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Συνέντευξη στην Έλενα Τσαγγαρίδη, 
Φωτογραφίες: 
Κυριάκος Ρωσσίδης, 
Άντρη Σάββα

Σε μια προσπάθεια να ξεφύγουμε 
από τα κατεστημένα και στερεότυπα επαγγέλ-
ματα που υπάρχουν στην Κύπρο αποφασίσα-
με να αφιερώσουμε ένα μέρος της εφημερίδας 
μας σε νέους ανθρώπους του Τροόδους που με 
πολλή όρεξη, κέφι και αγάπη επιλέγουν να κά-
νουν αυτό που είτε σπούδασαν εξαρχής είτε το 
βρήκαν στην πορεία. Νέοι με όνειρα και σχέδια 
για το μέλλον, που επέλεξαν να κάνουν κάτι δι-
αφορετικό, όχι σε οποιαδήποτε πόλη της Κύ-
πρου αλλά, σε κάποιο από τα χωριά του Τρο-
όδους στα οποία μεγάλωσαν. Πρώτοι νέοι που 
επιλέξαμε να παρουσιάσουμε είναι δύο νεα-
ρά παιδιά, γέννημα θρέμμα Τροόδους, οι οποί-
οι μένουν και απασχολούνται στην περιοχή. Ο 
Κυριάκος, αποτελεί παράδειγμα ότι το βουνό 
δεν είναι απλά για τη βόλτα της Κυριακής αλ-
λά μια φιλοσοφία ζωής και κουλτούρας όπως 
μας είπε και ο ίδιος, και αυτό δεν είναι κάτι που 
προκύπτει από τη μια μέρα στην άλλη, ενώ η 
Άντρη παρόλες τις σπουδές της στο τομεά της 
τεχνολογίας, τα τελευταία χρόνια έχει ανακα-
λύψει την μαγεία των βοτάνων και τον πλού-
το της φύσης.

Κυριάκος Ρωσσίδης, 
Ένας δικός μας ανάμε-

σα σε λίγους, κατακτά τα 
βουνά του κόσμου.

Κυριάκο τι ακριβώς αφορούν οι σπουδές σου;
Outdoor studies & Sport science στην Αγγλία. 
Το πρώτο σκέλος έχει να κάνει κυρίως με υπαί-
θριες δραστηριότητες και όλα τα συναφή, ό-
πως επίσηςμε το outdoor education δηλαδή 
την στοχευμενη εκπαίδευση εκτός τάξης. Το 
δεύτερο σκέλος είναι καθαρά sports science 
το οποίο βοήθησε στην καλλιέργεια βασικών 
γνώσεων στους τομείς της φυσιολογίας, βιο-
μηχανικής, φυσικής αγωγής κτλ.

Πώς αποφάσισες να ακολουθήσεις τις συγκε-
κριμένες σπουδές;
Από μικρός ασχολούμουν με τις δραστηριότη-
τες και τα αθλήματα του βουνού. Ξεκίνησα με 
το αλπικό σκι όπου μου δόθηκε η ευκαιρία να 
λάβω μέρος σε διάφορους αγώνες τόσο στην 
Κύπρο όσο και στο εξωτερικό σαν μέλος της ε-
θνικής μας ομάδας. Μετά το σκι, ασχολήθη-
κα με την αναρρίχηση ενώ, παράλληλα, ξεκί-
νησε τη λειτουργία του το πάρκο (Adventure 
Mountain Park). Άρα οι σπουδές στον συγκε-
κριμένο τομέα ήταν μια φυσική εξέλιξη.

Η ιδέα της δημιουργίας ενός τέτοιου πάρκου 
πως ξεκίνησε; Ήταν ιδέα του πατέρα σου;
Ήταν συλλογική απόφαση αλλά, κυρίως του 
πατέρα μου. Αρχικά, ήθελε να δημιουργήσει έ-
να πάρκο το οποίο να περιλαμβάνει την αναρ-
ρίχηση, ένα βράχο αναρρίχησης, και μετά προ-
έκυψε το πάρκο, το paintball και όλα τ’ άλλα 
στη συνέχεια.

Θεωρείς ότι υπάρχουν προοπτικές ανέλιξης 
σε αυτό τον τομέα; 
Σίγουρα τα τελευταία χρόνια είναι πολύ κα-
λύτερες οι προοπτικές απ’ ότι πιο παλιά και 
ο λόγος είναι ότι όλο και περισσότερος κό-
σμος άρχισε να μυείτε στον κόσμο των υπαί-
θριων δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, όταν 
πας μια Κυριακή για αναρρίχηση θα δεις κι άλ-
λους αναρριχητές στα βραχια. Στο δρόμο θα 
δεις αρκετούς ποδηλάτες, όπως επίσης και αρ-
κετούς περπατητές και δρομείς να εξερευνούν 
τα όμορφα μονοπάτια που έχει να προσφέρει 
ο τόπος μας. 

Ποίες όμως θεωρείς ότι είναι οι ελλείψεις της 
Κύπρου όσον αφορά αυτό τον τομέα, από την 
εμπειρία σου και από το εξωτερικό;
Το πρόβλημα είναι ότι είμαστε μικρή κοινωνία. 
Επίσης, στο εξωτερικό υπάρχει η κουλτούρα, 
δηλαδή αυτή η αγάπη προς τις υπαίθριες δρα-
στηριότητες που είναι κάτι που μεταφέρεται 
από γενιά σε γενιά. Στην Κύπρο δυστυχώς δεν 
υπάρχει ακόμη κουλτούρα. Είναι νέος τομέας 
για τους Κύπριους αλλά φαίνεται ότι σιγά σιγά 
αναπτύσσεται και σε κάποια χρόνια μπορεί να 
γινει μέρος της κουλτούρας μας. 
 
Είναι κερδοφόρο σαν επάγγελμα αυτό με το 
οποίο ασχολείσαι; Αν το βλέπεις ως επάγγελ-
μα βέβαια…
Δεν είναι ακριβώς επάγγελμα αλλά περισσό-
τερο τρόπος ζωής. Σε κάποια χρόνια μπορεί να 
είναι κερδοφόρο ως επάγγελμα αλλά προς το 
παρόν όχι και τόσο επειδή δυστυχώς δεν έχου-
με βουνά στην Κύπρο, ούτε τους κατάλληλους 
χώρους, και αναγκαστικά πρέπει να ταξιδεύεις 
αρκετά. Επομένως, τα έξοδα συνεχώς μεγαλώ-
νουν και μέχρι να φτάσεις σε ένα σημείο για 
να ξεκινήσεις την απόσβεση χρειάζεται αρκε-
τός χρόνος και διαδικασία. Εγώ συγκεκριμένα, 
τελείωσα πριν 3 χρόνια τις σπουδές μου στην 
Αγγλία αλλά πηγαινοέρχομαι γενικά στο εξω-
τερικο για άλλες εκπαιδεύσεις που κάνω κατά 
καιρούς.

Ποιό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι των σπου-
δών σου ή των εκπαιδεύσεων που έχεις κάνει 
κατά καιρούς;
Αρκετά δύσκολη ήταν η εισαγωγική εξέταση 
που είχαμε τον περασμένο Φεβρουάριο για το 
πρόγραμμα οδηγών βουνού στη Ρουμανία. Ή-
ταν αρκετά δύσκολο διότι έπρεπε να έχεις συ-

μπληρώσει ένα απαιτητικό logbook με δράση 
που χρειάζονται αρκετά χρονιά και αρκετό κό-
πο,και μετά έπρεπε να πας στην εξέταση και 
να δείξεις το καλύτερο σου εαυτό, όχι απλά σε 
μια δραστηριότητα αλλά σε τέσσερις διαφο-
ρετικές (αναρρίχηση βράχου, παγοαναρρίχη-
ση, ορειβασία και ορειβατικό σκι). Έπρεπε να 
είσαι αρκετά προετοιμασμένος για να καταφέ-
ρεις να περάσεις την εξέταση. Εκτός από την 
μελέτη, τις πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις, 
απαιτούνται και κάποιες ώρες που πρέπει να 
αποδείξεις ότι έχεις εξασκηθεί πάνω στις δρα-
στηριότητες αυτές και ότι κατέχεις την απαραί-
τητη πείρα.

Άρα μπορούμε να πούμε ότι αυτό ήταν και 
το πιο απαιτητικό κομμάτι των εκπαιδεύσε-
ων σου;
Κυρίως ναι, αλλά ένα ακόμη απαιτητικό κομ-
μάτι ήταν το Mountain Leader στην Αγγλία, 
το οποίο ήταν αρκετά απαιτητικό λόγω κυρί-
ως των καιρικών συνθηκών. Συγκεκριμένα, ή-
ταν κάτω από θερινές συνθήκες, το οποίο μα-
λιστα ονομαζόταν Summer Mountain Leader 
Award. Το καλοκαίρι όμως στα βουνα βουνά 
της Νοτιάς Ουαλίας στην ουσία δεν είναι καλο-
καίρι. Έβρεχε και φυσούσε σχεδόν όλες τις μέ-
ρες, ενώ χιόνισε κιόλας στα ψηλότερα σημεία 
τις τελευταίες μέρες. Έτσι, από μεριάς καιρι-
κών συνθηκών ήταν μια δύσκολη εξέταση, ε-
νώ η εκπαίδευση ήταν πιο εύκολη. Ουσιαστι-
κά, έπρεπε να δείξεις στους εξεταστές για έξι 
μέρες εκείνα που έμαθες στην εκπαίδευση και 
ότι είσαι έμπειρος να αναλάβεις κόσμο για να 
τον πάρεις στο βουνό. Και ακόμη πιο δύσκολο 
ήταν ότι έπρεπε να είσαι συνεχώς σε επαγρύ-
πνηση γιατί ήμασταν καιλίγα άτομα στην εξέ-
ταση.

Στην Κύπρο υπάρχουν κι άλλα άτομα που έ-
χουν αντίστοιχες σπουδές;
Τα διπλώματα που κατέχω από την Αγγλική ο-
μοσπονδία δεν είμαι ο μόνος στην Κύπρο που 
τα έχει. Όσον αφορά τις σπουδές όμως δεν 
γνωριζω να υπάρχει άλλο άτομο με το συγκε-
κριμένο τομέα στην Κύπρο.

Σχέδια για το μέλλον;
Προς το παρόν ο κύριος στόχος μου είναι να 
τελειώσω αυτό που ξεκίνησα, που είναι να γί-
νω οδηγός βουνού. Ελπίζω ότι σε 2 χρόνια θα 
το έχω ολοκληρώσει και μετά θα δούμε.

Κύπρο ή εξωτερικό;
Κύπρο αποκλειστικά δεν το βλέπω, επειδή μου 
αρέσουν τα βουνά, και από πλευράς αναρρίχη-
σης μου αρέσει κυρίως το κομμάτι της αλπικής 
αναρρίχησης. Θέλω να δείξω και να εκπαιδεύ-
σω κι άλλο κόσμο σε αυτό το κομμάτι, το οποίο 
στην Κύπρο είναι πολύ δύσκολο κυρίως λόγω 
καιρικών συνθηκών, άρα θα πρέπει να κάνω έ-
να συνδυασμό Κύπρο με εξωτερικό. 

Blog: http://www.kyriakosrossidis.com
Adventure Mountain Park - Κυπερούντα

Άντρη Σάββα, 

Πάθος και αγάπη για τα 
κυπριακά βότανα

Πώς προέκυψε η ενασχόληση σου με τα βό-
τανα; 
Είναι κάτι που ξεκίνησε η μητέρα μου. Άρχι-
σε να καλλιεργεί βότανα και στη συνέχεια έ-
φτιαξε μια μικρή βιοτεχνία. Κατά τη διάρκεια 
των σπουδών μου άρχισα να τη βοηθώ στη συ-
σκευασία, διανομή και μερικές φορές στο κό-
ψιμο των βοτάνων. Είναι κάτι που μου αρέσει 
να κάνω, γι’αυτό και συνέχισα να ασχολούμαι.

Οι σπουδές σου έχουν σχέση με αυτό σου το 
εγχείρημα; 
Σπούδασα Πληροφορική, κάτι εντελώς δια-

φορετικό. Μετά τις σπουδές μου, παρακολού-
θησα και κάποια μαθήματα βοτανολογίας, ε-
μπλούτισα τις γνώσεις μου στον τομέα και έτσι 
συνέχισα να δουλεύω για την βιοτεχνία μας.

Τι είναι το πιο δύσκολο και απαιτητικό σε αυ-
τό που ξεκίνησες να κάνεις; 
Ήταν δύσκολο για τη μητέρα μου να ξεκινήσει 
αυτό το επάγγελμα γιατι, όταν ξεκίνησε ήταν 
ελάχιστοι αυτοί που ασχολούνταν με τα βότα-
να στην Κύπρο και έτσι δυσκολεύτηκε να βρει 
πληροφορίες. Δυσκολίες συναντούμε γενι-
κώς στην αγορά γιατί ως γνωστό «ο πελάτης 
έχει πάντα δίκιο» και επίσης υπάρχει πιο πο-
λύς ανταγωνισμός τα τελευταία χρόνια. Επί-
σης, χρειάζεται αρκετός κόπος και προεργασία 
για να έχουμε ένα σωστό αποτέλεσμα και μό-
νο άνοιξη και καλοκαίρι μπορούμε να καλλιερ-
γήσουμε βότανα στον Αγρό λόγω του χαμηλού 
κλίματος. Σίγουρα είναι δύσκολο να δουλεύεις 
στα χωράφια, είναι πολύ κουραστική δουλειά 
και κυρίως είναι δύσκολο να δουλεύεις μέσα 
στη ζέστη. Ακόμη, υπάρχει ένας μικρός κίνδυ-
νος από ερπετά και έντομα αλλά αν είσαι προ-
σεκτικός μπορείς να τα αποφύγεις. Πρέπει να 
είμαστε προσεκτικοί κατά τη διαδικασία απο-
ξήρανσης, αν υπάρχει υγρασία σκεπάζουμε τα 
βότανα ή τα τοποθετούμε σε εσωτερικό χώρο. 
Αν η θερμοκρασία είναι πολύ ψηλή ή αν βρέ-
χει πολύ τότε έχουμε απώλειες.

Γιατί βότανα και όχι κάτι άλλο; 
Δουλεύοντας με τα βότανα, σιγά σιγά ο κό-
σμος τους άρχισε να μου αρέσει όλο και πιο 
πολύ. Περισσότερο από όλα με ενθουσίασε το 
πόσες πολλές ευεργετικές ιδιότητες μπορεί να 
περιέχει ένα βότανο και οι υπέροχες μυρωδιές 
τους φυσικά. Είναι κάτι που αγάπησα στην πο-
ρεία.

Είναι κερδοφόρα απασχόληση; 
Ναι, πιστεύω είναι αρκετά κερδοφόρα, αν εί-
ναι με το μέρος μας βέβαια και οι καιρικές 
συνθήκες. Αν και χρειάζονται εργατικά χέρια, 
πολλή δουλειά και πολλή υπομονή.

Συνεργάζεσαι με άλλες επιχειρήσεις για την 
προώθηση των προϊόντων σας;
Ναι. Συνεργαζόμαστε με κάποια καταστήματα 
σε Λεμεσό και Λευκωσία και στο Τρόοδος συ-
νεργαζόμαστε με κάποιες επιχειρήσεις σε Α-
γρό, Πρόδρομο, Κακοπετριά, Πελένδρι.

Σχέδια για το μέλλον;
Θα ήθελα να βρω μια δουλειά στον κλάδο που 
σπούδασα και να συνεχίσω παράλληλα να α-
σχολούμαι και με τα βότανα. 

Στοιχεία επικοινωνίας: Γιαννούλα Ι. Σάββα, Α-
γρός, 25521393, 99860737 (Άντρη Σάββα)

ΠρΟΣωΠΑ

Όνειρα και φιλοδοξίες στο βουνό!
ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ
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Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοινοτή-
των Τροόδους (ΑΝ.Ε.Τ.)

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ 62, 
2827, Γαλάτα, Λευκωσία, 
Τηλ.: 22952043, Φαξ: 22952045, 
info@anetroodos.com,
www.anetroodos.org
Facebook pages: Αναπτυξιακή Εταιρεία Τρο-
όδους - Troodos Development Company 
(CYPRUS)/ Troodos Unesco Global Geopark

Εκδότης: TROODOS MEDIA, 
Τμήμα Επικοινωνίας Αναπτυξιακής Εταιρείας Τροόδους

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

Υπεύθυνοι Σχεδιασμού:
Έλενα Τσαγγαρίδη 
(Τμήμα Επικοινωνίας ‘Troodos Media’- ΑΝ.Ε.Τ), 
Παντελής Βαλταδώρος (Valtadoros Artquality)

Συντακτική Ομάδα:
Έλενα Τσαγγαρίδη 
Κωνσταντία Αχιλλέως 
(Γεωλόγος-Λειτουργός Κέντρο Ενημέρωσης Επισκεπτών Γεω-
πάρκου Τροόδους)

Συνεργάτες:
Αντιγόνη Πολυνίκη 
(Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO) 
Ελευθερία Ελευθερίου
(Γεωλόγος - Αγρός)
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
(Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Τροόδους)
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου (Πολύστυπος)
Λοϊζος Κηλώνης 
(Δημοσιογράφος)
Μαρία Σωκράτους 
(Κέντρο Νεότητος Πελενδριού)
Μελανθία Κωνσταντίνου 
(Διαιτολόγος - Διατροφολόγος)
Σάββας Μαλιώτης 
(Φιλαγροτική Συμβουλευτική)
Φειδίας Κουντούρης 
(Σύνδεσμος Αποδήμων Μουτουλά)
Φρύνη Παπαδοπούλου 
(Σωματείο «ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΑΖΑ-
ΝΙΑ»)
Χρυστάλλα Παντελή 
(MSc Γυμνάστρια - Personal Trainer)
Κέντρο Νεότητος Κυπερούντας
Ταβέρνα Το Συμπόσιο (Πελένδρι) 

Και όποιος άλλος αγαπά το Τρόοδος!

Φωτογραφίες:
Άντρη Σάββα (Αγρός)
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Κύπρου
Κέντρο Νεότητος Κυπερούντας
Κέντρο Νεότητος Πελενδριού
Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO
Κυριάκος Ρωσσίδης (Adventure Mountain Park-Κυπερούντα)
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου (Πολύστυπος)
Μάνος Μανώλης (Cyprus from air)
Μελανθία Κωνσταντίνου 
Σύνδεσμος Αποδήμων Κοιλανιωτών
Σύνδεσμος Αποδήμων Μουτουλλά
Τμήμα Δασών
Φρύνη Παπαδοπούλου 

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγω-
γή, η αντιγραφή και   η   μετάδοση με οποιονδήπο-
τε 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 ενημερώ-
νουν για εκδηλώσεις και δραστηριότητες που έγιναν ή προγραμματί-
ζονται να γίνουν στις κοινότητες τους, έτσι ώστε να τυγχάνουν προβο-
λής μέσω των έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων του Troodos Media.

... και κάπως έτσι πρέπει να σας πω, 
πως προέκυψε το trooding...

2010. Στόλιζα το δέντρο στο πατρικό μου και τραγουδούσα 
τα jingle bells… και ξεχάστηκα. Κι αντί να πω laughing all the 
way, το άτιμο το υποσυνείδητο μίλησε και είπε trooding all 
the way. Έτσι από το πουθενά. Και σκεφτόμουν ότι είναι ω-
ραίο να έχουμε ένα ρήμα να περιγράφει κάθε μας δραστη-
ριότητα στο βουνό. Και η «τρέλα της στιγμής» άρεσε στην 
ομάδα, πήρε έγκριση, μπήκε στο πλάνο, και έγινε hashtag 
(#trooding), έγινε εφημερίδα και στοιχειώνει τις σκέψεις 
μας για όλες τις δραστηριότητες που γίνονται που πρέπει 
να γίνουν και μπορούν να φέρουν το ρήμα. Κοίτα να δεις...

Χριστούγεννα λοιπόν! And it’s the most wonderful time of 
the year όπως λένε και στα χωριά μου, και ξεκινά στο σπί-
τι, στο γραφείο και στο αυτοκίνητο να 
παίζει το CD με τα Χριστουγεννιάτικα 
Κάλαντα της Λεμύθου από τους Ορει-
βάτες του Κώστα μας (αν δεν το έχεις 
δεν μπορείς να καταλάβεις)! Τα τζά-
κια έχουν ανάψει για τα καλά, χιονίζει 
κιόλας και γίνεται το έλα να δεις, και 
τι να φας και τι να πιείς.

Ο Ελύτης στον Ήλιο τον Ηλιάτορα το περιγράφει όσο κανείς.
Πολλά δε θέλει ο άνθρωπος
να `ν’ ήμερος να `ναι άκακος
λίγο φαΐ λίγο κρασί
Χριστούγεννα κι Ανάσταση
κι όπου φωλιάσει και σταθεί
κανείς να μην του φτάνει εκεί...

Βάλτε τα γιορτινά σας λοιπόν και ανεβείτε στο Τροόδος μας. 
Σπιτάκια ζεστά κρυμένα στο δάσος, ταβερνάκια, φίλοι, συγ-
γενείς… Αγάπη.  Και για όσους έχουν ένσταση για όοολο αυ-
τό το Καταναλωτικό Πνεύμα των Χριστουγέννων, δεν έχω 
παρά να συμφωνήσω. Τα Χριστούγεννα δεν είναι αυτό. Κι 
αν μιλάμε για την αγάπη που πρέπει να κυριαρχεί ολόχρονα, 
ας είναι αυτή η περίοδος εκείνη που μας κάνει να αναθεω-
ρούμε για την στάση μας απέναντι στα πράγματα, για τα μι-
κρά και μεγάλα σημαντικά, για τα ασήμαντα, τα ψεύτικα, τα 
αληθινά. Τον καθρέφτη που πρέπει να κοιτάξουμε κατάμμα-
τα και να ρωτήσουμε αν είναι περήφανος γιαυτό που βλέ-
πει. Κατάμματα όμως!

Αγκαλιές πολλές λοιπόν. Ουσιαστικές. Συγγνώμες αν χρειά-
ζονται... Κι ας γίνονται όλα αυτά φάρος για την χρονιά που 
μπαίνει. Ας γινόμαστε καλύτεροι και σοφότεροι αφού δεν το 
γλυτώνουμε και γινόμαστε και μεγαλύτεροι!
Καλές Γιορτές,
Trooding All the Way,
K.

Αγαπημένοι μας 
αναγνώστες,

Επιτέλους μύρισαν Χριστού-
γεννα! Φέτος ο γέρο χιονιάς 
είπε να μας κάνει τη χάρη και 
να κάνει την εμφάνιση του 
νωρίτερα από κάθε άλλη φο-
ρά! Όχι βέβαια πως αυτό εί-
ναι μεγάλο πρόβλημα για ό-
λο τον κόσμο που κατοικεί 
στο βουνό αφού, το αίσθη-
μα όταν ξυπνάς το πρωί και 
τα βλέπεις όλα κάτασπρα, δεν 
αλλάζει με τίποτα, όσα χρό-
νια κι αν περάσουν, όσο κι αν 
μεγαλώσουμε... Μόνο και μό-
νο το γεγονός πως μπορείς 
να βρίσκεσαι κλεισμένος στο 
σπίτι σου, δίπλα από το τζά-
κι που δεν σβήνει ποτέ, ενώ 
τα πάντα έξω θυμίζουν χρι-
στουγεννιάτικο παραμύθι ή 
ξενόγλωσση ταινία, είναι έ-
να αίσθημα που μόνο εμείς οι 
βουνίσοι μπορούμε να κατα-
λάβουμε! 

Βέβαια δεν είναι όλα ρόδινα... 
για να λέμε και τα πράγματα 
με το όνομα τους. Ο πάγος 
στο δρόμο δεν αστειεύεται, 
αφού τις πλείστες φορές εί-
ναι πολύ επικίνδυνος για οτι-
δήποτε ή οποιονδήποτε δοκι-
μάσει να τον προσπεράσει... 
Οι σωλήνες του νερού, αν εί-
σαι τυχερός και προνοήσεις 
από νωρίς, μπορεί να μην πα-
γώσουν εντελώς. Θα νιώθεις 
άρχοντας αν έχεις πόσιμο νε-
ρό να πίεις ή τουλαχιστον να 
μπορείς να πλύνεις τα χέρια 
σου. Όσο για τα ξύλα στο τζά-
κι ή το πετρέλαιο στη θέρμαν-
ση... δεν το συζητάμε... «του 
φρονίμου τα παιδιά πριν πει-
νάσουν μαγειρεύουν», όπως 
λέει και η παροιμία. Προνοείς 
από νωρίς να είναι όλα στην 
έτοιμα:

Ξύλα √
Πετρέλαιο στη θέρμανση √
Προμήθειες στα ντουλάπια √
Φάρμακό στη μηχανή του αυ-
τοκινήτου για να μην παγώσει 
από το ψύχος της νύχτας √
Αντιολισθητικές αλυσίδες √

Και είσαι έτοιμος να δεχτείς 
τα χιόνια του χειμώνα όπως 
το Τρόοδος ξέρει να τα φιλο-
ξενεί! 

Οι φετινές γιορτές σίγουρα θα 
είναι από τις πιο παγωμένες 
αφού η θερμοκρασία ανεβο-
κατεβαίνει στους 5 με -5 βαθ-
μούς κελσίου κάθε βράδυ. 
Αλλά… τίποτα δεν θα χαλά-
σει την καλή μας την καρδιά! 
Εξάλλου αυτή η χρονιά ήτανε 
δύσκολη, αν σκεφτεί κανείς τη 
μεγάλη καταστροφή που ζή-
σαμε το περασμένο καλοκαί-
ρι με την πυρκαγια στην περι-
οχή της Σολέας, κι άλλα τόσα 
θέματα που ο καθένας κουβα-
λάει στη ψυχή και στις πλάτες 
του. Γι’ αυτό κι εμείς λέμε:
 «γέρο χρόνε φύγε τώρα, 
πάει η δική σου η σειρά, 
ήρθε ο νέος με τα δώρα, 
με τραγούδια και χαρά»
Καλή χρονιά! Χρόνια πολλά!

Αυτά ευχόμαστε σε όλο το κό-
σμο! Καλά χριστούγεννα! Με 
πολλή αγάπη και ζεστασιά 
στις καρδιές όλων μας! Και 
μην ξεχνάτε ν’ αγάπάτε το τό-
πο σας και να τιμήσετε τα χω-
ρία σας γιατί είδικά τέτοιες 
μέρες πρέπει όλα να είναι 
φωτισμένα και πλημμυρισμέ-
να με οικογενειακή θαλπωρή, 
παιδικά γέλια, χαρές, αγκαλί-
ες, δώρα και αγάπη... πολλή 
αγάπη! Αγάπη για τον τόπο, 
αγάπη για τον άνθρωπο, αγά-
πη για αυτόν που μας έχει α-
νάγκη με τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο. Γιατί όπως λέει και έ-
να χριστουγεννιάτικο από-
φθεγμα «εκείνος που δεν έχει 
τα Χριστούγεννα στην καρδιά 
του, δεν θα τα βρεί ποτέ κά-
τω από το χριστουγεννιάτικο 
δέντρο». Να το θυμάστε αυτό.

Καλά Χριστούγεννα λοιπόν! 
Καλό νέο έτος και ραντεβού 
του χρόνου στο επόμενο μας 
τεύχος με πολλά περισσότε-
ρα θεματάκια που αφορούν 
το Τρόοδος και το Γεωπάρκο 
μας!



Γράφει 
η Μελανθία Κωνσταντίνου,
Φωτογραφίες:
Μελανθία Κωνσταντίνου

H πιο όμορφη και αγαπημέ-
νη περίοδος του χρόνου τόσο για μικρούς όσο 
και για μεγάλους ολοένα και πλησιάζει. Η πε-
ρίοδος των Χριστουγέννων φέρνει μαζί της ευ-
καιρίες να συναντηθούμε με αγαπημένα μας 
πρόσωπα και να χαλαρώσουμε. Τα πολλαπλά 
οικογενειακά τραπέζια και οι συγκεντρώσεις με 
φίλους πρωταγωνιστούν αυτές τις μέρες, οπό-
ταν δικαιολογημένα οι περισσότεροι από εμάς 
έχουμε συνδέσει τις εορτές των Χριστουγέννων 
με το φαγητό. Η συνεχόμενη επαφή μας με τα 
διάφορα περίτεχνα φαγητά, οδηγεί στην υπερ-
κατανάλωση τροφής, με αποτέλεσμα να παρα-
τηρείτε αύξηση του βάρους μας. Η χαρά που 
συνοδεύει αυτές τις μέρες δεν θα πρέπει για 
κανένα λόγο να μετριαστεί από το άγχος της εν-
δεχόμενης αύξησης του βάρους μας, αλλά πα-
ράλληλα δεν είναι και τελείως ορθό να ξεχάσου-
με εντελώς τις διατροφικές μας συνήθειες με το 
σκεπτικό που ακούμε πολύ συχνά « Γιορτές εί-
ναι, μπορώ να φάω όσο θέλω και όποτε το θέ-
λω». 

Ο περισσότερος κόσμος πιθανότατα να ακολου-
θεί κάποιο πρόγραμμα διατροφής με σκοπό την 
απώλεια βάρους ή τον έλεγχο ορισμένων πα-
ραμέτρων όπως είναι η αρτηριακή πίεση και η 
χοληστερόλη. Για να μείνουμε λοιπόν προση-
λωμένοι στο στόχο μας και για να έχουμε καλή 
σχέση με την ζυγαριά μας, θα πρέπει να τρώμε 
με προγραμματισμό και με μέτρο και όχι σαν να 
μην υπάρχει αύριο!. Για το λόγο αυτό, ακολου-
θείστε τις πιο κάτω συμβουλές για να μην σας 
βρει το τέλος των εορτών με επιπλέον ανεπιθύ-
μητα κιλά.
 

1. Αν έχετε προγραμματίσει να φάτε εκτός 
σπιτιού και γνωρίζετε πως πιθανότατα θα 

φάτε πιο «βαριά», φροντίστε τα υπόλοιπα γεύ-
ματα της ημέρας να είναι ελαφριά, π.χ σαλάτα 
με κοτόπουλο ή τυρί χαμηλό σε λιπαρά ή σούπα 
με λαχανικά και ψάρι ή κοτόπουλο.

2. Μην μείνετε για κανένα λόγο νηστικοί με 
την πρόφαση «θα φάω απόψε και θα καλύ-

ψω όλη τη μέρα». Η μεγάλη πείνα που θα νιώ-
θετε μέχρι να έρθει η ώρα του φαγητού θα έχει 
ως αποτέλεσμα να καταναλώσετε αλόγιστες πο-
σότητες φαγητού. Να θυμάστε! Λίγο πριν φύγε-
τε από το σπίτι σας φροντίστε να καταναλώσετε 
ένα ελαφρύ σνακ π.χ 1 φρούτο.

3. Κάντε ένα “check” όλων των διαθέσιμων 
φαγητών που υπάρχουν σε ένα γιορτινό 

τραπέζι και μετά επιλέξτε αυτά που προτιμάτε 
περισσότερο γεμίζοντας το πιάτο σας 1 φορά. 
Έτσι θα έχετε καλύτερο έλεγχο στην ποσότητα 
που θα καταναλώσετε. Αποφύγετε το γνωστό 
«λίγο από όλα».

4. Βάλτε στο πιάτο σας αρκετή ποσότητα 
λαχανικών και σαλάτας. Λόγω του ότι εί-

ναι φτωχά σε θερμίδες και πλούσια σε φυτικές 
ίνες, τα λαχανικά θα σας βοηθήσουν να χορτά-
σετε γρηγορότερα και να έχετε ένα πλήρες σε 
θρεπτικά συστατικά γεύμα.

5. Η γαλοπούλα που έχει την τιμητική της 
αυτές τις μέρες θεωρείτε μια καλή επιλογή 

από τα τρόφιμα που ανήκουν στην ομάδα του 
κρέατος. Δεν αποδίδει πολλές θερμίδες και λί-
πος, ειδικά αν προτιμήσετε κομμάτι με λευκό 
κρέας και φυσικά αν αφαιρέσετε την πέτσα. Ο 
εσωτερικός κόσμος της γαλοπούλας! Η παραδο-
σιακή συνταγή για την γέμιση της γαλοπούλας 
είναι πλούσια σε λίπος και θερμίδες. Εναλλα-
κτικά, μπορείτε να φτιάξετε τη δική σας γέμι-

ση με ρύζι, λαχανικά, ελαιόλαδο και ανάλατους 
ξηρούς καρπούς. Έτσι, θα αντικαταστήσετε τα 
«κακά» λιπαρά με «καλά» λιπαρά.

 6. Αλκοόλ… λίγο και καλό. Μη ξεχνάτε πως 
όσο μεγαλύτερη η περιεκτικότητα του πο-

τού σε αλκοόλ, τόσο περισσότερες οι θερμίδες 
του. Να θυμάστε ότι η προσθήκη αναψυκτικού 
αυξάνει το θερμιδικό περιεχόμενο. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι 1 γρ. αλκοόλ αποδίδει στον ορ-
γανισμό μας 7 θερμίδες, χωρίς να παρέχει άλλα 
θρεπτικά στοιχεία, ενώ αυξάνει και την όρεξη. 
Σε συνδυασμό με την αυξημένη κατανάλωση 
φαγητού και γλυκών, το αλκοόλ μπορεί και να 
αυξήσει κάποιους δείκτες που προσπαθούμε να 
ελέγξουμε, όπως είναι τα τριγλυκερίδια.

7. Τα ΓΛΥΚΑ!.. Προσπαθήστε να μην κατανα-
λώνετε γλυκά κάθε μέρα και αν είναι δύ-

σκολο περιοριστείτε στην 1 μερίδα την ημέρα. 
Τα μελομακάρονα θεωρούνται πιο υγιεινή επι-
λογή σε σχέση με τους κουραμπιέδες, αφού για 
την παρασκευή τους χρησιμοποιούνται συστα-
τικά πλούσια σε καλά λιπαρά π.χ ελαιόλαδο και 
καρύδια.

 8. Μην ξεχνάτε την άσκηση… Οι γιορτές εί-
ναι μέρες γλεντιού και χαράς, γι’ αυτό το 

λόγο κινητοποιηθείτε, χορέψτε όσο περισσότε-
ρο μπορείτε!

Και να θυμάστε! 
Τα «κιλά των εορτών» δεν είναι λό-

γος άγχους ή πανικού. 
Θα ήταν το ιδανικό να τα αποφύ-

γουμε, ΑΛΛΑ εάν δεν μπορούμε δεν 
είναι και η καταστροφή!

Και να θυμάστε! ιλά των ε
Σας προτείνουμε εναλλακτική 
βασιλόπιττα με ...μήλα!!!

Υλικά (5 άτομα):
• 1 πακέτο αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
• 2/3 ποτήρι λάδι
• 2/3 του ποτηριού φυτικό γλυκαντικό στέβια.
• 1 ποτήρι γάλα 1,5% λιπαρά ή 1 γιαούρτι έως 2%
• 4 μεγάλα μήλα
• ¼ του ποτηριού καρύδια
• ¼ του ποτηριού σταφίδες μαύρες και ξανθές
• 2 κ.σ σουσάμι
• 4 αυγά
• Κανέλλα και βανίλια

Τρόπος παρασκευής:
Χτυπάμε τα αυγά με τη στέβια και στη συνέχεια προ-
σθέτουμε το λάδι, το αλεύρι, το γάλα, και την βανί-
λια. Κόβουμε τα μήλα σε ψιλές φέτες. Παίρνουμε ένα 
ταψί 28 εκ. και ρίχνουμε το μισό υλικό από το αρχικό 
μείγμα. Στη συνέχεια στρώνουμε από πάνω τα μήλα 
αφού τα πασπαλίζουμε με δυο κουταλιές ζάχαρη, τις 
σταφίδες, τα καρύδια και μια κουταλιά κανέλα. Προ-
σθέτουμε από πάνω την άλλη δόση της ζύμης και πα-
σπαλίζουμε με το σουσάμι. Ψήνουμε στους 170-200°C 
περίπου για τρία τέταρτα της ώρας. 

Μελανθία Κωνσταντίνου, Εγγεγραμμένη Διαιτολόγος- 
Διατροφολόγος (Bsc), Μέλος Συνδέσμου Διαιτολόγων & 
Διατροφολόγων Κύπρου (CyDNA) & Κυπριακής Εταιρείας 
Κλινικής Διατροφής & Μεταβολισμού(CySPEN). 
Διεύθυνση: Γεωργίου Γρίβα Διγενή 56Β, 4876 Κυπερού-
ντα - Λεμεσός, Τηλέφωνο: 25530430-99516517, Εmail: 
melanthia-nutrition@hotmail.com

Παραδοσιακή 
συνταγή από την 
Ταβέρνα Συμπόσιο 
στο χωριό 
Πελένδρι: 

Κότσι με βραστά χόρτα 
για 4 άτομα.
Συστατικά: 
• 1 κιλό Κότσι 
• 2 σκελίδες Σκόρδο 
• 2 φύλλα δάφνης
• 100ml ελαιόλαδο 
• Αλάτι 
• Πιπέρι
• 2 κρεμμύδια 
• 1 ντομάτα

Μέθοδος Εκτέλεσης:
Προθερμαίνουμε τον φούρνο μας 
στους 200°C. Βάζουμε το Κότσι μας σε 
ένα παραδοσιακό πήλινο δοχείο. Ρί-
χνουμε το σκόρδο και τα φύλλα δάφ-
νης. Αλατοπιπερώνουμε. Κόβουμε τα 
κρεμμύδια και την Ντομάτα σε τέταρ-
τα. Με το ελαιόλαδο ανακατεύουμε να 
μαριναριστούν όλα μαζί. Καλύπτουμε 
το δοχείο μας με λαδόκολλα πρώτα και 
από πάνω με αλουμινόχαρτο. Αφήνου-
με στον φούρνο από 3:30 μέχρι 5 ώρες 
και ελέγχουμε. Σερβίρουμε με βραστά 
χόρτα τις αρεσκείας σας . 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
99-404348 Νίκος Βασιλείου
https://www.facebook.com/simposio.
tavern/

ΓΑΣΤρΟΝΟΜΙΑ

Τα Χριστούγεννα φέτος ΔΕΝ μας χαρίζουν κιλά!
Γαστρονομικές απολαύσεις!

4  Trooding Mountain Spirit

ΓΑΣΤρΟΝΟΜΙΑ

Ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Τροόδους!
Κουμανδαρία: Ένας θρύλος δικός μας.

Γράφει o Σάββας Μαλιώτης
Φωτογραφίες: Σάββας Μαλιώτης

Επιτέλους, αρχίσαμε να το 
κατανοούμε! Το Τροόδος δεν είναι η πλατεία 
και το χιονοδρομικό κέντρο, ούτε είναι απλά 
ένα πευκόφυτο βουνό. Το Τροόδος είναι οι 
άνθρωποι και ο τόπος των 110 χωριών που 
το συναποτελούν όπως επιστημονικά οριοθε-
τήθηκε και θεσμοθετήθηκε ως Γεωπάρκο από 
την ΟΥΝΕΣΚΟ. Το Τροόδος είναι ο πολιτισμός 
και οι παραδόσεις που κουβαλούν από γενιά 
σε γενιά οι άνθρωποι του. Είναι ένας χώρος γε-
μάτος θησαυρούς, κρυμμένους και ξεχασμέ-
νους ή γνωστούς μα παραγνωρισμένους, α-
ποτέλεσμα της ‘ξιππασμένης‘ ξενομανίας μας. 

Ένας τέτοιος θησαυρός είναι και η κουμανδα-
ρία. Ο άξιος πρεσβευτής της αμπελοοινικής 
μας ιστορίας κατάγεται από το Τροόδος! Σι-
γά την ανακάλυψη θα πει κάποιος. Έλα που 
όμως λίγοι έως ελάχιστοι, του Τροόδους τό-
πακες αλλά και Κύπριοι γενικώς, σέβονται 
την κουμανδαρία τους και την προβάλλουν 
ως μια ξεχωριστή αξία για την περιοχής τους. 

Η κουμανδαρια έχει την τιμητική της στο 
Τροόδος μια φορά τον χρόνο, κάθε Ιούλιο 
όταν μια ομάδα ανθρώπων από τα χωριά 
της περιοχής που θεσμοθετημένα την πα-
ράγουν, διοργανώνουν εκδηλώσεις προς τι-
μήν της. Ακόμη και εκείνη όμως την περίο-
δο, η κουμανδαρία γιορτάζεται μόνο από 
αυτούς, τους Λεμεσιανούς του Τροόδους. 
Γιατί δηλαδή όταν η Λεμεσιανοί κουμαν-
δαροχωρίτες γιορτάζουν την κουμανδα-
ρία το άλλο Τροόδος να τελεί εν αγνοία; 

Συχνά μιλάμε για την ανάγκη το Τροόδος να 
αποκτήσει μια νέα δυνατή ταυτότητα ώστε 
να γίνει περισσότερο ελκυστικός προορισμός 
και να ενισχυθεί η ανάπτυξη μέσω του τουρι-
σμού. Ε λοιπόν, όσα εκατομμύρια ευρώ και να 
ρίξει το κράτος σε κτίρια και κατασκευές από 
μπετόν, καμία ταυτότητα δεν κτίζεται αν δεν 
γίνει σεβαστή η ιστορία, ο πολιτισμός, η πα-
ραδοσιακή γαστρονομία και τα μοναδικά το-
πικά προϊόντα του τόπου, της γης και των αν-
θρώπων που τα παράγουν εδώ και αιώνες. 

Προσωπικά εκνευρίζομαι όταν σκέφτομαι 
πως πλείστοι οι Αθηναίοι εστιάτορες δεν σε 
αφήνουν να φύγεις χωρίς να κεράσουν κα-
φέ με το δικό τους γλυκό, ενώ, το αντίστοι-
χο στο Τροόδος, η φιλοξενία και το κέρασμα 
της Κουμανδαρίας, θα έπρεπε να είναι ο κα-
νόνας. Γιατί πρέπει να παραμένουμε εγκλω-
βισμένοι στην ισοπεδωτική κουλτούρα της 
παγκοσμιοποίησης που επιβάλλει ότι το κα-
πουτσίνο πρέπει να είναι must στα μενού των 
εστιατορίων του Τροόδους αλλά όχι η κουμαν-
δαρία του τόπου. Σκεφτήκαμε ότι ίσως να ε-
πιζητεί ο περαστικός επισκέπτης κάτι το δια-
φορετικό από μια εξόρμηση στο Τροόδος και 
που ίσως να είναι ένα ποτηράκι κουμανδαρία 
δίπλα σε ένα ζεστό τζάκι; Φτάνει μόνο να σκε-
φτεί κανείς πόσο πολυτάλαντο κρασί είναι α-
φού μπορεί να ‘παίξει’ σε κοκτέιλ, ως συστατι-
κό σε μοναδικές συνταγές φαγητών, ως κρασί 
καλωσορίσματος, ως επιδόρπιο κεραστικό α-
κόμη και για όσους δεν μπορούν να το φαντα-
στούν ως κυρίως κρασί με ορισμένα πιάτα. Α-
ληθεια, πόσοι έχουν συνειδητοποιήσει ότι η 
κουμανδαρία κατάγεται από το Τροόδος και α-
ποτελεί ένα προϊόν δικής τους μοναδικότητας; 

Για να θυμηθούμε: Η Κουμανδαρία μπορεί να 
θεωρηθεί σαν το αρχαιότερο κρασί στον κό-
σμο που φέρει ονομασία προέλευσης, τόσο 
όσο αφορά στη μέθοδο παραγωγής όσο και 

στην προέλευση του ονόματός της. Παρόλο 
που το σημερινό της όνομα άρχισε να χρησι-
μοποιείται μετά το 1192 μ.Χ., με την άφιξη των 
Λουζινιανών στο νησί και την εγκατάσταση του 
θρησκευτικού στρατιωτικού τάγματος των Ιω-
αννιτών ιπποτών, υπάρχουν άφθονα στοιχεία 
που αποδεικνύουν ότι αυτό το μοναδικό και α-
νεπανάληπτο κρασί παραγόταν στην Κύπρο α-
πό αρχαιοτάτων χρόνων. Πρόσφατα αρχαιολο-
γικά ευρήματα κοντά στο χωριό Ερήμη έχουν 
αποκαλύψει υπεράνω πάσης αμφιβολίας ότι 
σε αυτήν την μικρή γωνιά της ανατολικής Με-
σογείου, παραγόταν κρασί πριν 6.000 χρόνια 
περίπου, κάτι που κατατάσσει την Κύπρο σαν 
κοιτίδα του ευρωπαϊκού κρασιού. Ένας μεγά-
λος αριθμός αμφορέων έχει ανακαλυφθεί στις 
ρωμαϊκές επαύλεις, ενώ τα διάσημα μωσαϊκά 
στον οίκο του Διόνυσου στην Κάτω Πάφο απο-
δεικνύουν τη σημασία που είχε το κρασί στην 
καθημερινή ζωή των αρχαίων Κυπρίων. Ο Ησί-
οδος, ο μεγάλος ποιητής της αρχαιότητας, πε-
ριγράφει στο βιβλίο του «Έργα και Ημέραι», 
που γράφτηκε γύρω στο 800 π.Χ., την παραγω-
γή του κρασιού από λιαστά σταφύλια με κάθε 
λεπτομέρεια και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία 
ότι είναι ταυτόσημη με αυτή που χρησιμοποι-
είται μέχρι και σήμερα στην Κουμανδαρία.
 
Η Κουμανδαρία παράγεται από τις δύο γη-
γενείς ποικιλίες, το μαύρο και το ξυνιστέρι, 
με την υπερωρίμανση των σταφυλιών στο α-
μπέλι και την μερική αφυδάτωσή τους στον 
ήλιο. Τα σταφύλια προέρχονται από αμπε-

λώνες που κλαδεύονται με το παραδοσιακό 
κυπελλοειδές σχήμα, και οι οποίοι έχουν ε-
λεγχόμενη χαμηλή παραγωγή. Η παλαίωση 
σε δρύινα βαρέλια για τουλάχιστον δύο χρό-
νια αποτελεί καταλυτικό παράγοντα στην εξέ-
λιξη του αρώματος και στην πολυπλοκότητα 
αυτού του κρασιού. Η παραγωγή καθορίζε-
ται από το μικροκλίμα μιας καθορισμένης υ-
ποπεριοχής του Τροόδους, των δεκατεσσά-
ρων κουμανδαροχωρίων. Η αποξήρανση στον 
ήλιο και η παλαίωση σε δρύινα βαρέλια γί-
νονται επίσης στην ίδια υποπεριοχή του Τρο-
όδους, από ανθρώπους που μεταφέρουν τη 
γνώση και εμπειρία των παππούδων τους. 

Ένα κρασί, τόσο αρχαίο που ενσωματώνει την 
αιώνια κυπριακή ιστορία, τον πολιτισμό και τη 
παράδοση της Κύπρου ανήκει στους θησαυ-
ρούς του Τροόδους. Ένα κρασί, τόσο μοναδι-
κό που ενθουσιάζει τους γευσιγνώστες στους 
διαγωνισμούς οίνων, βραβεύοντας το με πά-
μπολλα χρυσά μετάλλια. Μέσα από τους αι-
ώνες, η κουμανδαρία έχει εγκωμιαστεί από ι-
στορικούς, περιηγητές και οινόφιλους που την 
ταξινομούν μεταξύ των μεγάλων κρασιών του 
κόσμου. Σήμερα, αυτό το κρασί μπορεί να απο-
τελέσει τη ναυαρχίδα του γαστρονομικού πο-
λιτισμού της Κύπρου με αφετηρία το Τροόδος 
από όπου γεννιέται κάθε χρόνο … κάθε χρόνο 
…. κάθε χρόνο, εδώ και εκατοντάδες χρόνια. 

Φιλετάκια χοιρινά στο τη-
γάνι με Κουμανδαρία 
και μέλι (Συνταγή Φλωρεντίας Κυ-

θραιώτου)

Υλικά για 4 άτομα
- 4 χοιρινά Φιλέτα 
- ¼ ποτήρι ελαιόλαδο
- 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
- 1 σκελίδα σκόρδο
- 1 κλωνάρι φρέσκο θυμάρι
- 4-5 μεγάλα μανιτάρια 
- 1 ποτήρι Κουμανδαρία
- 3-4 κουταλιές της σούπας μέλι
- Αλάτι, Πιπέρι

Εκτέλεση:
Καθαρίζουμε και αφαιρούμε το λίπος 
από τα χοιρινά φιλέτα. Στη συνέχεια ζε-
σταίνουμε στο τηγάνι το ελαιόλαδο και 
τσιγαρίζουμε ελαφριά το κρέας. Προ-
σθέτουμε τα κρεμμύδια, τα μανιτάρια, 
το σκόρδο και συνεχίζουμε το τσιγάρι-
σμα. Αφαιρούμε το περιττό λάδι και ρί-
χνουμε την Κουμανδαρία, το θυμάρι, το 
μέλι. Στη συνέχεια αφαιρούμε τα φιλέ-
τα και σιγοψήνουμε την σάλτσα μέχρι να 
πήξει και προσθέτουμε το αλατοπίπερο
Το αφαιρούμε από την φωτιά και το 
περνάμε μια φορά από το σουρω-
τήρι. Κόβουμε τα φιλέτα σε φέτες 
και τα σερβίρουμε με την σάλτσα.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΓΕωΠΑρΚΟ ΟΥΝΕΣΚΟ ΤρΟΟΔΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΓΕωΠΑρΚΟ ΟΥΝΕΣΚΟ ΤρΟΟΔΟΥΣ

Πηγή: Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO 
(www.unesco.org.cy)

1. Μεσογειακή Διατροφή (εμ-
βληματική κοινότητα:
Αγρός)

Εγγραφή στον παγκόσμιο Αντιπροσωπευτικό 
Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
UNESCO το 2013. Η Μεσογειακή Διατροφή, 
η τρίτη στη σειρά εγγραφή της Κύπρου στον 
παγκόσμιο Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυ-
λης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, 
το 2013, αναφέρεται στο σύνολο των γνώσε-
ων, εθίμων, συμβολισμών και παραδόσεων 
που συνδέονται με τη διαδικασία καλλιέργει-
ας, παρασκευής και κατανάλωσης προϊόντων 
στον ευρύτερο μεσογειακό χώρο. Βασικά προ-
ϊόντα της είναι το ελαιόλαδο, τα δημητριακά, 
τα φρέσκα φρούτα και οι ξηροί καρποί, μέ-
τρια ποσότητα ψαριών, γαλακτοκομικά προϊ-
όντα και κρέας, και αρκετά καρυκεύματα και 
μπαχαρικά. Τα τρόφιμα αυτά καταναλώνονται 
συνήθως με τη συνοδεία κρασιού, εκχυλισμά-
των από βότανα ή άλλων τοπικών προϊόντων, 
σύμφωνα με τις πεποιθήσεις κάθε κοινότη-
τας. Ως τρόπος ζωής, η συγκεκριμένη διατρο-
φή διαμορφώθηκε από το μεσογειακό κλίμα 
αλλά και τις ιδιαίτερες γεωμορφολογικές συν-
θήκες κάθε περιοχής.

Οι χώρες που συμμετείχαν στην ετοιμασία της 
πολυεθνικής αυτής αίτησης χρησιμοποίησαν 
μία εμβληματική κοινότητα για την περιγρα-
φή της Μεσογειακής Διατροφής στην επικρά-
τειά τους, συγκεκριμένα: Κορώνη (Ελλάδα), 
Soria (Ισπανία), Cilento (Ιταλία), Hvar (Brač, 
Κροατία), Αγρός (Κύπρος), Chefchaouen (Μα-
ρόκο) και Tavira (Πορτογαλία).

Ο Αγρός είναι ένα παραδοσιακό χωριό στην 
οροσειρά του Τροόδους, στην περιοχή Πιτσι-
λιάς. Βρίσκεται πάνω σε μια διαδρομή του 
κρασιού, που διασχίζει πευκόφυτες περιοχές 
με αμπελώνες στις πλαγιές του βουνού, αμυ-
γδαλιές, φουντουκιές, καρυδιές και άλλα ο-
πωροφόρα δέντρα, άγριες τριανταφυλλιές 
και αρωματικά φυτά, τα οποία αποτελούν την 
πρώτη ύλη για την παρασκευή προϊόντων της 
κυπριακής κουζίνας και γενικότερα της Μεσο-
γειακής Διατροφής. Η περιοχή Πιτσιλιάς, στην 
οποία ανήκει ο Αγρός, φημίζεται για την πα-
ραγωγή αλλαντικών από χοιρινό κρέας (χοι-
ρομέρι, ποσυρτή, λούντζα και λουκάνικα Πι-
τσιλιάς), το οποίο «ψήνεται» (ωριμάζει) σε 
κόκκινο κρασί και καπνίζεται με την καύση γη-
γενών κλαδιών και θάμνων. Τα αλλαντικά αυ-
τά, όπως και η τσαμαρέλα και το απόχτιν (α-

πό αιγινό κρέας) χρησιμοποιούνται ευρέως 
ως συνοδευτικά της ζιβανίας. Οι κάτοικοι της 
περιοχής φημίζονται επίσης για την παραγω-
γή φουντουκιών, σουτζιούκου, ππαλλουζέ 
και κκιοφτερκών, γλυκών του κουταλιού, αλ-
λά κυρίως για το χαρακτηριστικό ροδόσταγ-
μα Αγρού από αγριοτριανταφυλλιές. 

2. Η τέχνη της ξερολιθιάς 

Εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτι-
στικής Κληρονομιάς της Κύπρου το 2015
(ενδιαφερόμενες κοινότητες / φορείς στοιχεί-
ου: κοινοτικά συμβούλια, τεχνίτες, αγρότες και 
άλλοι κάτοικοι ορεινών και ημιορεινών περιο-
χών όπου εντοπίζονται ξερολιθιές: Πιτσιλιά, 
Σολέα, Μαραθάσα, κρασοχώρια Λεμεσού, οι-
κισμοί Ακάμα (π.χ. Κοιλάνι, Βάσα, Βουνί, Κάθι-
κας, Πάνω και Κάτω Αρόδες, Ίνεια, Δρούσεια, 
Ανδρολίκου, Νέο Χωρίο Πάφου, Πολύστυπος, 
Ασκάς, Άλωνα, Πλατανιστάσα κ.ά.). Η τέχνη 
της ξερολιθιάς αναφέρεται στην κατασκευή 
κτισμάτων με λίθους χωρίς κανένα συνδετικό 
κονίαμα (εν ξηρώ). Οι ξερολιθικές κατασκευές 
είναι άλλοτε έντονα ορατές, όπως εκτεταμέ-
να εντυπωσιακά σύνολα βαθμιδωτών καλλι-
εργειών, και άλλοτε διακριτικές και ταπεινές, 
όπως γεωργοκτηνοτροφικής χρήσης κτίσμα-
τα. Οι ξερολιθικές κατασκευές διαμορφώνο-
νται σύμφωνα με τη γνώση των πετρωμάτων, 
των φυσικών φαινομένων και της διαχείρισης 
της φύσης. Ξερολιθιές απαντούν στην ύπαι-
θρο, στο αγροτικό τοπίο και σε οικισμούς, και 
στις ιστορικές περιοχές των αστικών κέντρων. 

Η κατανομή στην Κύπρο εστιαζόταν παραδο-
σιακά στην ύπαιθρο και σε συγκεκριμένες κα-
τασκευές στα «αστικά κέντρα». Σήμερα δια-
σώζονται σε μεγαλύτερο βαθμό στις ορεινές 
περιοεχές της Κύπρου (Πιτσιλιά, Σολέα, Μα-
ραθάσα) και ημιορεινές περιοχές (Κρασοχώ-
ρια Λεμεσού, οικισμοί Ακάμα) και σε μικρότε-
ρο στις πεδινές (Κάμπος Μεσαορίας, οικισμοί 
Λάρνακας) και τα παράλια. Ο μεγαλύτε-
ρος αριθμός ξηρολιθικών κατασκευών (τοί-
χων, αλωνιών, διαβάσεων, υποστατικών) και 
καλύτερα διατηρημένων  εντοπίζεται στις η-
μιορεινές και ορεινές περιοχές της Λεμεσού 
και Λευκωσίας: περιοχές Πιτσιλιάς, Μαραθά-
σας και Κρασοχωριών Λεμεσού.
 

3. Δαντέλα «πιπίλλα»

Εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτι-
στικής Κληρονομιάς της Κύπρου το 2015 (εν-
διαφερόμενες κοινότητες / φορείς στοιχείου 
Όμιλος Κοιλανιωτών, Πολιτιστικό Ίδρυμα Λα-
πήθου, Προσφυγικό Σωματείο «Η Λάπηθος», 

Εκκλησιαστική Επιτροπή Τιμίου Σταυρού Ομό-
δους, ομάδες κεντητριών, ιδιοκτήτες εργαστη-
ρίων παραδοσιακών κεντημάτων). Η «πιπίλ-
λα» είναι λεπτεπίλεπτη διάτρητη δαντέλα, η 
οποία γίνεται στο χέρι με βελόνι και κλωστή, 
με το δέσιμο πυκνών και αραιών κόμπων, 
που δένονται στον αέρα. Τόσο η τεχνική όσο 
και τα σχέδιά της παρουσιάζουν σημαντικές 
ομοιότητες με την τεχνική της κατασκευής της 
δαντέλας που αναπτύχθηκε στην Κωνσταντι-
νούπολη, στη Σμύρνη και στα νησιά του Ανα-
τολικού Αιγαίου. Η λεπτότητα, η τέχνη και η 
συμμετρία του στοιχείου είναι μερικά από τα 
κυριότερα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τη 
δαντέλα «πιπίλλα». Είναι εξαιρετικής αισθη-
τικής τελειότητας όταν γίνεται με σφιχτοδε-
μένους κόμπους, έχει επίπεδα σχέδια και ό-
χι κυματιστά (ξεχειλωμένα), παρουσιάζοντας 
ποικίλα και περίτεχνα σχέδια. Σήμερα η τέ-
χνη της «πιπίλλας» συνεχίζεται από κεντήτρι-
ες του Κοιλανίου, της Λαπήθου και του Ομό-
δους. Παλαιότερα, κύρια κέντρα κατασκευής 
ήταν, επίσης, η Λευκωσία, η Λάρνακα, η Πά-
φος και η Αμμόχωστος. 

4. Αρκατένα κουλούρια

Εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της Κύπρου το 2015 (ενδιαφερόμενες 
κοινότητες / φορείς στοιχείου: Κοινοτικά Συμβού-
λια Κοιλανίου και Ομόδους, Όμιλος Κοιλανιωτών, 
τοπικές βιοτεχνίες αρκατένων, Κοιλανιώτες και Ο-
μοδίτες που γνωρίζουν την τέχνη του αρκατένου). 
Τα αρκατένα είναι είδος κουλουριού που ζυμώνε-
ται με προζύμι από αφρό που παράγεται λόγω ζύ-
μωσης των ρεβιθιών, το οποίο ονομάζεται αρκά-
της. Η ονομασία αρκάτης πιθανότατα προέρχεται 
από τη λέξη εργάτης λόγω της πολύωρης διαδικα-
σίας παρασκευής του συγκεκριμένου προζυμιού, 
που διαρκούσε ένα ολόκληρο βράδυ και απαι-
τούσε αρκετή επιμονή και υπομονή. Τα αρκατέ-
να μπορούν να καταναλωθούν είτε ως μαλακός 
άρτος (ποξαμαθκιές) είτε ως διπυρίτης άρτος (ξε-
ραθκιαστά). Η τέχνη της παρασκευής του αρκάτη 
(ειδικού προζυμιού από ρεβίθια) και των αρκατέ-
νων έχει ως επίκεντρο το Kοιλάνι και το Όμοδος, 
χωριά τα οποία προμήθευαν προζύμι και σε άλλα 
γειτονικά χωριά για να παρασκευάζονται τα αρ-
κατένα. Εμφανίζεται, επίσης, και σε άλλα κρασο-
χώρια της ορεινής περιοχής Λεμεσού καθώς επί-
σης σε χωριά της επαρχίας Πάφου. Πέρα από την 
καθημερινή τους χρήση ως μέρος της διατροφής 
των ανθρώπων στις κοινότητες Κοιλανιού και Ο-
μόδους, τα παραδοσιακά αρκατένα ήταν άμεσα 
συνδεδεμένα με τα έθιμα του κύκλου της ζωής,  
καθώς χρησιμοποιούνταν σε χαρούμενες και πέν-
θιμες περιστάσεις, ως στοιχείο φιλοξενίας ή δω-
ρεάς και ελεημοσύνης και στο πλαίσιο θρησκευ-
τικών τελετουργιών. 

Λεζάντες και copyright φωτογραφιών:
01. Παραδοσιακά προϊόντα Αγρού © Κυπριακή Ε-
θνική Επιτροπή UNESCO
02. Αναβαθμοί - «πεζούλες» κατασκευασμένα με 
την τέχνη της ξερολιθιάς, σε αμπελώνα στο χωριό 
Πολύστυπος © 2005 Αντωνία Θεοδοσίου
03. Δαντέλα πιπίλλα © 2015, Όμιλος Κοιλανιωτών
04. Διαδικασία ζυμώματος αρκατένων κουλουριών 
© 2015 Κοινοτικό Συμβούλιο Ομόδους

Γράφει η Έλενα Τσαγγαρίδη 
Πηγή: Κυπριακή Εθνική 
Επιτροπή UNESCO, Φωτογρα-
φίες: Γραφείο Τύπου και 
Πληροφοριών 
Κύπρου

Η εκκλησία της Παναγίας του Άρακα 
βρίσκεται στο χωρίο Λαγουδερα της 
περιοχής Πιτσιλιάς, στους πρόποδες 
του όμορφου Τροόδους. Χρονολογεί-
ται από τα τέλη του 12ου αίωνα, ενώ 
η παράδοση λέει πως έχει πάρει το ό-
νομα της από τον ιέρακα, το κυνηγετι-
κό γεράκι ενός πρίγκιπα της εποχής του 
οποίου φανέρωσε την εικόνα της Πα-
ναγίας με θαυματουργό τρόπο. Σήμε-
ρα εκτός από την εκκλησία σώζεται και 

το διώροφο μοναστηριακό κτίριο που 
βρίσκεται στα βόρεια του ναού.
Η εκκλησία αρχιετκτονικά ανήκει στον αρ-
χιτεκτονικό τύπο του μονόκλιτου ναού με 
τρούλο, του οποίου η στέγη στο εξωτερικό 
της διαμορφώνεται σε σχήμα σταυρού. Οι 
τοιχογραφίες της εκκλησίας χρονολογού-
νται από το 1192μ.χ. και αποτελούν την 
πιο ολοκληρωμένη σειρά τοιχογραφιών 
της Μέσης Βυζαντινής περιόδου στην Κύ-
προ. Οι εικόνες του Χριστού και του Προ-
δόμου που βρίσκονται στην εκκλησία χρο-
νολογούνται από τον 16ο αιώνα. 

Τόσο αυτή η εκκλησία, όσο και οι υπόλοι-
πες εκκλησίες-μνημεία καταχωρήθηκαν 
στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονο-
μιάς το 1985.

Γράφει ο Φειδίας Κουντούρης, 
Φωτογραφίες: Σύνδέσμος Αποδήμων 
Μουτουλλά

Το βάψιμο της βράκας ανλάμ-
βανε ο βαφέας βρακών (τούρκ. μαβί πογια-
τζή). Για το βάψιμο της βράκας χρειαζόταν πο-
λύ νερό και γι΄ αυτό τα εργαστήρια, (χανούτια) 
βαφής ήταν συγκεντρωμένα κοντά σε ποταμό 
(όπως π.χ. στην περίπτωση του Μουτουλλά. Το 
σκηνικό στη γειτονιά των πογατζήδων ήταν ιδι-
αίτερα χαρακτηριστικό. 

Έξω, αλλά και μέσα σε κάθε εργαστήριο έβλε-
πες αρκετά μικρά στενόμακρα πιθάρια μέσα 
στα οποία έβαζαν τις βράκες για βάψιμο. Έ-
ξω από κάθε εργαστήριο υπήρχαν μεγάλες πέ-
τρες, κάποτε και ξερά κλαδιά πάνω στα οποία 
άπλωναν τις βράκες για να στεγνώσουν. Στους 
τοίχους, έξω από τα χανούτια, υπήρχαν μπηγ-
μένα παλούκια από τα οποία κρέμαζαν τις 
βράκες και τις έστυβαν.. Το χώμα κάτω, αρκε-
τές φορές βρεγμένο και βαμμένο μεταξύ μπλε 
και μαύρου χρώματος. Η ατμόσφαιρα μύριζε 
λουλάκι και ροδόφυλλα. Κυρίαρχη μορφή σε 
κάθε χανούτι ο πογατζής, φορώντας τη βράκα 
του και με ανασκουμπωμένα τα μανίκια να βά-
ζει και να βγάζει βράκες στα στενόμακρα πι-
θάρια, να τις ξεπλένει, να τις στύβει, να τις α-
πλώνει να στεγνώσουν, και όταν τέλειωνε το 
βάψιμο να βάζει το φυτίλι (βρακοζώνι) και να 
τις διπλώνει με επιμέλεια. Οι πογιατζήδες ακο-
λουθούσαν σχολαστικά κάποια στάδια κατά τη 
διαδικασία βαψίματος της βράκας, ώστε να ε-
πιτύχουν το καλύτερο αποτέλεσμα, σύμφωνα 
και με τις απαιτήσεις του πελάτη. 

Υλικά: Λουλάκι, Ασβέστης, Σόδα (ή το φυτό 
τζένερη), Ροδόφυλλα (φλούδες ροδιών), Φύλ-
λα ρουδιού (σουμακίου), Καλαγκάθι (θειικός 
σίδηρος), Νισιαστό (ρυζόκολλα), Φυτίλι (για 
βρακοζώνι), Ασφαλώς χρειαζόταν και μπόλι-
κο νερό. Απαραίτητα στο εργαστήριο έπρεπε 
να υπάρχουν: Εστία (νηστιά) για άναμμα φω-
τιάς και βράσιμο νερού (η μίγματος από υλι-
κά), τουλάχιστον 3 στενόμακρα πιθάρια για τη 
βαφή (συνήθως το κάτω μέρος τους ήταν θαμ-
μένο στο χώμα ή κτισμένο σε δόμη για να μην 
κινείται, χάλκινα η τσίγκινα δοχεία για βράσι-
μο νερού (μίγματος) και μια καλή φαούτα με 
την οποία κτυπούνταν οι βράκες για να καθα-
ρίσουν.

Πορεία για το βάψιμο: 
Πρώτα γινόταν η παραλαβή της βράκας 
- Ο πογιατζής πριν παραλάβει τη βράκα ενη-
μέρωνε τον πελάτη για το κόστος, ανάλογα με 
το κατά πόσο ο πελάτης ήθελε κατάμαυρη ή 
γκριζομπλέ βράκα, αν την ήθελε κολλαρισμέ-
νη και μπροσιασμένη. Η τιμή ήταν ανάλογη με 
το βάρος. Όταν γινόταν πλήρης εξήγηση για 
τις απαιτήσεις του πελάτη, ο πογιατζής ζύγι-

ζε τη βράκα και έκοβε την τιμή. Ασφαλώς η 
κατάμαυρη βράκα ήταν ακριβότερη, γιατί α-
παιτούσε περισσότερα βουτήματα σε βαφή. 
Η κολλαρισμένη στοίχιζε περισσότερο και α-
κόμη περισσότερο η μπροσιασμένη. Σημει-
ώνουμε εδώ ότι το ράψιμο της βράκας γινό-
ταν από τη σύζυγο του βρακά και όταν εκείνη 
δεν ήξερε από κάποια άλλη γυναίκα, συνή-
θως συγγένισσα. Για σκοπούς αντιστοίχισης 
βράκας – πελάτη ο πογιατζής έραβε τόσους 
κόμπους στη βράκα και σημείωνε στο δεφτέ-
ρι το όνομα του πελάτη, που αντιστοιχούσε 
στον τάδε αριθμό κόμπων ή έδενε στη βράκα 
μικρό ξύλο με τόσες εγκοπές και ανάλογο ξύ-
λο έδινε και στον πελάτη ή κρατούσε σημεί-
ωση.

Δεύτερο βήμα ήταν το πλύσιμο: πριν αρ-
χίσει η διαδικασία βαψίματος η βράκα πλενό-
ταν καλά και ύστερα τοποθετούνταν πάνω σε 
μεγάλη πέτρα όπου κτυπούνταν καλά με ξύλι-
νη φαούτα για να καθαρίσουν καλά οι ίνες α-
πό την κόλλα που έβαζαν στο κάποτ (το ειδικό 
πανί με το οποίο έραβαν τις βράκες), έτσι ώστε 
να πιάσει καλά η μπογιά.

Τρίτο βήμα ήταν η διαδικασία βαψίματος: 

1) Βούτηγμα της βράκας 4-5 φορές σε χλιαρή δι-
άλυση νερού, ασβέστη, σόδας και λουλακιού (σε 
παλαιότερα χρόνια που δεν υπήρχε εισαγόμενη 
σόδα, χρησιμοποιούσαν το φυτό τζένερη).

2) Βούτηγμα της βράκας για 2 ώρες σε καζάνι 
(χαρτζί χάλκινο ή τσίγκινο) με ζεστό μίγμα το ο-
ποίο ετοιμάστηκε από πριν με νερό, ροδόφυλλα 
(φλούδες από ρόδια κομμένες με μαχαίρι σε μι-
κρά κομμάτια και φύλλα ρουδιού (σημακίου). Ύ-
στερα από το βράσιμο για δυο ώρες στο ζουμί 
αυτό, αυτό χυνόταν σε άλλο δοχείο (μεταλλικό ή 
πήλινο) και φούσκωνε σ΄ αυτό η βράκα για 10-
12 ώρες.

3) Όταν περνούσαν οι 10 -12 ώρες ο πογιατζής 
έβγαζε τη βράκα από το ζουμί αυτό, την ξέπλενε 
καλά και την άπλωνε να στεγνώσει. Μετά το στέ-
γνωμα ο πογιατζής τοποθετούσε τη βράκα σε μι-
κρό πιθάρι στο οποίο είχε διαλύσει προηγουμέ-
νως καλαγκάθι (θειικό σίδηρο). Σ΄ αυτό το δοχείο 
η βράκα έμενε για άλλες 10 – 12 ώρες. 

4) Ύστερα από τις 10 – 12 ώρες ο πογιατζής έ-
βγαζε τη βράκα από το διάλυμα αυτό, την ξέπλε-
νε, τη στέγνωνε και την έβαζε σε ζουμί ρουδιού 
και ροδόφυλλων.

5) Αφού περνούσαν οι 10 – 12 ώρες η βράκα ξε-
πλενόταν καλά ξανά και αφού στέγνωνε έμπαινε 
ξανά σε διάλυμα νερού με καλαγκάθi. 
Για να αποκτήσει η βράκα πλήρες μαύρο χρώμα 
η παραπάνω διαδικασία (δ, ε,) επαναλαμβανό-
ταν 2 και περισσότερες φορές. Αν ο πελάτης ήθε-
λε τη βράκα για καθημερινή χρήση, τότε ζητούσε 
λιγότερα βουτήματα, οπότε και το κόστος βαφής 
ήταν μικρότερο.

6) Όταν τελείωνε το βάψιμο γινόταν ένα πολύ 

καλό, τελικό ξέπλυμα και στέγνωμα της βράκας. 
Για να καθαρίσει εντελώς η βράκα από υπολείμ-
ματα μπογιάς κατά το ξέπλυμα, ο πογιατζής πο-
δοπατούσε καλά τη βράκα στο νερό πριν την α-
πλώσει για στέγνωμα στις πέτρες ή στο φράκτη.

Τέταρτο βήμα ήταν το κολλάρισμα: Αν ο πε-
λάτης ήθελε κολλάρισμα, με αυξημένη χρέωση 
ασφαλώς, τότε ο πογιατζής, πριν το τελικό ξέπλυ-
μα, προχωρούσε σ΄ αυτή τη διαδικασία. Διέλυε 
σε βραστό νερό νισιαστό ή ρυζόκολλα, το μετάγ-
γιζε σε πιθάρι και έκανε μέσα το τελευταίο βού-
τηγμα της βράκας. Στη συνέχεια γινόταν το τελικό 
ξέπλυμα και στέγνωμα. Με το κολλάρισμα γινό-
ταν σταθεροποίηση της μπογιάς στο ύφασμα.

Μετά ακολουθούσε το μπρόσιασμα: Οι πλού-
σιοι πελάτες ή και συνηθισμένοι πελάτες για τις 
επίσημες βράκες τους ζητούσαν να γίνει σ΄ αυ-
τές και μπρόσιασμα. Το μπρόσιασμα ήταν η δη-
μιουργία πιέττων (δίπλων) στη βράκα, κάτι που 
απαιτούσε αρκετό χρόνο από μέρους του πογια-
τζή. Στην περίπτωση του μπροσιάσματος, ο πο-
γιατζής, ύστερα από το τελευταίο καλό ξέπλυμα, 
περνούσε στη βράκα φυτίλι, βρακοζώνι, και την 
κρέμαζε σε ένα παλούκι του τοίχου. Τότε ο πογια-
τζής έπαιρνε με πολλή υπομονή κομμάτι κομμά-
τι τη βράκα και έκανε δίπλες από πάνω ως κάτω 
τις οποίες συγκρατούσε με μικρά, σχισμένα κομ-
μάτια καλαμιού (καννιού). Ο σκοπός που τοπο-
θετούσε τα καλάμια στις δίπλες ήταν για να μη 
χαλάσουν κατά το στέγνωμα. Μετά το στέγνωμα, 
ο πογιατζής αφαιρούσε προσεκτικά τα καλάμια, 
δίπλωνε με ιδιαίτερη φροντίδα τη βράκα και την 
τύλιγε με το περίσσευμα του φυτιλιού. Η βράκα 
ήταν έτοιμη να παραδοθεί στον πελάτη. Οι πο-
γιατζήδες ήξεραν τις απαιτήσεις των τακτικών 
πελατών τους και προσπαθούσαν να τις ικανο-
ποιήσουν. Όταν είχαν ικανοποιητικό αριθμό ετοί-
μων βρακών από ένα χωριό, ή ομάδα γειτονικών 
χωριών, τότε έπαιρναν το γαϊδούρι και καβάλλα 

σ΄ αυτό πήγαιναν για την παράδοση και, ασφα-
λώς, την πληρωμή τους. Δεν ήταν λίγες οι φορές 
που τους άφηναν βερεσέ ή πληρώνονταν μέρος 
της δουλειάς. Συνήθως οι πογιατζήδες πήγαιναν 
στα τούρκικα χωριά Παρασκευή, που ήταν αργία 
και στα ελληνικά Κυριακή. Τις πιο πολλές φορές 
η έξοδος για παραλαβή – παράδοση βρακών συ-
νεπαγόταν και διανυκτέρευση σε άλλα χωριά για 
1 – 2 νύχτες. 

Πληροφορίες από το ημερολόγιο –σημειωματάριο του Κυ-
ριακού (Κακκουλλή) Σοφόκλη, πογιατζή από τον Μουτουλλά.

Οι χρεώσεις κατά τα έτη 1901-1904 στα οποία α-
ναφέρονται οι σχετικές σημειώσεις ήταν:
α. Βράκες, νήμα και πανί 15 γρ. η οκά (400 δρά-
μια) (Σημείωση: η αυξημένη τιμή που παρουσιάζεται σε κά-
ποιες περιπτώσεις αφορά φαίνεται πλήρες μαύρο χρώμα, 
κολλάρισμα και μπρόσιασμα).
β. Φουστάνι, πατερίνα, ζώνη μαύρη 6γρ. 
γ. Ζώνη βένετη, κόκκινη 4 – 5 γρ.
δ. Αγορά ζώνης 18 γρ.

Το βάρος της βράκας ήταν από 300 – 630 δράμι. 
Αυτό εξαρτάτο από το σωματότυπο του πελάτη 
και κατά πόσο αυτός την ήθελε κοντή – μακριά, 
με πολλές πιέτες κτλ. Στο σημειωματάριο συνα-
ντούμε και βράκες 120-250 δραμιών. Πρόκειται 
για βράκες παιδικές – εφηβικές. Κάποιες φορές 
έπαιρνε διάφορα προϊόντα έναντι του χρέους 
του πελάτη (τυρί, τραχανά, λάδι, κριθάρι).

Σημείωση: Τις πληροφορίες για το βάψιμο της 
βράκας τις πήραμε από τον μ. Ιωάννη Επαμεινών-
δα, από τον Μουτουλλά, ο οποίος έμαθε το επάγ-
γελμα από τον πατέρα του. Πληροφορίες , επίσης, 
αντλήσαμε από το σημειωματάριο – ημερολόγιο 
του Κυριακού (Κακουλλή) Σοφοκλή από τον Μου-
τουλλά, το οποίο έθεσε στη διάθεσή μας η εγγο-
νή του Ελένη Ορθοδόξου. 

Στοιχεία άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής Τροόδους. 
Εγγραφές στον Εθνικό και παγκόσμιο Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO

Το βάψιμο της βράκας! 
Έθιμο που ακούσαμε στον ωραίο Μουτουλλά.
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Εκκλησίες του Τροόδους στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO
                          Η εκκλησία της Παναγίας του Άρακα στα Λαγουδερά



Γράφει η 
Κωνσταντία Αχιλλέως, 
Φωτογραφίες: 
Κωνσταντία Αχιλλέως

Το Τροόδος αποτελεί για 
πολλούς επισκέπτες ιδανικό επιστημονικό προ-
ορισμό για πάνω από εκατό χρόνια. Η περιοχή 
αποτελεί θέλγητρο για επαγγελματίες αλλά και 
ερασιτέχνες γεωεπιστήμονες. Πολυάριθμες ε-
ρευνητικές εργασίες έχουν θέμα το Τροόδος, ε-
νώ πανεπιστήμια του εξωτερικού οργανώνουν 
κάθε χρόνο εκπαιδευτικές εκδρομές. Παρ’ όλα 
αυτά εμείς οι ντόπιοι επισκεπτόμαστε το Τρο-
όδος για το κλίμα, τα χιόνια και το πράσινο, α-
γνοώντας την πλούσια ιστορία του που βρίσκε-
ται αποκρυπτομένη κάτω από τα πόδια μας. 

Περνώντας από μια συνηθισμένη διαδρομή 
προς την πλατεία του Τροόδους, από όπου και 
αν ξεκινάμε, παρατηρούμε την σκούρα «πέτρα 
του Τροόδους». Βρίσκεται παντού, στις πλαγιές 
των δρόμων, στους παραδοσιακούς οικισμούς, 
στα πετρόκτιστα δρομάκια. Και όμως αυτή η 
«πέτρα» κρατά καλά κρυμμένη την γεωλογική 
ιστορία του Τροόδους και κατ’ επέκταση την ι-
στορία του νησιού.

Η ιστορία άρχισε πριν περίπου 92 εκατομμύ-
ρια χρόνια στο βαθύτερο τμήμα του μανδύα. Ε-
κείνη την περίοδο το νησί δεν είχε ακόμη καλά 
καλά δημιουργηθεί. Φανταστείται πως οι πρώ-
τοι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού μετοίκησαν ε-
δώ πριν από περίπου 10 χιλιάδες χρόνια. Τον 
καιρό εκείνο λοιπόν, στην περιοχή της Μεσο-
γείου υπήρχε ένα ωκεανός που εκτεινόταν μέ-
χρι και τα Ιμαλάια όρη. Ο ωκεανός αυτός λεγό-
ταν Νεοτηθύς και χώριζε την Ευρώπη και την 
Ασία από την Αφρική και την Ανατολή. Οι ωκε-
ανοί όπως και οι ήπειροι αποτελούν μαζί το πε-
ρίβλημα της Γης. Αν φανταστούμε δηλαδή τη 
γη να μοιάζει όπως ένα πορτοκάλι, η φλούδα 
του είναι το περίβλημα του. Μέσα στη γη, ό-
πως και στο πορτοκάλι υπάρχει ένα υγρό. Στην 
περίπτωση της γης το υγρό αυτό έχει πολύ υ-
ψηλή θερμοκρασία και μέρος του είναι η λάβα 
που εκχύνεται στα ηφαίστεια. Λόγω του ότι οι 
ήπειροι και οι ωκεανοί είναι διαχωρισμένοι σε 
κομμάτια, μπορούν και «κολυμπούν» πάνω σ’ 
αυτό το ζεστό υλικό. 

Όταν δημιουργήθηκε ο ωκεανός της Νεοτηθύς, 
δύο κομμάτια του απομακρύνονταν το ένα από 
το άλλο, έτσι το ζεστό υλικό ανέβηκε για να κα-
λύψει τον κενό χώρο μεταξύ τους. Στο σημείο ε-
κείνο παρατηρούνται υποθαλάσσια ηφαίστεια 
που δρουν σαν «εργοστάσια» δημιουργίας ω-
κεανού. Ένα κομμάτι αυτού το ωκεανού που εί-
χε δημιουργηθεί είναι και το Τρόοδος.       

Μετά από εκατομμύρια χρόνια, τα κομμάτια έ-
παψαν να απομακρύνονται και αντί αυτού πλη-
σίαζαν το ένα το άλλο. Στην περιοχή της Με-
σογείου τα κομμάτια της Αφρικής βυθίζονται 
κάτω από τα κομμάτια της Ευρώπης. Όταν άρ-
χισε η σύγκλιση τους, το κομμάτι του Τροόδους 
ξεκόλλησε και «σφηνώθηκε» μεταξύ των δύο 
με αποτέλεσμα το Τροόδος να ανυψώνεται με 
τη βύθιση της Αφρικής, σπρώχνοντας το προς 
τα πάνω. Κομμάτια των ηπείρων αυτών βρίσκο-
νται στο νησί και αποκαλυφθήκαν με την ανύ-
ψωση του Τροόδους. Το κομμάτι της Αφρικής 
εμφανίζεται στην επαρχεία της Πάφου ενώ το 
Ευρωπαϊκό κομμάτι είναι η οροσειρά της Κερύ-
νειας. 

Τελικά, ο χώρος γύρω από το Τρόοδος και μετα-
ξύ της Κερύνειας και Πάφου ήταν θάλασσα και 
με την ανύψωση του Τροόδους γινόταν όλο και 
πιο ρηχή με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν οι 
«ανοικτόχρωμες» πέτρες, τις οποίες κάποιες α-
πό αυτές βρίσκουμε μέχρι και σήμερα.  Και η 
ιστορία μας κάπου εδώ συνεχίζεται στο Γεω-
πάρκο Τροόδους και συγκεκριμένα στο Κέντρο 
Ενημέρωσης Γεωπάρκου Τροόδους...

Συνέντευξη 
στην Έλενα Τσαγγαρίδη, 
Φωτογραφίες: 
Νικόλας Γρηγορίου

Το μεταλλείο αμιάντου αποτε-
λεί μέχρι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα μεταλ-
λεία της Κύπρου και αποτελούσε για τον τότε και-
ρό πηγή εισοδήματος για πολλές οικογένειες, όχι 
μόνο της περιοχής Τροόδους αλλα της Κύπρου ο-
λόκληρης. Υπάρχουν πολλές ιστορίες που ακού-
με κατακαιρούς για αυτό το χώρο που στιγμά-
τισε το Τρόοδος, τόσο γεωλογικά όσο όμως και 
κοινωνικά. Ήταν τελικά ευλογία ή κατάρα για τον 
κόσμο που εργαζόνταν τότε στα χώματα αυτά; 
Αυτό προσπαθήσαμε να μάθουμε μέσα από τη 
συνάντηση μας με τον κοινοτάρχη του νέου χω-
ριού του Αμιάντου κύριο Κρίτωνα και τον κ. Στέ-
λιο Παρμαξή.

Πώς ξεκίνησε το μεταλλείο και πως δημιουργή-
θηκε το νέο χωρίο του Αμιάντου;
Οι πρώτοι κάτοικοι του Αμιάντου ήρθαν στο χω-
ριό το 1916, ενώ το 1923 ονομάστηκε το χωριό α-
πό τους κατοίκους ως ‘το χωριό του Χατζηκτωρή’. 
Ήταν ο πρώτος κάτοικος που ήρθε στον Αμίαντο. 
Διορίστηκε κοινοτάρχης από το 1923-24. Το 1924-
1961 διορίστηκε άλλος κοινοτάρχης στον κάτω Α-
μίαντο, ο Χρίστος Κυριακίδης, ο οποίος ήτανε και 
παππούς μου, ενώ, το 1979 έγιναν οι πρώτες κοι-
νοτικές εκλογές. Το 1930 περίπου δημιουργήθη-
κε λόγω του κόσμου που ερχόταν από μακριά για 
να δουλέψει στον Αμίαντο και το πρώτο δημοτικό 
σχολείο. Ο κοινοτάρχης του Κάτω Αμιάντου είχε 
τις υποχρεώσεις και του Πάνω Αμιάντου-μεταλ-
λείου. Μετέπειτα, επειδή δεν μπορούσε ο κοινο-
τάρχης να πηγαινοέρχεται και στο χωρίο και στο 
μεταλλείο, διορίστηκε άλλος κοινοτάρχης στο με-
ταλλείο για να εξυπηρετεί τους υπαλλήλους. Σιγά 
σιγά δημιουργήθηκε η σημερινή κοινότητα Αμιά-
ντου λόγω του μεταλλείου, το οποίο δεν μετρά 
ακόμα 100 χρόνια ύπαρξης.  Το 1924 μετονομά-
στηκε το χωριό από ‘του Χατζηκτωρή’ σε Αμίαντο 
λόγω του αμιάντου. Τότε υπήρχε χρονιά που εί-
χε μέχρι 10 000 κατοίκους και ήταν όπως τη ση-
μερινή Λεμεσό. Μπορεί μάλιστα να μην έβρισκες 
στη Λεμεσό ότι έβρισκες στον Αμίαντο. Υπήρχαν 
καφενεία, σκαρπάριες, χρυσοχόοι, κινηματογρά-
φος και πάρα πολλά άλλα. Στο νοσοκομείο τότε 
του Αμιάντου έκαναν εγχειρήσεις, και είχε περί-
που γύρω στις 40 κλίνες, με κατάλληλο χειρουρ-
γείο και εξοπλισμό που δεν είχε κανένα άλλο νο-
σοκομείο της Κύπρου. Ήταν όλα στην εντέλεια. 
Από το 1955 και μετά άρχισαν να φτάνουν στο 
μεταλλείο διάφορα μηχανήματα, ενώ μέχρι εκεί-
νη την περίοδο οι εργάτες δούλευαν με τα φτυά-
ρια. Αργότερα, όταν μηχανοποιήθηκε η εταιρεία, 
οι υπάλληλοι από 5 000-10 000 μειωθήκαν στους 
300 υπαλλήλους διότι τα μηχανήματα αντικατέ-
στησαν τη δουλειά που γινόταν από τους εργά-
τες, μέχρι και τη μέρα που έκλεισε το μεταλλείο.

Οι εργάτες ήταν κάτοικοι της περιοχής ή έρχο-
νταν και από άλλες περιοχές;
Έρχονταν απ’ όλη την Κύπρο, από το Ριζοκάρπα-
σο ακόμα και από την Πάφο…

Τα σπίτι κτίστηκαν από τους ίδιους τους εργά-
τες-κατοίκους του Αμιάντου;
Όχι, τα σπίτια κτίζονταν από την εταιρεία και δί-
νονταν στους διευθυντές, ενώ για τους εργάτες 
έφτιαχναν πρόχειρες παράγκες που υπήρχαν ε-
κεί που βρίσκεται η τοποθεσία ‘χρυσόβρυση’ 
στα αριστερά. Την τοποθεσία μάλιστα με τις πα-
ράγκες την είχαν ονομάσει ‘Νεάπολη’. Ο κόσμος 
ήταν φτωχός και ήταν πολύ δύσκολο τότε να 
πηγαινοέρχεται στα σπίτια του. Έρχονταν το κα-
λοκαίρι για να δουλέψουν και έφευγαν όταν στα-
ματούσαν οι δουλειές, ενώ η δουλειά εξαρτιόταν 
από τις καιρικές συνθήκες. Όταν έβρεχε σταμα-
τούσαν οι εργασίες. 

Τι γνωρίζετε για το σχολείο του Αμιάντου;
Το πρώτο σχολείο του μεταλλείου υπήρξε περίο-

δος που μπορεί να είχε και 50 μαθητές, ίσως και 
περισσότερους. Αργότερα, χτίστηκε και το δεύτε-
ρο σχολείο το οποίο σήμερα στεγάζει το Κέντρο 
Ενημέρωσης Επισκεπτών του Γεωπάρκου Τροό-
δους. Βλέποντας τα δωμάτια του κτιρίου μπορεί 
να υπολογιστεί και πόσους μαθητές είχε το σχο-
λείο τότε. Το μεταλλείο είχε μόνο δημοτικό σχο-
λείο, ενώ γυμνάσιο και λύκειο οι μαθητές πήγαι-
ναν στην Ευρύχου. 

Πότε έκλεισε το μεταλλείο και πότε το σχολείο 
του μεταλλείου;
Το μεταλλείο έκλεισε το 1988. Ενώ, το σχολείο έ-
κλεισε πολύ νωρίτερα όταν είχαν φύγει οι περισ-
σότεροι εργάτες. Όσοι μαθητές απέμειναν στην 
περιοχή του μεταλλείου πήγαιναν στο σχολείο 
της Ευρύχου με λεωφορείο. Κάποιοι που φοί-
τησαν στο σχολείο του μεταλλείου και σίγουρα 
θα γνωρίζουν αρκετές λεπτομέρειες ήταν ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας, η Ελένη Θεοχάρους και 
άλλοι πολλοί που είχαν φοιτήσει τότε στο δημο-
τικό του μεταλλείου.

Είναι αλήθεια ότι ο κόσμος που έμενε και εργα-
ζόταν στο μεταλλείο βίωνε και πολλές άσχημες 
καταστάσεις;
Υπήρχε τρομερή εκμετάλλευση του κόσμου. Υ-
πήρχε φτώχεια, μεροκάματο, αλλά εκμεταλλεύ-
ονταν επίσης τις γυναίκες και τους επιστάτες, οι 
οποίοι ήταν υπεύθυνοι για τους εργάτες. Τότε ή-
ταν το «ψωμί ψωμάκι». Για να έρθει ο εργάτης 
να δουλέψει από το Ριζοκάρπασο ή από την Πά-
φο σημαίνε ότι ο κόσμος τότε υπέφερε και είχε 
ανάγκη να στηρίξει την οικογένεια του, να μεγα-
λώσει τα παιδιά του. Αυτό το εκμεταλλεύοταν οι 
διευθύνοντες του μεταλλείου. Ο κόσμος δεν ζού-
σε στην πολυτέλεια αλλά στις παράγκες. Τα πε-
τρινα σπίτια που υπάρχουν ακόμα και σήμερα 
στο μεταλλείο, άνηκαν στους διευθυντές, στα με-
γάλα κεφάλια του μεταλλείου. Υπήρχε παράγκα 
που φιλοξενούσε δύο και τρείς οικογένειες και 

ήταν υποχρεωμένοι να ζούν κάτω από αυτές τις 
καταστάσεις εάν ήθελαν να δουλεύουν εκεί για 
να ζήσουν τις οικογένειες τους. Επίσης, το 1948 
έγινε απεργία από του εργάτες λόγω των συνθη-
κών εργασίας. δηλαδή εργάζονταν πολλές ώρες 
και δεν πληρώνονταν. Μετά την απεργία αυτή ό-
που έγιναν συλλήψεις και μεγάλος χαμός με α-
περγοσπάστες κλπ. η εταιρεία ταρακουνήθηκε. 
Ψήλωσαν οι μισθοί και ήταν κάπως καλύτερα τα 
πράγματα. Η εταιρεία που ανάλαβε το μεταλ-
λείο τότε το 1907 ήταν Δανέζικη, μέχρι που άλ-
λαξε το όνομα και δόθηκε στον Δεσπότη. 

Δουλέψατε κι εσείς στον Αμίαντο;
Δουλέψα ως μηχανοδηγός. Όταν έφυγε ο πολύς 
κόσμος και έμειναν περίπου 300 υπαλλήλοι εργα-
ζόμασταν κι εμείς στο μεταλλείο. Ήμουν 21 χρο-
νών όταν άρχισα να δουλεύω εκεί και έφυγα με-
τά από 6 χρόνια διότι δεν άντεξα άλλο. Μου ήταν 
πολύ δύσκολο το πρωί να εργάζομαι στα χωρά-
φια μου και στις 12 τα μεσάνυχτα να πηγαίνω για 
δουλειά στο μεταλλείο μέχρι τις 8 το πρωί. Το με-
ταλλείο δεν σταματούσε λεπτό τη λειτουργία του. 
Δούλευε συνεχώς για να παράγει αμίαντο. Δού-
λευε εικοσιτετράωρα με βάρδιες. Τη μια βδομά-
δα πηγαίναμε την μέρα δουλειά, την επόμενη α-
πό τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ και 
την επόμενη βδομάδα από τις 12 μέχρι τις 8 το 
πρωί. Το μηχάνημα για να μεταφερθεί στο γκαραζ 
έπρεπε να ήταν σπασμένο διαφορετικά δουλευε 
ασταμάτητα. 

Ποία ήταν ακριβώς η δουλειά σας;
Άλλοι έσπρωχναν με τα μηχανήματα το χώμα 
προς τα κάτω. Άλλοι φόρτωναν τον αμίαντο για 
να πάει προς επεξεργασία. Άλλοι ασχολούνταν με 
τους μύλους και ότι άλλο υπήρχε... Όποιος ανέ-
βαινε στο μηχάνημα δεν κατέβαινε κάτω αν δεν 
τελείωνε η βάρδια του. Το πόδι σου έπρεπε να εί-
ναι συνέχεια 8 ώρες πάνω στην μηχανή. Δεν άντε-
ξα περισσότερο από 6 χρόνια και έφυγα.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΓΕωΠΑρΚΟ ΟΥΝΕΣΚΟ ΤρΟΟΔΟΥΣΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΓΕωΠΑρΚΟ ΟΥΝΕΣΚΟ ΤρΟΟΔΟΥΣ

«Ταξίδι από το κέντρο 
της γης» διάρκειας 92 
εκκατομυρίων ετών!

Μεταλλείο Αμιάντου.
Ευλογία ή κατάρα του παρελθόντος;

Γράφει ο Χάρης Νικολάου,
Φωτογραφίες: Χάρης Νικολάου

Οι νυχτερίδες ανήκουν στα θη-
λαστικά και όχι στα πουλιά, όπως 
λανθασμένα πολλοί νομίζουν. Πιο 

συγκεκριμένα, ανήκουν στην τάξη των Χειρόπτερων 
η οποία χωρίζεται σε 2 υποτάξεις:
•Μικροχειρόπτερα που περιλαμβάνει το 70% των 
νυχτερίδων, και 
•Μεγαχειρόπτερα στα οποία ανήκουν το υπόλοιπο 
30%. 
Παγκόσμια, υπάρχουν γύρω στα 1000 είδη νυχτερί-
δων, οι οποίες αποτελούν το 1/4 περίπου του συνο-
λικού αριθμού των ειδών των θηλαστικών. Είναι τα 
μοναδικά θηλαστικά στο κόσμο που έχουν την ικα-
νότητα να πετούν.

Περιγραφή
Η γενική εμφάνιση των περισσοτέρων ειδών θυμί-
ζει ποντικό, ενώ πολλά μεγαλόσωμα είδη μοιάζουν 
με αλεπού. Οι νυχτερίδες παρόλο που πετούν όπως 
στα πουλιά, ξεχωρίζουν από αυτά, αφού γεννούν νε-
ογνά (και όχι αυγά) τα οποία και θηλάζουν. Επίσης, 
το δέρμα τους καλύπτεται από τρίχωμα και αντί φτε-
ρούγες έχουν πτέρυγες με δερμάτινη μεμβράνη. Έ-
χουν καλή όραση αλλά η πιο αναπτυγμένη αίσθηση 
τους είναι η ακοή. Χαρακτηριστικό τους γνώρισμα 
είναι επίσης ότι μπορούν να προσανατολίζονται στο 
σκοτάδι, καλύτερα από κάθε άλλο νυχτόβιο οργα-
νισμό. Εκπέμποντας υπερήχους προς διάφορες κα-
τευθύνσεις και αντικείμενα (σε συχνότητες που δεν 
γίνονται αισθητές από τον άνθρωπο), και λαμβάνο-
ντας πίσω την αντίχοιση καταφέρνουν να προσανα-
τολίζονται, να εντοπίζουν τη λεία τους, να αποφεύ-
γουν οποιαδήποτε εμπόδια και να επιστρέφουν στο 
χώρο όπου κουρνιάζουν. Το φαινόμενο αυτό της α-
ντήχησης λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που λειτουρ-
γούν τα ραντάρ. 

Βιολογία
Οι νυχτερίδες διαβιούν σχεδόν σε όλους τους τύ-
πους βιοτόπων εκτός από τις πολικές και τις ερημι-
κές ζώνες όπου επικρατούν ακραίες κλιματικές συν-
θήκες. Γενικά, προτιμούν μικτά και πλατύφυλλα 
δάση, όπου υπάρχουν γέρικα δέντρα με κουφάλες, 
περιοχές με νερό όπως ποτάμια, λίμνες, βάλτους, λι-
βάδια και αγροτικές περιοχές καθώς και κατοικημέ-
νες περιοχές. 
Βρίσκουν καταφύγιο και φωλιάζουν σε σπηλιές, 
κουφάλες δέντρων και σε παλιά κτίρια. Δε χρησι-
μοποιούν απαραίτητα το ίδιο καταφύγιο καθ’όλη τη 
διάρκεια του χρόνου ενώ ορισμένα είδη είναι με-
ταναστευτικά. Είναι νυκτόβια ζώα αφού δραστη-
ριοποιούνται μόνο τη νύχτα, ενώ την ημέρα τα πε-
ρισσότερα είδη ξεκουράζονται στα καταφύγια τους 
κρεμμασμένα ανάποδα με το κεφάλι προς τα κάτω. 
Η χρονική διάρκεια ζωής σε ορισμένα είδη μπορεί 
να φτάσει τα τριάντα χρόνια.

Τα περισσότερα είδη νυχτερίδων, περίπου το 70% 
ανήκουν στα Μικροχειρόπτερα και είναι εντομοφά-
γα. Άλλα είδη, κυρίως τα Μεγαχειρόπτερα, τρέφο-
νται με φρούτα, νέκταρ και γύρη. Μόνο το 1% των 
ειδών τρέφονται με μικρά σπονδυλωτά όπως τρω-
κτικά, πουλιά, σαύρες, βάτραχους, ψάρια ακόμη και 
άλλες μικρότερες νυχτερίδες. Η εντύπωση που έχει 
ο περισσότερος κόσμος ότι οι νυχτερίδες τρέφονται 
με αίμα άλλων ζώων είναι εσφαλμένη αφού μόνο 3 
είδη από τα 1000 σε όλο τον κόσμο τρέφονται με αί-
μα που απομυζούν από πτηνά ή θηλαστικά. Και τα 3 
αυτά είδη δεν ενοχλούν τον άνθρωπο και ζουν στην 
κεντρική και νότια Αμερική.

Η αναπαραγωγική περίοδος των νυχτερίδων αρχίζει 
το δεύτερο έτος της ζωής τους. Ζευγαρώνουν μετα-
ξύ φθινοπώρου και χειμώνα αλλά η κυοφορία αρχί-
ζει την άνοιξη. Γεννούν ένα τυφλό και γυμνό μικρό 
συνήθως κατά την περίοδο Ιουνίου - Ιουλίου το ο-
ποίο μεγαλώνουν στα καταφύγια τους. Το μικρό θη-
λάζει για 8 εβδομάδες περίπου ανάλογα με το είδος, 
ενώ σε ηλικία 3 εβδομάδων περίπου αρχίζει να πε-
τά. Όταν οι νυχτερίδες χρειαστεί να αλλάξουν κατα-
φύγιο τα μικρά μεταφέρονται προσκολλημένα στο 
κάτω μέρος των θηλυκών.

Κατάσταση στη Κύπρο-Κίνδυνοι 
Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί στη Κύπρο 19 εί-
δη νυχτερίδων (Πίνακας 1). Σίγουρα όλα τα είδη που 
βρίσκονται σήμερα στο νησί ήρθαν με φυσικό τρό-
πο, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα είδη θηλαστικών 
που έχουν εισαχθεί από τον άνθρωπο.
Οι νυχτερίδες στη Κύπρο όπως και στις υπόλοιπες 
χώρες κινδυνεύουν κυρίως από την ανθρώπινη δια-

τάραξη. Τα πλείστα είδη νυχτερίδων συγκαταλέγο-
νται στα πιο απειλούμενα θηλαστικά παγκοσμίως. 
Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν εί-
ναι:
•η καταστροφή των χώρων αναπαραγωγής 
• η καταστροφή των θέσεων τροφοληψίας όπως τα 
δάση και οι βάλτοι καθώς και γενικά η έλλειψη τρο-
φής
• η αλόγιστη χρήση αγροχημικών παρασκευασμά-
των από τον άνθρωπο.

Η μείωση του πληθυσμού των εντομοφάγων νυχτε-
ρίδων έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των κουνου-
πιών και άλλων επιβλαβών εντόμων με αποτέλεσμα 
ο άνθρωπος να καταφεύγει στη χρήση χημικών ε-
ντομοκτόνων με αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλ-
λον. 
Οι κυριότεροι φυσικοί εχθροί των νυχτερίδων είναι 
ορισμένα αρπακτικά πτηνά όπως κουκουβάγιες και 
γεράκια, ορισμένα είδη φιδιών και οι γάτες. 

Οι νυχτερίδες αν και είναι είδη που πέφτουν σε χει-
μέρια νάρκη, στην Κύπρο το φαινόμενο αυτό παρα-
τηρείται κυρίως σε ψηλά υψόμετρα όπου οι θερμο-
κρασίες είναι πιο χαμηλές. Στις υπόλοιπες περιοχές 
αρκετά είδη φαίνεται να δραστηριοποιούνται κατά 
τη διάρκεια ολόκληρου του χρόνου λόγω του ήπιου 
κλίματος και της διαθεσιμότητας τροφής. 
Καταφύγια νυχτερίδων στη Κύπρο συναντούμε σε 
σπηλιές, σχισμές βράχων, γαλαρίες παλαιών λατο-
μείων, κουφάλες δέντρων, στέγες εγκαταλελειμ-
μένων ή και κατοικημένων σπιτιών αλλά και οπου-
δήποτε αλλού υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για 
κούρνιασμα όπως απουσία φωτός, ασφάλεια και 
θερμομόνωση. 
Όλες οι νυχτερίδες είναι προστατευμένες από την 
Κυπριακή νομοθεσία (Ο περί προστασίας και δια-
τήρηση της φύσης και της άγριας ζωής νόμος του 
2003), όσο και από διεθνείς συμβάσεις. Επίσης ό-
λα τα είδη νυχτερίδας προστατεύονται σε ευρωπα-
ϊκό επίπεδο από την Οδηγία των Οικοτόπων 92/43/
ΕΟΚ. Εννοείται ότι κάτω από αυτά τα νομικά πλαί-
σια προστασίας οποιαδήποτε καταπολέμηση ή δια-
τάραξη οποιουδήποτε είδους νυχτερίδας είναι πα-
ράνομη και τιμωρείται με βαρύ χρηματικό πρόστιμο 
ή και φυλάκιση.

Από τα 19 είδη νυχτερίδας που συναντούμε στη Κύ-
προ τα 18 ανήκουν στα μικροχειρόπτερα και τρέφο-
νται αποκλειστικά με έντομα, ενώ μόνο ένα ανήκει 
στα μεγαχειρόπτερα και τρέφεται κυρίως με φρού-
τα και είναι ο νυχτοπάππαρος ή νυχτοκόρακας και 
αποτελεί το μεγαλύτερο σε μέγεθος είδος νυχτερί-
δας που υπάρχει στον τόπο μας. Η Κύπρος αποτελεί 
τη μοναδική Ευρωπαϊκή χώρα που φιλοξενεί πλη-
θυσμούς του είδους αυτού και γι’αυτό κατατάσσε-
ται στα πιο σημαντικά είδη της κυπριακής και κατ΄ 
επέκταση της ευρωπαϊκής πανίδας. Επειδή είναι 
φρουτοφάγο είδος, καταπολεμείται άγρια τόσο σε 
άλλες χώρες όσο και στην Κύπρο γιατί θεωρείται ε-
πιβλαβές για τις καλλιέργειες, με αποτέλεσμα τα τε-
λευταία 20 χρόνια σε συνδυασμό και με την κατα-
στροφή των βιοτόπων του να παρουσιάζει σοβαρή 
μείωση στον πληθυσμό του. Ο νυχτοπάππαρος ε-
πίσης θεωρήθηκε και από το κράτος ως επιβλαβές 
ζώο από τις αρχές του 20ου αιώνα. Το 1927 άρχισε 
εκστρατεία καταπολέμησης του με διάφορες μεθό-
δους όπως η δηλητηρίαση τους μέσα στις σπηλιές, 
ο πυροβολισμός τους και η αγορά νεκρών ζώων α-
πό το κράτος. Η εκστρατεία αυτή τερματίστηκε ε-
πίσημα το 1983. Η δηλητηρίαση μέσα στις σπηλιές 
είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο την θανάτωση των νυ-
χτερίδων αλλά την καταστροφή ολόκληρου του οι-
κοσυστήματος των σπηλιών. Ο πυροβολισμός των 
νυχτοπάππαρων γινόταν από μη ειδικευμένα στην 
αναγνώριση των ειδών άτομα, με αποτέλεσμα την 
εξολόθρευση και άλλων ειδών νυχτερίδας. Στην ου-
σία το είδος αυτό με την κατανάλωση μόνο ώριμων 
και υπερώριμων φρούτων, τα οποία τις περισσότε-
ρες φορές είναι ακατάλληλα για την αγορά, συμβάλ-
λει στη μείωση της εξάπλωσης επικίνδυνων για την 
γεωργία εντόμων, όπως η Μεσογειακή μύγα κ.α. 
Φωλιάζει σε μεγάλες σπηλιές, τρύπες βράχων και 
παλιές γαλαρίες μεταλλείων.

Ωφελιμότητα
Οι νυχτερίδες έχουν εσφαλμένα παρεξηγηθεί και 
καταπολεμηθεί από τον άνθρωπο αφού από τα πο-
λύ παλιά χρόνια τις συνέδεσε με δεισιδαιμονίες και 
κακούς οιωνούς. Ίσως η αντίληψη αυτή να οφείλε-
ται στην παράξενη μορφή τους, στο ότι δραστηρι-
οποιούνται τη νύχτα και στο ότι πολλά είδη ζουν 
σε σπήλαια. Στην πραγματικότητα οι νυχτερίδες δε 
βλάπτουν καθόλου τον άνθρωπο αλλά αντίθετα εί-
ναι πολύ ωφέλιμα ζώα που θα πρέπει να προστα-

τευτούν αφού οι πληθυ-
σμοί τους παρουσιάζουν 
μείωση σε παγκόσμια κλί-
μακα.
 
Οι νυχτερίδες συμβάλλουν 
στη βιολογική απαλλαγή 
των γεωργικών καλλιεργει-
ών και των δασών από τα 
επιβλαβή έντομα με τα ο-
ποία τρέφονται αλλά και 
με την κατανάλωση υπε-
ρώριμων φρούτων. Έτσι α-
ποφεύγεται η καταπολέμη-
ση των εντόμων με χημικά 
εντομοκτόνα που ως γνω-
στό επιδρούν αρνητικά στο 
περιβάλλον. Επίσης, τα πε-
ριττώματα τους μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν ως λί-
πασμα αφού είναι μία α-
βλαβής σκόνη από υπο-
λείμματα εντόμων. Τέλος, 
οι νυχτερίδες βοηθούν και 
στη γονιμοποίηση των φυ-
τών με την μεταφορά γύ-
ρης. 

Μέτρα 
προστασίας
Τα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν για την προστα-
σία των νυχτερίδων είναι:

1. Η διατήρηση των βιο-
τόπων τους και κυρίως των 
χώρων φωλιάσματος τους.

2. Να μην σφραγίζονται 
οι σπηλιές, αλλά αντί αυ-
τού μπορεί να κλείνει η εί-
σοδος τους με ένα κάγκελο 
ώστε να υπάρχει πρόσβαση 
για τις νυχτερίδες. 

3. Έλεγχος της υλοτόμησης 
γέρικων δέντρων με κουφά-
λες. 

4. Τοποθέτηση τεχνητών 
καταφυγίων (ειδικά ξύλινα 
κιβώτια) σε ύψος περίπου 4 
μέτρων από το έδαφος. 

5.  Έλεγχος στη χρήση αγρο-
χημικών ουσιών. 

6. Λήψη πρόνοιας όσον α-
φορά ανθρώπινες κατασκευ-
ές όπως αποθήκες, σπίτια 
και άλλα κτίρια που χρησι-
μοποιούνται από τις νυχτε-
ρίδες ώστε να μην εμποδίζε-
ται η πρόσβαση τους . 

Είναι χρέος μας να προστα-
τεύσουμε τα σπάνια και α-
πειλούμενα αυτά πλάσματα 
που τόσο έχουν παρεξηγη-
θεί από τον άνθρωπο, για 
το καλό της βιοποικιλότητας 
αλλά και της προστασίας της 
φυσικής μας κληρονομιάς. 
Αυτά τα είδη που έχουν κα-
ταφέρει να επιβιώσουν και 
να εξελιχθούν μέσα στο πέ-
ρασμα χιλιετηρίδων, κινδυ-
νεύουν μόνο από ανθρώπι-
νες δραστηριότητες. Είναι 
χρέος μας να πάρουμε όλα 
τα αναγκαία μέτρα που θα 
διασφαλίσουν όχι μόνο την 
ύπαρξή τους αλλά και την 
ενίσχυση των πληθυσμών 
τους, αφού έχουμε ανάγκη να διαβιούμε σε υγιή και 
ακέραια οικοσυστήματα όπου ο κάθε οργανισμός 
ζει και δραστηριοποιείται στο δικό του χώρο και έχει 
το δικό του σημαντικό ρόλο.

Πινακας 1:Νυχτερίδες που έχουν καταγραφεί στη 
Κύπρο

A/A Επιστημονικό όνομα
1 Rousettus aegyptiacus
2 Myotis emarginatus
3 Myotis blythii
4 Myotis nattereri
5 Eptesicus serotinus

6 Rhinolophus ferrumequinum
7 Rhinolophus hipposideros
8 Rhinolophus blasii
9 Nyctalus leisleri
10 Nyctalus lasiopterus
11 Plecotus kolombatovici
12 Pipistrellus pipistrellus
13 Pipistrellus kuhli
14 Pipistrellus pygmaeus cyprius
15 Hipsugo savvii
16 Miniopterus schreibersi
17 Tadarida teniotis
18 Rhinolophus euryale
19 Eptesicus anatolicus

Νυχτερίδες. 
Ένας άγνωστος κόσμος.

8 Trooding Mountain Spirit Trooding Mountain Spirit  9



Γράφει η 
Μαρία Σωκράτους, 
Φωτογραφίες: Κέντρο 
Νεότητος Πελενδριού

Το Σαββατοκύριακο 12 
και 13 Νοεμβρίου, επι-

σκεφθήκαμε το Πελένδρι για το ετή-
σιο Φεστιβάλ Ζιβανίας, που οργάνω-
σε η κοινότητα για  7η συνεχή χρονιά 
και που κάθε χρόνο υπόσχεται ό-
λο και περισσότερη διασκέδαση κα-
ταναλώνοντας το κυπριακό νερό της 
ζωής, το παραδοσιακό απόσταγμα 
της Πιτσιλιάς. 

Η διασκέδαση ξεκίνησε από το Σάβ-
βατο με καζάνια  που έκαναν από-
σταξη. Όλοι όσοι επισκεφθήκαμε το 
χωριό εκείνη τη μέρα είχαμε την ευ-
καιρία να δούμε πώς γίνεται η από-
σταξη με την συνοδεία μουσικής ενώ 
ακολούθως όλοι με πολύ κέφι,  λάβα-
με μέρος στον χορό και το φαγοπό-
τι δίνοντας έτσι μια μικρή γεύση του 
τι θα ακολουθούσε την επόμενη μέ-
ρα!!! Και δεν είχαμε άδικο!! 
Την Κυριακή ο κόσμος άρχισε να μα-
ζεύεται από νωρίς – ζευγάρια, οικο-
γένειες, πολλοί με λεωφορείο, ακόμα 
και τουρίστες που ήρθαν να γνωρί-
σουν την παράδοση -  με αποτέλεσμα 
να κατακλύσει το χώρο που διεξαγό-
ταν το Φεστιβάλ, που τα τελευταία 
χρόνια χάρη στην στήριξη των επι-
σκεπτών συνεχώς μεγαλώνει και α-

ναβαθμίζεται.  

Και αφού όλοι έρχονται για την Ζι-
βανία, δεν θα μπορούσε κάποιος να 
φύγει χωρίς να κεραστεί Ζιβανία και 
παλούζε και να δοκιμάσει τα παρα-
δοσιακά προϊόντα που διατίθεντο 
προς πώληση στο Φεστιβάλ, οι μυ-
ρωδιές των οποίων κατέκλυζαν των 
χώρο! Αλήθεια, ποιος θα άντεχε να 
μην «τσιμπήσει» ένα χωριάτικο κρα-
σάτο λουκάνικο που ψήνεται μπρο-
στά στα μάτια του ή να αντισταθεί 
στο ζεστό παραδοσιακό ψωμί με το 
προζύμι. Εμείς πάντως δεν αντιστα-
θήκαμε!!  Και αφού όλοι τσιμπήσα-
με από κάτι ξεκίνησαν οι χοροί και τα 
τραγούδια και η διασκέδαση έφθασε 
στο ζενίθ της!! Ξεκίνησαν κι οι διαγω-
νισμοί και δώσ’ του οι φωτογραφίες 
και τα τσιαττιστά!! 

Αλλά δεν μπορούσαμε να μείνου-
με μέχρι εδώ ξέροντας ότι η όμορ-
φη αυτή κοινότητα είχε και άλλα να 
μας αποκαλύψει. Μάθαμε για την ι-
στορία της και τις πολλές εκδοχές για 
το όνομά της, περπατήσαμε στα πε-
τρόκτιστα δρομάκια της και καταλή-
ξαμε στην εκκλησία του Τιμίου Σταυ-
ρού και της Παναγίας της Καθολικής 
στις οποίες μας έγινε ξενάγηση και 
νιώσαμε πραγματικά δέος βλέπο-
ντας τα αριστουργήματα αυτά της 
πολιτιστικής κληρονομιάς που έχου-
με στον τόπο μας και όχι μόνο δεν έ-

τυχε να τα ξαναδούμε αλλά κάποιοι 
από εμάς αγνοούσαμε και την ύπαρ-
ξή τους.  
Επιστρέψαμε στον χώρο του Φεστι-
βάλ ακριβώς πάνω στην ώρα για το 
θεατρικό μονόπρακτο για την Ζιβα-
νία!! Γελάσαμε με την ψυχή μας και 
πριν φύγουμε έπρεπε να απολαύ-
σουμε και κάτι γλυκό…Προβλημα-
τιστήκαμε αλλά τελικά πήραμε λίγο 
από όλα…και καττημέρια και λου-
κουμάδες και πόμπες!! Ξέρετε…για 
να μας κρατήσουν στον δρόμο της ε-
πιστροφής… 
Και καθώς επιστρέφαμε στο σπίτι και 
σκεφτόμασταν την δύσκολη εβδομά-
δα της ρουτίνας που ακολουθούσε 
δεν μπορούσαμε να βγάλουμε από 
το μυαλό μας τα τελευταία λόγια του 
Θεατρικού…

...αλλά εσείς μεν 
μαραζώνετε
Απλά πιείτε 
ΖΙΒΑΝΑ!!!

Στη υγειά σας!!!

Θα τα πούμε ξανά του χρόνου στην 
όμορφη κοινότητα Πελενδρίου με Ζι-
βανία!! 

Γράφει 
ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, 
Φωτογραφίες: 
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Ζούμε σ’ έναν τόπο μοναδικό, 
προικισμένο από τη φύση, δουλεμένο απ’ το μό-
χθο των ανθρώπων εδώ και αιώνες. Ένα τοπίο 
που σου κόβει την ανάσα, μια φύση σκληρή και 
ταυτόχρονα γενναιόδωρη με τους ανθρώπους, 
μια φύση που μιλά πιο καθαρά από τους ανθρώ-
πους... κακοτράχαλα βουνά, γεμάτα πέτρες, το-
πίο άγριο και επιβλητικό. Αν ακολουθήσεις, εκ-
στασιασμένος, τη μαγεία που κρύβει μέσα του, 
ανακαλύπτεις τον Πολύστυπο, ένα από τα πιο μι-
κρά αλλά συνάμα πιο όμορφα χωριά της επαρχί-
ας Λευκωσίας με τις πανέμορφες παραδοσιακές 
γειτονιές του και το ξακουστό φυντουκοδάσος.

Η ονομασία Πολύστυπος, είναι σύνθετη και υ-
ποδηλώνει τοποθεσία με πολλές στύπες, δη-
λαδή φυτά του αμπελιού. Συνεπώς Πολύστυ-
πος σημαίνει, τοποθεσία με πολλά αμπέλια. Στο 
παρελθόν η περιοχή του χωριού, ήταν κατάφυ-
τη από αμπέλια, τα οποία λιγόστεψαν σημαντι-
κά κατά τον 18ο αιώνα (περίοδος Τουρκοκρατί-
ας), γιατί τα περισσότερα εγκαταλείφθηκαν ως 
ασύμφορα, όταν επιβλήθηκε ειδική φορολογία 
στην παραγωγή του κρασιού.

Ο Πολύστυπος είναι ένα από τα πέντε ψηλότε-

ρα χωριά της Κύπρου και ένα από τα πιο όμορ-
φα χωριά της Πιτσιλιάς. Είναι κτισμένος σε υψό-
μετρο 1150 μέτρων και διαθέτει πολλές πηγές 
και άφθονα τρεχούμενα νερά. Γι’ αυτό και πο-
λύ συχνά κατά τους χειμερινούς μήνες, μπορείς 
να απολαύσεις τον εξαγνισμό Εν Λευκώ, μόλις οι 
πρώτες χιονονιφάδες υπερκαλύψουν τα πάντα… 
Η Κοινότητα χαρακτηρίζεται από έναν παραδο-
σιακό αρχιτεκτονικό χαρακτήρα με πολλά μικρά 
πετρόκτιστα σπιτάκια, με στέγες από κεραμίδια 
αλλά και από «δώμα» (πλιθόκτιστα).  Κατά μή-
κος του κεντρικού δρόμου δεσπόζουν οι υπέρο-
χες κληματαριές που προσφέρουν σκιά, πρασι-
νάδα και ευφροσύνη της ψυχής στον πεζοπόρο 
περιηγητή.

Στολίδι και καμάρι της Κοινότητας αποτελεί  το 
μοναδικό ξωκλήσι που έχει επιζήσει στον Πο-
λύστυπο, αυτό του Αποστόλου Ανδρέα. Χτίστη-
κε τον 12ο μ.Χ. αιώνα και βρίσκεται έξω από το 
χωριό, στα βόρεια της Κοινότητας, περίπου 300 
μέτρα από την έξοδο του χωριού. Φημίζεται για 
το καταπληκτικό και μοναδικό σε ομορφιά, ξυ-
λόγλυπτο τέμπλο του, καθώς και για την «Σταύ-
ρωση» του Ιησού Χριστού που χρονολογείται πε-
ρί το 1700 μ.Χ. Μια ισχυρή σεισμική δόνηση το 
1708 και η επιδημία ευλογιάς που ακολούθησε, 
αποδεκάτισαν τους μοναχούς και άρχισε η πα-
ρακμή του. Σήμερα λειτουργεί μόνο κάθε 30 Νο-
εμβρίου, όπου εορτάζεται πανηγυρικά η μνήμη 
του Αποστόλου Ανδρέα, Προστάτη του Πολυστύ-
που. Στην Κοινότητα υπάρχει επίσης και ο πανέ-
μορφος τοιχογραφημένος Ναός Αγίου Νικολάου, 
που αποτελεί και τον βασικό Ναό της Κοινότητας, 
που λειτουργεί κάθε Κυριακή και λοιπές Γιορτές.

Μια από τις ωραιότερες στιγμές επαφής με τη 
φύση, αποτελεί και η περιπλάνηση μέσα στο φυ-
ντουκοδάσος Πολυστύπου, που υπήρξε εδώ και 
πολύ καιρό, ένας δημοφιλής προορισμός πολ-
λών επισκεπτών. Το μονοπάτι αυτό είναι μήκους 
1300 μέτρων και χρειάζεται περίπου 45 λεπτά 
για να περιπατηθεί. Στο μονοπάτι μπορεί κανείς 
να παρατηρήσει και να απολαύσει ένα τεράστιο 
σύνολο από πολλά διαφορετικά φυτά και ση-
μεία Θέας με τις σχετικές πινακίδες, την μοναδι-

κή ορχιδέα Epipactis Microphylla (εν-
δημικό είδος), ξύλινα γεφυράκια που 
υπερκαλύπτουν μικρά ρυάκια, συ-
ναυλίες αηδονιών κατά τους θερι-
νούς μήνες και πολλές άλλες μικρές 
αλλά υπέροχες εκπλήξεις. 

Δεν μπορείτε να φύγετε από το χω-
ριό χωρίς να απολαύσετε το καφε-
δάκι σας ή νόστιμο φαγητό με θέα 
όλο το χωριό, στο Κοινοτικό Πάρκο 
«Λαούδα» (22652502), δίπλα από 
τα αγάλματα των Ηρώων του 55-59, 
Χρήστου Τσιάρτα και Ανδρέα Πανα-
γιώτου (στον δρόμο που οδηγεί στην 
γειτονική Άλωνα), καθώς και στο Οί-
κημα του Κέντρου Νεότητας Πολυ-
στύπου (99036224), που βρίσκεται 
ακριβώς στο Κέντρο της Κοινότητας 
με την τεράστια βεράντα, τις υπέρο-
χες ορτάνσιες και τις υπέργειες κρε-
μαστές κολοκύθες που κλέβουν την 
παράσταση. Και οι 2 αυτοί χώροι λει-
τουργούν τα Σαββατοκύριακα και κα-
θημερινώς τους μήνες Ιούλιο και Αύ-
γουστο.

Στο κέντρο του χωριού υπάρχει ένα 
αξιόλογο αγροτουριστικό κατάλυμα 
«Το σπίτι της Ευρυδίκης» (99557643) 
με δύο διαμερίσματα σε χαρακτήρα 
παλιού χωριάτικου αρχοντικού σπι-
τιού με όλα τα αναγκαία χρειώδη. Δι-
αθέτει ωραία μπαλκόνια και ωραία 
θέα. Ένα άλλο αξιόλογο τουριστικό 
κατάλυμα είναι ο ξενώνας «Δρύδες» 
(99659539) το οποίο βρίσκεται σε ένα γραφικό 
τοπίο μέσα σε ένα καταπράσινο δασύλλιο από 
πεύκα πάνω στο λόφο που στεφανώνει το χωριό. 
Αν είστε τυχεροί μπορείτε να προμηθευτείτε πε-
ντανόστιμα παραδοσιακά αλλαντικά από τον κύ-
ριο Ανδρέα Πολυδώρου, χωριάτικο κρασί και 
ζιβανία από πολλούς κατοίκους, φρεσκοφουρνι-
σμένο ψωμί από την κυρία Σόνια και πολλά άλλα 
παραδοσιακά καλούδια.

Η Κοινότητα παρουσιάζει πλούσια Πολιτιστική 
Δραστηριότητα με κορυφαίες στιγμές το Φεστι-
βάλ Φυντουκιού κατά το μήνα Αύγουστο και την 
Εκδήλωση «Μαδαρή Μάνα Γη» (Ένα σύγχρονο 
Πανηγύρι του Τρύγου) στο τέλος Οκτωβρίου.
Καλή περιπλάνηση!
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα: 
http://www.polystipos.org/
https://www.facebook.com/PolystyposCommunity/
https://www.facebook.com/PolystyposYouthCenter/

Γράφει η 
Φρύνη Παπαδοπούλου, 
Φωτογραφία: Φρύνη Παπαδοπού-
λου

Γεωγραφικά το χωριό Λαζανιά 
βρίσκεται μέσα στην Αγκαλιά των βουνών του 
Μαχαιρά, στην άλλη άκρη της οροσειράς του 
Τροόδους. «Όμορφη κόρη Λαζανιά, γειτόνισσα 
του Μασιαιρά του Άη Γιώρκη Μάνα». Υπέροχοι 
στίχοι του Λούη Περεντού που έγιναν τραγούδι 
από το Θέμη Θεμιστοκλέους, που το ερμηνεύ-
ει κιόλας. Ο Θέμης Θεμιστοκλέους είναι ένας 
μουσικός με ανεξήτιλη σφραγίδα στα μουσικά 
γίγνεσθαι του νησιού μας και όχι μόνο. Όμορ-
φη κόρη Λαζανιά. Ένα τραγούδι που ακούγεται 
τα τελευταία πέντε χρόνια, μέσα στα πλαίσια 
των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Σωματείου 
μας «ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥ-
ΗΣ ΛΑΖΑΝΙΑ» όπου Προεδρεύω.

Ο Λούης Περεντός ένας πραγματικά Συλλέ-
κτης Πολιτισμού είναι και ο Αντιπρόεδρος του 
Σωματείου μας. Από τα υπόλοιπα μέλη του Δ. 
Συμβουλίου τρεις έχουμε βαθειές ρίζες στο χω-
ριό και οι άλλοι το αγάπησαν και το λάτρεψαν  
από τότε που το πρωτογνώρισαν έτσι μοναχι-
κό ξεχασμένο όπως απειλείτο με αφανισμό. Α-
ποφασίζουμε λοιπόν να του δώσουμε μια νέα 
πνοή και να ευαισθητοποιήσουμε τους απόδη-
μους Λαζανιάδες με διάφορες εκδηλώσεις μας 
πάντοτε για το καλώς νοούμενο συμφέρον του 

χωριού και την προβολή του, πράγμα που πε-
τύχαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό με την Ίδρυση 
του Σωματείου μας.

Το χωριό Λαζανιά διαφυλάσσει πεισματικά, 
κάτω από ένα θεϊκό θάλεγα περίβλημα, μέσα 
σε μια άγονη εποχή δεκαετιών, με λιγοστούς 
κατοίκους, διαφυλάσσει επαναλαμβάνω θρη-
σκεία-ήθη-έθιμα-παράδοση. Όπως έμαθα α-
πό τον προπάππο μου ιερέα Παπάσαββα, το 
χωριό ΛΑΖΑΝΙΑ θεμελιώθηκε πάνω σε μια 
«φάρμα» βασικά των Λουζινιανών Σταυροφό-
ρων, και τ’ όνομά του είναι απλά παραφθορά 
της λέξης LUSIGNAN. Πάνω ψηλά σε μια βου-
νοπλαγιά την τότε μακρυνή εποχή υπήρχε έ-
να Περίπτερο-Ξενώνας θα λέγαμε σήμερα, ό-
που ερχόντουσαν οι Λουζινιανοί Σταυροφόροι 
να ξεκουραστούν, να κυνηγήσουν και να επι-
στρέψουν πάλι πίσω στα Ιεροσόλυμα για νέ-
ες Σταυροφορίες. Η «φάρμα» λοιπόν έπρε-
πε να υπάρχει κυρίως για να τους τροφοδοτεί 
με φαγητό τις μέρες της ξακούρασής τους. Οι 
χωρικές της «φάρμας» μόλις τους έβλεπαν να 
καταφθάνουν πάνω στα άλογά τους με τις α-
παστράπτουσες πανοπλίες τους, έλεγαν μετα-
ξύ τους με  μια μεγάλη δόση χαράς «Όϊ κόρη 
μου, ήρταν πάλαι οι Λεβέντες». Μια μεγάλη 
περιοχή πέραν από τη βουνοπλαγιά όπου το-
ποθετείται το Περίπτερο-Ξενώνας ονομάζεται 
μέχρι σήμερα Λεβένταινα. 

Το χωριό μας η Λαζανιά ήκμαζε κάποτε σαν α-
μπελοχώρι και πιστεύω πως τα μυστικά του 

καλού κρασιού, της κουμανταρίας, και πιθα-
νόν και της ζιβανίας τα διδάχθηκαν οι χωρικοί 
Λαζανιάδες από τους Φράγκους τους Λουζινια-
νούς, κι από γενιά σε γενιά έφτασαν τα μυστι-
κά αυτά μέχρι τις μέρες μας. Δυστυχώς όμως 
σήμερα ένας και μοναδικός συνεχίζει την πα-
ράδοση με δικό του κτήμα αμπελιών λίγο έξω 
από το χωριό, ενώ τ’ αμπέλια που κάποτε έ-
ζωναν τη Λαζανιά χάθηκαν, μαζί με τους ιδιο-
κτήτες τους. Κι έκτοτε έμεινε «με φρουρούς τα 
κυπαρίσια του τζι’ αφέντης η καμπάνα» (Από 
στίχους και πάλι του Λούη Περεντού).

Τα τελευταία πέντε χρόνια άρχισε να γίνεται 
ευρύτερα γνωστό το χωριό, τόσο μέσα στην 
Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, με τις διάφορες 
εκδηλώσεις του Σωματείου μας «ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΩ-
ΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΑΖΑΝΙΑ» με 
στόχο πάντοτε το καλώς νοούμενο συμφέρον 
του χωριού και την προβολή του. Σ’ αυτό βο-
ήθησε πολύ τόσο ο ΚΟΤ όσο και η Τεχνολογία 
μέσω της Ιστοσελίδας μας και του facebook. 
Το καλοκαίρι του 2013 μάς επισκέφθηκαν Πα-
νεπιστημιακοί μαζί με άλλους Εκδρομείς από 
την Ισπανία ειδικά για να γνωρίσουν από κο-
ντά αυτή τη μοναδικότητα που περιβάλλει το 
χωριό μέσα σε ήχο σιωπής, την Εκκλησία μας 
τον Άγ. Γεώργιο, και την κυρά Μαρία που τό-
τε ήταν η μόνη μόνιμη κάτοικος του χωριού ε-
πί 24ώρου βάσεως, ακοίμητος Φρουρός-Φύ-
λακας Άγγελος.

Οι Λαζανιάδες, όπως ονομάζει τους κατοίκους 
του χωριού Λαζανιά ο Λεόντιος Μαχαιράς στο 
χρονικό του, είναι Έλληνες Χριστιανοί Ορθόδο-
ξοι με μια μεγάλη γενιά Ιερέων. Ας σημειωθεί 
ότι η Ιερά Μονή της Παναγίας του Μαχαιρά 

που ατενίζει το χωριό εδώ και αιώνες έδωσε 
πολλούς μοναχούς, που κάποιοι ανέβηκαν ψη-
λά τα σκαλοπάτια της θρησκευτικής Ιεραρχί-
ας. Ανάμεσά τους ο αείμνηστος Μητροπολίτης 
Κιτίου Άνθιμος. Ο πιο παλιός Σύνδεσμος που 
λειτουργεί στο χωριό εδώ και δεκαετίες είναι 
ο Σύνδεσμος «ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΛΑΖΑ-
ΝΙΑ». Το Κοινοτικό Συμβούλιο Λαζανιά φέτος 
για πρώτη φορά κυκλοφορεί ημερολόγιο για 
το 2017 μαζί με τις ευχές του. Σημειώστε ότι 
το πρώτο ημερολόγιο που κυκλοφόρησε με α-
ποκλειστικά φωτογραφίες του χωριού από τον 
Πέτρο Πετρίδη, τον Νεοκλή Φιερό και εμένα ή-
ταν για το 2015.

Κάθε τέλος του χρόνου οι ίδιες πάντα ευχές 
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ – ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
– ΚΙ Ο,ΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ για το νέο χρόνο που μας 
περιμένει. Τώρα στο κατώφλι του 2017 προ-
σθέστε τις ευχές ολονών μας που με τη συμμε-
τοχή μας στα κοινά αγωνιζόμαστε συνέχεια για 
το καλώς νοούμενο συμφέρον του ξεχασμένου 
αυτού χωριού και την προβολή του. Καλά Χρι-
στούγεννα αγαπητοί αναγνώστες και χαμογε-
λάστε αισιόδοξα στο 2017.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥρΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΤρΟΟΔΟΣ

Πολύστυπε τρελαίνομαι!!!!
Επειδή όλοι οι προορισμοί δεν είναι οι ίδιοι...

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥρΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΤρΟΟΔΟΣ
Κεραστήκαμε Ζιβανία στο Φεστιβάλ Ζιβανίας στο Πελένδρι!!! 

Πηγή: Όμιλος Κοιλανιωτών

Σήμερα θα σας ξεναγήσουμε σ’ ένα γνήσια 
παραδοσιακό κρασοχώρι, όπου διατηρούνται 
ακόμα τα παλιά ήθη και έθιμα, οι αλλοτινοί 
τρόποι ζωής, οι πατροπαράδοτες εργασιές και 
εργαλεία. Το κάθε σπίτι του χωριού ήταν κι ένα 
μικρό οινοποιείο, και διέθετε όλα τα σκέυη και 
εργαλεία που βλέπετε στο Μουσείο. Το Κοιλά-
νι υπήρξε στις προηγούμενες δεκαετίες το Κε-
φαλοχώρι των Κρασοχωριών, η πρωτεύσουσα 
του «διαμερίσματος» Κοιλανίου. Υπήρξε διοι-
κητικό και εμπορικό κέντρο με Κτηματολόγιο, 
Ταχυδρομείο, Δικαστήριο, Έδρα Κυβερνητικού 
γιατρού, Αστυνομικό Σταθμό και άλλα. Διέθετε 
πολλά εμπορικά καταστήματα, αλευρομηχα-
νές, μικρές βιοτεχνίες πράγματα που προσέλ-
κυε κόσμο από τα γύρω χωριά και παρουσίαζε 
μία κίνηση και ζωντάνια.

Αξίζει ν’ αναφερθεί πως το Κοιλάνι είναι η πα-
τρίδα του Αρχιμανδρίτη Κυπριανού, του φωτι-
σμένου λόγιου ιερωμένου του 18ου αιώνα που 
έγραψε την Ιστορία της Κύπρου, καθώς και του 
Αρχιεπισκόπου Παϊσίου. Δείγματα της αγάπης 
τους για το χωριό φανερώνουν τα αφιερώματα 
τους (Επιτάφιος από τον Αρχιμανδρίτη Κυπρια-
νό και άμφια από τον Αρχιεπίσκοπο Παϊσιο) 
που σώζονται στον Ιερό Ναό του Μονογενή.

Η αστυφιλία άδειασε το χωριό όπως όλα τα 
χωριά της υπαίθρου μας. Το φαινόμενο αρχί-
ζει από τη δεκαετία του 50’ κυρίως και συνε-
χίζεται με γοργό ρυθμό μέχρι και σήμερα. Το 
χωριό εξακολουθεί να διατηρεί την παλιά αρ-
χιτεκτονική του, μια που σπάνια κτίζονται και-
νούργια σπίτια. Είναι ένα πυκνοκατοικημένο, 
με κολλητά το ένα στο άλλο σπίτια, στριμωγ-
μένα κυριολεκτικά, σ’ ολόκληρα τετράγωνα. 
Τα ακανόνιστα στενά ανηφορικά δρομάκια ο-
δηγούν στα πιο απόμακρα σημεία του χωριού 
σε μια δαιδαλώδη ρυμοτομία. Τοίχοι ψηλοί 
ορθώνονται και περιτριγυρίζουν τις αυλές. Κά-
θε σπιτικό είναι αποκλεισμένο από την εύκολη 
θέα. Τα ξωπόρτια του, άλλοτε καμαρωτά – α-

ψιδωτά, κι άλλοτε ορθογώνια στέκουν επιβλη-
τικά. Είναι φανερό πως το οικογενειακό άσυλο 
ήταν πρωταρχικής σημασίας και προστατεύο-
ταν ιδιαίτερα.

Το Αμπελουργικό Μουσείο, στο οποίο βρισκό-
μαστε είναι δείγμα παραδοσιακού Κοιλανιώτι-
κου σπιτιού. Κτισμένο με πέτρα και λάσπη από 
χώμα, σε χοντρούς τεράστιους τοίχους στεγα-
σμένο με δοκάρια και βαριά σκέπη, με δάπε-
δο και αυλη πλακόστρωτη, είναι τοποθετημέ-
νο να βλέπει κατά την ανατολή (κατανάτολα). 
Τα δωμάτια κτισμένα με σειρά χωρίς πολύπλο-
κη διαρρύθμιση φωτίζονται μόνο από την πόρ-
τα, και όχι από παράθυρα. Ας σημειωθεί ότι 
τα αυτά δωμάτια ανήκαν σε τρεις ιδιοκτήτες 
και αποτελούσαν τρεις ξεχωριστές κατοικίες. 
Στο ίδιο δωμάτιο που κοιμόντουσαν οι άνθρω-
ποι, υπήρχαν τα πιθάρια με τα προϊόντα τους 
και πολλές φορές ζούσαν εκεί και τα ζώα. Δείγ-
μα δύσκολων καιρών, φτώχιας και στέρησης. 
Στις τρεις αίθουσες του Μουσείου εκτίθενται 
αμπελοθργικά εργαλεία. Τα εργαλεία αυτά εί-
ναι αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης πρακτικής 
ανάγκης και μιας πείρας που το ανθρώπινο 
μυαλό κατάκτησε. Είναι δείγματα του λαϊκού 
πολιτισμού μας, της εφευρετικότητας των αν-
θρώπων της περιοχής και αποτελούν μέρος 
της πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Πολλά από 
αυτά χρησιμοποιύνται ακόμα και σήμερα. 

Στην 1η αίθουσα τα εργαλεία που εκτίθε-
νται χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία 
του σταφυλιού και την παρασκευή διαφόρων 
προιόντων. Στη 2η, εκτίθενται εργαλεία που 
έχουν σχέση με το φύτεμα και το μεγάλω-
μα του αμπελιού. Στη 3η αίθουσα υπάρχουν 
εργαλεία πουσχετίζονται με όλη τη διαδικα-
σία της παρασκευής του κρασιού που αποτε-
λούσε και το βασικό προϊόν του χωριού, α-
πό το οποίο οι κάτοικοι εξασφάλιζαν τα προς 
το ζειν. Έξω από την 3η αίθουσα βρίσκεται το 
καζάνι με το οποίο γινόταν η απόσταξη της ζι-
βανίας (ρακής).

Αμπελουργικό Μουσείο Κοιλανιού

Όμορφη μου Λαζανιά!!!
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Γράφει η Χρυστάλλα Παντελή, 
Φωτογραφία: Μάνος Μανώλη

Κι' αν κάποιος ρωτήσει: «Για-
τί να πρέπει να ταξιδέψω 1 ώρα 

για να γυμναστώ στη φύση του Τροόδους; Δεν 
μπορώ να πάω στο πάρκο της γειτονιάς μου 
(όσα έχουν απομείνει), για να γυμναστώ;» Εύ-
λογη απορία. Η απάντηση όμως δεν είναι μό-
νο ότι είναι πιο ευχάριστη η γυμναστική ή οι 
δραστηριότητες στη φύση, λόγω των δέντρων,  
της θέας και της πανίδας. Υπάρχουν πολλές βι-
ολογικές και φυσιολογικές διαφορές, ικανές 
να υποχρεώσουν ακόμα και τους καλύτερους 
αθλητές να θέλουν να προπονούνται στο βου-
νό. Ο λόγος είναι ένας, και πολύ σημαντικός. 
Υποξία.

Το κυριότερο χαρακτηριστικό του υψομέτρου 
είναι η μειωμένη βαρομετρική πίεση, σε σχέ-
ση με το επίπεδο της θάλασσας (760 mmHg). 
Η εκατοστιαία αναλογία όμως των αερίων 
που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα δεν μετα-
βάλλεται (οξυγόνο 20,93%), με αποτέλεσμα 

η μερική πίεση του οξυ-
γόνου (PO2) να είναι μει-
ωμένη, λόγω της χαμηλής 
βαρομετρικής πίεσης. Με 
απλά λόγια, ο αέρας στο 
βουνό είναι πιο αραιός, 
περιέχοντας λιγότερα μό-
ρια αερίων ανά m3. Συνε-
πώς, με κάθε εισπνοή λι-
γότερα μόρια οξυγόνου 
εισέρχονται στους πνεύ-
μονες μας. Το φαινόμενο 
αυτό της μειωμένης PO2, 
ή αλλιώς η μειωμένη πα-
ροχή οξυγόνου στο αίμα 
και τους ιστούς του σώμα-
τος, ονομάζεται υποξία και 
αφορά κυρίως το υψόμε-
τρο από 900μ. και πάνω. 
Με την άφιξη σε τέτοιες υ-
ποβαρικές συνθήκες, ο ορ-
γανισμός στην προσπάθεια του να διατηρήσει 
την ισορροπία, παρατηρούνται κάποιες αντι-
σταθμιστικές άμεσες αντιδράσεις, ενώ οι λει-
τουργικές προσαρμογές χρειάζονται περισσό-

τερες μέρες ή εβδομάδες. Πιο συγκεκριμένα, 
αυξάνεται ο Πνευμονικός Αερισμός και η Καρ-
διακή Συχνότητα (*σε υπομέγιστη επιβάρυν-
ση) που σημαίνει ότι ο οργανισμός εισπνέει 
περισσότερο αέρα, και η καρδιά χτυπά γρηγο-

ρότερα για να εισπνεύσει την 
ίδια ποσότητα οξυγόνου. Έπει-
τα, με την πάροδο του χρόνου 
επέρχεται αύξηση των ερυ-
θρών αιμορφαιρίων (υπεύθυ-
να για την μεταφορά του οξυ-
γόνου).

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι κά-
νοντας προπόνηση στο βουνό, 
αυξάνεται στο στρες που δέ-
χεται ο οργανισμός από την ε-
πιβάρυνση της προπόνησης, 
μεγεθύνοντας έτσι τις επιδρά-
σεις της προπόνησης (*αντο-
χής). Γι' αυτό το λόγο, απολαμ-
βάνοντας μια αθλητική βόλτα 
στο βουνό, είναι, όσο αφο-
ρά τα οφέλη στον οργανισμό, 
πολύ καλύτερο από την αθλη-
τική βόλτα στο πάρκο της γει-

τονιάς. Με άλλα λόγια, λειτουργεί ως ένα φυ-
σικό ντόπινγκ για τον οργανισμό, που μόνο 
θετικά αποτελέσματα μπορεί να αποδώσει. 

Γράφει ο Λοϊζος Κηλώνης, 
Φωτογραφίες: Τμήμα Δασών-Γε-
φύρι του Τζελεφού & Λοϊζος Κη-
λώνης

Πέσ’τε το... τύρβη της πόλης: 
Ρουτίνα, τροχοφόρο, ρύπαν-

ση κι ανιαρή πραγματικότητα! Ίσως, δυστυχώς 
και οι... γείτονες! Πολλοί γείτονες. Ήρθ’η ώρα 
για κείνον τον ήρεμο περίπατο στον μυρωμένο 
αέρα του Τροόδους (σημαίνει τρίοδος κατα Α. 
Παυλίδη). Δεν σηκώνει αναβολή! Πού; θα πεί-
τε... Μα στο σκιερό δάσος φυσικά... Κάτω από 
κάποιο όμορφο φιλαράκι, που οι σκιές του...
μιλούν! Κι αφού είναι ανεξερεύνητο τότε κα-
λύτερα. Αυτό σημαίνει πολλούς περίπατους! 
Κι αυτό γιατί κι η θεά Υγεία, εκεί πάει για να 
διατηρήσει την σιλουέττα της. Την βλέπετε, λι-
γνή, κι ευκίνητη η Ευεξία, δηλαδή, προσωπο-
ποιημένη!

Τα δέντρα του Τροόδους δεν είναι τυχαία. 
Ας αφήσουμε για τώρα, την τραχεία πεύκη, 
τους αόρατους και τις σχοινιές. Ένα αλλο δέ-
ντρο μας ενδιαφέρει, ορατό αλλα και αόρα-
το. Σε κάποιο υψόμετρο, σκορπισμένο σε κά-
ποια σημεία είναι ο Δρυς. Αυτό το πάλαι ποτέ 
ιερό δέντρο του Δία. Ενδιαφέρει τόσο εμάς ό-
σο και άλλους που έρχονται, μαγνητισμένοι σε 
μυριάδες, ως τουρίστες στ’ όμορφο, και πολυ-
λούλουδο νησί μας. Εξηγώ. Όταν λέμε Δρυς ή 
βαλανιδκιά (κουέρκους) μιλάμε για ένα ένα 
σύμβολο: Έναν φουντωτό και φιλόξενο γίγα-
ντα. Η όψη του και μόνο ταξιδεύει την φαντα-
σία σ’ενα κόσμο που μας περιστοιχίζει, αλλα 
συνήθως δεν τον...βλέπουμε! Τον αισθανόμα-
στε ίσως. Πως το ξέρουμε, θα πείτε. Αν θυμά-
στε, τρεις απο τούτους τους αιωνόβιους δρύ-
ες βρίσκονται στην Λάνια κοντά στον Δωρό και 
την Απαισιά. 

Τ’ονομά του δρυ (παραπέμπει σε Δωριείς) λα-
τινικό απο dryas και το drys (στ’αγγλικά tree) 
«φτιάχνει» και θυμίζει κόσμους παλιούς, σε 
τόπους θεών και ανθρώπων. Εξωθεί την φα-
ντασία σε αρχαίες τελετές, και οινοποιήσεις! 
Καθόλου τυχαίο που πολλοί επισκέπτες και 
τουρίστες απο το εξωτερικό, ταξίδευαν χιλιά-
δες χιλιόμετρα να φτάσουν μέχρι τον τερά-
στιο Δρυ το «δέντρο-φωλιά» των Δρυάδων! 
(ίδε φωτό) εδώ σ’αυτή την επαρχία. Πως γί-
νεται όμως... θα αναλογιστείτε... Απλούστα-
τα, η Μυθολογία μας, στο εξωτερικό γράφεται 
με κεφαλαίο γράμμα και είναι μέρος της δι-
δακτέας ύλης σ’ολα τα επίπεδα μάθησης. Και 

γιατί παρακαλώ. Μα γιατί εμπνέει! Κατ’αυτό 
ενέπνευσε, μεταξύ άλλων, έναν πολύ γνωστό 
ρομαντικό ποιητή να μιλήσει για τις Δρυάδες, 
τις φτερωτές εργάτριες που ζούν στην καρδιά 
του δωρού (δασώδης περιοχή) και δουλεύ-
ουν στην σκιερή και πράσινη ύπαρξη των δέ-
ντρων. Πατέρας τους ο Δρυς, εξ ‘ ου και τ’΄ο-
νομα τους Δρυάδες. Σύντροφος και προστάτης 
τους ο Διόνυσος-του οποίου τ’ όνομα υπάρχει 
ως τοποθεσία, ακόμα και σήμερα, στο χωριό 
Δωρός και στα οπουδήποτε φυσικά δάση και 
αμπελώνες του Τροόδους. Οι Δρυάδες, λοι-
πόν, όπως και ο Διόνυσος, έγιναν παγκόσμια 
γνωστές, όταν ένας ποιητής, ο άγγλος λυρικός 
Τζιών Κητς ( αρχές του 18ου) τις ανάδειξε στο 
ποίημα του (και στις Ωδές του) που ονομάζε-
ται:  «Ωδή σ’ένα αηδόνι»: 

ω συ των δέντρων η δρυάδα, 
με τα διάφανα φτερά,

μια παναρμόνια μουσική, 
αγκαλιασμένη με της οξιάς

το πράσινο, 
και τις τρεμάμενες σκιές. 

σ’ένα παντοτινό τραγουδώντας καλοκαίρι, 
με το λαιμό σου έτοιμο να σπάσει.

Ο ποιητής, μαγεμένος απο την ελληνική Μυθο-
λογία περιγράφει τες Δρυάδες ως φτερωτές κο-
πέλλες σ’ ένα πανέμορφο σκηνικό, πάντα στην 
παρουσία του θεού του Κρασιού. Πρόκειται για 
μικρογραφία νύμφης του δάσους η οποία, στο 
πέταγμα της, όχι μόνο συμβόλιζε την ερωτική 
αύρα του δάσους κι έτσι μαγνήτιζε τους άντρες, 
αλλα ήταν το εργατικό δέος που παρακολου-
θούσε την διαδικασία οινοποίησης μιας και το 
εγχείρημα αυτό βασίζεται σε κανόνες απόλυτης 
καθαριότητας για να φτάσει ο μούστος σε πετυ-
χημένο οινικό αποτελέσμα.

Σήμερα οι Δρυάδες δεν έχουν μόνο αισθητι-
κή και μυθική υπόσταση! Έχουν και παρουσία 
και θέμα! Ένας τύπος μανιταριού, φέρει το ό-
νομα η Σέλα της Δρυάδος. Πρόκειται για πολυ-
κέφαλο μανιτάρι (μοιάζει σαν μικρές ομπρελ-
λίτσες) χρώματος ανοικτού καφέ, (polyporus 
aquamosus) που βρίσκουμε στα δάση μας. Πα-
ρόμοιου ανοικτού καφέ χρώματος και μια πε-
ταλούδα, με τέσσερεις μαύρους κύκλους στα 
σχεδόν διάφανα φτερά της. Πρόκειται για την 
Μινωϊδα δρυάδα-ένα λεπιδόπτερο που το πέ-
ταγμα της θυμίζει τις μυθικές δρυάδες. Ίσως ε-
κείνες να μετουσιώθηκαν σε τέτοια μορφή για 
να διανθίζουν τ’αμπέλια μας, τους δρύες και 
τις φτέρες, και να μας θυμίζουν την μαγεία του 
Τροόδους.

Κλείνω το σημείωμα μου με μερικές παρατηρή-
σεις απο την επιστήμη της οικοψυχολογίας, της 
οποίας η ανάλυση αναφέρει πως η άμεση επα-
φή, το άγγιγμα του χώματος, το άρωμα του, έιναι 
θεραπευτικό, και χημικά ενδιαφέρον. Κι αυτό ε-
πειδή ζούμε, ως επι το πλείστον, στον «αφύσικο» 
κόσμο της πόλης έτσι η παρουσία μας στο πα-
νάρχαιο δάσος του Τροόδους, και η επαφή μαζί 
του διενεργούν ως «θεραπευτικό» που ενισχύει 
το ανοσοποιητικό μας. Ενεργεί επίσης ως αντι-
καταθλιπτικό, στην φορτική πια, ζωή του ανθρώ-
που, που αναφέραμε στην αρχή. Πέραν όμως 
του φυσικού πλούτου και κάλλους, για τα παιδιά 
και μαθητές ιδιαίτερα σας περιμένει, εκεί, μέσα 
στα δέντρα, η Επιστήμη, η οποία αξιοποιεί, (απο 
την περιπέτεια στην γνώση) όχι μόνο την Μυθο-

λογία μας αλλά και την γνώση που ένας περίπα-
τος ενσταλάζει στις καρδιές των παιδευομένων 
αλλα και των ίδιων των εκπαιδευτών. 

Δοκιμάστε μια περιβαλλοντική, δασική εκδρο-
μή, δεν θα χάσετε! Όπως δεν χάνουν, πιστεύω 
οι χιλιάδες τουρίστες, αν ρωτηθούν, τότε θα δεί-
τε πως σκόπιμα έρχονται στο νησί μας. Αυτό που 
«τραβά», νομίζω, είναι η εξευρεύνηση άγνωστου 
περιβάλλοντος, αλλα ενός «αληθινού» παράδει-
σου βιότοπων, και μύθου, μιας φανταστικής ε-
παλήθευσης που αναζητούν στα μακρινά τους 
ταξίδια. Το δάσος- το σύμβολο της ήρεμης και ει-
ρηνικής ζωής- αυτός ο πανάρχαιος και εν πολλοίς 
άγνωστος θησαυρός, είναι πάντα εκεί για να α-
ναδείξει τον καλλίτερο μας εαυτό.

ΒρΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ γνωστά και άγνωστα μέρη του Τροόδους και ΚΕρΔΙΣΕ!
Βρείτε τι απεικονίζουν και από ποιές τοποθεσίες είναι οι πιο κάτω φωτογραφίες και 
κερδίστε μια δωρεάν διαμονή ή ένα δωρεάν γεύμα σε επιχειρήσεις του Τροόδους!

*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 ή μέσω μηνύματος στη σελίδα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Τροόδους στο facebook.

Ο Διαγωνισμός ισχύει μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2017

Ονοματεπώνυμο:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
E-mail:

Copyright φωτογραφιών: 
1. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, 
2. Κωνσταντία Αχιλλέως, 
3. Αλέξανδρος Παπανδρέου, 
4. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου (ΕΤΑΠ) 5 & 6 Τμήμα Δασών                  

 Το να γυμνάζεστε στο βουνό είναι καλύτερο 
από το να γυμνάζεστε στις πόλεις.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥρΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΤρΟΟΔΟΣ
ΕΝΑΣ ΠΕρΙΠΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤωΝ ΔρΥΑΔωΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΞΕρΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤρΟΟΔΟΣ...

1. 2.

4.3.

5. 6.

12 Trooding Mountain Spirit Trooding Mountain Spirit  13



Κυπερούντα village!
Το Κέντρο Νεότητας Κυπερούντας είναι και 
φέτος παρόν στις πιο όμορφες και μαγικές 
γιορτές των Χριστουγέννων. Στο πλαίσιο αυ-
τών των γιορτών, το Κέντρο Νεότητας με την 
πλήρη υποστήριξη των Εθελοντών του αλλά 
και όλων αυτών που αγαπούν να βρίσκονται, 
κατά την περίοδο των Χριστουγέννων στο χω-
ριό τους, διοργανώνουν αρκετές εκδηλώσεις. 
Αξίζει  βέβαια να σχολιαστεί το γεγονός, ότι εν 
όψει αυτών των γιορτών η πλατεία του χωριού 
μας στολίζεται κατάλληλα, έτσι ώστε να μοιά-
ζει με χριστουγεννιάτικο χωριό.  

Η πρώτη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τους Συν-
δέσμους Γονέων του Περιφερειακού Νηπια-
γωγείου Κυπερούντας και του Περιφερειακού 
Ενιαίου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Κυ-
περούντας. Κατά την διάρκεια αυ-
τής της εκδήλωσης θα υπάρχει 
καλλιτεχνικό πρόγραμ-
μα, στο οποίο τα 
παιδιά του 
Νηπι-

αγωγείου και του Δημοτικού σχολείου θα τρα-
γουδήσουν Χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Ε-
πίσης, θα υπάρχουν εδέσματα, ζεστό κρασί 
και κάστανα. Παρόν στην εκδήλωση θα δώ-
σει και ο Άγιος Βασίλης, ο οποίος θα έρθει με 
δωράκια για τους μικρούς μας φίλους και θα 
φωτογραφηθεί μαζί τους. Η εκδήλωση αυτή 
θα πραγματοποιηθεί στις 30 Δεκεμβρίου στις 
4:30μ.μ. στην πλατεία του χωριού. 

Οι εκδηλώσεις μας βέβαια δεν σταματούν ε-
δώ! Θα συνεχίσουμε με μια ιδιαίτερη βρα-
διά, σ’ ένα από του ξεχωριστούς και παραδει-
σένιους χώρους που έχει το χωρίο μας, στο 
Adventure Mountain Park. Θα βρισκόμαστε 
στον εξωτερικό χώ- ρο το πάρκου με φω-
τιές, μουσι- κή, κρασί, τσιμπήμα-
τα, χο- ρό, ice skating και 

φυσικά καλή δι-
άθεση! Η εκδή-

λωση αυτή θα 
π ρ α γ μ α τ ο -

ποιηθεί στις 
7 Ιανουα-

ρίου. 
Τ έ λ ο ς , 

σ τ ι ς 

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις θα δώσει το 
πιο θεαματκό γεγονός που πραγματοποιείται 
σε συνεργασία με τον Ιππικό Όμιλο Μέγας Α-
λέξανδρος και έχει ως τίτλο «Delivery του Άγι-
ου Βασίλη». Αν, λοιπόν, βρίσκεσαι στο χωρίο 
μας την Παραμονή πρωτοχρονιάς (31 Δεκεμ-
βρίου 2016), μπορείς να καλέσεις τον Άγιο Βα-
σίλη ο οποίος θα καταφθάσει στον χώρο σου 
με το άλογο του, κι όχι τον Ρούντολφ, συνο-
δευόμενος από τα πανέμορφα ξωτικά του, ό-
που θα προσφέρουν δώρα της δικής σου ε-
πιλογής και θα ξετρελάνουν εσένα και την 
οικογένειά σου. Αυτή η εκδήλωση πραγματο-
ποιείται κάθε χρόνο με μεγάλη επιτυχία εξαι-
τίας της συλλογικής προσπάθειας των Εθελο-
ντών του Κέντρου Νεότητας. Στο σημείο αυτό, 
πρέπει να σημειωθεί ότι τα έσοδα της εν λόγω 
εκδήλωσης θα διατεθούν για ένα κοινωφελή 
σκοπό. Εμείς σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεν-
να γεμάτα αγάπη!! Καλές γιορτές. 

Για περισσότερες πληροφορίες βρείτε τη σελίδα 
του Κέντρου Νεότητος Κυπερούντας στο Facebook.

Χριστουγεννιάτικη εκδήλω-
ση στη Δορά! 

Ανημερα των Χριστουγέννων, στις 12 το 
μεσημέρι, θα επισκεφθεί τη Δορά ο Άγι-
ος Βασίλης! Στα Γραφεία του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Δοράς ο Πρόεδρος της Κοινό-
τητας θα υποδεχθεί τον Άγιο Βασίλη και 
μαζί θα μοιράσουν δώρα σε όλα τα παιδά-
κια της Κοινότητας! Θα υπάρχει χριστου-
γεννιάτικη μουσική και γλυκά για όλους! 
Με την ευκαιρία ο Πρόεδρος και τα μέλη 
του Κοινοτικού Συμβουλίου Δοράς εύχο-
νται σε όλο τον κόσμο Καλά Χριστούγεν-
να και Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος! 
Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Δοράς.

Κακοπετριά village!
Χριστουγεννικάτικη εκδήλωση στην πλα-
τεία του χωριού την Παρασκευή 30 Δεκεμ-
βρίου.

Πελένδρι village!
Η Κεντρίκη πλατεία Πελενδρίου, το πιο ζω-
ντανό σημείο της χωριού, θα βάλει τα γιορ-
τινά της, για να υποδεχθεί τα Χριστούγεννα. 
Στόχος ειναι η μετατροπή του χωρίου σε Χρι-
στουγεννιάτικο προορισμό! Ένα όμορφο προ-
ορισμό για μικρούς και μεγάλους, όπου οι νέοι 
του χωριού, θα προσπαθήσουν να προσφέ-
ρουν μια μοναδική εμπείρια σε ντόπιους και ε-
πισκέπτες, μακριά από την φασαρία και την α-
πομόνωση της πόλης. H εκδήλωση με τιτλο «Ο 
Αης Βασίλης ανεβαίνει Πιτσιλιά» θα προσφέ-
ρει εργαστήρι του Αη Βασίλη για δημιουργία 
κατασκευών, μουσικοχορευτικό πρόγραμμα, 
Χριστούγεννιατικο λεωφορείο για περίπατο 
στο χωρίο, σπιτάκι εξολοκλήρου αφιερωμένο 
σε φιλανθρωπικά ιδρύματα στο οποιο οι πο-
λίτες θα μπορούν να συνεισφέρουν είδη πρώ-
της ανάγκης για την διανομή τους σε οικογέ-
νειες που τα εχουν ανάγκη, ζωντανή μουσική 
και φυσικά πλούσια εδέσματα και ζεστά ροφή-
ματα!!! Σας περιμένουμε!!!! 

- Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου στην πλατεία του χω-
ριού στις 12:00-20:00 θα λειτουργήσει το Χριστου-
γεννιάτικο χωριό,
- Σάββατο 24 Δεκεμβρίου στις 12:00 - 20:00 στην 
πλατεία του χωριού θα πραγματοποηθούν: θεατρι-
κό εργαστήρι, ζωντανή μουσική με την Άννη Τρυλ-
λίδη-Σάντη και Σοφοκλή Βλάχο, βόλτα με το πα-
ραδοσιακό λεωφορείο για μικρούς και μεγάλους, 
χριστουγεννιάτικες κατασκευές,
- Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου στις 12:00 - 20:00 στην 
πλατεία του χωριού θα λειτουργήσει Χριστουγεν-
νιατικό χωριό, ενώ στις 3:30μ.μ. θα γίνει προβολή 
παιδικής ταινίας και στις 8:30μ.μ θα γίνει προβολή 
ταινίας για μεγάλους στο κινηματοθέατρο Όλυμπος 
Πελενδριού
- Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου στο Γήπεδο της ΠΕΟ 
στις 11:00π.μ. θα πραγματοποιηθεί τουρνουά φού-
τσαλ με συμμετοχή 30 ευρώ η ομάδα και έπαθλο 
στον 1ο και 2ο νικητή,
- Κυριακή 1 Ιανουαρίου ο  Άγιος Βασίλης θα περά-
σει από όλα τα σπίτια να χαρίσει δώρα και να ευχη-
θεί Χρόνια Πολλά!

Διοργάνωση: Κέντρο Νεότητος Πελενδριού
Συνεργάτες: ΑΠΕΠ, Σύνδεσμος Γονέων, Πολιτιστικός 
Όμιλος Όλυμπος Πελενδριού, ΕΔΟΝ Πελενδριού, 
Κοινοτικό Συμβούλιο

Τί ψήνεται φέτος τα Χριστούγεννα στο βουνό;

Εσείς που λέτε να πάτε 
φέτος τα Χριστούγεννα;

Κρύο - Τζάκι, 
Ζεστό κρασί - ωραίο φαγητό, 

Χιόνια 
Στολισμένα χωριά,

Φώτα,
Ψαλμοί στις Εκκλησίες 

Χειμωνιάτικη αύρα παντού! 
Παρέα με τον Άη Βασίλη σε κάθε γωνιά του Τροόδους!

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!

Το Τρόοδος μύρισε 

Χριστούγεννα!ΠωΛΕΙΤΑΙ
Διατηρητέα οικοδομή στην κοινότητα Ευρύχου 
με πολύ ευνοϊκούς όρους και διευκολύνσεις. Υ-
πάρχουν διαθέσμια αρχιτεκτονικά σχέδια, πο-
λεοδομική άδεια, άδεια οικοδομής, δικαίωμα 
στάθμευσης σε κοινοτικό χώρο στάθμευσης, 
έγκριση από τον ΚΟΤ για χρήση της κατοικίας 
μετά την αναπαλαίωση της ως αγροτουριστικά 
διαμερίσματα κι εργαστήρι παρασκευής παρα-
δοσιακών εδεσμάτων. Το σύνολο των κλειστών 
χώρων ανέρχεται στα 357 τ.μ., αρχικό εμβαδόν 
287 τ.μ.. Παραδοσιακό υφιστάμενο 253,5 τ.μ. 
με τις προσθήκες 257 τ.μ.. Οικόπεδο σύνολο 
460 τ.μ., ισόγεια κάλυψη 265 τ.μ., ελεύθερος 
χώρος 195 τ.μ.. Τιμή πώλησης 150 000 ευρώ. 
Λόγω λεηλασιών που υπέστει η κατοικία, η ση-
μερινή της κατάσταση είναι κακή και επομένω 
η τιμή πώλησης είναι συζητήσιμη. Τηλέφωνα 
επικοινωνίας: 99653081/ 22373637.

Κυπριακό Προϊόν
της Χρονιάς 2016 

Το δικό μας γλυκό 
Τριαντάφυλλο Αγρού, 

του τόπου που μας μεγάλωσε!

Γράφει η Νίκη Αγαθοκλέους, 
Διευθύντρια Εταιρείας Νίκη Αγαθοκλέους ΛΤΔ, 
Αγρός

Ήμασταν σίγουροι από την αρχή, ότι παρα-
σκευάζαμε ένα γλυκό θησαυρό, αμιγώς Πα-
ραδοσιακό! Τα τελευταία πέντε χρόνια, η 
Εταιρεία μας Νίκη Αγαθοκλέους λτδ, με την βο-
ήθεια του κύριου Σάββα Μαλιώτη Φιλαγροτι-
κή λτδ αιτήθηκε την πιστοποίηση του «Γλυκού 
Τριαντάφυλλου Αγρού» από την Ευρωπαϊκή Έ-
νωση μέσω του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Το αποτέλε-
σμα της προσπάθειάς μας και της πίστης μας 
στο δικό μας προϊόν επήλθε τον Σεπτέμβρη 
2016, με την κατοχύρωση του ως Προϊόν Γεω-
γραφικής Ένδειξης σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο 
(Π.Γ.Ε.). Τα τέλη του Νοέμβριου του 2016 πή-
ρε το βραβείο από τα «Time Out Eating Awards 
2016»  ως το καλύτερο Κυπριακό προϊόν της 
χρονιάς 2016.

Πως φτάσαμε ως εδώ; Στα συρτάρια των για-
γιάδων μας κρύβονταν μεγάλοι θησαυροί που 
κληρονόμησαν και αυτές από τις προηγού-
μενες γενιές, οι συνταγές τους, απλές, παρα-
δοσιακές και μοναδικές. Αυτήν τους την μο-
ναδικότητα θέλαμε να διαφυλάξουμε και να 
κληροδοτήσουμε με την σειρά μας στις επό-
μενες γενιές. Την παράδοση οφείλουμε να την 
προστατεύουμε μα και παράλληλα να την με-
ταλαμπαδεύουμε προσαρμόζοντάς την στην 
σύγχρονη εποχή μας. Η αγάπη μας για την πα-
ράδοση και η ανάγκη για εργασία ήταν αυτά 
που μας ώθησαν, πριν από τριάντα χρόνια να 
δημιουργήσουμε μαζί με τον σύζυγο μου ένα 
μικρό εργαστήρι παρασκευής παραδοσιακών 
προϊόντων στον Αγρό. 

Αρχικά παρασκευάζαμε γλυκά του κουταλιού 
και μαρμελάδες από φρούτα και λαχανικά δι-

κής μας παραγωγής. Τα πρώτα μας γλυκά ή-
ταν τα: τριαντάφυλλο, καρυδάκι, κεράσι, κυ-
δώνι, περγαμόντο, κιτρόμηλο, βαζανάκι, μήλο, 
καρπούζι καθώς και οι μαρμελάδες μόσφιλο, 
ροδάκινο, χρυσόμηλο, κυδώνι. Στην συνέχεια 
επεκταθήκαμε και σε άλλα παραδοσιακά προ-
ϊόντα όπως  ο σουτζιούκος, παλουζές, κιοφτέ-
ρι, κυδωνόπαστο, σύκα παστά, συκόπιττες, έ-
ψημα, χαρουπόμελο, κ.ά. 

Με την πάροδο των χρόνων το εργαστήριο μας 
εκσυγχρονίστηκε πληρώντας όλα τα Ευρωπαϊ-
κά πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Σήμερα η 
εταιρεία μας παράγει πέραν των ενενήντα δι-
αφορετικών προϊόντων, καλύπτοντας ευρεία 
γκάμα γευστικών απαιτήσεων. Μερικά από 
αυτά είναι τα γλυκά παπουτσόσυκο, καρότο, ε-
λιάς, διαιτητικά γλυκά και μαρμελάδες κ.ά. Ό-
λες τις συνταγές που είχαμε τις κάναμε πράξη 
όπως έκαναν άλλωστε τόσα χρόνια πριν ενώ 
κάποιες άλλες τις τελειοποιήσαμε για την σύγ-
χρονη εποχή μας. 

Ένα από τα πρώτα μας γλυκά τόσο ιδιαίτερο και 
μοναδικό ήταν το γλυκό τριαντάφυλλο. Το γλυ-
κό αυτό το έφτιαχνε η προγιαγιά μας, το ‘φάρ-
μακο’ όπως το αποκαλούσε χαριτολογώντας, 
γιατί τόσα χρόνια πριν είχαν ανακαλύψει τις 
φαρμακευτικές του ιδιότητες για την δυσκοιλι-
ότητα, τις άφθες και της καλής λειτουργίας του 
εντέρου. Καλλιεργήσαμε λοιπόν τις δικές μας 
φυτείες με το συγκεκριμένο είδος αρωματικής 
τριανταφυλλιάς Ρόδη η Δαμασκηνή για την Πα-
ρασκευή του γλυκού. Με την πάροδο των χρό-
νων το γλυκό αυτό έγινε ευρέως γνωστό και κα-
τόπιν δική μας πρωτοβουλίας κατοχυρώθηκε η 
επίσημη του ονομασία ως Προϊόν Γεωγραφι-
κής Ένδειξης «Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού». Η 
συνταγή του τόσο απλή και συνάμα τόσο γευ-
στική που αναδεικνύει στο μέγιστο το μοναδι-
κό άρωμα του άνθους της Ρόδης Δαμασκηνής.

Το τριαντάχρονο ταξίδι μας και η σημερινή μας 
καταξίωση μας δίδαξαν να αγαπάμε τα παρα-
δοσιακά μας προϊόντα και να τα αναδεικνύ-
ουμε. Στόχος της εταιρείας μας ήταν και θα εί-
ναι η συνέχιση των Κυπριακών Παραδοσιακών 
προϊόντων διατηρώντας την ποιότητα και την 
αυθεντικότητά τους.

ΓΙΑ ΤΑ ΧρΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠρΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤρΟΟΔΟΣ
Γιατί έχουμε τους πιο κουλ “μαστόρους”! 

...πιάνουν τα όρη κυριολεκτικά!
Με τα ποδήλατα από τις Γερακιές στον Κύκκο

Τα Μέλη της Eπιτροπής Προ-
γραμματισμού της Αναπτυξια-
κής Εταιρείας Τροόδους πραγ-
ματοποίησαν μια εκπληκτική 
ποδηλατική ανάβαση από τις 
Γερακιές στον Κύκκο στις 10 
Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα α-
πλό... ποδηλασία, πολλή πο-
δηλασία, πάρα πολλή ποδηλα-
σία... η οποία έκλεισε με καφέ 
και συζήτηση στον  Κύκκο. Ε... 
μετά από τόση ποδηλασία 
λίγη καλοπέραση επιβαλλό-
ταν! Ζιβανία, λουκάνικα, πα-
στουρμά χαλούμι και άλλα, 
όλα στα κάρβουνα στον  ω-
ραίο Μουτουλλά.

ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ
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