
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παραδοτέο 3 - Άτλας 
         Διαδρομή 3: Κάμπος / Δάσος Πάφου  

Συμμετέχουσες: Αφροδίτη Τσαγγαδά, Έλενα Πασχάλη, Ελένη Στάση 

Οικονόμου, Ευσταθία Στέλλα Κουμλελή  

 



  
   
  

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το 

οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

Αριθμός έργου: 2019-1-IT02-KA204-063176 

ΚΑΜΠΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Κάμπος βρίσκεται στα σύνορα Τηλλυρίας και Μαραθάσας. Υπάγεται στο διαμέρισμα Μόρφου 

της επαρχίας Λευκωσίας. Δύο χιλόμετρα  νότια του χωριού βρίσκεται το χωριό Τσακίστρα και 8 

χιλιόμετρα πιο νότια η Ιερά Μονή της Παναγίας του Κύκκου. Προς τα βόρεια του Κάμπου 

πλησιέστερα είναι τα χωριά Αμπελικού και ο Ποταμός του Κάμπου που είναι κατεχόμενα από 

το 1974. Δυτικά του χωριού ξεδιπλώνεται το Δάσος Πάφου με πλησιέστερους προορισμούς τον 

Σταυρό της Ψώκας και την Κοιλάδα των Κέδρων. Απέχει από την Λευκωσία 90,4 χιλιόμετρα 

(εικόνα 1), περίπου 1.45 λεπτά δρόμος μέσω Αστρομερίτη και από την Πάφο 71,5 χιλιόμετρα 

(εικόνα 2), περίπου 1.45 λεπτά δρόμος μέσω του Δάσους Πάφου. Η πρόσβαση είναι δυνατή 

μόνο με αυτοκίνητο. 

  



  
   
  

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το 

οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

Αριθμός έργου: 2019-1-IT02-KA204-063176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το χωριό Κάμπος, γνωστό στο ευρύ κοινό σαν Κάμπος της Τσακίστρας, είναι κτισμένο στις όχθες 

της κοιλάδας του ποταμού, του δικού του ποταμού με πολλές πηγές, που διασχίζει το χωριό και 

εκβάλλει στο κατεχόμενο χωριό Καραβοστάσι.  Μερικές από τις πηγές αυτές μπορείτε να τις 

δείτε κατεβαίνοντας στην ειδικά διαμορφωμένη κοίτη του ποταμού, από σκαλιά που υπάρχουν. 

Μια πολύ μικρή γέφυρα σας επιτρέπει να περάσετε πάνω από το νερό και να εξέλθετε από την 

άλλη, όπου υπάρχει ένας πολύ μεγάλος πλάτανος. Οι πηγές του χωριού δημιουργούν πολύ 

πλούσια και πράσινη βλάστηση που αγκαλιάζει το χωριό όλο τον χρόνο. 

 

Για το όνομα του χωριού οι επικρατέστερες εκδοχές είναι δύο. Η πρώτη, πιθανόν να προέκυψε 

από τη λατινική λέξη campus που σημαίνει καταυλισμός , προσωρινός οικισμός. Γύρω στο 

330μ.χ. ,δηλαδή περί τα τέλη της Ρωμαϊκής ή αρχές της Βυζαντινής περιόδου, στον χώρο που 

βρίσκεται σήμερα το χωριό, διεξαγόταν επεξεργασία χαλκούχου μεταλλεύματος, γεγονός που 

αποδεικνύεται από την υπάρχουσα μέχρι σήμερα εκεί σκουριά. Επόμενο ήταν να υπήρχε τότε 

κάποιος καταυλισμός για τη στέγαση των μεταλλωρύχων και έτσι το τοπωνύμιο να διατηρήθηκε 

αμετάβλητο από τότε μέχρι σήμερα.  



  
   
  

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το 

οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

Αριθμός έργου: 2019-1-IT02-KA204-063176 

Η δεύτερη εκδοχή οφείλεται στην εποχή των Λουζινιανών. Διάφορες οικογένειες Φράγκων 

ευγενών είχαν το επώνυμο Campo. Πιθανόν κάποιος φεουδάρχης που είχε στην κατοχή του την 

περιοχή να έδωσε το όνομά του στο χωριό. 

 

 Η πρώτη γραπτή μαρτυρία για την ύπαρξη του χωριού βρίσκεται σε ένα Οθωμανικό έγγραφο 

ημερομηνίας 23/05/1640. Σε γεωγραφικούς χάρτες της Κύπρου εμφανίζεται για πρώτη φορά το 

1754 δηλαδή 114 χρόνια μετά. Ο λόγος πιθανόν να είναι γιατί το χωριό βρίσκεται μακριά από 

τη θάλασσα και περιβάλλεται από δύσβατα βουνά, έτσι κράτησαν το χωριό για αιώνες άγνωστο 

για πολλούς. Παρ' όλα αυτά το χωριό πάντοτε διέθετε και διαθέτει ακόμα άφθονο νερό, υγιεινό 

κλίμα και γόνιμο έδαφος κι αυτό ήταν αρκετό για να αναπτυχθεί κάποιος οικισμός στην περιοχή 

που βρίσκεται σήμερα το χωριό. 

 

Η πλατεία του χωριού… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…με τα καφενεία της και τις βρύσες με το νερό που τρέχουν ασταμάτητα,  τα αιωνόβια  

πλατάνια, το κελάηδημα των αηδονιών και κάτω από το γεφύρι η λίμνη με τις πάπιες που 

πλατσουρίζουν χαρούμενες στο νερό. Τα σπίτια κτισμένα στις πλαγιές της κοιλάδας του 

ποταμού, μοιάζουν να «φωλιάζουν» μέσα στα πεύκα, την ίδια ώρα που η τεράστια πλατεία έχει 

την δυνατότητα να φιλοξενήσει εκατοντάδες επισκέπτες, μέσα σε ένα δροσερό περιβάλλον.  



  
   
  

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το 

οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

Αριθμός έργου: 2019-1-IT02-KA204-063176 

 

 

 

 

 

Μια  τέχνη που αναπτύχθηκε από τα πολύ παλιά χρόνια είναι η πυρογραφία. Περισσότερο με 

την τέχνη αυτή ασχολούνταν οι βοσκοί που έβοσκαν τα πρόβατα έξω στο βουνό και ήταν η 

μοναδική απασχόλησή τους. 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
   
  

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το 

οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

Αριθμός έργου: 2019-1-IT02-KA204-063176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το μουσείο πλουμιστού κολοτζιού είναι ανοικτό Σάββατο και Κυριακή. 

Τα σπίτια είναι πλινθόκτιστα και πετρόκτιστα, συνήθως διώροφα,  όμορφα αριστοτεχνικά 

φτιαγμένα στα στενά ανηφορικά δρομάκια του χωριού. Στο ισόγειο ή κατώι, είχαν το τζάκι τους, 

που ήταν και η εστία μαγειρέματος για την οικογένεια, και όλα τα εργαλεία τους που 

χρησιμοποιούσαν καθημερινά. Από τα πιθάρια για κρασί και λάδι, κούμνες για τις ελιές και τα 

παστά της οικογένειας, τσέστους, καλάθια και κοφίνια. Στο ανώγειο ή το δώμα όπως το έλεγαν 

ήτανε τα υπνοδωμάτια της οικογένειας, πάντα λιτά και απέριττα. 

 

 

  



  
   
  

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το 

οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

Αριθμός έργου: 2019-1-IT02-KA204-063176 

 

 

Ακολουθώντας τον κεντρικό δρόμο από την γέφυρα του ποταμού στην πλατεία με κατεύθυνση 

βόρεια και σε απόσταση 100 μέτρων θα βρεθείτε 

στον Ιερό Ναό Αγίου Κυριάκου του Αναχωρητή. 

Ένα πανέμορφο και παμπάλαιο κτίσμα 

περιτριγυρισμένο με κέδρα και κυπαρίσσια και 

είναι ο μεγαλύτερος ξυλόσκεπος χριστιανικός 

οίκος λατρείας στην Κύπρο. Κτίστηκε το 1881 

ύστερα από κατεδάφιση μικρής εκκλησίας του 

ίδιου Αγίου που βρισκόταν στον ίδιο ακριβώς 

χώρο και είχε ανεγερθεί επί εποχής των Φράγκων 

το 1191-1498. Όπως και η παλιά έτσι και η 

καινούργια εκκλησία είναι ρυθμού βασιλικού, οι 

τοίχοι είναι χτισμένοι με σκληρές πέτρες της 

περιοχής και η στέγη καλύπτεται με επίπεδα 

οδοντωτά κεραμίδια, και είναι ψαλιδωτή με 

μεγάλη κλίση για να γλιστρά το χιόνι το 

χειμώνα. Η στέγη και η οροφή κατασκευάστηκαν από ξυλεία του δάσους της περιοχής. 

O Ιερός Ναός Αγίου Κυριάκου του Αναχωρητή 



  
   
  

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το 

οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

Αριθμός έργου: 2019-1-IT02-KA204-063176 

Πάρκο Ιαπωνικών Κερασιών  

Στα πλαίσια για περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και 

Ιαπωνίας, το 2022 θα δημιουργηθεί Πάρκο Ιαπωνικών Κερασιών στον Κάμπο. 

 

Η νέα Πρέσβειρα της Ιαπωνίας στην Κύπρο, η κα. Izumi Seki εξέφρασε το ενδιαφέρον της για την 

τέλεση των εγκαινίων του πάρκου, κατά την επόμενη ανθοφορία των κερασιών ή στο πλαίσιο 

του φεστιβάλ κερασιού στον Κάμπο το 2022, και την πρόθεσή της για προώθηση του πάρκου ως 

τουριστικού προορισμού για τους Ιάπωνες και άλλους τουρίστες στην Κύπρο. Το πάρκο των 

ιαπωνικών κερασιών θα αποτελέσει παράλληλα μια εξαιρετική ευκαιρία που θα σηματοδοτήσει 

τα 60 χρόνια διπλωματικών σχέσεων Κύπρου–Ιαπωνίας. 

  



  
   
  

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το 

οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

Αριθμός έργου: 2019-1-IT02-KA204-063176 

Καλονόματη  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Καλονόματη είναι μια περιοχή προς τα βόρεια του χωριού περίπου 8 χιλιόμετρα απόσταση, 

με δικές της πηγές και μικρό καταρράκτη, με 

συνολικό όγκο νερού 1300 m3/24ωρο, και πηγή με 

καθαρό πόσιμο νερό. Λίγα μέτρα πιο πίσω από τον 

καταρράκτη της Καλονόματης βρίσκεται η πηγή των 

Ευρετούρων.  

Εκτός από τα αιωνόβια πλατάνια στην περιοχή 

φυτρώνουν και πολλά βότανα που οι γυναίκες του 

χωριού, ειδικά οι μεγαλύτερες σε ηλικία, ήξεραν πώς 

και πότε να τα χρησιμοποιήσουν όπως το 

νεροκάρδαμο, τη μέντα του ποταμού, το τήλιον, το 

πεντάνευρο (τσάι “λιθόσπαστο”) και  η ρίγανη που 

φυτρώνει σε μεγάλες ποσότητες σε όλη τη διαδρομή.   

https://www.google.com/maps/dir/Kampos,+Cyprus/Kalonomati+Picnic+Site+-+%CE%95%CE%BA%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%A7%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%82+%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B7,+Unnamed+Road,+Cyprus/@35.0563605,32.7243567,14z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x14e742b3194ffcfd:0x8f0153fa0d71386f!2m2!1d32.7336656!2d35.0396909!1m5!1m1!1s0x14e75d943e804789:0x4a025ce2add5d32a!2m2!1d32.7421178!2d35.0733191!3e0


  
   
  

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το 

οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

Αριθμός έργου: 2019-1-IT02-KA204-063176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προς τη βορειοανατολική πλευρά του ποταμού υπάρχει εκδρομικός χώρος και παλιό καμίνι 

πίσσας. 

Αν σας δοθεί η ευκαιρία, ρωτήστε τους απλούς και καταδεκτικούς κατοίκους για την ιστορία του 

χωριού τους. Θα σας πουν για τις περιόδους που το χωριό φιλοξενούσε μέχρι και 2000 

κατοίκους. Την εποχή που η υλοτομία ανθούσε στον Κάμπο και τα εργαστήρια επεξεργασίας 

ξύλου ξεπερνούσαν τα δεκαπέντε, με εκατοντάδες εργαζόμενους σε αυτά και άλλες πολλές 

εκατοντάδες στα γύρω δάση. Τα τεράστια φορτηγά, «αγκομαχώντας» μέρα και νύχτα, 

ανεβοκατέβαιναν τον ανηφορικό δρόμο προς τον Κύκκο και από εκεί σε όλες τις επαρχίες του 

νησιού, μεταφέροντας κατεργασμένη ξυλεία. 

 

 

 

  

Τήλιον Πεντάνευρο Μέντα του ποταμού 



  
   
  

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το 

οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

Αριθμός έργου: 2019-1-IT02-KA204-063176 

Τσακίστρα  
Νότια του χωριού βρίσκεται το χωριό Τσακκίστρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η εκκλησία της Τσακίστρας είναι 

αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο. Είναι μικρή 

εκκλησία ξυλοσκέπαστη, βασιλικού 

ρυθμού, κτισμένη τον 12 αιώνα. 

   



  
   
  

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το 

οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

Αριθμός έργου: 2019-1-IT02-KA204-063176 

Μουσείο Δασικής Κληρονομιάς 
Το Μουσείο Δασικής Κληρονομιάς βρίσκεται μέσα στο δάσος, σε 

μια περιοχή απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς. Εδώ ο επισκέπτης θα 

γνωρίσει την πλούσια ιστορία του 

δάσους  που είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με τη ζωή των 

κατοίκων του Κάμπου και της 

Τσακίστρας.  

Στους χώρους του μουσείου 

προβάλλονται με διαδραστικά μέσα η διαχρονική ιστορία του 

δάσους και η άρρηκτη σχέση του με τον πολιτισμό και την 

ιστορική εξέλιξη της περιοχής. Προβάλλεται επίσης η διαδικασία 

αξιοποίησης του ξύλου από την κοπή μέχρι και τη μεταφορά στου 

στις ξυλοσχιστικές μηχανές που υπήρχαν στον Κάμπο για την επεξεργασία του ξύλου. Στο 

υπόγειο του Μουσείου υπάρχει μέρος μιας ξυλοσχιστικής μηχανής και άλλα εργαλεία 

υλοτομείας. 

 

 

 

  

https://www.google.com/maps/dir/Kampos,+Cyprus/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CE%94%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%82+%CE%9A%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82,+%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1/@35.0453192,32.7377457,12.98z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x14e742b3194ffcfd:0x8f0153fa0d71386f!2m2!1d32.7336656!2d35.0396909!1m5!1m1!1s0x14e7431565c3bca3:0x434fbb59d0d7c3f9!2m2!1d32.737441!2d35.0336377!3e0


  
   
  

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το 

οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

Αριθμός έργου: 2019-1-IT02-KA204-063176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η είσοδος για το μουσείο κοστίζει 3 ευρώ το άτομο, για group 2 ευρώ το άτομο, και οικογένειες 

5 άτομα και πάνω 10 ευρώ. Ξενάγηση κατόπιν συνεννόησης. 

 

Η Ιερά Μονή Κύκκου 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Το εξωτερικό της Ιεράς Μονής Κύκκου 



  
   
  

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το 

οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
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Η Ιερά Βασιλική Σταυροπηγιακή Μονή της Παναγίας του Κύκκου, 

βρίσκεται 8 χιλιόμετρα νότια του χωριού. 

Η μονή ιδρύθηκε περί το 1100 μ.Χ. και εδώ φυλάσσεται μία από 

τις τρεις εικόνες της Παναγίας που φιλοτέχνησε ο Απόστολος 

Λουκάς, και την οποία δώρισε ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Αλέξιος 

Α' Κομνηνός στον ιδρυτή της Μονής, μοναχό Ησαΐα. Η εικόνα αυτή 

θεωρείται θαυματουργή. 

Στο Μοναστήρι υπάρχει και μουσείο, με πολλούς εκκλησιαστικούς 

θησαυρούς, εικόνες, εκκλησιαστικά αντικείμενα, χειρόγραφα, και 

κυπριακές αρχαιότητες της Μονής. 

 

 

  

Το εσωτερικό της Ιεράς Μονής Κύκκου 

https://www.google.com/maps/dir/Kampos,+Cyprus/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9+%CE%9A%CF%8D%CE%BA%CE%BA%CE%BF%CF%85,+F966/@35.0107654,32.6982234,13z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x14e742b3194ffcfd:0x8f0153fa0d71386f!2m2!1d32.7336656!2d35.0396909!1m5!1m1!1s0x14e74241f6c3dccd:0xc3099c80dd6976b2!2m2!1d32.741195!2d34.9837335!3e0
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Κοιλάδα των Κέδρων  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοναδικό τοπίο η περιοχή της Κοιλάδας 

των Κέδρων. Πανύψηλοι κέδροι με τα 

πράσινα απλωμένα κλαδιά τους 

σκορπίζουν την ευωδία τους σε όλη την 

κοιλάδα, ψηλά στο ορεινό δάσος του 

Τριπύλου, με υψόμετρο 1362 μέτρα. Οι  

κέδροι είναι πανάρχαια δέντρα της 

κυπριακής ποικιλίας των “ κέδρων του 

Λιβάνου”, που αναφέρονται στην Παλαιά 

Διαθήκη και οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν 

κατά την αρχαιότητα στη ναυσιπλοΐα. 

Αναπτύσσονται σε υψόμετρο 900μέτρων 

και πάνω, και εμφανίζονται μόνο εδώ, 

στον Λίβανο, το Μαρόκο και τα Ιμαλάια.  
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Ο Σταυρός της Ψώκας  
Ο Σταυρός της Ψώκας είναι ένας δασικός σταθμός που εγκατέστησαν οι Αρχές της Δημοκρατίας, 

για την προστασία και προαγωγή της σπάνιας πανίδας και χλωρίδας της περιοχής. Εδώ πελώρια 

πεύκα, γιγαντιαία κυπαρίσσια, κέδροι και άλλα μεσογειακά φυτά φύονται πλάι σε φυτά 

βόρειων χωρών. 

 

  

 Σταυρός της Ψώκας 
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Περισσότερο όμως, το Δάσος της Πάφου είναι ταυτισμένο με το αγρινό, είδος προβατοειδούς 

ιθαγενούς της Κύπρου, που συναντά κανείς μόνο εδώ. 

 

 

 

Το αγρινό ζει στην Κύπρο από τα νεολιθικά χρόνια. Κατά τους Μεσαιωνικούς χρόνους, 

κινδύνευσε  με εξαφάνιση λόγω της άγριας θήρας του από την αριστοκρατία. Σήμερα 

κατατάσσεται στα προστατευόμενα είδη και το κυνήγι του απαγορεύεται. 

 

  

Το Κυπριακό αγρινό 
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Τέλος, για όσους λατρεύουν τη φύση και το περπάτημα, το 

Μονοπάτι της Φύσης  Πάνθεα προσφέρει μια μοναδική 

διαδρομή μήκους 10,1 χιλιομέτρων, περνώντας μέσα από 

δάσος τραχείας πεύκης με πλούσια θαμνώδη βλάστηση.  

Στο «Στέκι της Τσακίστρας»  μπορείς να βρεις ολόχρονα 

παραδοσιακό πρωινό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην πλατεία του χωριού υπάρχουν ενοικιαζόμενα δωμάτια και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να αποταθούν στο εστιατόριο «Πράσινος Κάμπος». 

  

Παραδοσιακό κυπριακό πρωινό 

Παραδοσιακό κυπριακό πρωινό 



  
   
  

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το 

οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

Αριθμός έργου: 2019-1-IT02-KA204-063176 

Βιβλιογραφία:  

Αγγελοπούλου Μ., Παπαδόπουλος Κ., Τζόκα Β., Μανταίου Α. (2018) Κύπρος: Ιστορία – 

Πολιτισμός, Δωρικός LTD ISBN: 978-9963-639-571. 

Κυπριανού Σ. (1997) Ο Κάμπος, Ι.Γ.Κασουλίδης &Υιός, Λευκωσία. 

  



  
   
  
 

  

 

 


