριότητες και θα διαφοροποιούν το αγροτουριστικό προϊόν της περιοχής.
3. Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιέχουν όλες τις πληροφορίες
που θα αναφέρονται στο έντυπο αίτησης. Εάν κάποιο δικαιολογητικό δεν επισυναφθεί θα δίνεται χρονική διάρκεια η οποία θα καθορίζεται εκ των προτέρων για επισύναψη τους.
Αυτό δεν θα ισχύει για την Πολεοδομική Άδεια. Αίτηση που
θα παραλαμβάνεται και δεν θα έχει εξασφαλιστεί Πολεοδομική Άδεια θα απορρίπτεται. Αιτήσεις που έχουν εξασφαλίσει την Πολεοδομική Άδεια θα προχωρούν σε αξιολόγηση
και σε περίπτωση έγκρισης τους θα πρέπει να προσκομίσουν
την Άδεια Οικοδομής και να αποδείξουν την οικονομική επάρκεια ολοκλήρωσης του έργου. Εάν δεν εξασφαλιστεί η
Άδεια Οικοδομής και η οικονομική επάρκεια ολοκλήρωσης
του έργου τότε η αίτηση θα απορρίπτεται.

Μη επιλέξιμες δαπάνες:

- Ο ΦΠΑ σε οποιαδήποτε κατηγορία δαπανών.
- Οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοοικονομικών συναλλαγών, τα έξοδα
συναλλάγματος και οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά
καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα.
- Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και έξοδα για
την επίλυση διαφορών.
- Τα εργατικά της επιχείρησης καθώς και η
οικογενειακή εργασία.
- Δαπάνες που αφορούν οικοδομικές εργασίες, μηχανήματα και εξοπλισμό, η υλοποίηση/ αγορά των οποίων πραγματοποιήθηκε
πριν από την υποβολή της αίτησης.
- Tο κόστος ετοιμασίας της αίτησης.
- Δαπάνες των οποίων η πραγματική καταβολή τους δεν τεκμηριώνεται με επαρκή αποδεικτικά στοιχεία.
- Μεταχειρισμένα μηχανήματα και εξοπλισμός.
- Η αγορά υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και η αγορά/ ανάπτυξη λογισμικού, από
συγγενικά πρόσωπα/ επιχειρήσεις.
- Η αγορά κτιρίου, καθώς και το κόστος απόκτησης της γης.
- Δαπάνες σε Διατηρητέες Οικοδομές ή Αρχαία Μνημεία.

Σημαντικά στοιχεία προς τους αι-

5. Με βάση τις πληροφορίες του παρόντος εντύπου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ωριμάζουν την πρόταση τους
(Αρχιτεκτονικά σχέδια, Κοστολόγιο, Επιμέτρηση Ποσοτήτων,
Εξασφάλιση Πολεοδομικής Άδειας και Άδειας Οικοδομής, Τεχνοοικονομική Μελέτη και Γενική περιγραφή της πρότασης
τους), αλλά δεν μπορούν να προχωρήσουν σε έναρξη υλοποίηση των δράσεων τους. Οποιεσδήποτε δαπάνες γίνουν
πριν την υποβολή της αίτησης και πριν το στάδιο της αξιο-

λόγησης θα θεωρούνται μη επιλέξιμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Η ευθύνη για την επιλεξιμότητα των δράσεων
βαρύνει αποκλειστικά τους αιτητές.
Η ΟΤΔ σε πιθανή προκήρυξη της Δράσης, θα απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπου θα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις
Αιτήσεις τους στο πλαίσιο της Δράσης 19.2.2 «Δράσεις ενίσχυσης Αεπενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες».
Η προκήρυξη θα περιλαμβάνει εγχειρίδιο εφαρμογής της
Δράσης, Παραρτήματα, Έντυπο Αίτησης και άλλες πληροφορίες που πιθανόν να κρίνει ότι είναι σημαντικές για τους αιτητές. Τα έντυπα θα διατίθενται δωρεάν προς τους ενδιαφερόμενους είτε από τα γραφεία της εταιρείας είτε ηλεκτρονικά.
Διευκρινήσεις για τον Συνολικό Προϋπολογισμό της προκήρυξης, χρονική διάρκεια υποβολής προτάσεων, διαδικασίες
αξιολόγησης και βαθμολόγησης των αιτήσεων, κ.α. θα περιγράφονται αναλυτικά στο εγχειρίδιο εφαρμογής κατά την
προκήρυξη της δράσης.
Εν αναμονή της προκήρυξης,
Ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος!

Κέντρο Μεταθεραπευτικής Στήριξης ΠΑΣΥΚΑΦ, “Αφετηρία”

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) Αρ. 1305/2013,
αφορούν δαπάνες για:
(α) Οικοδομικά έργα
(β) Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου
(γ) Νέα μηχανήματα, νέο εξοπλισμό και νέα
έπιπλα.
(δ) Αμοιβές για παροχή υπηρεσιών αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών ή άλλων συμβούλων (επιμετρητών, μηχανολόγων κλπ)
που έχουν σχέση με τις οικοδομικές εργασίες ή οικονομικών συμβούλων για την ετοιμασία Τεχνοοικονομικής Μελέτης/ Απλοποιημένου Σχεδίου Βελτίωσης.

4. Όλες οι αιτήσεις οι οποίες θα παραληφθούν εμπρόθεσμα
και θα πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας, θα προχωρήσουν στο στάδιο της αξιολόγησης και της βαθμολόγησης. Για
το σκοπό αυτό θα συσταθεί Επιτροπή Αξιολόγησης από την
ΟΤΔ για αξιολόγηση των αιτήσεων και βαθμολόγηση τους.
Τα έργα που θα επιλεγούν είναι εκείνα που θα συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία βάση κριτηρίων και σε
σχέση πάντοτε με το διαθέσιμο προϋπολογισμό. Οι αιτητές
θα έχουν το δικαίωμα των ενστάσεων. Οι τελικές αποφάσεις
της ΟΤΔ Τροόδους θα λαμβάνονται από την Επιτροπή Διαχείρισης Leader της ΟΤΔ Τροόδους. Για όλες οι αποφάσεις της
ΟΤΔ Τροόδους, και η διαδικασία προκήρυξης, αξιολόγησης
και βαθμολόγησης των αιτήσεων καθώς επίσης και η τελική επιλογή των έργων, θα γίνεται υπό τον εποπτικό έλεγχο
του Τμήματος Γεωργίας, της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΑΑ
2014-2020 και του Κ.Ο.Α.Π.

Μ

ε την πρόοδο που έχει γίνει τα τελευταία
χρόνια στην ιατρική και ειδικά στην Ογκολογία, το προσδόκιμο επιβίωσης σε πολλές μορφές καρκίνου, έχει αυξηθεί σημαντικά. Περίπου το 50% των νεοδιαγνωσθέντων ασθενών έχουν προσδόκιμο επιβίωσης μεγαλύτερο
από δέκα χρόνια. Υπολογίζεται ότι πάνω από 30 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν σήμερα ανάμεσά μας, κάποια
στιγμή στη ζωή τους είχαν διαγνωστεί από κάποια μορφή καρκίνου. Από αυτούς τα 12 εκατομμύρια ζουν στην
Ευρώπη. Στην Κύπρο υπολογίζεται, αν και δεν υπάρχουν
ακριβή στοιχεία, ότι οι επιζώντες καρκινοπαθείς είναι
πάνω από 30 χιλιάδες, αριθμός ο οποίος αναμένεται να
αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια.
Ο καρκίνος είναι μια ψυχοσωματική ασθένεια κατά την οποία ο ασθενής καταπονείται σωματικά και ψυχικά. Για
το λόγο αυτό οι επιζώντες χρειάζονται ειδική στήριξη/
φροντίδα από επαγγελματίες έτσι ώστε να βοηθηθούν
στο να σταθούν ξανά στα πόδια τους, να ξεπεράσουν τις
φοβίες τους και να επανενταχθούν ως ενεργά, πλέον, μέλη στο ευρύτερο κοινωνικό δίκτυο.
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ) ο οποίος εδώ και 30 ετη προσφέρει τις υπηρεσίες του σε καρκινοπαθείς συνανθρώπους μας, έχει αναγνωρίσει το κενό, σε θέματα μεταθεραπευτικής στήριξης,
που υπάρχει στην Κυπριακή κοινωνία. Παράλληλα, έχουμε αφουγκρασθεί την φωνή των ατόμων που έχουν βιώσει την εμπειρία του καρκίνου και ακολουθώντας τις παγκόσμιες εξελίξεις γύρω από το όλο θέμα αποφασίσαμε
όπως προχωρήσουμε στη δημιουργία του πρώτου εξειδικευμένου κέντρου μεταθεραπευτικής στήριξης ογκολογικών ασθενών «Αφετηρία». Τα προγράμματα θα απευθύνονται σε άτομα:
• ηλικίας 18 ετών και άνω
• άντρες και γυναίκες παγκύπρια
• ανεξαρτήτου θρησκεύματος
• κοινωνικοοικονομικής τάξης και
• ανεξάρτητα αν λάμβαναν υπηρεσίας από άλλους παρεμφερείς συνδέσμους.

Τα εβδομαδιαία προγράμματα της Αφετηρίας, εμπνεύστηκαν από τις εμπειρίες διάφορων ευρωπαϊκών χωρών και σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να
καλύπτουν τις ιδιαιτερότητες των Κυπρίων ασθενών. Τα προγράμματα καλύπτουν αρκετές μορφές καρκίνου
όπως για παράδειγμα Μαστού, Εντέρου και Προστάτη, οι οποίοι επιστημονικά αποδεδειγμένα έχουν καλή
πρόγνωση μετά το πέρας των θεραπειών.
Η Αφετηρία λειτουργεί σε ιδιόκτητη
κατοικία του ΠΑΣΥΚΑΦ η οποία δόθηκε ως δωρεά από την Αξιότιμη οικογένεια του κυρίου Ευστάθιου και κυρίας
Παναγιώτας Κωνσταντινίδη, στην κοινότητα Μονιάτη της επαρχίας Λεμεσού. Το Κέντρο μας στελεχώνεται επι 24ώρου βάσεως με επαγγελματίες
διαφόρων ειδικοτήτων, όπως για παράδειγμα, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς
Λειτουργούς, Νοσηλευτές, Ιατρούς.
Tα προγράμματα της Αφετηρίας έχουν
σχεδιαστεί κατάλληλα για να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών αποσκοπώντας στην αλλαγή του τρόπου
ζωής των πρώην, πλέον, ασθενών όπως για παράδειγμα:
i.Πληροφόρηση και συμβουλευτική αγωγή
ii.Σωματική άσκηση
iii.Διατροφική αγωγή
iv.Φυσικοθεραπεία
v.Ψυχολογική στήριξη
vi.Στήριξη σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας
vii.Εκπαίδευση σε στρατηγικές αντιμετώπισης προβλημάτων
Τα εκάστοτε προγράμματα τα οποία λειτουργούν από
Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, σκοπό και στόχο έχουν να
δώσουν τα κατάλληλα εφόδια και την απαραίτητη γνώση στα άτομα που το επισκέπτονται να κάνουν μια καινούρια αρχή στην ζωή τους. Η αγάπη του προσωπικού, το
ευεργετικό καταπράσινο περιβάλλον αλλά και η μοναδική διακόσμηση και επίπλωση του χώρου, την οποία ανέλαβε αφιλοκερδώς και εξ ολοκλήρου η ΙΚΕΑ προσφέρουν
στους ένοικους ένα ολοκληρωμένο πακέτο επιμόρφωσης, άσκησης αλλά και πνευματικής και ψυχολογικής α-

νάτασης.
Η Αφετηρία έχει την ευθύνη για τη διαμονή και σίτιση
των ενοίκων. Το κέντρο έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει μέχρι 10 άτομα, ανά εβδομάδα. Να σημειωθεί ότι όπως και σε όλες τις υπηρεσίες του ΠΑΣΥΚΑΦ έτσι και το
εν λόγω κέντρο παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο, για τα κυπριακά δεδομένα, πρόγραμμα το οποίο πρωτίστως θα συμβάλει στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής του τόπου
μας. Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ καλέστε στο 25 432181 ή βρείτε μας στο facebook
γράφωντας afetiria.
Trooding Mountain Spirit
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Ο ρόλος που έχει να διαδραματίσει το Κέντρο Επισκεπτών
και η Τοπική Κοινότητα στη λειτουργία του Γεωπάρκου Τροόδους.
Γράφει ο Ευθύμιος Τσολάκης,
Χάρτες: Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Πολλά άρθρα και επιστημονι-

κές εργασίες έχουν δημοσιευτεί
για τη γεωλογική μοναδικότητα
της περιοχής του Τροόδους καθώς και για τη
μεγάλη προσπάθεια που έγινε για τη δημιουργία του Γεωπάρκου, το οποίο αποτελούσε για
δεκαετίες διακαή πόθο του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης για την ανάδειξη του γεωλογικού και μεταλλευτικού πλούτου της περιοχής.
Το Παγκόσμιο Γεωπάρκο Τροόδους της ΟΥΝΕΣΚΟ είναι πλέον πραγματικότητα, πρόκειται για
μία οριοθετημένη περιοχή 1.147 τετρ. χιλιομ.,
η οποία περιλαμβάνει τα πιο σημαντικά γεωλογικά, μεταλλευτικά, φυσικά και πολιτιστικά
στοιχεία της κεντρικής περιοχής της οροσειράς
καθώς και τις περισσότερες κοινότητες που βρίσκονται στα υψηλότερα ορεινά. Εντός της περιοχής του Γεωπάρκου διαμένουν 25.000 κάτοικοι, οι οποίοι θα πρέπει να νιώθουν περήφανοι
που η περιοχή τους ανήκει πλέον στον κατάλογο των πιο σημαντικών περιοχών του κόσμου.
Η ένταξη της περιοχής στο Παγκόσμιο Δίκτυο
Γεωπάρκων της ΟΥΝΕΣΚΟ είναι μια σημαντική
διάκριση αλλά αυτό δεν αποτελεί απλώς έναν
τίτλο χωρίς οποιαδήποτε άλλη δέσμευση. Για
να κρατήσεις αυτή τη διάκριση, το σήμα και τον
τίτλο θα πρέπει συνεχώς να δουλεύεις και να

παράγεις έργο για διάφορα θέματα, στα οποία
τα γεωπάρκα είναι εντεταλμένα να εργάζονται,
όπως για παράδειγμα την εκπαίδευση μαθητών, καθηγητών και τοπικού πληθυσμού για όλα τα σημαντικά χαρακτηριστικά της περιοχής,
τη διοργάνωση εκδρομών και εκδηλώσεων για
την ανάδειξη και προστασία του φυσικού πλούτου της περιοχής, τη δημιουργία ομάδας φίλων
και συνεργατών του γεωπάρκου που θα βοηθούν το γεωπάρκο στις διάφορες δραστηριότητες του, κ.α..
Ο κύριος στόχος που έχει να πετύχει το κάθε γεωπάρκο είναι να αναδείξη τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της περιοχής του με τέτοιο τρόπο ώστε να πετύχει την αύξηση της ροής του
τουριστικού ρεύματος προς τις ορεινές περιοχές για την οικονομική ανάπτυξη της τοπικής
κοινωνίας. Αυτό αποτελεί δύσκολο εγχείρημα
και δε μπορεί από μόνο του το γεωπάρκο να
το πετύχει. Για να επιτευχθεί ο στόχος χρειάζεται ομαδική δουλειά και συνεργασία μεταξύ
του Γεωπάρκου Τροόδους, των αρμόδιων κυβερνητικών και τοπικών φορέων αλλά κυρίως
της σχέσης που θα αναπτυχθεί μεταξύ του Γεωπάρκου και της τοπικής κοινότητας. Αν οι τοπικοί φορείς και οι απλοί άνθρωποι της περιοχής
δεν αγκαλιάσουν το Γεωπάρκο με αγάπη και να
ταυτιστούν με αυτό τότε είναι σίγουρο ότι η οποιαδήποτε προσπάθεια δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί με απόλυτη επιτυχία.
Οι κάτοικοι της περιοχής του Γεωπάρκου θα
πρέπει να κατανοήσουν, ότι το Γεωπάρκο δεν
είναι απλώς ένας τίτλος χωρίς ιδιαίτερη σημα-

σία, αλλά αποτελεί ένα πολύ δυνατό εργαλείο
για την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού
που ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού δε δίνει μεγάλη βαρύτητα στα προγράμματα του.
Μεγαλύτερη απόδειξη για αυτό ήταν η φετινή
καλοκαιρινή περίοδος, που ενώ ξεχείλιζαν οι
παραλίες από κόσμο οι ξενοδοχειακές μονάδες
στο Τρόοδος είχαν πληρότητα μόνο 20%.

Συνεπώς, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία από πλευράς του Γεωπάρκου για να
προβάλει τον ιδιαίτερο θεματικό τουρισμό
που διαθέτει η περιοχή με τα δικά της μοναδικά χαρακτηριστικά. Γνωρίζουμε πολύ
καλά ότι ιδιαίτερα αξιόλογος είναι ο περιπατητικός, ο γαστρονομικός, ο ποδηλατικός, ο αναρρηχιτικός, ο γεωεκπαιδευτικός, ο περιβαλλοντικός (παρακολούθηση
ζώων (αγρινά, πτηνά κ.α.) και φυτών), ο
θρησκευτικός και ο πολιτιστικός τουρισμός
στην περιοχή. Επομένως, το Κέντρο Επισκεπτών του Γεωπάρκου θα πρέπει να προχωρήσει στη δημιουργία αριθμού τουριστικών πακέτων προς αυτή την κατεύθυνση
με ταυτόχρονη εκπαίδευση «Συνοδών Βουνού» για κάθε θεματική ενότητα, οι οποίοι
θα μπορούν να προσφέρουν όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες στον επισκέπτη.
Οι πιο πάνω τομείς του τουρισμού κατέχουν μικρή μερίδα της τουριστικής αγοράς και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια,

σωστός προγραμματισμός και στοχευμένη
προβολή των νέων τουριστικών προϊόντων
σε ειδικές τουριστικές εκθέσεις και διά μέσου των Μέσω Κοινωνικής Δικτύωσης (ιστοσελίδες, facebook, Instagram, twitter).
Το ρόλο αυτό θα αναλάβει το Κέντρο Επισκεπτών του Γεωπάρκου μαζί με την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
του Τροόδους.
Σίγουρα δεν μπορεί να αλλάξει η θέση του
Τροόδους στον τουριστικό χάρτη της Κύπρου από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά με
στοχευμένη και επίμονη ομαδική προσπάθεια πολλά μπορούν να αλλάξουν παίρνοντας ως παραδείγματα τα επιτεύγματα άλλων γεωπάρκων.
Συνοψίζοντας, θεωρώ ότι η επιτυχία της
τουριστικής αναβάθμισης της περιοχής, εξαρτάται από την ομαδική δουλειά και ιδιαίτερα από τη σχέση που θα αναπτυχθεί
μεταξύ του Κέντρου Επισκεπτών του Γεωπάρκου Τροόδους και των κατοίκων και επιχειρήσεων της περιοχής. Μόνο αν αγκαλιάσουμε όλοι μαζί το Γεωπάρκο μπορούμε
να πετύχουμε τον στόχο μας.
Φωτογραφίες: 1. Χάρτης Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκου, 2. Χάρτης Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκου.

Φωτογραφίες (Κέντρο Επισκεπτών Γεωπάρκου Τροόδους) 1. Κέντρο Επισκεπτών Γεωπάρκου Τροόδους, 2. Aίθουσα ορυκτών, 3. Γεωλογικός κήπος, 4. Αίθουσα ορυκτών, 5. Αναπαράσταση γαλαρίας χρωμίου (Troodos Media)
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ
Γράφει ο Χάρης Νικολάου
Φωτογραφίες: Χάρης Νικολάου

Ο

χειμώνας έχει μπει για τα καλά και ο κάθε ένας από εμάς έχει ήδη προετοιμαστεί για να προστατευθεί από το κρύο και τις
αντιξοότητες του χειμώνα ανάλογα με την περιοχή που ζει και τα μέσα που διαθέτει. Αναρωτηθήκαμε ποτέ όμως, πως ένα άγριο ζώο καταφέρνει να επιβιώσει κατά την διάρκεια του χειμώνα?
Όταν δεν έχει τα μέσα που διαθέτει ο άνθρωπος
ειδικότερα όταν οι καιρικές συνθήκες είναι τόσο
ακραίες που για κάθε ζωντανό οργανισμό καθίστανται επικίνδυνες ακόμα και για την ίδια του
την ζωή; Τα ζώα, μέσα στα εκατομμύρια χρόνια
της εξέλιξης τους, έχουν αναπτύξει κάποιους αξιοθαύμαστους μηχανισμούς κατά την διάρκεια
των ψυχρών περιόδων του χρόνου ώστε να είναι
σε θέση να αντιμετωπίζουν τις δύσκολες αυτές ημέρες που για κάθε ζωντανό οργανισμό που ζει
στον πλανήτη αποτελεί μια από τις πιο δύσκολες
φάσεις της ζωής του. Στη συνέχεια αναφέρονται
τρεις από τις πιο σημαντικές και πιο συχνές προσαρμογές που συναντάμε σε διαφορετικές κατηγορίες ζώων αλλά που έχουν την ίδια ακριβώς
χρήση: Την προστασία από το κρύο και την αντιμετώπιση της έλλειψης τροφής λόγω του χειμώνα.

1.Μετανάστευση ή αποδημία:

Η διαδικασία αυτή αναφέρεται στην τακτική διαφόρων κατηγοριών ζώων κυρίων πουλιών αλλά
και θηλαστικών και εντόμων, να ταξιδεύουν προς
και από μια δεδομένη περιοχή σε κάποια άλλη.
Οι κύριοι λόγοι των μετακινήσεων αυτών γίνονται
λόγω αλλαγής στη διαθεσιμότητα τροφής λόγω
της αλλαγής του κλίματος και λόγω αποφυγής κακών καιρικών συνθηκών και χαρακτηρίζεται από
ένα κυκλικό μοτίβο. Το πιο κοινό μοτίβο ιδιάιτερα
των μεταναστευτικών πουλιών της Ευρώπης και
της Βόρειας Αμερικής περιλαμβάνει τη μετακίνηση βόρεια για να αναπαραχθούν το καλοκαίρι και
επιστροφή στο νότο για να διαχειμάσουν σε θερμότερες περιοχές στο νότο. Επίσης σε ορεινές περιοχές, κάθετες κινήσεις μπορεί να προκύψουν
σε χαμηλότερα υψόμετρα με λιγότερη έκθεση
σε χειμωνιάτικο καιρό. Το κύριο πλεονέκτημα της
μετανάστευσης είναι η εξοικονόμηση ενέργειας.
Τα μεταναστευτικά ζώα έχουν εξελιχθεί να αναλαμβάνουν ταξίδια μεγάλων αποστάσεων με μεγάλη αποτελεσματικότητα και υποβάλλονται σε
φυσιολογικές αλλαγές (όπως συσσώρευση λίπους) πριν από το μεγάλο ταξίδι όπου ελαχιστοποιείται το ενεργειακό κόστος. Μεταναστεύσεις
παρουσιάζονται συνήθως κατά μήκος καθιερωμένων οδών που ονομάζονται «μεταναστευτικοί
διάδρομοι». Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μεταναστευτικά είδη επιστρέφουν συχνά στην περιοχή
της γέννησής τους για να αναπαραχθούν. Τα ζώα
αυτά είναι καθοδηγούμενα από μια έμφυτη συμπεριφορά (συμπεριλαμβανομένων ορμονικών
σημάτων) που τους επιτρέπουν να γνωρίζουν πότε πρέπει να ξεκινήσουν το ταξίδι της αποδημίας
και πως να προσανατολιστούν προς μια συγκεκριμένη θέση διανύοντας τόσο μεγάλες αποστάσεις.
Ωστόσο, παραμένουν ευέλικτα στις περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως η διαθεσιμότητα τροφής
και η θερμοκρασία, οι οποίες μπορεί να διακυμαίνονται ετησίως.

2. Προσαρμοστικότητα:

Ο όρος προσαρμογή δηλώνει τη διαδικασία, με
την οποία ένας οργανισμός αποκτά μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα στο περιβάλλον του, μέσα από αλλαγές στη δομή ή τη λειτουργία του.
Η προσαρμογή είναι η ιδιότητα των ζωντανών
οργανισμών να διαρθρώνουν τα όργανα και τις
λειτουργίες τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιβιώνουν και να αναπαράγονται κάτω από καθορισμένες συνθήκες και μέσα σε ένα δεδομένο περιβάλλον. Είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές
ιδιότητες των ζωντανών οργανισμών, που αφορά τη ρύθμιση των λειτουργιών τους σε σχέση με
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τις συνθήκες του περιβάλλοντος που ζουν και είναι
πιο εμφανής σε περιβάλλοντα με δυσμενείς συνθήκες
(έρημοι, πολικές περιοχές,
βυθοί των ωκεανών κ.ά.), όπου επιβάλλεται μια εξειδίκευση μορφής και τρόπου
ζωής. Οι μηχανισμοί προσαρμογής πολλών ειδών
αλλάζουν ανάλογα με την
εποχή
προσαρμοζόμενα
στη θερμοκρασία και στις
διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Μπορούν δηλαδή να
αναπτύξουν πιο χοντρό τρίχωμα το οποίο θα τα προστατεύσει να αντέξουν το
κρύο, ή θα προσαρμόσουν
το χρώμα του τριχώματος
ή του φτερώματος τους
στο χρώμα του χιονιού ώστε να μην είναι ορατά στο
συγκεκριμένο χειμερινό τοπίο. Όταν ο καιρός αλλάζει
το χοντρό τρίχωμα αντικαθίσταται με πιο ελαφρύ ενώ το χρώμα επανέρχεται
στο αρχικό χρώμα που δεν
προσομοιάζει με χιονισμένο τοπίο. Άλλοι τρόποι προσαρμοστικότητας είναι η
συνήθεια κάποιων ζώων
να αποθηκεύουν τροφή τις
εποχές του χρόνου που υπάρχει πλεόνασμα ώστε να
έχουν αποθέματα τους κρύους μήνες του χρόνου όπου
η διαθεσιμότητα τροφής είναι περιορισμένοι. Τέτοια
είδη τροφής μπορεί να είναι
καρποί θάμνων ή δέντρων,
ακόμα και μέρη από σκοτωμένη λεία στην περίπτωση
σαρκοφάγων θηλαστικών. Eικ.1. Τρανορινόλοφος σε χειμερία νάρκη σε βαθιά γκαταλελειμέΕπίσης κάποιες κατηγορίες νη γαλαρία στο Τρόοδος , Εικ. 2. Το κυπριακό φίδι διαχειμάζει σε
ζώων όπως τα χειρόπτερα, καλά φυλαγμένες κρυψώνες σε πυκνά δάση, Εικ. 3. Κυπριακός αδημιουργούν αποικίες. Οι α- κανθοποντικός κατά την αλλάγή του τριχώματος του
ποικίες αυτές διατηρούνται
είτε ολόχρονα είτε για μικρότερη χρονική περίο- φαινόμενα που μπορεί να παρουσιαδο και εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς. Βασικός στούν κατά την διάρκεια του χειμώνα.
σκοπός όμως είναι η εξοικονόμηση ενέργειας μέ- Αξίζει να σημειωθεί ότι σε εύκρατες πεσα από την παραγωγή ομαδικής θερμότητας. Η ριοχές όπως η Κύπρος, η άνοδος της
δημιουργία ομάδων (clusters) όταν κουρνιάζουν θερμοκρασίας μέσα στο καταχείμωνο
μειώνει την απώλεια θερμότητας. Οι νυχτερίδες μπορεί να διακόψει προσωρινά τη χειείναι μικρές σε μέγεθος και έχουν υψηλό μεταβο- μερία νάρκη αρκετών ειδών και κυρίως
λισμό, οπότε η διατήρηση της σωστής θερμοκρα- ερπετών. Πρέπει ο άνθρωπος να αντισίας ιδιαίτερα τους κρύους μήνες του χρόνου εί- ληφθεί ότι ακόμα και για τα άγρια ζώα
ο χειμώνας αποτελεί μια δύσκολη εποναι απαραίτητη για την επιβίωσή τους.
χή για την επιβίωση τους. Πολλά ζώα
χάνουν την ζωή τους στην φύση γιατί
3. Χειμερία νάρκη
δεν μπορούν να προστατευτούν ή να
Ένας από τους πιο αξιοθαύμαστους τρόπους που
εξασφαλίσουν την απαραίτητη τροφή
μερικά ζώα καταφέρνουν να επιβιώσουν την δύγια να ζήσουν. Για τον λόγο αυτό μποσκολη εποχή του χειμώνα είναι η διαδικασία γνωρεί σε μια τέτοια εποχή να αντιληφθούστή ως «χειμερία νάρκη». Θηλαστικά όπως η αρμε ζώα κοντά στο σπίτι μας ή ακόμα κακούδα, ο σκαντζόχοιρος, πολλά είδη χειρόπτερων
τά την διάρκεια μιας βόλτας στο δάσος
αλλά και τα περισσότερα είδη ερπετών αλλά και
και γενικότερα στην ύπαιθρο. Οι κυριόεντόμων είναι μερικά από τα ζώα που έχουν ατερες αιτίες που μπορεί να βρούμε ένα
ναπτύξει την ικανότητα να πέφτουν σε μια μορζώο εξασθενημένο τον χειμώνα είναι είφή παρατεταμένου λήθαργου για όσο χρειαστεί
τε λόγο παρατεταμένης πείνας είτε λόγο
σε απάντηση στις σκληρές και κρύες χειμερινές
συνεχόμενης έκθεσης σε χαμηλές θερπεριόδους. Πιο συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια
μοκρασίες συνέπεια απώλειας του κατααυτού του λήθαργου, ο οργανισμός του ζώου πέφυγίου του. Ας μην γίνουμε η αιτία για
φτει σε μια μορφή βαθιάς ύπνωσης. Τα συστήπερεταίρω ταλαιπωρία κάποιου ζώου σε
ματα του οργανισμού λειτουργούν στο ελάχιστο
μια τέτοια περίπτωση. Η καλύτερη ενέρδυνατό με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας μέγεια είναι να συμβουλευτούμε κάποιο
χρι την βελτίωση των καιρικών συνθηκών όπου
έμπειρο άτομο ή να αφήσουμε το ζώο
η τροφή θα είναι διαθέσιμη και πάλι και δεν θα
στην ησυχία του χωρίς να συνεισφέρουχρειάζεται η προστασία του ίδιου του ζώου από
με περισσότερο στην κακή σωματική του
το κρύο. Η διαδικασία αυτή γίνεται σε καλά προκατάσταση λόγω της άγνοιας ή της περιστατευμένα καταφύγια όπως σπηλιές, λαγούμια,
έργειας μας.
εγκαταλελειμμένα κτήρια, κουφάλες δέντρων,
τρύπες στο έδαφος κλπ. δηλαδή σε χώρους που
παρέχουν στα ζώα προστασία από τυχόν θηρευτές αλλά και απομόνωση από ακραία καιρικά

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΚΟΥ

ΟΜΟΡΦΗ ΜΟΥ ΛΑΖΑΝΙΑ!

ΚΡΥΦΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΤΗΣ ΕΡΑΤΩΣ
Γράφει η Φρύνη Παπαδοπούλου
Φωτογραφία: Φρύνη Παπαδοπούλου

Ή

ταν μια από εκείνες τις εξαιρετικά μαγευτικές νύχτες στο χωριό με ολόγιομο Φεγγάρι καθισμένη στη βεράντα του σπιτιού μας. Ήχος σιωπής διάχυτος. Ολομόναχη
κυριολεκτικά και νιώθω πάλι να με περιβάλλει
το ίδιο συναίσθημα που είχα από μικρή: «Το
ριψοκίνδυνο». Οπλισμένη με σύνεση και υπομονή περιμένω για τη συνέχεια, άραγε πού θα
με οδηγήσει αυτή η υπέροχη μαγευτική νύχτα;
Είμαι σίγουρη πως ότι για μια φορά ακόμη δεν
θα με παραπλανήσει. Ήδη ο ήχος σιωπής αρχίζει να σμιλεύει και να σφυρηλατεί το είναι
μου, και με μια ασύλληπτη δύναμη ανοίγει τις
πύλες του μυαλού, εισχωρεί για σκέψη και περισυλλογή.

Εικ. 4. Ο τσαλαπετεινός αναπαράγεται στην Κύπρο αλλά μεταναστεύει για να διαχειμάσει σε πιο ζεστές χώρες. Εικ. 5: Πτερυγονυχτερίδες σε χειμερία νάρκη, Εικ. 6:Δεκάδες υδρόβια είδη πουλιών δΙαχειμάζουν στην Κύπρο τον χειμώνα .

Εικ. 7. Αρσενικά αγρινά με χειμερινό τρίχωμα, Εικ.8. Αρσενικό αγρινό με καλοκαιρινό τρίχωμα, Εικ.9. Θηλυκό αγρινό ενώ αποβάλλει το χειμερινό τρίχωμα το οποίο θα αντικατασταθεί με το καλοκαιρινό

Στην αρχή φόβος, στη συνέχεια γίνεται πρόκληση, ξεθάρεψα και «κρολοήθηκα»….. υπόκοφη περίεργη λαλιά.
– Πλησίασε, τί στέκεσαι ακόμα εκεί πάνω; Έλα
πιο κοντά να κουβεντιάσουμε.
– Σαν τί θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε
τέτοια ώρα;
– Προχώρα…. Πριν από λίγο «κρολοήθηκες»,
τώρα σε καλώ «να αφουγκραστείς» μερικά μόνο από τα όσα κρυφά φωλιάζουν μέσα μου
τουλάχιστον εδώ και δυο αιώνες και υπομονετικά περιμένουν για μια έστω κρυφή κουβέντα
της νύχτας.
Ψέματα-Αλήθεια όλα μοιάζουν παραμύθια. Όλα, όλα μέσα μου έχουν συσσωρευθεί και διαφυλαχθεί.
– Κι εμένα τί με ενδιαφέρει;
– Σ᾽ ενδιαφέρει σ᾽ ενδιαφέρει. Ρώτα με ότι θέλεις.
Παρόλον ότι ήδη έπιασα κουβέντα, εντούτοις
δυσκολεύομαι να πεισθώ ότι μέσα σ᾽ εκείνη τη
μαγευτική ηρεμία της νύχτας καθόλου δεν ήμουνα μόνη μου κι ότι δίπλα μου υπήρχε «κάποιος» που ύστερ᾽ από δυο ή τρεις αιώνες σιωπής, βρίσκει εμένα να μιλήσει. Απέναντί μου
δεν είχα παρά μόνο ένα πανύψηλο περήφανο
Κυπαρίσσι. Το Κυπαρίσσι της μητέρας μου της
Ερατώς με πολύ βαθιές ρίζες στη Λαζανιά, από γενιά σε γενιά! Και προχώρησα…. και κατέβηκα…. και πλησίασα. Ξεκάθαρη η λαλιά φτάνει κοντά μου.
– Εκεί όπου συνηγορεί ο ήχος της σιωπής
μόνο οι ευλογημένοι μπορούν να αισθανθούν.
– Έτσι όπως αισθάνομαι εγώ τώρα, ψιθύρισα.
Είμαι έτοιμη, στη διάθεσή σου και ανυπομονώ, ανυπομονώ πολύ.
- Σαν τί τάχατες θάθελες να μου πεις;
– Ό,τι θέλεις ν᾽ ακούσεις εσύ.
– Μα είναι τόσα πολλά…. έτσι ξαφνικά κι αναπάντεχα… μυθικά αλλά ταυτόχρονα και υπαρκτά άτομα που γέννησαν ακόμα και Βασιλιάδες. Ο Δράκος της πεντάμορφης και του νερού.
Ο παππούς μου ο μέγας Πυθαράς. Ο Σταυραετός του Μαχαιρά. Ένας Λεβέντης Ζορπάς θείος
μου, επαναστάτης, που πρωτοστάτησε στην απεργία των εργατών του Μεταλλίου στον Πάνω Αμίαντο. Ένας άλλος θείος μου, Μητροπολίτης, πολέμισε για την ιδέα της Μεγάλης
Ελλάδας. Είναι αλήθειες μέσα στο ίδιο το χωριό που στο διάβα του για μια δεκαετία έζησε
με μόνο μιαν κάτοικο επί 24ώρου βάσεως και
δεν σταμάτησε ακόμη ν᾽ απειλείται με αφανισμό. Γιατί; Γιατί; Γιατί;
– Σταμάτα, είναι πολύ νωρίς για την εξαγωγή
συμπερασμάτων. Πέρα από τα τυχαία χειροπιαστά γεγονότα υπάρχουν και τα άλλα τα πιο
ουσιαστικά που πρέπει να τα δεις με το φακό
της μεταφυσικής αν και εφόσον μπορείς. Δεν
είναι εύκολο, γι᾽ αυτό μη μιλάς και άκου: Είναι
φορές που μοιάζω σαν μια Πυθία γιατί κρύβω

μέσα μου τη μοναδική ρίζα από την οποία μπορεί να προκύψει η αλήθεια των πραγμάτων, η
λύση των προβλημάτων που έχουν συσσωρευθεί μέσα στο σώμα μου, και με καταπιέζουν, όσο κι αν φαίνεται απίθανο για ένα Κυπαρίσσι.
Ο Άγιος Γεώργιος ήταν ένας λυτρωτής όχι μόνο
για την Όμορφη κόρη τη Λαζανιά αλλά για κάθε κόρη και χωριό με «Δράκους». Μεταφορικά
όμως όλ᾽ αυτά τα χωριά εξακολουθούν να υποφέρουν από «Δράκους» που πίνουν το αίμα
τους και ξεπλένουν με το νερό τους.
Σαν Κυπαρίσσι με τόσο βαθιές ρίζες σε τούτο
το χωριό όταν τόλμησαν κάποτε να φθάσουν
και κοντά μου για «χρησμό», τους έδιωξα. Φύγετε, μακρυά απ᾽ εδώ είσαστε επικίνδυνοι. Διασκεδάζετε μέσα στην άγνοια – την εκδίκηση –
την απάτη – την παραπλάνηση – την ατίμωση.
Κυρίως η τελευταία λέξη η «Ατίμωση» είναι
η πραγματική έκφραση της σκέψης σας. Ίσως
γιατί εξακολουθείτε να πιστεύετε πως είσαστε
αήττητοι, ή ακόμα γιατί δεν μάθατε, πως ποτέ
τίποτα δεν μένει κρυφό. Κι ακόμα πως η διαπόμπευση της κάθε παρανομίας πράξεων, σας
έστεισε καρτέρι, μαζί με την απληστία και την
αχαριστία σας.
Έχετε διαψεύσει τις προσδοκίες συγγενών και
φίλων σας. Ετερόφωτοι με κανένα υγιές Όραμα ενέργειας. Καμιά ειλικρίνεια προοπτικής.
Μεγάλη προσπάθεια να κρύψετε τις υστεροβουλίες σας πίσω από μια ανύπαρκτη αψίδα
κοινωνικής δήθεν προστασίας. Είσαστε άξιοι
της τύχης σας. Μακρυά από εμάς όσο γίνεαι
πιο μακρυά από αυτό το χωριό – από τα λίγα
τα ευλογημένα μ᾽ ένα θεϊκό περίβλημα.
– Με κοίταξε κατάμματα μ᾽ ένα διεισδυτκό
βλέμμα και συνέχισε.
– Το Κοντάρι του Αγίου μόνο στα δικά σας χέρια μπορεί να μεγαλουργήσει!!! Ξυπνάτε και
μάθετε να το χρησιμοποιείτε σωστά.
Ήμουν ξύπνια, έμεινα εμβρόντητη, μέσα σε
κείνη την κάθε άλλο παρά άγρια νύχτα. Όχι, η
νύχτα ήταν πολύ όμορφη φιλική με μια ηρεμία
μαγευτική και ένα ολόγιομο φεγγάρι που έμοιαζε πολύ πιο χαρούμενο από άλλες φορές.
Όχι δεν ονειρευόμουνα και ήθελα ν᾽ ακούσω
κι άλλα. Πού να φανταστώ πως ακόμα το χωριό αυτό βρίσκεται αιώνες τώρα μέσα σε δρόμο που δεν άφησαν οι διάφοροι «Δράκοι» να
διανυθεί. Κατ᾽ εξακολούθηση είναι άπιαστο το
πεπρωμένο του, μέσα σε παγιδευμένη για κάποιους ανεξήγητους λόγους Ιστορία. Από την
άλλη όμως το χωριό αυτό έχει Ιστορική και Εθνική σημασία. Μπερδεύτηκα, πού σταματά
το ένα και πού ξεκινά το άλλο;
– Είναι ευλογημένο. Απλά είναι ευλογημένο.
Μόνο αυτό να σκέφτεσαι. Είναι θεϊκό το περίβλημα που το περιβάλλει. Μόνο σαν τέτοιο
μπορεί να χαρακτηριστεί κι έχει διαφυλάξει
την ατμόσφαιρά του, το χαρακτήρα του. Φυσικά ο κίνδυνος της αλλοτρίωσης πάντα είναι εκεί και παραμονεύει και απειλεί το χωριό με αφανισμό, ο «Δράκος», ο κάθε «Δράκος».
Έλα όμως τώρα να σε παρασύρω και να στρέψουμε το βλέμμα μας και τη σκέψη μας μακρυά από «Δράκους» αρκετές δεκαετίες πίσω
για να μιλήσουμε και για κάτι άλλο, για τη μαστοριά ενός πολύ γνωστού Πυθαρά από τους
διασημότερους της Κύπρου και της Μέσης Ανατολής. Του παππού σου Αριστόδημου Φιλίππου. Μεγαλούργησε κυρίως τη δεκαετία
του ’10 και του ᾽20 του περασμένου αιώνα και
τα Πυθάρια του ήταν σε πρώτη ζήτηση παρόλη
την ακρίβεια τους, για τα δεδομένα της εποχής. Το σημαντικότερο όμως σ᾽ αυτή την περίπτωση είναι ότι ο άνθρωπος που ενδιαφέρθηκε πραγματικά για όλους τους Πυθαράδες της
Κύπρου κι έκανε μια μεγάλη έρευνα γι᾽ αυτούς είναι ξένος, ο Δανός Knud Jensen αρχές
της δεκαετίας του ᾽70, όταν υπηρετούσε τότε
στα Ηνωμένα Έθνη. Απίστευτη δουλειά τεκμη-

ριωμένη με ένα σωρό φωτογραφίες και λεπτομέρειες. Το «λογότυπο» του παππού σου πάνω στα Πυθάρια ήταν πότε η παλάμη του και
πότε μόνο τ᾽ αρχικά του ονόματός του ή και τα
δύο μαζί. Στο μουσείο στο χωριό Φικάρδο υπάρχουν τέσσερα Πυθάρια από τα ωραιότερα
του μάστορα Πυθαρά παππού σου. Σε κάποια
από τα Πυθάρια του χρησιμοποιούσε για διακόσμηση το φίδι. Ήταν ένα σήμα κατατεθέν όχι τυχαίο. Το φίδι θα μας απασχολήσει και πάλι
όταν θα σoυ μιλήσω για τη MELUSINE. Την τέχνη για τα Πυθάρια ο Αριστόδημος Φιλίππου
την κληρονόμησε από τον πατέρα του Φίλιππο
Χρυσάφη που γεννήθηκε το 1815 στη Λαζανιά
και πέθανε το 1910. Για τον παππού σου τον
Αριστόδημο σημείωσε ακόμα κάτι, που πιθανόν σήμερα κανείς να μην το γνωρίζει. Εκτός από Πυθαράς ήταν και Ποιητάρης. Ο Ποιητάρης
του δρόμου και της γειτονιάς που διαλαλούσε με κείνο το μοναδικό τρόπο ποίησης κι έκανε γνωστά στον κόσμο διάφορα γεγονότα μια
και τότε τα Μ.Μ.Ε. ήταν ανύπαρκτα. Για σένα
έχω διαφυλάξει δυστυχώς μόνο πέντε ποιήματά του.
1) Αληθινή αγάπη
2) Ερωτικαί περιπέτειαι
3) Το τραγούδι του Μελετίου Κληρικού εις τη
Μονή Μαχαιρά αυτοκτονήσαντος την 25η
Σεπτεμβρίου 1907
4) The dissension in Cyprus and the reception
of the Patriarch and Exarchs
5) Τραγούδι του νέου έρωτος

Όλοι μας νιώθουμε τιμή, κι απέραντη αγάπη
για ό,τι εσύ πρόσφερες, στης νίκης το παλάτι.

– Άναυδη!! υπέροχα και τα δυο ποιήματα
του Θεσσαλονικιού τυφλού ποιητή Νίκου Μοσκοφίδη.
– Μα γι᾽αυτό σου τα φανέρωσα, κι αν ήταν να
προσθέσω ακόμα κάτι, θα ήταν από μια κριτική που έγραψε ανάμεσα σε πολλά άλλα για
την ποίησή του γενικά, ο φίλος του Ιωάννης
Δεϊρμεντζόγλου: «Η ζωή σού στέρησε το κτιστό φως, μα ο Θεός σού χάρισε άπλετο το άκτιστο άϋλο φως της ψυχής».
– Αγαπημένο μου Κυπαρίσσι, αγαπητοί αναγνώστες σας ευχαριστώ.
Επειδή άρχισε σιγά σιγά να χαράζει θα δώσω
συνέχεια με τις κρυφές κουβέντες μου με το
Κυπαρίσσι σε επόμενη έκδοση. Κοντά στις ευχές που ήδη έχετε πάρει ή σ᾽ αυτές που θα πάρετε προσθέστε και τις ευχές της «ΚΙΝΗΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΑΖΑΝΙΑ»,
καθώς και τις δικές μου.
Ό,τι καλύτερο για το 2018!

Εκτός από το τελευταίο που είναι του 1908 όλα τα υπόλοιπα είναι του 1907.
– Κι αυτά όλα πού τ᾽ ανακάλυψες;
– Μην περιμένεις απάντηση. Συνέχεια ανακαλύπτω, και μέσα στο σώμα μου κρύβω πολλά,
με έντονη την αίσθηση της αιωνιότητάς τους
μέσα σε τεράστιες χρονικές περιόδους. Όλα με
την ώρα τους.
– Μίλησέ μου για τη MELUSINE.
– Όχι για την ώρα θα σου πω για δυο ποιήματα από τα ωραιότερα που έχουν γραφτεί, ένα
για το Σταυραετό του Μαχαιρά Γρηγόρη Αυξεντίου και ένα άλλο για τον Κυριάκο Μάτση. Η
αξία τους έγκειται στο γεγονός ότι και τα δύο
τα έγραψε ένας τυφλός ποιητής από τη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Μοσκοφίδης που στα οκτώ
του χρόνια τυφλώθηκε ύστερα από ατύχημα.
Λέει με στίχους του:
«Είχα το πνεύμα μου για φως και τη ψυχή για
μάτια και προχωρούσα θαρρετά στα μύρια
σκαλοπάτια. Κι είχα πυξίδα κι οδηγό τη θεία
βακτηρία της Θεοτόκου την ευχή τη χάρη κι ευλογία»
ΤΟΝ ΑΕΤΟ ΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ
Τον αετό του Μαχαιρά με τις πλατιές φτερούγες
δεν τον χωρούν οι γειτονιές, είναι στενές οι ρούγιες.
Δεν τον χωρούν και οι θάλασσες και το πλατύ το
κύμα
μόνον ο μέγας ουρανός και το δικό μου ποίημα.
Χίλιες του πρέπουνε τιμές, για όσα έχει κάνει
και του ανήκει λαμπερό κι αμάραντο στεφάνι.
Έλληνας ήταν, δυνατός και γίγαντας μεγάλος
τόσο γενναίος και καλός που δεν υπήρχε άλλος.
Τον αετό του Μαχαιρά Γρηγόρη Αυξεντίου
που βρίσκεται μες την Εδέμ στο θρόνο του Κυρίου,
οι Άγγλοι τον σκοτώσανε με παγανιά μεγάλη
μα η καρδιά του ήρωα δεν έπαψε να πάλλει.

ΣΤΟΝ ΗΡΩΑ ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΑΤΣΗ

Μάτση Κυριάκο ήρωα γενναίο παλληκάρι
ήσουν ο ήλιος της Αυγής, της νύχτας το Φεγγάρι.
Κι ήσουν θεράπων των Αγρών και των Βουνών λουλούδι
και του βοριά και της βροχής τ᾽ αθάνατο τραγούδι.
Μέσα σου είχες όνειρα κι απόφαση μεγάλη
γοργά ναρθεί η λευτεριά, στης Κύπρου τ´ ακρογιάλι.
Κι είχες φτερούγες δυνατές και πέταγες στ᾽ αστέρια.
Είχες φωληά των αετὠν, τα απάτητα λιμέρια.
Μάτση Κυριάκο αδελφέ, ποτέ δεν σε ξεχνούμε
και τη θυσία σου αυτή, αιώνια τιμούμε.
Trooding Mountain Spirit
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΡΟΟΔΟΣ...
ΒΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ γνωστά και άγνωστα μέρη του Τροόδους & ΚΕΡΔΙΣΕ!

Δασικό Μουσείο Κάμπου. Ένα Διαμάντι στη μέση του δάσους!
Γράφει η Λένια Γεωργαλλίδου
Φωτογραφίες: Δασικό Μουσείο Κάμπου

Μόνο έτσι μπορει να χαρακτηρίσει καποιος

το Χωριό Κάμπος, αν και για τους περισσότερους ακούγεται σαν απομακρυσμένο και δύσβατο, στην πραγματικότητα αποτελεί ένα από τα ομορφότερα μέρη του νησιού μας αφού έιναι ένα χωριό βυθισμένο στο
πράσινο χρώμα του δάσους. Όποιο δρόμο και αν ακολουθήσεις για να πας στo χωριό, από ένα σημείο της διαδρομής και
μέτα θα βυθιστείς στο πυκνόπευκο δάσος Πάφου. Το δασος
που οι κατοίκοι της περιοχής το φυλανε σαν κόρη οφθαλμού,
αφού και από μικρά παιδια το πρώτο πράγμα που μας μάθαιναν οι δασκάλοι μας ήταν πως οι αξίες και τα οφέλη του δάσους έιναι αναρρίθμητα.
Ο Κάμπος εξαιτίας της γεωγραφικής του θεσης είναι συνδεδεμένος με το δάσος που το περιβάλλει όσο κανένα αλλο χωρίο
του νησιού. Στα παλαιοτερα χρόνια η κύρια ενασχόληση των
κατοίκων ήταν η υλοτομία αφού βασικά επαγγέλματα τις περιοχής ήταν τα δασικά επαγγέλματα τα οποία εστίαζαν στην
επεξεργασία του ξύλου. Για το λόγο αυτό, θέλοντας να διαφυλάξουν αλλά και να προβάλουν τον ιστορικό δεσμό των κυπριακών δασών, της ξυλείας αλλά και της επεξεργασίας του,
λίγο έξω από το χωρίο σε απόσταση 1χλμ σε μια από τις ψηλότερες κορυφογραμμες της, η κοινότητα δημιούργησε πριν
από 4 χρόνια ένα εξαιρετικό εκθετήριο, το Μουσείο Δασικών
Εργαλείων, υλοτομίας και άλλου εξοπλισμού, και το οποίο δεσπόζει σαν κορώνα στην γύρω περιοχή. Είναι ένα συγχρονο
μουσείο όπου στους χώρους του προβάλλονται μέσα από μια
σειρά διαδραστικών μέσων, η ιστορία του δάσους και η άρρηκτη σχέση με τον πολιτισμό και την ιστορική εξέλιξη της περιοχής. Το μουσείο υπογραμμίζει τον δεσμό που διατηρούσαν
και διατηρούν ακόμα οι κάτοικοι των δύο χωριών Κάμπου και
Τσακκιστρας με τα δασικά επαγγέλματα και αναδεικνύει την
οικονομική εξάρτηση των κατοίκων από τα δασικά προϊόντα
μέχρι και σήμερα. Ο χώρος του μουσείου είναι ένα ταξίδι στην
ιστορία των ανθρώπων της περιοχής και στα δάση της από το
2000π.χ μέχρι και σημερα, διότι στην κοινότητα υπήρχε μεγάλος αριθμός πριονιστηρίων καθώς και άλλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ξυλείας. Γι’ αυτό το λόγο, στον κάτω όροφο του
μουσείου έχει στηθεί ένα από τα πριονιστήρια που λειτουρ-

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΩΝ
ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
“Η λεπτοκαρυά”
Γράφει ο Λάμπρος Αχιλλέως
Φωτογραφία: Λάμπρος Αχιλλέως

Ασκάς, Φτερικούδι, Άλωνα, Πλατανιστάσα, Α-

ληθηνού, Λειβάδια, Πολύστυπος, Λαγουδερά,
Σαράντι, 9 χωριά με κύριο χαρακτηριστικό αναγνωσιμότητας το Φουντουκοδάσος. Αυτό το πανέμορφο πράσινο χρώμα της φουντουκιάς να καλύπτει επιβλητικά και τα 9 χωριά
είναι εκτεθειμένο και η αντίστροφη μέτρηση της εξαφάνισης
του είναι ορατή και επι θύρας. Όταν έγινε η οριοθέτηση των
περιοχών με στόχο τη κήρυξη τους σε προστατευόμενες περιοχές κάτω από το NATURA 2000 οι ιδιοκτήτες των τεμαχίων
της επηρεαζόμενης περιοχής, πήραν σωρεία υποσχέσεων, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τον εκμηδενισμό της αξίας της γης
του που θα εντασσόταν στις περιοχές του NATURA 2000. Το
μοναδικό στην κήρυξη της περιοχής σε NATURA 2000 είναι
το γεγονός ότι οι κάτοικοι των περιοχών δεν έφεραν καμία απολύτως ένσταση, αντίθετα είδαν με πολύ θετικό τρόπο την
προσπάθεια για προστασία των καλλιεργειών τους. Όντως,
εκπονήθηκε διαχειριστικό σχέδιο για τις φουντουκιές με συγκεκριμένες εισηγήσεις για δράσεις και ιδιαίτερα έχουν επισημανθούν οι κίνδυνοι που είναι πλέον υπαρκτοί. Δυστυχώς
το διαχειριστικό σχέδιο δεν έχει εφαρμοστεί με αποτέλεσμα 10 χρόνια μετά την εκπόνηση του, να έχουν επιβεβαιωθεί όλες οι στοχευμένες επισημάνσεις του και η καταστροφή είναι πλέον πολύ μεγάλη. Πρίν από ένα χρόνο μια ομάδα
ανθρώπων από όλη τη περιοχή του φουντουκοδάσους Πιτσιλιάς, αποφάσισε να πάρει πρωτοβουλίες και να ξεκινήσει
την εκστρατεία όχι μόνο για τη διάσωση του φουντουκοδάσους αλλά πολύ περισσότερο την επαναφορά του σε αποδοτική καλλιέργεια για τους ιδιοκτήτες. Ιδρύθηκε λοιπόν ο ΦΟ-

12

Trooding Mountain Spirit

γούσαν μέχρι και πρόσφατα στο χωρίο και
απ’ όπου ο επισκέπτης μπορεί να αποκομίσει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για
το πως επεξεργάζονταν και εμπορεύονταν
την ξυλεία από τα δάση της γύρω περιοχής,
αλλά και από άλλα μέρη του νησιού μας.
Στην αίθουσα προβολών γίνεται ενημέρωση
για την ζωή των ανθρώπων του Κάμπου και
τη στενή σχεση τους με τα δαση. Εκτίθενται
ακόμη, φωτογραφίες, χάρτες, έγγραφα, αναφορές και εργαλεία μεσω των οποίων γίνεται αναφορά στη σχέση των ανθρώπων με
το δάσος από την εποχή του χαλκού μέχρι
σήμερα. Στο ημιυπόγειο χώρο του μουσείου έχει στηθεί ένα εργαστήρι ξυλουργού με
όλα τα εργαλεία που μπορούσε να έχει ένας
ξυλουργός της τότε εποχής. Ο χώρος έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι επισκέπτες να οσφραίνονται το ξύλο και να ακούνε
τους θορύβους των μηχανών και του ξυλουργού. Στον εξωτερικό διάδρομο, με θέα
το δάσος, γίνεται ενημέρωση για την χλωρίδα και πανίδα της περιοχής αλλά και του νησιού μας, ενώ περιμετρικά του μουσείου υπαρχει βοτανικός κήπος με διάφορα φυτά
του τόπου, κήπος πουλιών και πεταλούδων.
Τυχεροί θα είναι όσοι συναντήσουν το καμάρι του δάσους μας και εθνικό μας συμβολο, το επιβλητικό άγριο γίδι της Κύπρου, το
αγρινό, το οποιο αφθονεί στην περιοχή. Εκεί
παίρνεις μια πραγματική γεύση πως είναι
να ζει κανείς στο δάσος! Το πιο πάνω έργο
έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013, μέσω του
Τμήματος Δασών από το μέτρο 2.6.1 «Επενδύσεις οι οποίες βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και την περιβαλλοντική αξία των δασικών οικοσυστημάτων». Δεν θα μπορούσε
να θεωρηθεί πιο καταλληλη κάποια άλλη
κοινότητα εκτός από τον Κάμπο για να φιλοξενησει ένα τέτοιο
Μουσείο, ήταν τα λόγια του Διευθυντή του Τμήματος Δασών
στην ομιλία του την ημέρα των εγκαινίων.
ΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΩΝ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ η λεπτοκαρυά,
ο οποίος σήμερα έχει 250 μέλη από όλες τις κοινότητες με
στόχο να φτάσει τους 1000. Έγινε η ιδρυτική συνέλευση και
άλλες τέσσερεις συνελεύσεις στα χωριά που καλλιεργούν το
δεντρότης φουντουκιάς όπου παρουσιάσαμε το σχέδιο δράσης και τους τρόπους με τους οποίους θα εργαστούμε για
την διάσωση και επέκταση της μοναδικής καλλιέργειας της
φουντουκιάς. Ξεκινήσαμε συναντήσεις με όλους τους αρμόδιους φορείς που εμπλέκονται και έχουν λόγο στη διαχείριση του φουντουκοδάσους. Ήδη είχαμε συναντήσεις με το
τμήμα Γεωργίας και το ΚΟΑΠ και σύντομα θα έχουμε συνάντηση με το Τμήμα περιβάλλοντος και το Τμήμα δασών. Στις
πρώτες μας συναντήσεις διαπιστώσαμε την θέληση για να
μας βοηθήσουν στη μεγάλη αυτή προσπάθεια που επιχειρούμε. Έχουμε αναλύση την πρόταση μας για τους τρόπους
διάσωσης της φουντουκιάς ξεκινόντας από το γεγονός ότι
σήμερα έχει χαθεί το 20% της καλλιέργειας και φαίνεται ότι
εάν συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση σε 15 χρόνια δεν θα
υπάρχει φουντουκόδασος. Ήδη στο χωριό Σαράντι η καταστροφή είναι της τάξης 40%.
1. Η ουσιαστική πρόταση μας είναι να επιτραπεί από το ΚΟΑΠ η υποβολή αίτησης για συμμετοχή στα Αγροπεριβαλλοντικά μέτρα ολόκληρης της έκτασης του Φουντουκόδασους
ως ενιαία έκταση (ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΙΤΗΣΗΣ) έτσι ώστε να μπορέσει ο Φορέας διαχείρισης φουντουκιών να
πραγματοποιήσει δράσεις συντήρησης και καλλιέργειας των
φουντουκιών έτσι ώστε να γίνει η επαναφορά τους σε σωστή παραγωγική διαδικασία.
2. Η Δεύτερη μας προτεραιότητα είναι η σωστή διαχείριση
των υδάτινων πόρων όπου εδώ θα γίνουν δράσεις για αποτελεσματική διαχείριση του νερού με σύγχρονα συστήματα
για άρδευση των φουντουκιών.
3. Η συγκράτηση της διάβρωσης είναι προτεραιότητα αφού
οι ξερολιθιές που υποστήριζαν τη καλλιέργεια είναι σήμερα
σε πολύ άσχημη κατάσταση.
4. Οι περιβαλλοντικοί λόγοι είναι λόγοι υψίστης σημασίας
αφού στο φουντουκόδασος παρατηρούνται, τόσο από τη
πλευρά χλωρίδας όσο και από τη πλευρά της πανίδας πολύ
σημαντικά και μοναδικά φυτά, πουλιά, ασπόνδυλα. Η ύπαρξη του φουντουκόδασους στη περιοχή, λειτουργεί ως ισορροπιστής του οικοσυστήματος και διατηρεί την ισορροπία
του κλίματος σε μια εποχή που η κλιματική αλλαγή είναι προ

Βρείτε τι απεικονίζουν οι πιο κάτω φωτογραφίες και κερδίστε παραδοσιακά προϊόντα από τα Σπιτικά της Νίκης!
*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 εφημερίδας/ με ηλεκτρονικό μήνυμα στο e.tsaggaridi@anetroodos.com/ με φαξ στο 22952045.

Ο Διαγωνισμός ισχύει μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2018.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Το Δασικό Μουσείο Κάμπου είναι καθημερινά ανοικτό προς τους επισκέπτες κατόπιν διευθέτησης. Τηλεφωνο επικοινωνίας 99-645400.

των πυλών. Εάν οι φουντουκιές δεν υπήρχαν στη περιοχή,
το κλίμα θα ήταν πολύ διαφορετικό από το σημερινό με 1-2
βαθμούς αύξηση της θερμοκρασίας.
5. Ο μεγάλος στόχος μας είναι να μετατρέψουμε ολόκληρη
τη περιοχή σε βιολογική περιοχή (BIO DISTRICT) έτσι ώστε να
προσδώσουμε πρόσθετη αξία στα παραγόμενα προϊόντα και
να καταστήσουμε την περιοχή μας ως εναλλακτικό τουριστικό προορισμό με βάση την βιολογικότητα της.
6. Μέσα από όλα τα πιο πάνω έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία για πιστοποίηση των φουντουκιων Πιτσιλιάς ως ΠΓΕ.
7. Όλα τα πιο πάνω έχουν ως επίκεντρο τους ιδιοκτήτες της
καλλιέργειας οι οποίοι στο τέλος θα απολαμβάνουν τόσο τις
ενισχύσεις από τα Αγροπεριβαλλοντικά αλλά και από την
παραγωγή των φουντουκιών. Ως Φορέας λοιπόν είμαστε αισιόδοξοι ότι μέσα στο 2018 θα καταφέρουμε να ξεκινήσουμε δράσεις μέσα στο φουντουκοδασος για αυτό το λόγο θέλουμε την στήριξη και τη βοήθεια όλων των κατοίκων και
αποδήμων των 9 χωριών της Β. Πιτσιλιάς

Ονοματεπώνυμο: .......................................................................................... Διεύθυνση................................................................................................................
Τηλέφωνο:..................................................................................................... E-mail:.....................................................................................................................
Φωτογραφίες: 1. Νεκτάριος Καμμάς, 2. Λάμπρος Αχιλλέως, 3. Ευθύμιος Τσολάκης, 4. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Κύπρου, 5. Troodos Media, 6. Hellenic Copper Mines Ltd
Trooding Mountain Spirit
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ΤΙ ΕΙΔΑΜΕ & ΑΚΟΥΣΑΜΕ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ!
Troodos Hotel και μας άρεσε πολύ! Απλή και
λιτή δείχνοντας την ομορφιά του χιονισμένου
Τροόδους! Πολλά εύγε σε αυτόν που την
σκέφτηκε! Μαγεία και όνειρο τέτοια εποχή το
Τρόοδος μας!

Γράφει η Έλενα Γαλαταριώτη

Κάποτε,

στα χρόνια της εφηβείας μου
και της πρώτης μου νιότης, ήθελα να φύγω απ΄
εδώ. Είχα εκείνο το ψευδοσυναίσθημα της κατωτερότητας, απότοκο της υπερφίαλης και επιπολαίας σύγκρισης της ζωής μου με αυτήν τους
‘αστούς’. Ονειρευόμουν αλλιώτικους κόσμους,
καλύτερους, ευκολότερους που στο άπειρο νεανικό μυαλό μου φάνταζαν μαγικοί. Από την
άλλη, ήταν και εκείνο το παράλογο κυνήγι της ελευθερίας που έκανε το όνειρο της φυγής να μοιάζει σαν η χρυσή ευκαιρία της ζωής μου.
Και τα χρόνια περνούσαν, και έπιανα τον εαυτό
μου να φεύγει, μα για κάποιο παράξενο λόγο, να
γυρίζει ξανά και ξανά στο ίδιο σημείο, να επιστρέφει στον ίδιο τόπο, να νοσταλγεί τα ίδια βουνά. «Η
πόλις θα σ΄ ακολουθεί» έγραφε ο Καβάφης… κι΄ εμένα μ΄ ακολουθούσε ένα τοπίο με ανεμοδαρμένα ύψη που ουδεμία σχέση είχε με την φαντασία
της νιότης μου. Και τα χρόνια περνούσαν και οι
πόλεις, από ιδανική ουτοπία μετατράπηκαν μέσα
στην ψυχή μου, σαν τόποι αφιλόξενοι που με απέπεμπαν ωσάν να ήμουν ένα στοιχείο απροσάρμοστο, ξένο.

ΑΚΟΥΣΑΜΕ... Μουσικές βραδιές σε
μαγαζιά της περιοχής μας όπως το Dollys και Kyperia bar στην Κυπερούντα με καταπληκτικούς
και φημισμένους καλλιτέχνες της Κύπρου. Τέτοια
μουσικά γεγονότα έλειπαν από την περιοχή και
πολύ χαιρόμαστε που ξεκίνησαν τα μαγαζιά του
Τροόδους να καθιερώνουν σιγά σιγά τόσο όμορφα
πράγματα! Εύγε και πάλι εύγε! Καιρός ήταν να
μπει και η περιοχή στο χάρτη των κυπριακών
μουσικών σκηνών!

ΑΚΟΥΣΑΜΕ... Ότι το καφεστιατόριο

Πανθεον στον Αγρό έχει ανακαινίσει κουζίνα και
μενού! Αναμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα!

ΑΚΟΥΣΑΜΕ...Ότι άνοιξε καινούργιο

γυμναστήριο στην περιοχή και ενθουσιαστήκαμε
και μάλιστα με πρωτότυπο όνομα, Digymi Fitness
Center Kyperounta! Δεν λέμε καλές οι γιορτές και
τα τραπέζια αλλα καιρός ήταν να δούμε και λίγο τις
κορμάρες μας! Το καλοκαίρι άλλωστε πλησιάζει!
Δύο νέα παιδία αποφάσισαν να ανοίξουν κάτι που
έλειπε από την περιοχή. Ένα χώρο για τους νέους
και όχι μόνο που τον είχαμε ανάγκη πολύ καιρό
τώρα! Πόσα εύγε να πούμε!!!! Μπράβο και πάλι
μπράβο! Όσο υπάρχουν νέοι στην ύπαιθρο έχουμε
ελπίδα!

Stay tuned for more!!!
Ακολουθούν ακόμα περισσότερα τους
επόμενους μήνες του χειμώνα!
Trooding Mountain Spirit

Τι ψήνεται τους επόμενους μήνες;

Κάποτε...ήθελα να φύγω
απ’ εδώ...

ΕΙΔΑΜΕ... Τη μίνιμαλ φωτογραφία του
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ

Και τα χρόνια περνούσαν και εγώ ανακάλυπτα τις
ρίζες μου σε χωριά ξεχασμένα από τον χρόνο και
τους ανθρώπους. Ανακάλυπτα ιστορίες παράδοσης, ιστορίες ανθρώπων, ιστορίες που με μάγευαν και με ταξίδευαν πίσω στο χρόνο. Κατάλαβα
πως μόνο έτσι ανακαλύπτει ο άνθρωπος τον εαυτό του. Αν βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με την
παράδοση του, την κληρονομιά του επειδή μόνο
τότε καταλαβαίνει από πού προέρχεται. Και ξαφνικά αγάπησα αυτόν τον τόπο και δεν ήθελα πια
να φύγω, μα να μείνω γιατί άνηκα εδώ και κανείς
άλλος τόπος δε θα με έκανε ευτυχισμένη.
Και εκείνους που ζήλευα στην εφηβεία μου για
την καλύτερη ζωή που είχαν, ξαφνικά τους λυπήθηκα. Ένιωσα να τους οικτηρώ επειδή δεν είχαν
την ευλογία να γεννηθούν και να ζήσουν σε ένα
τόπο τόσο όμορφο, τόσο μαγικό. Δεν είχαν την ευκαιρία να περπατούν στα ίδια μέρη που περπάτησαν οι προγόνοι τους. Τους λυπήθηκα… γιατί δεν
είχαν ρίζες, δεν είχαν ταυτότητα.
Και τώρα εγώ έμεινα εδώ και θέλω να φωνάξω σε
όλους εκείνους που φεύγουν για να κυνηγήσουν
τις δικές τους χίμαιρες και όνειρα σε άλλους τόπους, να μείνουν εδώ μαζί μας. Να πολεμήσουμε
μαζί για να κάνουμε τον τόπο μας καλύτερο. Θέλω να τους πω να μείνουν και να ζήσουν εδώ μια
πιο δύσκολη ζωή μα ομορφότερη συνάμα, γιατί δε
θα ριζώσουν πουθενά αλλού. Οπου κι΄αν πάνε, θα
νιώθουν πάντα ξένοι. Είναι πολύ βαθιές οι ρίζες
των ανθρώπων του Τροόδους, λες και ταυτίζονται
με τις ρίζες των αγέρωχων πεύκων του. Είναι πολύ βαθιές οι αναμνήσεις των ανθρώπων του Τροόδους, που όπου κι΄ αν πάνε θα τους ακολουθούν
και θα γίνονται φωνές που θα τους καλούν πίσω
στον ίδιο τόπο ξανά και ξανά. Γιατί οι άνθρωποι
τούτων των βουνών, ωσάν να ήταν ευλογημένοι
από την σύλληψη τους, είχαν την τύχη να γεννηθούν στο Τροόδος…

Η θάλασσα ενώνει τα
Γεωπάρκα της Κρήτης, της Λέσβου και
της Κύπρου!
Εναρκτήρια Συνάντηση των Εταίρων
του έργου GEO – IN

Πραγματοποιήθηκε

στις 12
και 13 Ιανουαρίου 2018 στα Ανώγεια
η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων
του έργου «ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ - GEOTOURISM IN
INSULAR GEOPARKS (GEO-IN)» που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ
2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η συνάντηση διοργανώθηκε από το Συντονιστή
Εταίρο του έργου ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ. Το έργο αφορά τα Νησιωτικά Γεωπάρκα της Ελλάδος (Ψηλορείτη, Σητείας, Λέσβου) καθώς και το
Γεωπάρκο Τροόδους στην Κύπρο, τα οποία είναι αναγνωρισμένα ως παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO. Εταίροι
του έργου είναι:
1.ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ , Συντονιστής Εταίρος (Γεωπάρκο Ψηλορείτη)
2.ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Γεωπάρκο Σητείας)
3.ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
4.ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ (Γεωπάρκο Λέσβου)
5.ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΟΟΔΟΥΣ (Γεωπάρκο Τροόδους)
6.ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
Κεντρικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη του Γεωτουρισμού, με υψηλές ποιοτικά προδιαγραφές, η διαφοροποίηση και ενίσχυση των τοπικών
οικονομιών και εν γένει η αυτοτροφοδοτούμενη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών παρέμβασης. Για την επίτευξη
του κεντρικού στόχου θα υλοποιηθούν
ενέργειες όπως: δημιουργία κοινών
δράσεων δημοσιότητας για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας,
διοργάνωση workshops υποστήριξης
γεωτουριστικής επιχειρηματικότητας,
καθορισμός κοινών προδιαγραφών
ποιότητας, παραγωγή εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και εφαρμογών μάθησης, διοργάνωση επισκέψεων σχολεί-

ων και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων,
σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακών
και εξειδικευμένων εφαρμογών, προμήθεια εξοπλισμού ενίσχυσης του αθλητικού τουρισμού, δημιουργία,
σήμανση και βελτίωση της προσβασιμότητας μονοπατιών και χαρακτηριστικών σημείων -αξιοθέατων, επέκταση και βελτίωση των υπαρχόντων
κέντρων ενημέρωσης, διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων
γεωτουρισμού, δράσεις κοινής προβολής και προώθησης του γεωτουρισμού
(συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, φιλοξενία δημοσιογράφων, δημιουργία
σπονδυλωτού video teaser).
Στην εναρκτήρια συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων του
έργου. Την 1η ημέρα της εναρκτήριας
συνάντησης η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Γεωπάρκου Ψηλορείτη «Γεώργιος Ι.
Κλάδος», συζητήθηκαν όλα τα θέματα
που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης του έργου, οι ρόλοι και αρμοδιότητες του κάθε εταίρου, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κ.λπ., ενώ τη
2η ημέρα πραγματοποιήθηκε περιήγηση σε σημεία ενδιαφέροντος του Γεωπάρκου Ψηλορείτη. Μέσα από
τη συνάντηση οι εταίροι επιβεβαίωσαν τη θέληση
τους για μόνιμη συνεργασία με σκοπό την αξιοποίηση των αναγνωρισμένων από την UNESCO Γεωπάρκων
για την ανάπτυξη των περιοχών τους και καθόρισαν η επόμενη συνάντησή τους να
πραγματοποιηθεί στη Λέσβο στα μέσα Ιουνίου 2018.

Δωρεάν συνδεσιμότητα Wi-Fi για τους
Ευρωπαίους». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε-

πιθυμεί να εξασφαλίσει δωρεάν συνδεσιμότητα Wi-Fi για τους πολίτες και τους επισκέπτες σε δημόσιους χώρους, όπως
πάρκα, πλατείες, δημόσια κτίρια, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας και μουσεία, παντού
στην Ευρώπη μέσω του WiFi4EU. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος WiFi4EU
ανέρχεται σε 120 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2017-2019 και θα στηρίξει την εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού Wi-Fi στα
κέντρα κοινωνικής ζωής.

Ποιος θα ωφεληθεί;
Όλοι οι Ευρωπαίοι
Η χρηματοδότηση του προγράμματος
WiFi4EU θα κατανεμηθεί με ισόρροπο
τρόπο μεταξύ των κρατών μελών, ώστε
τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες χιλιάδων τοπικών κοινοτήτων σε
όλη την ΕΕ να μπορούν να ωφεληθούν από αυτό -τουλάχιστον 6.000-8.000 τοπικές
κοινότητες μέχρι το 2020.
Τοπικοί δημόσιοι φορείς
Το πρόγραμμα WiFi4EU θα είναι ανοικτό
σε φορείς του δημοσίου, όπως οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, βιβλιοθήκες,
κέντρα υγείας, κ.λπ. Τα έξοδα εξοπλισμού
και εγκατάστασης (σημεία πρόσβασης στο

διαδίκτυο) θα καλυφθούν από το πρόγραμμα, ενώ ο δικαιούχος θα αναλάβει
τα έξοδα συνδεσιμότητας (συνδρομή για
διαδικτυακές υπηρεσίες) και συντήρησης
του εξοπλισμού για 3 τουλάχιστον χρόνια.
Οι τοπικές αρχές θα ενθαρρυνθούν να αναπτύξουν και να προωθήσουν δικές τους
ψηφιακές υπηρεσίες σε τομείς όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η ηλεκτρονική
υγεία και ο ηλεκτρονικός τουρισμός κ.λπ.,
μέσω ειδικά προβλεπόμενης εφαρμογής.
Πώς να υποβάλετε αίτηση για το WiFi4EU;
Η υπαγωγή στο πρόγραμμα WiFi4EU θα
γίνεται χωρίς γραφειοκρατικές διατυπώσεις, με απλή διαδικασία που θα περιλαμβάνει π.χ. ηλεκτρονικές αιτήσεις, πληρωμές με κουπόνια και ήπιες απαιτήσεις
παρακολούθησης.Τα σχέδια θα επιλέγονται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής. Οι φορείς υλοποίησης σχεδίων οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στο
πρόγραμμα θα πρέπει να προτείνουν τον
εξοπλισμό περιοχών στις οποίες δεν προσφέρεται παρόμοια δωρεάν ασύρματη
σύνδεση Wi-Fi από δημόσιο ή ιδιωτικό
φορέα.
Η πρώτη πρόσκληση υποβολής σχεδίων
πρόκειται να ξεκινήσει προς το τέλος του
2017 ή τις αρχές του 2018. (Πηγή:https://
ec.europa.eu/digital-single-market/)

- 23 Ιανουαρίου 2018, Παρουσίαση
του Νέου Σχεδίου Νεανικής Επιχειρηματικότητας από το ΚΕΒΕ στις 4:30μ.μ.
στα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Τροόδους στη Γαλάτα.
- 26 Ιανουαρίου 2018, εκπαιδευτικό εργαστήρι «Τα ζώα του Τροόδους.
Μύθοι και Πραγματικότητες» στις
5:30μ.μ. στα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Τροόδους στη Γαλάτα.
- 26 Ιανουαρίου 2018, Η Συνεργατική
Κεντρική Τράπεζα διοργανώνει Παγκύπριο Συνέδριο Γεωργίας, 10:00-14:30
στο Κτήμα Μακένζυ στη Λάρνακα, Είσοδος Ελεύθερη
- 19 - 24 Μαρτίου 2018, 41o Συνέδριο
Δικτύου Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων την
ΟΥΝΕΣΚΟ, στο Γεωπάρκο Karavanke/
Karawanken στη Σλοβενία.

- 23 Ιανουαρίου 2018, συζήτηση για το πρόγραμμα
«Συνδέοντας την Ευρώπη
(CEF Telecom), Συγχρηματοδοτούμενο Έργο «WIFI4EU.
Trooding Mountain Spirit
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Εσείς που λέτε να πάτε
φέτος το χειμώνα;

Κρύο!
Τζάκι!
Ζεστό κρασί!
Ωραίο φαγητό!
Χιόνια!
Χειμωνιάτικη αύρα παντού!
Αν κάνει καλό καιρό κάντε και
καμια πεζοπορια!
Το τοπίο τώρα και
η θέα είναι απλά μαγικά!

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!

