
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παραδοτέο 3 - Άτλας 
  Διαδρομή 2: Περιοχή Λεμεσού  

Συμμετέχουσες: Τερέζα Βλάμης, Ραφαέλλα Ηλία 

 

  



  
   
  
 

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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Περιοχή Λεμεσού 

Σημειώσεις: 

Είχαμε ως στόχο τη δημιουργία διαδρομών που παίρνει τους επισκέπτες σε ένα ταξίδι εξερεύνησης 

της περιοχής Λεμεσού μέσω γης και θάλασσας.  

 

Όλες οι διαδρομές είναι σχεδιασμένες με στόχο να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα, να 

προωθήσουν πιο οικολογικούς τρόπους διακίνησης και να προσφέρουν εμπειρίες της φυσικής, 

πολιτιστικής, καλλιτεχνικής και γαστρονομικής κληρονομιάς. 

 

Οι επισκέπτες αναμένεται να αφήσουν τα πράσινα αποτυπώματα τους στην Κύπρο και να 

επιστρέψουν στην πατρίδα τους με εμπειρίες από ανακαλύψεις της γης, πολιτισμού και ιστορίας 

μας.  

 

Όλες οι διαδρομές έχουν την πρόθεση να ενθαρρύνουν τους επισκέπτες να βιώσουν σε μεγαλύτερο 

βαθμό και να έχουν πιο πολλές αλληλεπιδράσεις με τους ντόπιους και να ανακαλύψουν τις ομορφιές 

του πολιτισμού και να δουν την αυθεντική ομορφιά από κοντά και σε προσωπικό επίπεδο.  
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Από το Βορρά στο Νότο και από τη Δύση στην 

Ανατολή, η περιοχή της Λεμεσού διαθέτει 

πλούσια αρχαία ιστορία της ανθρωπότητας, 

αφού για περισσότερο από 4000 χρόνια η 

περιοχή έχει υπάρξει χώρος διαβίωσης για ένα 

μεγάλο μείγμα εθνικοτήτων, μέχρι σήμερα 

συνεχίζει να μεγαλώνει με ένα μείγμα 

πολιτισμών και ο αρχαίος κόσμος βρίσκεται σε 

όλη τη Λεμεσό και μπορεί να εξερευνηθεί μέσω 

της γης και της θάλασσας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Λεμεσός είναι μια πανέμορφη πόλη που συνδυάζει το βουνό και τη θάλασσα. Μέσα σε μερικά λεπτά ο 

επισκέπτης/η επισκέπτρια μπορεί να βρεθεί από τις αμμώδεις παραλίες της Λεμεσού στα καταπράσινα βουνά 

που μυρίζουν βότανα και σοδειές στα πιο διάσημα κρασοχώρια της Λεμεσού.  

 

 

 

 

 

 

 

Ακτές της Λεμεσού 

Οι αμπελώνες.  Φωτογραφία: www.zambartaswineries.com 
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Η καταγάλανη Μεσόγειος θάλασσα κρύβει πολλά 

ιστορικά υποβρύχια ευρήματα. Καταδυθείτε  στα 

καθαρά νερά βραβευμένα με τη μπλε σημαία (Blue 

Flag) και εξερευνήστε το υποβρύχιο λιμάνι της 

Αμαθούς, το οποίο κτίστηκε στο τέλος του 4ου αιώνα 

και του οποίου τα ερείπια διατηρήθηκαν κάτω από 

το νερό και αποτελούν αξιόλογο μέρος για επίσκεψη.   

 

 

 

Καταδυθείτε και δείτε διάφορα υποβρύχια ναυάγια 

καθώς κολυμπάτε ανάμεσα στη γλαφυρή, 

προστατευμένη θαλάσσια ζωή, η οποία ελκύει 

θαλάσσιους βιολόγους από παντού. Η θαλάσσια 

ζωή και τα βαθιά νερά ελέγχονται συχνά από 

εθελοντές δύτες όπως ο Χρίστος Χριστοδούλου, ο 

οποίος συμμετέχει για πολλά χρόνια στην 

διατήρηση της καθαριότητας των υδάτων και τη 

προστασία της θαλάσσιας ζωής.  

 

Τα υποβρύχια νερά της Λεμεσού ελκύουν ένα μεγάλο 

εύρος θαλάσσιου τουρισμού, θαλάσσιους 

αρχαιολόγους και θαλάσσιους βιολόγους από όλο τον 

κόσμο. Ο υποβρύχιος κόσμος διαθέτει πολλούς 

ιστορικούς θησαυρούς και εκθαμβωτική θαλάσσια 

ποικιλότητα.  

  

  Κατάδυση. Φωτογραφία: Χρίστος Χριστοδούλου 

  Ναυάγιο. Φωτογραφία: Χρίστος Χριστοδούλου 

 Ψάρια. Φωτογραφία:  Χρίστος Χριστοδούλου 
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Το χωριό Πύργος 
Πληθυσμός: 2,120 (2001), τοποθεσία: 13 χλμ. ανατολικά της πόλης της Λεμεσού, το 

μέσο υψόμετρο είναι 85 μέτρα, το υψόμετρο μειώνεται σταδιακά προς τα 

νοτιότερα, καθώς φτάνει στις θαλάσσιες ακτές. Το χωρίο είναι εύκολα προσβάσιμο 

με αυτοκίνητο, λεωφορείο, ποδήλατο και πεζός/η, καθώς συνδέεται με τον 

αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας και την ανατολική ακτή της Λεμεσού 

 

Όταν περπατάτε στο χωρίο, μπορείτε 

να νοιώσετε τη φιλοξενία παντού, 

καθώς η ιστορία του χωριού και οι 

μύθοι όπως τους διηγούνται οι 

ντόπιοι καθώς απολαμβάνουν τον ελληνικό τους καφέ, 

προσφέρει στο ταξίδι μια μοναδική πολιτιστική εμπειρία. Το 

χωριό Πύργος προσφέρει στους επισκέπτες εντυπωσιακά 

ταξίδια στα αρχαία χρόνια μέσω μιας κοιλάδας καλυμμένης με 

ιστορικά φυτά και διάσημες μυρωδιές. Οι βοτανικοί κήποι, οι 

αρχαίοι χώροι, οι χώροι λατρείας και η γαστρονομική 

κληρονομιά είναι όλα εκεί, έτοιμα για να εξερευνηθούν.  

Το όνομα του χωριού προέρχεται 

από τον μεσαιωνικό πύργο “Πύργος 

της Ρήγαινας” που σημαίνει πύργος 

της βασίλισσας, σπίτι της 

βασίλισσας Ρήγαινας, ο πύργος 

υπάρχει σε αρχαίους χάρτες όπου το 

όνομα του χωριού αναγράφεται ως 

“Πύργο” ή “Μπύργο”, όπως έχει 

καταγραφεί από το Νέαρχο Κληρίδη. Στοιχεία ότι ο πύργος υπήρχε κατά τη Φραγκοκρατία και τη βυζαντινή 

αυτοκρατορία βρίσκονται σε αναφορές από το 1224.  

 

Ο Πύργος διαθέτει εντυπωσιακά αρχαία ευρήματα, καθώς κατά της διάρκεια ανασκαφών το 2012, Ιταλοί 

αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ευρήματα από τα προϊστορικά χρόνια, που φανερώνουν ότι ο Πύργος είναι μια από 

τις αρχαιότερες περιοχές με κατοίκους και το χωρίο κατοικήθηκε ευρέως κατά το Μεσαίωνα. Οι αρχαιολόγοι  

Το χωριό Πύργος Φωτογραφία: www.pyrgos.org 
 

http://www.pyrgos.org/
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επίσης ανακάλυψαν ένα από τα παλαιότερα εργοστάσια χαλκού στο νησί και ολόκληρο το μεσογειακό 

λεκανοπέδιο, που χρονολογείται μεταξύ της 2ης και 3ης χιλιετίας π.Χ.. Η Κύπρος πήρε το όνομα της από το 

ρωμαϊκό όρο ‘cyprum’ που σημαίνει χαλκός. 

 

Μια ακόμα ανακάλυψη αποτελεί ο Μεσαιωνικός νερόμυλος, του οποίου η μεσαιωνική καμάρα υπάρχει 

ακόμα και σήμερα και η υψηλής τεχνολογίας κατασκευή και το μεγάλης κλίμακας αρδευτικό του σύστημα 

είναι μοναδικά σε ολόκληρη τη Μεσογειακή περιοχή. Το 1984 ο Μεσαιωνικός Νερόμυλος ανακηρύχθηκε 

“Αρχαίο Μνημείο” λόγω της αρχιτεκτονικής και ιστορικής του σημασίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

Ο  Πύργος είναι ένα πολύ γραφικό χωριό και διαθέτει πολύτιμη αρχαία ιστορία και πολιτισμό καθώς και 

γραφικά τοπία με διάσημα αρωματικά φυτά παντού. Πεινάτε; Γιατί δε κάνετε ένα διάλειμμα για μεσημεριανό 

και γευτείτε την τοπική κουζίνα και τα τοπικά κρασιά, δοκιμάστε φρούτα ντόπιας παραγωγής καθώς επίσης 

και όμορφες παραδοσιακές ταβέρνες μέσα και γύρω από το χωριό.   

Μεσαιωνική Καμάρα. Φωτογραφία: www.pyrgos.org 
 

http://www.pyrgos.org/
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Κέντρο του χωριού Πύργος 
 

Στο κέντρο του χωριού βρίσκεται η 

Εκκλησία της Παναγίας της Πυργιώτισσας 

(κτίστηκε το 1886 και ολοκληρώθηκε το 

1902).  

 

 

 

 

Υπάρχει ακόμα η Βασιλικής αρχιτεκτονικής εκκλησία “Παναγία Νεροφορούσα” η οποία κτίστηκε κατά το τέλος 

του 13ου και αρχές του 14ου αιώνα. Είναι μια εκλεπτυσμένη εκκλησία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 

εξωτερικό. Η εκκλησία είναι αφιερωμένη στην “Ευλογημένη Παναγία, που φέρει νερό από τη βροχή”.   

 

Στο κέντρο του χωριού βρίσκονται μνημεία αφιερωμένα στους ήρωες του 1955-1959 και 1974 από τον Πύργο.  
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Ταξιδεύοντας προς τα νότια του νησιού, 

παίρνει τους επισκέπτες μέσα από μια 

γραφική κοιλάδα με μικρά ρυάκια, 

ιδανική διαδρομή για ορειβάτες και 

ποδηλάτες.  

 

 

 

 

 

 

Η νότια πλευρά του νησιού κατά μήκος των αγροτικών δρόμων 

οδηγεί τους επισκέπτες σε μια μακριά αμμώδη παραλία 

βραβευμένη με τη Μπλε Σημαία, με ναυαγοσώστες κατά την 

καλοκαιρινή περίοδο.  

 

 

Περπατώντας κατά 

μήκος της αμμώδους 

παραλίας, οι 

επισκέπτες θα 

περάσουν από ένα 

πολυτελές θέρετρο και 

προς τα δυτικά, 

βρίσκεται μια 

μοντέρνα αποβάθρα η 

οποία φιλοξενεί τουρισμό από τις βάρκες. Οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν βουτιές στα διάφανα 

καταγάλανα νερά και έπειτα να χαλαρώσουν με ένα δροσιστικό ποτό στην καφετέρια της παραλίας και να 

απολαύσουν την υπέροχη θέα της θάλασσας καθώς και τα ιστιοφόρα και γιοτ.   

Η παραλία του Πύργου, βραβευμένη με Μπλε σημαία  
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Euphoria Art Land – εκπαιδευτικό πολιτιστικό 

κέντρο της νέας γενιάς 
 

Η Κύπρος διαθέτει παγκοσμίου φήμης 

μωσαϊκά εκθέματα με ιστορία πάνω 

από χίλια χρόνια. Ένας ντόπιος 

αρχιτέκτονας οραματίστηκε και 

συνέχισε την παλαιότερη και 

πλουσιότερη μορφή τέχνης 

“μωσαϊκών” του νησιού με τη χρήση 

μοντέρνων σχεδίων για την κάλυψη 

καινοτόμων κτιρίων. 

Χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 200 

εκατομμύρια κομμάτια μωσαϊκών και 

ανακυκλωμένα υλικά για τη 

δημιουργία του.   

 

Η Euphoria (Ευφορία) συνδυάζει με 

εντυπωσιακή λεπτομέρεια την αρχαία με τη 

μοντέρνα τέχνη.  

Περνώντας τις πύλες της Euphoria,οι επισκέπτες 

παίρνουν σε μια όαση της τέχνης και της φύσης.  

Καθώς ο ήλιος δύει, η ατμόσφαιρα το 

μετατρέπει σε ένα μαγικό μέρος ηρεμίας που 

αγκαλιάζεται από εκπληκτική φυσική ομορφιά.  

Μπαίνοντας στους κήπους, οι επισκέπτες 

φτάνουν στον Παράδεισο της Φύσης.  
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Οι κήποι αποτελούν το κυριότερο μέρος 

ενός εκπαιδευτικού προγράμματος και 

έχουν σχεδιαστεί ειδικά για 

εκπαιδευτικές επισκέψεις, 

εκπαιδεύοντας ενήλικες και παιδιά 

σχετικά με διάφορα είδη δέντρων, 

φυτών και βοτάνων και έχουν ως στόχο 

να διδάξουν το σημαντικό ρόλο των 

φυτών και των δέντρων στο περιβάλλον 

μας.   

 

 

Όταν κάποιος επισκεφτεί την Euphoria δεν θα θέλουν να φύγουν και όταν φύγουν…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πάντα θα θέλουν να επιστρέψουν.  
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Οι 3 φιλικοί προς το περιβάλλον χώροι 

διαμονής έχουν κτιστεί εμπνευσμένοι από 

διάφορες χώρες τις οποίες επισκέφτηκαν 

οι “δημιουργοί” από τα ταξίδια τους στην 

Αφρική, Ινδία, Μαρόκο και Μεξικό.  

 

 

 

 

 

Ένα μονοπάτι διακοσμημένο με μωσαϊκά συνδέει τους τρεις χώρους που έχουν καλλωπιστεί με διάφορα 

χρώματα εσωτερικά και εξωτερικά και τα μικρά παράθυρα και οι ανακυκλωμένες γυάλινες μπουκάλες στους 

τοίχους φέρνουν φως στο χώρο δίνοντας στα δωμάτια μια εναλλασσόμενη ατμόσφαιρα καθώς ο ήλιος 

περιστρέφεται κατά τη διάρκεια της μέρας.  

 

Η Euphoria είναι ένας πολύ ήρεμος, ζεν 

χώρος διαμονής καθώς το μόνο που 

μπορείτε να ακούσετε είναι τους 

ηρεμιστικούς ήχους της φύσης, τα 

δέντρα, τα πουλιά και το νερό που 

τρέχει. Είναι επίσης συναρπαστικό το 

γεγονός ότι ακόμα και πολύ σπάνια 

είδη πουλιών έχουν θεαθεί να 

χαλαρώνουν στα ψηλά δέντρα, καθώς 

η ατμόσφαιρα εδώ είναι πραγματικά 

αξέχαστη.   

 

Euphoria Art Land 

Facebook: euphoriartland / Κρατήσεις και τιμές είναι διαθέσιμα μέσω Trip advisor. 

  

https://m.facebook.com/euphoriartland
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Αρχαίος χώρος κατασκευής αρωμάτων 
 

Μεσαία εποχή του Χαλκού 2000 π.Χ. - (Πύργος- Μαυροράχη) 

 

 

 

Φωτογραφία από το βιβλίο 

σχετικά με το εργαστήριο 

καλλυντικών “Το άρωμα της 

Κύπρου” της Maria Rosaria 

Belgiorno. 

 

 

 

 

 

Κατά τη διάρκεια ανασκαφών το 2012, Ιταλοί αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα βιομηχανικό συγκρότημα με ένα 

εργαστήριο καλλυντικών και τα ευρήματα μικρού μεγέθους εργαλείων,  κελύφη, πέτρες, μέταλλα και 

κοσμήματα επιδεικνύουν ότι υπήρχε έντονη θηλυκή παρουσία στην περιοχή και ότι οι γυναίκες 

διαδραμάτιζαν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή πολύτιμων αρωμάτων, αρωματικών φαρμάκων και 

οργανικών καλλυντικών. Το μεγάλο μέγεθος της περιοχής για παραγωγή αρωμάτων και καλλυντικών 

φανερώνει ότι η φροντίδα του σώματος ήταν πολύ σημαντική. Μέσα από την εξέταση των ελαίων που 

βρέθηκαν σε μερικά από τα αγγεία, βρέθηκαν ουσίες που περιλάμβαναν θεραπευτικά συστατικά.   

 

Τα αρχαία αγγεία στα οποία τα αρώματα αποθηκεύονταν και μεταφέρονταν ήταν πολύ μοναδικά 

σχεδιασμένα, και σήμερα το αρχαίο αρωματικό αγγείο έχει γίνει σύμβολο αυτής της ανακάλυψης, και το 

χωρίο επέλεξε αυτό το αγγείο ως σύμβολο για την πινακίδα υποδοχής στο χωρίο και για το πολυτελές του 

θέρετρο. Ακόμα και σήμερα τα αρωματικά φυτά που βρίσκονται στην περιοχή του Πύργου προέρχονται από 

τα ιστορικά χρόνια και το 2010 μερικά από αυτά τα αρώματα ενέπνευσαν τον Enrico Buccella να δημιουργήσει 

ένα άρωμα με το όνομα “Πύργος”.   

 

To 2018 τρεις γυναίκες ένωσαν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους σχετικά με αρχαία φυτά και αρχαίες τεχνικές 

κατασκευής αρωμάτων που χρονολογούνται από το 5000 π.Χ., έφεραν όλα αυτά πίσω στη μοντέρνα εποχή  
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και δημιούργησαν το πάρκο αρωματοποιίας “Θεματικό Πάρκο Αρωματοποιίας”, το οποίο παίρνει τους 

επισκέπτες σε ένα ταξίδι στον αρχαίο κόσμο της αρωματοποιίας και επιδεικνύει πως κατασκευάζονταν τα 

αρώματα το 2000 π.Χ. με τη χρήση των ίδιων τεχνικών, διδάσκοντας πως τα λουλούδια, βότανα και έλαια 

χρησιμοποιούνταν για τη δημιουργία διαφόρων αρωμάτων και αλοιφών φυσικής θεραπείας στα αρχαία 

χρόνια.  

Καλωσορίσατε στο “Θεματικό Πάρκο 

Αρωματοποιίας” 
Χρηματοδοτούμενο από τις Μαρία Φυλακτού, Γιαννούλα Λαζάρου και Μαρία Ροζάρια 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε απόσταση 50 χλμ. από τη Λεμεσό με αυτοκίνητο, οι επισκέπτες θα βρουν το μόνο μουσείο ανοικτού χώρου 

στο νησί. Το Πάρκο βρίσκεται σε ένα ανοικτό πανόραμα της ορεινής περιοχής μεταξύ των χωριών Φλάσου και 

Ευρύχου και αποτελεί ένα μέρος όπου οι επισκέπτες θα ενθουσιαστούν και θα έχουν αμέτρητες μαθησιακές 

εμπειρίες από τον αρχαίο κόσμο.   
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Υπάρχουν πολλά εκπαιδευτικά εκθέματα αρχαίας αγγειοπλαστικής και οι επισκέπτες μπορούν να δουν μια 

έκθεση από αντίγραφα των αγγείων που χρησιμοποιούνταν το 2000 π.Χ. και στην ακριβή θέση που βρέθηκαν 

στον αρχαιολογικό χώρο στο χωρίο Πύργος. Το πάρκο παίρνει τους επισκέπτες σε ένα ταξίδι στα αρχαία 

χρόνια μέσω καινοτόμων ιδεών.  

 

Οι επισκέπτες μαθαίνουν πως παράγονταν τα αρώματα με 

αναπαραστάσεις των αρχαίων τεχνικών και συνταγών που 

χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή διαφόρων αρωμάτων.  

 

Θα μάθετε τα πάντα σχετικά με τα διάφορα οργανικά λουλούδια 

και φυτά που παράγουν αλοιφές, αιθέρια έλαια και αρώματα. Οι 

επισκέπτες μπορούν να πάρουν μαζί τους την προσωπική τους 

δημιουργία αρώματος σε ένα μπουκαλάκι και ναι επιλέξουν από 

μια ποικιλία οργανικών θεραπευτικών τσαγιών και προϊόντων.  
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Οι επισκέπτες μπορούν να 

βουτήξουν τα χέρια τους 

στον πηλό και να 

δημιουργήσουν το δικό 

τους χειροποίητο αγγείο 

για να πάρουν μαζί τους. Το 

Πάρκο διαθέτει επίσης 

ιστορικές περιπέτειες 

ανακαλύπτοντας αυτά που 

δεν έχουν ακόμα 

ανακαλυφθεί. 

Παίρνει τους επισκέπτες μέσα 

από πολλές εκπαιδευτικές 

εκθέσεις, από αρχαία 

αγγειοπλαστική μέχρι 

αρωματοποιία και μπορούν να 

επισκεφτούν το βοτανικό κήπο 

και να μάθουν για μια ποικιλία 

φυτών και να μυρίσουν διάφορα 

αρώματα.  

Και όταν οι επισκέπτες πεινάσουν, μπορούν να γευτούν τη Μεσογειακή κουζίνα σε ανοικτό χώρο κάτω από 

τα ελαιόδεντρα.  

Το Πάρκο είναι ένα συναρπαστικό και διασκεδαστικό πάρκο για όλες τις ηλικίες και είναι προσβάσιμο με 

αναπηρική καρέκλα.  

Θεματικό Πάρκο Αρωματοποιίας 

www.perfumecypark.org / www.cyprusherbs.com.cy 

Facebook:  Perfumery Theme Park / Οι τιμές διαφέρουν καθώς κάποιες δραστηριότητες στοιχίζουν 

περισσότερο. 

Όλες οι φωτογραφίες ανήκουν στη Φυλακτή Λαζάρου.   

http://www.perfumecypark.org/
http://www.cyprusherbs.com.cy/
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ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 

 

Το όμορφο χωριό του Αγίου Αμβροσίου βρίσκεται  27 χλμ. βορειοδυτικά της Λεμεσού και είναι προσβάσιμο 

με αυτοκίνητο ή λεωφορείο μέσω των προκαθορισμένων διαδρομών της Εταιρείας Μεταφορών Επιβατών 

Λεμεσού (ΕΜΕΛ). Tο χωρίο είναι επίσης προσβάσιμο μέσω ποδηλάτου, καθώς τα κρασοχώρια της Λεμεσού 

είναι γνωστά για τη δυνατότητα που προσφέρουν στους ποδηλάτες να επισκεφθούν τα χωριά.   

Το χωριό είναι κτισμένο 475 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας και εκτός από τους αμπελώνες του, 

είναι γνωστό για το σπάνιο γεωμορφολογικό φαινόμενο “΄σύλληψη ποταμού” καθώς στην περιοχή του 

χωριού βρίσκεται η “σύλληψη” των νερών του ποταμού Παραμαλίου από τον ποταμό Κρυό, ο οποίος είναι 

παραπόταμος του ποταμού Κούρρη.  

Στον Άγιο Αμβρόσιο, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να οργανώσουν διάφορες δραστηριότητες όπως 

επίσκεψη σε μνημεία και εκκλησίες του χωριού, επισκέψεις σε αμπελώνες στη περιοχή, περιπάτους στη φύση 

καθώς και να γευτούν την κυπριακή κουζίνα στις ταβέρνες του χωριού.  
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 Εκκλησία Αγίου Εφραίμ. Credit: www.agiosambrosios.org 

Εκκλησίες και παρεκκλήσια στον Άγιο Αμβρόσιο 

Υπάρχουν δυο εκκλησίες και δυο παρεκκλήσια στο 

χωρίο. Η εκκλησία του Αγίου Αμβροσίου, η οποία 

κτίστηκε το 14ο αιώνα είναι μια μικρή εκκλησία 

αφιερωμένη στον Άγιο Αμβρόσιο, επίσκοπο του 

Μιλάνου και οι επισκέπτες μπορούν να την 

εντοπίσουν εύκολα καθώς βρίσκεται στο κέντρο 

του χωριού. Η εκκλησία αποτελεί δείγμα της ενός 

διαδρόμου βασιλικής αρχιτεκτονικής. 

Η εκκλησία του Αγίου Εφραίμ είναι η πιο 

καινούργια εκκλησία στο χωριό και η 

κατασκευή της ολοκληρώθηκε το 2006. Είναι 

κτισμένη σε σταυροειδή βασιλικό ρυθμό με 

θόλο και λειτουργεί ως η εκκλησία της ενορίας 

του χωριού. Σε αυτή την εκκλησία οι επισκέπτες 

μπορούν να θαυμάσουν το ξυλόγλυπτο 

εικονοστάσι και μέρος των Ιερών Λειψάνων του 

Αγίου Εφραίμ τα οποία εκτίθενται για 

προσκύνημα από τους πιστούς τα 

Σαββατοκύριακα. 

 

Τοπία κατά μήκος της διαδρομής 

Εκκλησία Αγίου Αμβροσίου. Φωτο: www.agiosambrosios.org 

Εκκλησία Αγ. Εφραίμ. Φωτο: www.agiosambrosios.org  

http://www.agiosambrosios.org/
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Τρία με έξι χιλιόμετρα έξω από το χωρίο βρίσκονται τα παρεκκλήσια της Αγίας Ελισάβετ και του Αγίου 

Γεωργίου. Στα ερείπια μιας παλαιότερης εκκλησίας, που αποτελούν σημείο ενδιαφέροντος για τους 

επισκέπτες βρίσκονται εναπομείναντες τοιχογραφίες του 16ου αιώνα. Κοντά στην εκκλησία, οι επισκέπτες 

μπορούν να πάρουν αγίασμα της αγίας Ελισάβετ το οποίο βρίσκεται στην κοίτη του ποταμού. Η εκκλησία του 

Αγίου Γεωργίου επίσης είναι διάσημη για τις τοιχογραφίες τις, οι οποίες είναι από τον 14ο αιώνα καθώς και 

για το ίδιο το κτίριο.  

  

Παρεκκλήσιο Αγίας Ελισάβετ και τοιχογραφίες στο εσωτερικό  Φωτογραφίες: www.agiosambrosios.org 

Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου και τοιχογραφίες στο εσωτερικό  Φωτογραφίες: www.agiosambrosios.org 
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Οινοποιείο Zαμπάρτας 

Το οινοποιείο Ζαμπάρτας 

αποτελεί κόσμημα και 

επαγγελματικό πρότυπο για 

το χωριό. Βρίσκεται πολύ 

κοντά στο χωρίο και ανήκει 

στην οικογένεια του 

αποβιώσαντα Κύριου Άκη 

Ζαμπάρτα και του γιού του 

Κύριου Μάρκου Ζαμπάρτα. 

Το οινοποιείο ιδρύθηκε το 2006 από τον κύριο Άκη οποίος 

ήταν χημικός και οινολόγος (σπούδασε στα Πανεπιστήμια της 

Λυών και Μοντπελιέ αντίστοιχα) ενώ ο γιος του Μάρκος 

σπούδασε οινοποιία στην Αυστραλία και ο συνδυασμός 

αυτών των δύο σχολών οινοποιίας, σύμφωνα με την Κυρία 

Αντριάνα, την οικοδέσποινα που μας ξενάγησε στο 

οινοποιείο, είναι αυτό που κάνει τα κρασιά αυτού του 

οινοποιείου πολύ ξεχωριστά.   

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη 

δεκαετία του ‘80, ο Κύριος Άκης 

μετά από 4 χρόνια έρευνας, 

κατάφερε να οργανώσει και να 

καταγράψει 13 χαμένες Κυπριακές 

ντόπιες ποικιλίες σταφυλιού. 

Σήμερα το οινοποιείο παράγει μέχρι 

και 120,000 μπουκάλια κρασί καθώς η ομάδα του οινοποιείου διαχειρίζεται  με οργανικό τρόπο 13 έικρ (52 

στρέμματα). Τα κρασιά του οινοποιείου χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: τα κρασιά με την ετικέτα "Owl", το 

"Zambartas Range" και τέλος τα διάσημα "Single Vineyard Range" τα οποία διατίθενται προς πώληση μόνο 

στο οινοποιείο και παράγονται από σταφύλια μιας οργανικής ποικιλίας του αμπελώνα.   

 

Οι αμπελώνες Φωτογραφία:www.zambartaswineries.com 

Φωτογραφίες από το εσωτερικό του οινοποιείου 
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Το οινοποιείο “Ζαμπάρτας” αποτέλεσε μια 

ευχάριστη έκπληξη για εμάς όταν το 

ανακαλύψαμε κατά την επίσκεψη μας καθώς 

εκτός από το γεγονός ότι είναι μια ζεστή 

οικογενειακή επιχείρηση, είναι μια επιχείρηση 

που επίσης αναγνωρίζει την οικολογική και 

κοινωνική της ευθύνη και αυτό είναι εμφανές 

από τις φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές 

που ακολουθούν για την καλλιέργεια και την 

παραγωγή και διανομή των κρασιών τους.  Το 

οινοποιείο επίσης στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από 

φωτοβολταϊκά συστήματα και είναι μέλος του οργανισμού 1% για τον πλανήτη, του οποίου τα μέλη δωρίζουν 

μέρος του εισοδήματος τους για περιβαλλοντικούς σκοπούς και είναι επίσης ενεργό μέλος της οργάνωσης 

Birdlife η οποία ασχολείται με τη σημασία και προστασία ενδημικών και αποδημητικών πτηνών. 

 

Στο οινοποιείο οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν κρασιά από διάφορες ποικιλίες που συνοδεύονται από 

τοπικά αλλαντικά και κουλούρια καθώς απολαμβάνουν τη θέα του βουνού απέναντι  από το όμορφο 

μπαλκόνι και ακούν τα πουλιά να κελαηδούν.  

Γευσιγνωσία κρασιού στο μπαλκόνι 

Μάρα, ο σκύλος του οινοποιείου 

Θέα από το οινοποιείο 
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Οινοποιείο Ζαμπάρτας 

Email: visit@zambartaswineries.com 

Τηλ: +35725942424 

Διεύθυνση: Οδός Γρηγόρη Αυξεντίου 39 

4710 Άγιος Αμβρόσιος, Λεμεσός  

 

 

 

Άλλα σημεία αναφοράς του χωριού:  

Οι επισκέπτες μπορούν να περπατήσουν στους 

παραδοσιακούς δρόμους του χωριού του Αγίου 

Αμβροσίου και να θαυμάσουν την αρχιτεκτονική 

των σπιτιών και άλλων κτιρίων όπως του δημοτικού 

σχολείου. Επιπρόσθετα μπορούν να καθίσουν για 

καφέ στην πλατεία κάτω από το μεγάλο 

ψευδοπλάτανο ή να δειπνήσουν σε μια από τις 

παραδοσιακές ταβέρνες. Τέλος, στο χωρίο 

πωλούνται διάφορα Κυπριακά παραδοσιακά 

προϊόντα όπως σιουσιούκος, παστελλάκι, ξηροί 

καρποί, χαλούμι και “γλυκά του κουταλιού” ενώ αν 

επισκεφτούν τέλος Αυγούστου ή αρχές του Σεπτέμβρη, μπορούν να πάρουν μέρος στους εορτασμούς του 

“Παλουζέ”. 

 

Πηγές: 

www.agiosambrosios.org 

www.wikiwand.com/el/ Άγιος_Αμβρόσιος_Λεμεσού 

www.zambartaswineries.com   

mailto:visit@zambartaswineries.com
http://www.agiosambrosios.org/
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Όμοδος 
Ένα από τα πιο διάσημα χωριά του κρασιού στην περιοχή της 

Λεμεσού είναι το χωριό Όμοδος, το οποίο βρίσκεται 42 χλμ. 

βορειοδυτικά της Λεμεσού και 15 λεπτά με το αμάξι από τον 

Άγιο Αμβρόσιο. Είναι επίσης προσβάσιμο με τα λεωφορεία 

ΕΜΕΛ με προκαθορισμένες διαδρομές και επίσης με 

ποδήλατο.  

Στο χωριό υπάρχουν πολλές καλλιέργειες οπωροφόρων 

δέντρων όπως μήλα, αχλάδια, ροδάκινα κλπ. αλλά επίσης και 

αμπελώνες που βρίσκονται κυρίως στις βουνοκορφές 

“Αφάμης” και “Λαόνα”.   

 

Υπάρχουν διάφορες ενδείξεις ότι το χωρίο κατοικείτο από τα 

προϊστορικά χρόνια καθώς το κρασί του Όμοδος είναι γνωστό 

για πολλά χρόνια. Υπάρχουν 2-3 εκδοχές σχετικά με την ονομασία του χωρίου αλλά η πιο επικρατής σύμφωνα 

με τους κατοίκους είναι ότι πήρε το όνομα της από το Φεουδάρχη Homodeus κατά την περίοδο της 

Φραγκοκρατίας. 

 

Σημεία ενδιαφέροντος: 

Πλατεία Όμοδους 
Η πλατεία στο Όμοδος είναι μια παραδοσιακή 

πλατεία χωριού, με πλακόστρωτους δρόμους 

και μαγαζιά στην αριστερή και δεξιά πλευρά. 

Στα καταστήματα οι επισκέπτες έχουν την 

ευκαιρία να αγοράσουν παραδοσιακά 

Κυπριακά προϊόντα τα οποία φτιάχνονται στο 

χωριό από τους κατοίκους. Μερικά από αυτά 

τα προϊόντα φτιάχνονται από κρασί όπως ο 

παλουζές, σιουσιούκος, κιοφτέρκα, η ζιβανία 

και το κρασί. Άλλα προϊόντα που μπορείτε να βρείτε είναι παραδοσιακό χαλούμι, ξηροί καρποί, αλατισμένα 

φρούτα καθώς και φρεσκοκομμένα μυρωδάτα φρούτα από τις καλλιέργειες των κατοίκων.    

Πλατεία Όμοδους 
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Μια ειδική αναφορά πρέπει να γίνει 

στα παραδοσιακά, χειροποίητα 

παξιμάδια  "Αρκατένα" που 

φτιάχνονται στο Όμοδος από 

"αρκάτι", υποπροϊόν των ρεβιθιών. 

ΟΙ επισκέπτες μπορούν να βρουν τα 

πιο εύγεστα αρκατένα στο 

κατάστημα “Φωτεινή” και μπορούν 

επίσης να αγοράσουν ζεστό αρκατένο 

ψωμί, αρτοσκευάσματα και 

χειροποίητες μαρμελάδες. Αλλά το τι 

κάνει αυτό το κατάστημα να ξεχωρίζει είναι ότι προσφέρει “brunch” με αρκατένα προϊόντα και είτε φρούτα, 

φρέσκια αναρή και χαρουπόμελο ή με παραδοσιακά αλλαντικά, τυριά και μαρμελάδες ή αλοιφή από πραλίνα. 

Στην πλατεία την οποία συνδέονται οι δρόμοι, υπάρχουν αρκετές καφετέριες που προσφέρουν ζεστά και κρύα 

ποτά, αρτοσκευάσματα, παγωτά, κρέπες και αλκοολούχα ποτά, κυρίως κρασιά από τοπικά οινοποιεία.  

Εκκλησίες και παρεκκλήσια 
Υπάρχουν πολλά παρεκκλήσια στο Όμοδος, του Αποστόλου Φιλίππου, του Αγίου Σπυρίδωνα, της Αγίας 

Παρασκευής και του προφήτη Ηλία αλλά το Όμοδος είναι ιδιαίτερα γνωστό για το μοναστήρι του Τιμίου 

Σταυρού που βρίσκεται κοντά στην 

πλατεία. 

Σύμφωνα με την παράδοση, το 

Μοναστήρι κτίστηκε πριν το 300 μ.Χ. σαν 

μικρή εκκλησία, αρχικά όταν οι κάτοικοι 

των γειτονικών χωριών είδαν φωτιά στο 

σημείο εκείνο για μερικά βράδια μέχρι 

που ένα βράδυ έσκαψαν και βρήκαν το 

Σταυρό. Με την πάροδο του χρόνου η 

εκκλησία μετατράπηκε σε μοναστήρι. 

Έχει αναφερθεί ότι η Αγία Ελένη άφησε 

ένα κομμάτι του Τιμίου Σταυρού και του 

Αγίου σχοινιού.    

 

  Παραδοσιακά αρκατένα παξιμάδια Φωτογραφία: www.omodos.org 

Η είσοδος στο μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού 

http://www.unesco.org.cy/Programmes-Arkatena_artisanal_rusks,EN-PROGRAMMES-04-02-03-10,EN
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Το μοναστήρι είναι διώροφο, με την εκκλησία στο ισόγειο και το κεντρικό του μέρος και τα κελιά των μοναχών 

στην περίμετρο του κτιρίου. Το  κύριο χαρακτηριστικό του μοναστηριού είναι οι θολωτές του καμάρες. Στο 

ισόγειο βρίσκεται επίσης το εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης.  

  

Οι θολωτές καμάρες του μοναστηριού και στον πρώτο 
όροφο τα κελιά των μοναχών 



  
   
  
 

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 

 

Στο εσωτερικό του μοναστηριού υπάρχουν μερικά από τα πιο σημαντικά εκκλησιαστικά κειμήλια της 

Κυπριακής Εκκλησίας και Χριστιανισμού. Κάποια από αυτά είναι τρεις διαφορετικοί σταυροί: το Άγιο Σχοινί 

το οποίο σύμφωνα με την παράδοση είναι κομμάτι του σχοινιού με το οποίο έδεσαν το Χριστό στο σταυρό, ο 

Τίμιος Σταυρός, στον οποίο “εμπερικλείεται” ο σταυρός που βρέθηκε αρχικά στο μοναστήρι, ο Σταυρός του 

Πανάρετου αλλά επίσης και ένας ξύλινος σταυρός με πολύτιμους λίθους.   Επίσης οι επισκέπτες μπορούν να 

δουν το κρανίο του Αποστόλου Φιλίππου, ιερά σκεύη, κειμήλια από 26 άλλους Αγίους, κοσμήματα και ένα 

κομμάτι πέτρα από το Γολγοθά.   

  

Λείψανα Αποστόλου Φιλίππου Το εικονοστάσι στο παρεκκλήσι του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης 

Αρχαίοι ξυλόγλυπτοι σταυροί 
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Αξιοθέατα στο Όμοδος: Ληνός 

 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, το Όμοδος είναι διάσημο εδώ και εκατονταετίες για τους αμπελώνες και τα 

κρασιά του. Αυτό είναι εμφανές στο μεσαιωνικό Ληνό (πιεστήριο σταφυλιών) που υπάρχει στο χωριό και 

βρίσκεται πολύ κοντά στο μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού. Στο δωμάτιο Ληνός, οι επισκέπτες έχουν την 

ευκαιρία να δουν το πλακόστρωτο πάτωμα, τα βάζα στο ξύλινο πατάρι, τη δανή, το καζάνι και το πατητήρι-

πιεστήριο. 

 

Επίσης, μέσα από τις επιγραφές στους τοίχους, επεξηγείται η κατασκευή του κρασιού στο Ληνό και της 

ζιβανίας.  
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Φωτογραφίες από το Ληνό 
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Οι παραδοσιακές τέχνες του Ομόδους 

Εκτός από την τέχνη της παρασκευής 

αρκατένων παξιμαδιών υπάρχει επίσης το 

μοδάτο κρασί το οποίο τώρα φτιάχνεται σε 

τοπικά οινοποιεία του χωριού. Το Όμοδος 

είναι επίσης γνωστό για την ομοδίτικη 

πιπίλα- χειροποίητη δαντέλα φτιαγμένη 

από κροσέ  αλλά και για την υαλοποιεία.  

Στο Όμοδος χειροποίητα κεντήματα 

πωλούνται σε πολλά τοπικά καταστήματα 

αν και έχουν απομείνει μόνο μερικά 

εργαστήρια.  

Όσον αφορά τα εργαστήρια γυαλιού, υπάρχουν ακόμα 2-3 τα οποία παράγουν γυάλινες κατασκευές προς 

πώληση σε διάφορα σχέδια και μεγέθη.  

Ένα από αυτά τα εργαστήρια είναι αυτό του κύριου Δημήτρη Ψιλογένη.  Όπως δηλώνει: 

 

" Η υαλοποιεία είναι μια τέχνη που εμφανίστηκε στην Κύπρο γύρω στο 50 π.Χ. και κομμάτια αυτής της αρχαίας 

τέχνης μπορούν να βρεθούν σε μουσεία στην Κύπρο. Σήμερα στο εργαστήριο χρησιμοποιούμε ανακυκλώσιμο 

γυαλί, 50% από μπουκάλια καθώς το άλλο 50% εισάγεται σε κόκκους, έτοιμοι για το φούρνο. ‘Ένας/μια 

έμπειρος/η υαλοποιός πρέπει να είναι πολύ γρήγορος/η καθώς χειρίζεται το γυαλί  σε θερμοκρασία μέχρι 50 

°C. Επίσης, μόλις βγει το γυαλί από το φούρνο, στεγνώνει-κρυώνει. Το χειριζόμαστε στους 1200 °C, το 

λιώνουμε στους 1600 °C.  Μερικά κομμάτια μπορούν να ετοιμαστούν σε μισό λεπτό αφού πρέπει ο/η 

υαλοποιός να είναι γρήγορος/γρήγορη και να παράξουν όσο το δυνατόν περισσότερα κομμάτια γιατί δεν 

μπορούν να καθίσουν μπροστά από το φούρνο για 8 ώρες και να παράξουν 4 κομμάτια καθώς το κόστος του 

φούρνου είναι περίπου € 200 τη μέρα. Επίσης, μετα τη κατασκευή του, το γυαλί περνά από μια διαδικασία- 

τη διαδικασία  ανόπτησης (annealing)- για να φτάσει την ατμοσφαιρική θερμοκρασία των  1200 °C, και αυτό 

μπορεί να πάρει μέχρι 6 ώρες".  
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Φωτογραφίες από το κατάστημα Dempsi 
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Διαμονή και Εστιατόρια 
 

Στο Όμοδος υπάρχουν πολλές επιλογές διαμονής και οι περισσότερες είναι αγροτουριστικές. Επίσης τα 

εστιατόρια στο Όμοδος είναι γνωστά στην περιοχή των χωριών του κρασιού για τις παραδοσιακές τους 

γεύσεις και γλυκά.  

 

 

 

 

  
Περιήγηση στα δρομάκια του Όμοδους 
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Παρεκκλήσι Αγίας Μαύρης 
 

Στο δρόμο της επιστροφής στη Λεμεσό, συστήνεται να 

επισκεφτείτε την εκκλησία τις Αγίας Μαύρης, η οποία 

βρίσκεται μεταξύ των χωριών Πέρα Πεδί και Κοιλάνι, στις 

ακτές του ποταμού Κρύου.  

 

 

Η εκκλησία βρίσκεται κυριολεκτικά μέσα στο πράσινο καθώς περιβάλλεται από ψηλά δέντρα και ένα ποταμό. 

Η οροφή της είναι σε κλίση και στο εσωτερικό της διατηρούνται πολύ παλιές τοιχογραφίες. Δεν υπάρχουν 

παράθυρα καθώς ο ναός εκτείνεται σε ένα θόλο που μοιάζει με κατακόμβη. Στο πίσω μέρος βρίσκεται 

αγίασμα. Έξω από την εκκλησία υπάρχει ένας χώρος για το άναμμα κεριών και ένα σιντριβάνι με αγίασμα.  

 

Όμως, αυτό που κάνει μεγαλύτερη εντύπωση στους 

επισκέπτες είναι ο πλάτανος που βρίσκεται 

απέναντι από την εκκλησία και φτάνει τα 38 μέτρα 

σε ύψος κα ως αποτέλεσμα, το φύλλωμα του 

καλύπτει μεγάλο μέρος της περιοχής. Είναι 

προστατευμένο είδος και εκτιμάται ότι είναι 800 

ετών. Δίπλα από την εκκλησία υπάρχει ένα παλιό 

παραδοσιακό αναψυκτήριο το οποίο το καλοκαίρι 

λειτουργεί επίσης ως εστιατόριο με παραδοσιακή 

Κυπριακή κουζίνα. ΟΙ επισκέπτες μπορούν να 

χαλαρώσουν ακούγοντας το νερό να τρέχει από το ποτάμι και τα πουλιά να κουρνιάζουν στα δέντρα. Αν 

κάποιος είναι τυχερός, μπορεί να δει πάπιες που έκαναν σπίτι τους τις όχθες του ποταμού!  

 

 

Πηγή: www. allaboutlimassol.com/ekklisia-agias-mavris-kilani  

 

 

 

 



  
   
  
 

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 

Στηρίξτε τη διατήρηση καθαρού περιβάλλοντος και 
της φύσης  

 

 
Η ρύπανση δεν είναι κάτι που θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας και ζητούμε από τους επισκέπτες να 

βοηθήσουν στη φροντίδα της φύσης και της παραλίας κατά την επίσκεψή τους. Στηρίξτε τις προσπάθειες μας 

να προστατέψουμε την άγρια ζωή και τα τοπία ακολουθώντας τον  Κώδικα της Φύσης (Countryside Code), 

που περιλαμβάνει να παίρνετε τσάντες για τα άχρηστα μαζί σας και να βοηθάτε στη συλλογή σκουπιδιών που 

βρίσκετε στα μονοπάτια. Απαγορεύεται αυστηρά το άναμμα BBQ ή κατασκηνωτικής φωτιάς σε όλους τους 

εξωτερικούς χώρους.  

 

Βοηθήστε στην προστασία της άγριας ζωής και φύσης στην Κύπρο  

 

 

                                 

        

 

  
Τα πράσινα αποτυπώματά μου στην Κύπρο 

 

Κυπριακή Φύση 
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Πηγές:  
 

www.pyrgos.org  

Facebook: @Pyrgosvillage 

www.perfumecypark.org  

Book: The Perfume of Cyprus written by Maria Rosaria Belgiorno 

www.cyprusherbs.com.cy  

www.cyprusfortravellers.net  

www.mcw.gov.cy/Department of Antiquities  

www.cyprusalive.com 

  

http://www.pyrgos.org/
http://www.perfumecypark.org/
http://www.cyprusherbs.com.cy/
http://www.cyprusfortravellers.net/
http://www.mcw.gov.cy/Department
http://www.cyprusalive.com/


  
   
  
 

  

 

 


