Παραδοτέο 3 - Άτλας
Διαδρομή 1: Ορεινή Λάρνακας
Κόρνος/Δελίκηπος/Πυργά
Συμμετέχουσες: Βασιλική Νάστου, Έφη Ελευθερίου, Μαρία Ερωτοκρίτου,
Νάντια Καπετάνιου
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Ορεινή Λάρνακα
Δελίκηπος – Κόρνος – Πυργά

Ορεινή Λάρνακα
Ιστορικά στοιχεία
Τρία

ημιορεινά παραδοσιακά

χωριά στην

επαρχία Λάρνακας με γραφικά σοκάκια από το
νοσταλγικό παρελθόν της Κυπριακής υπαίθρου,
χαρακτηριστική χαμηλή βλάστηση από θάμνους
και βότανα, πλούσια δάση και μονοπάτια της
φύσης (και τα τρία χωριά περιλαμβάνονται στο
μεγαλύτερο

ευρωπαϊκό

μονοπάτι

Ε4).

Φημίζονται ο Κόρνος για την μακραίωνη
παράδοση στην ιδιαίτερη αγγειοπλαστική του, ο
Δελίκηπος για το μαγευτικό φράγμα του και τα
Πυργά για την ιερά μονή Σταυροβουνίου αλλά θα
ανακαλύψουμε και λιγότερο γνωστές πτυχές.
Αποτελούν ένα πολιτισμικό «μωσαϊκό» με
επιδράσεις από Βυζάντιο, Γαλλία, Ιταλία όπως
αποτυπώνεται στις μοναδικές σε ομορφιά και
θρησκευτικό ενδιαφέρον, εκκλησίες, ξωκλήσια
και μοναστήρια, ορισμένα από αυτά ιστορικής
σημασίας.
Δεν είναι τυχαίο ότι ολόκληρη η Ορεινή
Λάρνακας στην οποία ανήκουν Κόρνος και
Δελίκηπος (μαζί με 15 άλλα χωριά) κέρδισε το

Figure 1 Kornos - Delikipos - Pyrga

πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό Ευρωπαϊκών Προορισμών Αριστείας EDEN VIII - European
Destinations of Excellence (Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί) με θέμα «Πολιτιστικός Τουρισμός

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.
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(Cultural Tourism)» που διοργάνωσε ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού προγράμματος COSME 2016 με το σκεπτικό ότι αποτελεί έναν πολιτιστικό
προορισμό με καταβολές που ξεκινούν από την αρχαιότητα και καταλήγουν στο σήμερα.
(www.visitcyprus.com). Οι κοντινές αποστάσεις από τις τρεις πόλεις, Λευκωσία, Λάρνακα,
Λεμεσό (περίπου από 25 λεπτά) τα καθιστούν αγαπημένο καταφύγιο πρασίνου, δροσιάς και
ηρεμίας για τους κατοίκους των πόλεων.

Διαδρομή: Κόρνος – Δελίκηπος- Πυργά
Από αεροδρόμιο Λάρνακας - Κόρνος: 35 χλμ, 30
λεπτά (με αυτοκίνητο)
Α3 (κυκλικός κόμβος Καλού χωριού) – Α5
Κοφίνου – Α1 μέχρι έξοδος Κόρνου
Από αεροδρόμιο Πάφου - Κόρνος: 115 χλμ, 1
ώρα και 14 λεπτά (με αυτοκίνητο), Ε143
Κόρνος – Δελίκηπος: 5 χλμ., 9 λεπτά
Δελίκηπος – Πυργά: 7,9 χλμ, 11 λεπτά, F106
Πυργά – αεροδρόμιο Λάρνακας: 35 χλμ., 26
λεπτά

Figure 2 Paphos International airport- Kornos

Πυργά – Λάρνακα 20 χλμ μέσω Ψευδά και κόμβο Καλού
Χωριού
Πυργά – Αεροδρόμιο Πάφου : 113 χλμ., 1 ώρα και 11 λεπτά.

Πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας Λεμεσού
από Κόρνο και Δελίκηπο, στον παλιό δρόμο Λεμεσού και
στην πόλη Λάρνακας πιο κοντά από Πυργά και από τον
Δελίκηπο

συνεχίζει δρόμος μέσα στο βουνό προς

Λεύκαρα και υπόλοιπη Ορεινή Λάρνακας.

Figure 3 Larnaca International airport- Kornos

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.
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Κόρνος
Γενικά
Για την προέλευση του ονόματος υπάρχουν πολλές
εκδοχές:
Α) Από το γαλλικό corne που σημαίνει κέρατο (ψηλά
μυτερά βράχια/λόφοι έξω από το χωριό)
Β) Ο πρώτος κάτοικος ήταν φλύαρος με βραχνή φωνή
όπως του κόρακα που στην κυπριακή διάλεκτο είναι
κόρωνος
Γ) Από το χώμα, κόννος, εξελίχθηκε σε Κόρνος

Figure 4 Τρουλόροτσος

Δ) Βουνό δίπλα από τον Δελίκηπο με πολλές φωλιές από κόρωνους (κόρακες)
Ε) Σύμφωνα με πληροφορίες στο https://www.ix-andromeda.com/larnaca/kornos-larnaka.html
που δεν μπορέσαμε ακόμα να διασταυρώσουμε, τέλη του 9ο αιώνα λόγω εικονομαχίας
κατέφυγε στην Κύπρο ομάδα ατόμων από το χωριό Κορωνός της Λήμνου και έκτισαν χωριό σε
τοποθεσία που έμοιαζε με το χωριό τους. Από το Κορωνός προέκυψε το Κόρνος. Ο αρχικός
Κορωνός μετά καταστράφηκε και αργότερα ξαναδημιουργήθηκε σαν Κορνός ο οποίος υπάρχει
και σήμερα με κατοικίες Αιγαιοπελαγίτικες εκπληκτικά όμοιες με τα παλιά κτίρια του Κόρνου.
Επίσης στη Λήμνο άκμαζε η αγγειοπλαστική κόκκινου πηλού..

Ευρήματα δείχνουν ότι η ιστορία του Κόρνου ξεκινά από την προχριστιανική εποχή και ίσως και
παλαιότερα. Υπάρχουν σπηλιές («σπήλιοι») που φαίνεται να ήταν καταφύγιο των πρώτων
χριστιανών τον καιρό των διωγμών από τους Ρωμαίους, πάνω από παλαιότερους ίσως
οικισμούς στους οποίους αναμένουμε κάποτε να ρίξει φως η αρχαιολογική σκαπάνη. Στον
μεσαίωνα πέρασε από την κυριαρχία Φράγκων (αναφέρεται από τότε στους χάρτες σαν
“Corno”), Ενετών και αργότερα Τούρκων και Άγγλων.

Το χωριό παράγει εσπεριδοειδή, ελιές και χαρουπιές, δενδρολίβανο, θυμάρι. Κυριότερη
ασχολία των πρώτων κατοίκων ήταν η Αγγειοπλαστική και μετά η γεωργία, κτηνοτροφία,

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.
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μελισσοκομία, κέντημα, ορυχεία. Οι περισσότεροι σήμερα εργάζονται στην Λευκωσία (25 χλμ
από Λευκωσία, 27 από Λάρνακα). Αριθμός κατοίκων 2083 το 2011.
Εδώ θα βρούμε γραφικά αρχοντικά με ιδιαίτερο
χαρακτήρα, με στέγες από κεραμίδια, πέτρινα τούβλα,
καμάρες, ξύλινα παραθυρόφυλλα και πόρτες, κάποια
αφημένα ασυντήρητα σου δίνουν πιο έντονα την αίσθηση
αυθεντικής κυπριακής υπαίθρου προηγούμενου αιώνα.
Εισηγούμαστε και ελπίζουμε να συντηρηθούν διατηρώντας
την αρχική τους μορφή.
Figure 5 ΣΕΑ Κόρνου

Αγγειοπλαστική
Στην Κύπρο υπάρχει από τα προϊστορικά χρόνια, ενώ η σημερινή λαϊκή παραδοσιακή μορφή
από τον 18ο αιώνα. Η ιδιαιτερότητα εδώ είναι ότι ενώ χρησιμοποιούν κόκκινο “κουπανιστό”
πηλό που είναι πιο δύσκολος στη χρήση (κόκκινο χώμα από Σταυροβούνι) παρέμειναν πιστοί
στον τελείως χειροποίητο τρόπο (ο τροχός κινείται συνήθως με το πόδι για να ελευθερώνονται
τα χέρια!) μέχρι σήμερα.
Το 1806 υπάρχει αναφορά ότι υπήρχαν το πολύ 30
σπίτια στον Κόρνο, σχεδόν όλοι ήσαν αγγειοπλάστες
και ότι το χωριό και το όνομα του είναι αρχαίο (βιβλίο
«Viatjes de Ali Bey el Ambbassi per Africa y Asia»
δηλαδή “Τα ταξίδια του Αλή Μπέη ελ Αμπασσί στην
Αφρική και την Ασία” στα γαλλικά το 1814.
Ώρες λειτουργίας αγγειοπλαστείου Δευτέρα με
Figure 6 Αγγειοπλαστική Κόρνος

Παρασκευή 9.00πμ - 6.00μμ, τηλ. 22533395, 99093238

για να θαυμάσετε ή και να αγοράσετε πήλινα. Τα πιο δημοφιλή σήμερα είναι διακοσμητικά για
κήπο (πιθάρια, γλάστρες, πιθάρια για φουρνιά) και για μαγείρεμα ψητού, τταβά (στιφάδο), ενώ
πιο παλιά για αποθήκευση νερού, κρασιού, λαδιού, χαλουμιών, τραχανά, για άρμεγμα και για
κεραμίδια (χολέτρες).

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

Στον χώρο υπάρχουν δύο εκθεσιακές αίθουσες, μια για τα μικρότερα αγγεία (ιστορική
αναδρομή με τις εικόνες στους τοίχους) και μια για τα μεγαλύτερα. Χώρος με το εργαστήριο
κατασκευής (σε κοινή θέα)/ αποθήκευσης και εξωτερικά το καμίνι ψησίματος των κεραμικών.
Περισσότερα στο (www.kornos.org.cy). Ενώ άντεξε η τέχνη αυτή για αιώνες, σήμερα είναι
φανερός ο κίνδυνος εξαφάνισης αφού έχουν μείνει μόνο δύο ενεργές τεχνίτριες. Προσπάθειες
που έγιναν για κατάρτιση άλλων απέτυχαν. (Είναι εξαιρετικά κουραστική εργασία).
Οι εισηγήσεις μας για να διασωθεί και να αναδειχθεί η
πολιτιστική

αυτή

κληρονομιά

κατάρτιση/

απασχόληση,

είναι

κίνητρα

διοργάνωση

επί

για

τόπου

επιδείξεων, μικρών πακέτων μαθημάτων σε ομάδες,
συνεργασία εμπλεκομένων φορέων με ευρωπαϊκά
προγράμματα, ίδρυση μουσείου αγγειοπλαστικής /
εκθεσιακού χώρου ανοικτού και τις Κυριακές.

Figure 7 Φούρνος αγγειοπλαστικής

Εκδρομικός Χώρος, δάση και μονοπάτια
Αφού περάσουμε από τον Δασικό σταθμό Κόρνου
φτάνουμε σε οργανωμένο εκδρομικό χώρο ανάμεσα
στο

δάσος,

με

ξύλινα

τραπέζια,

πόσιμο

διασωληνωμένο νερό, παιχνίδια για παιδιά, σκιά και
δροσιά, χώρο για ψήσιμο σούβλας, αποχωρητήρια.
Από εδώ μπορείτε να ξεκινήσετε περπάτημα στα γύρω
Figure 8 Εκδρομικός Χώρος Κόρνος

δάση απόλαμβάνοντας τη θέα μέσα από φιδίσια
μονοπάτια.

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.
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Το “Λιθάρι”, μύθοι και παραδόσεις
Λόφος με μεγάλο βράχο να σκεπάζει την κορυφή
σαν .. μπερέ, ενέπνευσε έναν παράξενο μύθο:
Πιστεύεται ότι εκπέμπει … κοσμική ενέργεια η
οποία θεραπεύει τη διάθεση. Αν δεν φοβάστε την
(όχι και ευκολότερη) ορειβασία, μπορείτε να το
ελέγξετε και να φτάσετε στη “Σπηλιά της γαούρας”
και στην “Αετοφωλιά”!
Σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες μέχρι πριν από
Figure 9 Το λιθάρι

5-6 χρόνια υπήρχαν κάποια ιδιαίτερα έθιμα/παιχνίδια στο χωριό. Φαντάζεστε
να σας βάλουν σε ένα μεγάλο τροχό τράκτορ και να σας κυλήσουν από την κορυφή του
απότομου αυτού βράχου μέχρι να σταματήσει κάπου; (μιας και δεν υπήρχαν πολλά σπίτια εκεί
τότε μπορούσε να καταλήξει στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Πρόδρομου στο κέντρο του
χωριού!). Επίσης τα παιδιά και οι νέοι μέχρι περίπου 20 ετών, “έπαιζαν” πόλεμο μεταξύ του
πάνω χωριού και του κάτω, με ξύλινα σπαθιά, τόξα, συλλήψεις αιχμαλώτων, μώλωπες! Οι
μεγαλύτεροι

τα έζησαν και μπορούν να σας αφηγηθούν τις περιπέτειες τους...

(www.kornos.org.cy).

Εκκλησίες
Η εκκλησία στο κέντρο του χωριού είναι αφιερωμένη στον
Τίμιο Πρόδρομο (Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή). Χτισμένη στις
αρχές του 19ου αιώνα, η αρχιτεκτονική του ναού είναι σε
γοτθικό στυλ και διαθέτει μια εικόνα του τιμώμενου Αγίου
που χρονολογείται στο 1734. Βρίσκεται πάνω από
παλαιότερους ναούς και έχει ιερά κειμήλια και παλιές
εικόνες (κάποιες πιστεύεται του Μηνά Μυριανθέως ο
οποίος έζησε τον 15ο αιώνα), μικρό κομμάτι του Τίμιου
Figure 10 Ναός Τιμίου Προδρόμου

Ξύλου, οστά αγίων σε λειψανοθήκες και δύο παλιά

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

ευαγγέλια του 1776 και 1811 τυπωμένα στην Ενετία. Σήμερα βρίσκεται υπό ανακαίνιση και δεν
λειτουργεί.

Για

τις

ανάγκες

του

χωριού

κτίστηκε

εντυπωσιακά μεγαλύτερη εκκλησία το 2007
με το ίδιο όνομα στη νοτιοανατολική άκρη του
χωριού κοντά στο κοινοτικό γήπεδο και
μάλιστα είναι τρισυπόστατη, δηλαδή με τρεις
Άγιες Τράπεζες. Στη βορειοδυτική πλευρά του
κτίστηκε παρεκκλήσι των ευαγγελιστή Λουκά,
αγίου Χριστόφορου και αγίου Καλλίνικου.
Figure 11 Νέα εκκλησία Τ.Π. Κόρνος

Άγιος Αλέξανδρος του 1995 στο δρόμο προς τα Πυργά έχει μέσα φωτογραφίες των 1619
ελληνοκυπρίων αγνοουμένων και κάθε Σάββατο πρωί τελείται λειτουργία και Δέηση γι΄αυτούς.

Άγιος Ευφημιανός στον παλιό δρόμο Λευκωσίας Λεμεσού
περίπου ένα χιλιόμετρο από το δρόμο προς Σταυροβούνι,
οικοδομήθηκε πριν λίγα χρόνια με πρότυπο το ομώνυμο
κατεχόμενο εκκλησάκι της Λύσης και σε υπόγειο, ειδικά
κατασκευασμένο χώρο, λειτουργεί έκθεση συλημένης
πολιτιστικής κληρονομιάς.

Επίσης υπάρχουν τα παρεκκλήσια της Ζωοδόχου Πηγής,
Εκκλησία Αγ. Ευφημιανού. Πηγή:
www.kornos.org.cy

του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Γεωργίου του Σοπόταμου
και του Αγίου Σπυρίδωνα (παλαιοημερολογιτών).

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.
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Φαγητό, ποτό, καταλύματα
Το χωριό περηφανεύεται για το μέλι του
και τον Κορνιώτικο τταβά του, που
περιλαμβάνει αρνί ή κατσίκι, πατάτες,
κολοκύθι,

αγκινάρες

και

ρύζι

σε

χειροποίητο πήλινο αγγείο στο φούρνο
(συνταγή (foodmuseum). Τα πήλινα
τους

φημίζονται

ότι

κάνουν

πεντανόστιμα ψητά και οφτό. Επίσης
μπορείτε να βρείτε βότανα αρωματικά,

Τταβάς Κορνιώτικος, Πηγή: Πηγή: Στάλω Λαζάρου / Εικονικό
Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής

θεραπευτικά, τσάγια, μπαχαρικά στο
Lumina botanical gardens ( (gardens).

Για μια γνήσια γεύση της
κοινωνίας

στο

χωριό

συστήνουμε να δοκιμάσετε
τα

καφενεία

(κάποια

ανοικτά μόνο Κυριακή και
καθημερινές πολύ πρωί)
για πατροπαράδοτο καφέ
σε

μπρίκι

συναναστροφή

και
με

τους

κατοίκους ή απλά να τους
ακούσετε να σχολιάζουν την επικαιρότητα. Ο καφές, ο χώρος του και ο χρόνος του είναι
διαχρονικά στο DNA της κουλτούρας του Κύπριου είτε παλαιότερα στα καφενεία είτε σε
σύγχρονες καφετέριες. Παρατηρήστε επίσης το κυπριακό φαινόμενο του τρίπτυχου αθλητική
ομάδα / καφενείο / πολιτικό κόμμα. Λειτουργεί και το ζαχαροπλαστείο «Άγιος Φανούριος».
Για φαγητό μπορείτε να πάτε στο “Ελιά και ρίγανη” καφεστιατόριο στο κέντρο του χωριού κοντά
στην παλιά εκκλησία του Προδρόμου, (τηλ. 22108514, 22533387, “Κυρά κι αρχόντισσα” με

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το
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μεζέδες κυπριακής και πολίτικης κουζίνας και ελληνική μουσική στον παλιό δρόμο Λευκωσίας
Λεμεσού, μεσημέρι Κυριακής και κάποιες καθημερινές βράδυ, (τηλ 99554411 καθώς και στον
πολυχώρο “Cosmopolis”, Μακεδονίας 19, το οποίο διαθέτει, εκτός από καφεστιατόριο και
πισίνα, αθλητικούς χώρους, παιδότοπο, δωμάτια προς ενοικίαση, είναι ανοικτό τις
περισσότερες ώρες (τηλ 70001117, αν πάτε εκεί δοκιμάστε από τα starters το χαλούμι με σως
σύκου..). (ρίγανη) (Αρχόντισσα) (Cosmopolis).

Δραστηριότητες κατοίκων, εκδηλώσεις
Το πανηγύρι του χωριού είναι στις 29 Αυγούστου, του Αγίου Ιωάννη του Πρόδρομου, ενώ
γίνονται και χορός του τταβά, του μελιού, φεστιβάλ αγγειοπλαστικής και κάνουν το δικό τους
καρναβάλι μια βδομάδα πριν από το επίσημο. Επίσης συμμετέχει στο φεστιβάλ παραδοσιακής
κουλτούρας που γίνεται κάθε χρόνο στις 1 Οκτωβρίου εκ περιτροπής σε χωριά του “Συλλόγου
Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας” (Σύλλογος Γυναικών)/- όμως για το 2021 όλα αβέβαια λόγω της
πανδημίας.
Οι κάτοικοι δραστηριοποιούνται μέσα από πολλούς ομίλους και συνδέσμους: Στο “Δεληθέατρο”
εκπαιδεύονται και ανεβάζουν θεατρικές παραστάσεις, υπάρχει κοινοτική χορωδία, γυναικείος
εθελοντικός Σύνδεσμος «Ζωοδόχου Πηγής», Ομάδα Δράσης Ανάπτυξης Κόρνου ( ΟΔΑΚ),
ποδηλατικός όμιλος με την αθλήτρια του χωριού Άντρια Χριστοφόρου να έχει λάβει μέρος στους
Ολυμπιακούς του 2016 και να προπονείται για τους επόμενους, καθώς και δύο ποδοσφαιρικές
ομάδες.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το
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χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Δελίκηπος
Ιστορικά στοιχεία
Σε μεσαιωνικό χάρτη του Ortelius (Abraham) 1573 ο
Δελίκηπος αναφέρεται ως Dilichiper. Υπάρχουν 2 εκδοχές ως
προς την ετυμολογία της ονομασίας, η 1η από το όνομα του
πρώτου ιδιοκτήτη-φεουδάρχη της περιοχής που ονομαζόταν
Δελής, ως εκ τούτου «ο κήπος του Δελή» και η 2η εκδοχή που
είναι και η επικρατέστερη από το ιταλικό “bella”, άρα
«ωραίος κήπος»
Figure 12 Κοινοτάρχης Δελίκηπου
κ.Χριστάκης Νικολάου

(βιβλίο «Ο Δελίκηπος, η γη της

επαγγελίας», Κώστας Χαραλαμπίδης) (Χαραλαμπίδης, 2017)

Εκκλησία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
Η εκκλησία Χρυσοσώτηρος είναι του 1726 και σύμφωνα με την
παράδοση, η στέγη της εκκλησίας κατασκευάστηκε ολόκληρη από
ένα και μόνο πεύκο. (Λάρνακας, 2021). Το εσωτερικό της
εκκλησίας κοσμούν ένα ξυλόγλυπτο τέμπλο με εικόνες της
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ενώ αξιοπρόσεχτη είναι και η
Σταύρωση του Χριστού. Σήμερα η εκκλησία αποτελεί μνημείο
πολιτισμού, συντηρημένο και προστατευόμενο από το τμήμα
αρχαιοτήτων. Στις 6 Αυγούστου πραγματοποιείται μεγάλη

Figure 13 Εκκλησία Χρυσοσώτηρος,
Δελίκηπος

πανήγυρις. (Χαραλαμπίδης, 2017) (Λάρνακας, 2021).
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Διπλογέφυρο και εμπλουτιστικό Φράγμα
Το παλιό Διπλογέφυρο κατασκευάστηκε με την μέθοδο
που χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι, έχει 2 καμάρες και
είναι χτισμένο με πελεκητές πέτρες. Λίγο πιο κάτω θα
συναντήσουμε το εμπλουτιστικό φράγμα Gabion το
οποίο υπερχειλίζει με τις πρώτες βροχές και δημιουργεί
καταρράχτες και τροφοδοτείται επίσης από νερό από
τον ποταμό «Μύλος» που στην κοίτη του δημιουργείται
μια λιμνούλα η οποία ενώνεται επίσης με το φράγμα.
(Λάρνακας, 2021) (Χαραλαμπίδης, 2017).

Μονοπάτι της φύσης
Πολύ πρόσφατα το Τμήμα Δασών
δημιούργησε μονοπάτι της φύσης
στο

καταπράσινο

χωριό

του

Δελίκηπου. Το εν λόγω μονοπάτι
περνά διά μέσου μιας πευκόφυτης
έκτασης

και

γραφική

καταλήγει

λίμνη

και

στη
στο

Διπλογέφυρο, ένα αρχαίο πέτρινο
γεφύρι το οποίο ενώνει τις δύο
όχθες
Δελίκηπος. Πηγή: www.in-cyprus.philenews.com

του

(Λάρνακας,

ποταμού

Μύλου.
2021)

(http://www.delikipos.org/) (https://www.checkincyprus.com/).
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Παραδοσιακά Προϊόντα
Στο χωριό λειτουργεί κατάστημα παραδοσιακών
προϊόντων «Σωτήρης». Μπορείτε να προμηθευτείτε
φρέσκους χυμούς (ότι πρέπει για το ..πάρκο), κρασί,
ζιβανία, φρέσκο σιουτζιούκο, χαλούμι παραγωγής
τους, παστελλάκι, ξηρούς καρπούς, όσπρια, γιαούρτι,
κουλούρια, διάφορα γλυκά του κουταλιού, αλλαντικά
κ.α. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από τις
9:00-19:00 και το Σαββατοκύριακο από τις 8:00-19:00.
Το κατάστημα βρίσκετε στην είσοδο της κοινότητας.
Figure 14 Παραδοσιακά προϊόντα

(http://www.delikipos.org/) (Λάρνακας, 2021)

Κοινοτικό Πάρκο και Φάρμες
Το κοινοτικό πάρκο Δελίκηπου είναι ένα πάρκο πνιγμένο στο πράσινο με πανύψηλα δέντρα και
τοπίο φυσικής ομορφιάς. Στο πάρκο υπάρχει παιδική
χαρά, χώρος για ετοιμασία σούβλας, το «Εθνικό
φαγητό» της Κύπρου, καθώς και πόσιμο νερό,
τουαλέτες

και

χώρος

στάθμευσης.

(http://www.delikipos.org/) (Λάρνακας, 2021). Λίγο
έξω

από

το

χωριό
υπάρχουν
βοσκοτόπια και
φάρμες με αιγοπρόβατα, που

Figure 16 Φάρμες Δελίκηπος

προμηθεύουν με φρέσκο γάλα τους κατοίκους και
παρασκευάζουν με αυτό παραδοσιακά χαλούμια, αναρή
και τραχανά. (http://www.delikipos.org/) (Λάρνακας,
2021) (Χαραλαμπίδης, 2017).
Figure 15 Κοινοτικό Πάρκο Δελίκηπος
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Κτήμα Olive Grove
Ο «Ελαιώνας» του Γκάρο Κεχεγιάν είναι ένα κτήμα 5 στρεμμάτων με αρκετές αιωνόβιες ελιές.
Αποτελεί ένα πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο, που περιλαμβάνει χώρους για παραστατικές
τέχνες, εικαστικά, έρευνα, διασκέψεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κλπ. (Χαραλαμπίδης, 2017)
(Λάρνακας, 2021).

Figure 17 Olive Grove

Figure 18 Olive Grove

Accommodation and food
Στο δρόμο του πάρκου προς Κόρνο λειτουργεί περίπτερο-καφενείο. Στον Δελίκηπο θα βρείτε το
Veggie Forest Village House, που παρέχει διαμονή καθώς και ετοιμασία χορτοφαγικών
γευμάτων και μύηση στον υγιεινό τρόπο ζωής. Στον χώρο πραγματοποιούνται επίσης και
workshops and healthy retreats. (Λάρνακας, 2021) (Delikipos vegan/veggie forest village house).
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Πυργά
Ιστορικά στοιχεία
Για το όνομα του χωριού (Πυργά η Πυρκά) υπάρχουν δύο εκδοχές. Η πρώτη που φαίνεται και
πιο πιθανή, θέλει να πήρε το όνομα του από το κόκκινο χρώμα (πυρρόν) του χρώματος (γης) της
περιοχής. Είναι δηλαδή το όνομα του χωριού αρχαιότατο και προέρχεται από το πύρ + τον
Δωρικό τύπο γα (αντί γή). Επομένως Πυργά σημαίνει κοκκινογή.
Η άλλη εκδοχή λέει, πως, στην περιοχή αυτή, λόγω των πυκνών δασών, υπήρχαν πολλά καμίνια
αγγειοπλαστικής και καρβούνων που έκαιγαν συνέχεια. Υπήρχαν δηλαδή πολλές «πυρκαγιές»
όπου και η ονομασία.
Η ιστορία του χωριού είναι πολύ παλιά και φθάνει πίσω στην αρχαιότητα. Αυτό το μαρτυρούν
τα διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα που ανακαλύφθηκαν στην περιοχή, όπως σπήλαια, πήλινα
αγάλματα, αγγεία, νομίσματα, κοσμήματα κλπ. Αρκετά από αυτά βρίσκονται σε μουσεία του
εξωτερικού.

Εκκλησιαστικά μνημεία
Μονή Σταυροβουνίου
Σε μια πανοραμική βουνοκορφή της Κύπρου, σαν
μια γιγάντια αετοφωλιά, βαλμένη από το χέρι του
Θεού,

αιώνες

τώρα

στην

κορυφή

του

υπερυψωμένου και απόκρημνου βραχώδους όρους
του Ολύμπου, ορθώνεται επιβλητικά, η παλαίφατη
και κλεισμένη Ιερά Μονή του Σταυροβουνίου.
Ο θρύλος λέει ότι ιδρύθηκε τον 4ο αιώνα από την
Αγία Ελένη, μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η
οποία και άφησε ένα κομμάτι του Τιμίου Σταυρού
στο Μοναστήρι.
Figure 19 Σταυροβούνι (Σταυροβούνι)

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το
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Οι μοναχοί έχουν αυστηρούς κανόνες παρόμοιους με εκείνους του Αγίου Όρους στην Ελλάδα.
Οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στο Μοναστήρι, ούτε επιτρέπεται η χρήση
φωτογραφικής ή βιντεοκάμερας. Οι άντρες επισκέπτες πρέπει να είναι κατάλληλα ντυμένοι.
Σε αντίθεση με τη Μονή, το μοναστήρι της Αγίας Βαρβάρας στους πρόποδες του Σταυροβουνίου
είναι προσβάσιμο σε όλους τους επισκέπτες και οι μοναχοί εδώ είναι γνωστοί για τις δεξιότητές
τους στην εικονογραφία. (Πυργά) (Σταυροβούνι).
Βασιλικό παρεκκλήσι Αγίας Αικατερίνης
Το βασιλικό αυτό καθολικό παρεκκλήσι χτίστηκε
το 1421 από τον βασιλιά των Λουζινιανών
Ιανό για να παντρευτεί την 2η γυναίκα του την
Καρλότα και θεωρείται από τα σπουδαιότερα
κειμήλια της εποχής των Λουζινιανών. Χτίστηκε
με ηφαιστειακές πέτρες της περιοχής.
Σώζονται αρκετές τοιχογραφίες/νωπογραφίες
και σήμερα λειτουργεί ως μουσείο με είσοδο 2,5
ευρώ.

Εντυπωσιακή

η

τοιχογραφία

της

«Σταύρωσης» όπου παριστάνεται ο Ιανός και η
Καρλότα

στα

πόδια

του

Εσταυρωμένου.

Figure 20 Βασιλ.παρεκλ.Αγ.Αικατερίνης1

Ανάμεσα στο ζωγραφικό διάκοσμο του ναού περιλαμβάνεται
και μια σειρά οικοσήμων του μεσαιωνικού Βασιλείου της Κύπρου, ενώ σε πολλά μέρη της
ζωγραφικής επιφάνειας υπάρχουν χαράγματα από περιηγητές και προσκυνητές του μεσαίωνα.
Πολλά από αυτά φέρουν ημερομηνίες 15ου και 16ου αιώνα. (Βασιλικό παρεκκλήσι) (Τμήμα
Αρχαιοτήτων).
Μια παλιά παράδοση αναφέρει, ότι ο μεγάλος θησαυρός του Ιανού, (ασήμι χρυσάφι και
κοσμήματα) που ποτέ δεν βρέθηκε, εξακολουθεί να είναι φυλαγμένος στις υπόγειες στοές και
σήραγγες, που λέγεται πως υπάρχουν κάτω και γύρω από το βασιλικό παρεκκλήσι. Σύμφωνα με
την παράδοση ο θησαυρός αυτός είναι αρκετός για να συντηρήσει ολόκληρο τον πληθυσμό της
Κύπρου, για αρκετά χρόνια. (Πυργά).
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Μονή Παναγίας Στάζουσας
Σε απόσταση 4 περίπου χιλιομέτρων, έξω από το
χωριό, βρίσκεται το λατινικό μοναστήρι της
Στάζουσας, που είναι αφιερωμένο στην Παναγία.
Μετά από Θαύμα που έγινε την εποχή της
Λατινοκρατίας, όταν γυναίκα που έπασχε από
αιμορραγία, ζήτησε την βοήθεια της Παναγίας και
αφού προσκύνησε την εικόνα της στον Ναό,
θεραπεύτηκε, της δόθηκε το όνομα «Παναγία Η
Στάζουσα»... (Παναγία Στάζουσα)
Το απόμερο αυτό μοναστήρι, είναι δημιούργημα

Figure 21 Παναγία Στάζουσα

του 14ου αιώνα με γοτθική αρχιτεκτονική. Αποτελεί το κατάλοιπο
ενός Λατινικού μοναστηριού που σύμφωνα με τον C.Enlart ανήκε σε κιστερκιανούς μοναχούς.
Αναπαλαιώθηκε πρόσφατα από το τμήμα αρχαιοτήτων. (Πυργά).

Αγίασμα
Στα νότια του Ναού και σε απόσταση εκατό μέτρων υπάρχει
αγίασμα. Το αγίασμα βρέθηκε μετά από θαύμα και πάλι.
Οβίδα της Εθνικής φρουράς από το κοντινό πεδίο βολής
Καλού χωριού, έπεσε στην περιοχή και προκάλεσε μεγάλη
πυρκαγιά. Κατέκαψε τα πάντα εκτός από τον Ναό της
Παναγίας. Σε πολύ σύντομο χρόνο σε κάποιο σημείο νότια
του Ναού ξεφύτρωσε μια ροδοδάφνη και ένας βάτος....
(Αγίασμα)
Figure 22 Αγίασμα
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χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Παρεκκλήσι Ζωοδόχου Πηγής
Το παλιό πετρόκτιστο εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής βρίσκεται πίσω από το μοναστήρι της
Στάζουσας σε πιο χαμηλό υψόμετρο. Καταστράφηκε από κατολισθήσεις του πλαϊνού λόφου και
ξανακτίστηκε. (Πυργά).
Εκκλησία Αγίας Μαρίνας
Η Παλιά Εκκλησία της Αγίας Μαρίνας βρίσκεται στα νότια του
χωριού. Είναι κτίσμα του 12ου αιώνα και διατηρεί θολωτή
στέγη και νάρθηκα που προστέθηκε μεταγενέστερα. Στο θόλο
της διατηρούνται αρκετές μισοφθαρμένες τοιχογραφίες. Από
αυτή πήρε το όνομα της η καινούργια εκκλησία της
κοινότητας.
Σήμερα η εκκλησία της Αγίας Μαρίνας, επιδιορθώνεται με
δαπάνες του τμήματος αρχαιοτήτων, της χωριτικής αρχής των Πυργών και δωρεές του
Λεβέντειου Παρασκευαϊδειου κέντρου και άλλων πιστών. (Εκκλησία Αγίας Μαρίνας).

Αιολικό Πάρκο
Έξω από τα Πυργά υπάρχει Αιολικό πάρκο για εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
και για την δημιουργία του, εκπονήθηκε μια αξιόλογη μελέτη με τίτλο: «Περιβαλλοντική Μελέτη
για την εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων στην περιοχή του χωριού Πυργά» από το Τμήμα
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου. (Αιολικό Πάρκο).

Πύργος Μαρσέλλου
Στα νότια του χωριού δεσπόζει επιβλητικά ο Πύργος του Μαρσέλλου. Πρόκειται για την εξοχική
κατοικία του γιατρού και λογοτέχνη Θεόδωρου Μαρσέλλου.
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Ο Πύργος του Μαρσέλλου είναι μια πρωτότυπη κατοικία με ενσωματωμένο ένα τετράγωνο
πύργο στην πρόσοψη της. Η ανέγερση του πύργου συνδέεται με μια από τις εκδοχές για την
προέλευση του ονόματος του χωριού. (Πύργος Μαρσέλλου)

Εκδρομικός χώρος/ πάρκα/ μονοπάτι της φύσης
Κατασκηνωτικός χώρος
Σ’ ένα δεντρόφυτο, πανέμορφο καταπράσινό περιβάλλον βρίσκεται ο Κατασκηνωτικός Χώρος
«Ζωοδόχος Πηγή». Οι κατασκηνώσεις οργανώνονται σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη
Λάρνακας.

Πάρκα
Το «Πάρκο της Ειρήνης» βρίσκεται στην τοποθεσία «Καμάρες», ανατολικά της κοινότητας, σε
ένα μοναδικής ομορφιάς μέρος με πολλά πεύκα. Το Πάρκο δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Κόμμα «Φιλελεύθερων». Στο Πάρκο υπάρχουν σημαίες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Σχετικά κοντά του και ο νερόμυλος.
Στο «Δάσος του Εφέντη», στη
σκιά

ψηλών

πεύκων

τοποθετηθήκαν
παγκάκια

ξύλινα

και

ένας

ειδικά

διαμορφωμένος χώρος για το
ψήσιμο της σούβλας.
Το

«Πάρκο

Οικογενειών»,

Φτωχών
διαθέτει

παιχνιδότοπο με πολύχρωμες
τραμπάλες,

κούνιες

και

τσουλήθρες.
Οι συμμετέχουσες της Διαδρομής

Το κοινοτικό πάρκο στο κέντρο της κοινότητας έχει πλακόστρωτα δρομάκια, παγκάκια,
συντριβάνι, κήπο, ψηλούς διάσπαρτους φοίνικες.
(Πυργά Πάρκα).
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Μονοπάτι της Φύσης
Το

Μονοπάτι

της Φύσης

των

Πυργών είναι εξαιρετικής φυσικής
ομορφιάς, έχει μήκος περίπου 2000
μέτρα και αρχίζει από την περιοχή
«Κρύα Βρύση», καταλήγοντας στην
περιοχή

«Καμάρες».

Κατά

την

περιήγησή σας στο Μονοπάτι θα
απολαύσετε την κυπριακή φύση,
μαζί με διάφορα είδη χλωρίδας και
πανίδας. (Μονοπάτι Φύσης Πυργά).

Τέμενος

Figure 33 Πυργά φύση

Το χωριό μέχρι το 1963 ήταν μικτό, όπου Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι ζούσαν αρμονικά.
Το χωρίς μιναρέ Μουσουλμανικό Τέμενος, αποτελεί μέρος της ιστορίας των Πυργών. (Τέμενος
Πυργά).

Παλιό υδραγωγείο και παλιά βρύση
Στο πίσω μέρος της εκκλησίας της Αγίας Μαρίνας βρίσκεται η πρώτη πηγή του χωριού, από την
οποία υδρευόταν όλο το χωριό στην παλιά εποχή. Επίσης σώζεται και τμήμα από το αρχαίο
υδραγωγείο. (Βρύση-Υδραγωγείο Πυργά)
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Πολυχώρος Κέντρου Νεότητας, νέα έργα
Στο χώρο του παλιού αστυνομικού σταθμού,
λειτουργεί κέντρο νεότητας με ανακαινισμένο
πολυχώρο

εκδηλώσεων,

καφεστιατόριο,

αμφιθέατρο, πισίνες με σύνορα και θέα το
δάσος. Εκεί που ήταν οι στάβλοι του σταθμού
προγραμματίζεται θεματικό μουσείο, ίσως
κυνηγιού.
Πριν το τέλος του 2021 αναμένεται να
λειτουργήσει στο κέντρο του χωριού τουριστικό
περίπτερο, όπου θα παρέχονται με διαδραστική τεχνολογία όλες οι τουριστικές πληροφορίες
για το χωριό. Ο ήδη όμορφος πυρήνας του χωριού, με τα πιο πολλά αξιοθέατα συγκεντρωμένα,
σχεδιάζεται να γίνει πεζόδρομος με πλακόστρωτο. Προσέξτε τα εκθέματα στο πεζοδρόμιο όπως
το Αλακάτι (έβγαζαν νερό από το πηγάδι με την κίνηση ζώων).

Φαγητό, εκδηλώσεις, ασχολίες
Η γεωργία και το κέντημα ανήκουν στις παλαιότερες ασχολίες των κατοίκων. Σήμερα οι
περισσότεροι εργάζονται στις πόλεις. Το χωριό (και το Σταυροβούνι) παράγουν ωραίο μέλι.
Υπάρχει εργαστήρι παρασκευής μελιού, συνηθίζουν τις
πίτες με το μέλι (πισίες) και τα κουλούρια. Λειτουργούν
τρία εστιατόρια, του κοινοτικού κέντρου, του κέντρου
νεότητας και το «Μεσαορία», με κλασικά κυπριακά
φαγητά όπως κυπριακούς κεφτέδες, σουβλάκια,
κλέφτικο,

τταβάς

κ.ά.

Υπάρχουν

δύο

πολύ

παραδοσιακά καφενεία των οργανώσεων του χωριού,
όπου μπορείτε να απολαύσετε καφέ του μπρικιού και
αγώνα ταβλιού.
Το τριήμερο πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας στις 17 Ιουλίου είναι διανθισμένο με πολιτιστικές
εκδηλώσεις, στις οποίες συμμετέχουν ο χορευτικός και θεατρικός όμιλος του χωριού. Υπάρχει
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κυνηγετικός όμιλος, το κυνήγι είναι πολύ δημοφιλές στους κατοίκους (φαίνεται να είναι
επίδραση από τους Γάλλους). Αγαπούν και προστατεύουν το εκπληκτικό πράσινο του χωριού,
το οποίο είναι πόλος έλξης για ντόπιους και ξένους. Γειτονεύει με Κόρνο, Ψευδά, Μοσφιλωτή,
ενώ απέχει 20 χλμ. από τη Λάρνακα και 27 από τη Λευκωσία. Ο πληθυσμός αυξάνεται ραγδαία,
υπολογίζεται σήμερα στους 900 κατοίκους, υπάρχουν πολλά εξοχικά.

Παλιό παραδοσιακό κτήριο στον Κόρνο

Οι συμμετέχουσες της διαδρομής με το Δήμαρχο
Δελίκηπου, κ. Χριστάκη Νικολάου μπροστά από την
εκκλησία της Παναγίας Χρυσοσωτήρος

Η φύση των Πυργών

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 - Πηγές
Cosmopolis. (n.d.). Ανάκτηση από http://www.cosmopolis.com
Delikipos vegan/veggie forest village house. (n.d.). Ανάκτηση από
https://www.airbnb.co.uk/rooms/10092596?adults=1&s=39&unique_share_id=9C61CD43-66D5-4C5083A2773C3C154DCF&_branch_match_id=927164684103451199&source_impression_id=p3_1625087830_vTj
weAzXN8fvH351&guests=1
foodmuseum. (n.d.). Ανάκτηση από http://foodmuseum.cs.ucy.ac.cy/web/guest/36/civitem/2374
gardens, b. (n.d.). Ανάκτηση από http://foodmuseum.cs.ucy.ac.cy/web/guest/36/civitem/2374
http://www.delikipos.org/. (n.d.).
https://www.airbnb.co.uk/rooms/10092596?adults=1&s=39&unique_share_id=9C61CD43-66D5-4C5083A2773C3C154DCF&_branch_match_id=927164684103451199&source_impression_id=p3_1625087830_vTj
weAzXN8fvH351&guests=1. (n.d.).
https://www.checkincyprus.com/. (n.d.).
www.kornos.org.cy. (n.d.).
www.visitcyprus.com. (n.d.).
Αγίασμα. (n.d.). Ανάκτηση από από τον Ναό της Παναγίας. Σε πολύ σύντομο χρόνο σε κάποιο σημείο
νότια του Ναού ξεφύτρωσε μια ροδοδάφνη και ένας βάτος....
Αιολικό Πάρκο. (n.d.). Ανάκτηση από
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/All/FA45455E0EC55C69C2257F37003F
7DCF/$file/MP20090080101.pdf?OpenElement
Αρχόντισσα. (n.d.). Ανάκτηση από https://www.facebook.com/ARCONTISSAKORNOS),
Βασιλικό παρεκκλήσι. (n.d.). Ανάκτηση από
https://www.visitcyprus.com/index.php/el/discovercyprus/rural/sites-monuments/item/2396-royalchapel-of-agia-aikaterini-st-catherine-pyrga-village
Βρύση-Υδραγωγείο Πυργά. (n.d.). Ανάκτηση από http://pyrga.org/portfolio-item/axiotheata/#toggle-id10
Εκκλησία Αγίας Μαρίνας. (n.d.). Ανάκτηση από http://pyrga.org/portfolio-item/thriskeftiki-zoi/#toggleid-1
Λάρνακας, Ο. Ο. (2021, Μάιος). Συνέντευξη Κοινοτάρχη Δελίκηπου. (Κ. Δ. Νικολάου, Συνέντευξη
στον/στην)
Μονοπάτι Φύσης Πυργά. (n.d.). Ανάκτηση από https://simerini.sigmalive.com/article/2017/3/18/purgaena-khorio-mesa-sto-prasino/

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

Παναγία Στάζουσα. (n.d.). Ανάκτηση από Found on: https://www.ix-andromeda.com/larnaca/panagiastazousa-purga.html
Πυργά. (n.d.). Ανάκτηση από http://pyrga.org/
Πυργά Πάρκα. (n.d.). Ανάκτηση από http://pyrga.org/portfolio-item/fysi/#toggle-id-4
Πύργος Μαρσέλλου. (n.d.). Ανάκτηση από http://pyrga.org/portfolio-item/axiotheata/#toggle-id-1
ρίγανη, Ε. κ. (n.d.). Ανάκτηση από https://www.facebook.com/%CE%95%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%A1%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B7-105769541410870/
Σταυροβούνι. (n.d.). Ανάκτηση από https://www.visitcyprus.com/index.php/el/discovercyprus/culturereligion/sites-monuments/item/180-stavrovouni-monastery
Σύλλογος Γυναικών. (n.d.). Ανάκτηση από
https://www.facebook.com/syllogosgynaikon.ypaithroularnakas
Τέμενος Πυργά. (n.d.). Ανάκτηση από https://www.ix-andromeda.com/larnaca/temenos-purga.html
Τμήμα Αρχαιοτήτων. (n.d.). Ανάκτηση από
http://www.mcw.gov.cy/mcw/da/da.nsf/DMLindex_gr/DMLindex_gr?OpenDocument
Χαραλαμπίδης, Κ. (2017). Ο Δελίκηπος, γη της επαγγελίας. Λευκωσία: Κοινοτικό Συμβούλιο Δελίκηπου.

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.

