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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά την οργάνωση και τη λειτουργία των 
χωρο-εδαφικών ενοτήτων στον ύπαιθρο χώρο και ειδικεύεται στη περίπτωση της 
χωρο-εδαφικής ενότητας της Πιτσιλιάς, η οποία ανήκει στον ορεινό ύπαιθρο χώρο 
της Κύπρου.

Κύριος στόχος, είναι η μελέτη της οργάνωσης και της λειτουργίας των χωρο- 
εδαφικών ενοτήτων στον ύπαιθρο χώρο και ειδικότερα η μελέτη της περίπτωσης 
Πιτσιλιάς και τέλος η συγκρότηση προτάσεων ανάπτυξης για την περιοχή, σύμφωνα 
μβ τα μειονεκτήματα, τα πλεονεκτήματα, τις ευκαιρίες και απειλές που έχει. Η 
συγκρότηση των αναπτυξιακών προτάσεων σκοπεύει στη διαμόρφωση ενός νέου 
χωρικού επιπέδου σχεδιασμού και προγραμματισμού αναπτυξιακών πρωτοβουλιών 
στο πλαίσιο της χωρο-εδαφικής ενότητας που θα συμβάλλει σημαντικά στην 
αειφορική ανάπτυξη της.

Η παρούσα εργασία έχει τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία των χωρο-εδαφικών 
ενοτήτων στον ύπαιθρο χώρο: Η περίπτοοση της Πιτσιλιάς» και εκπονήθηκε από τη 
φοιτήτρια Ελένη Παπαγιάννη στο πλαίσιο της Διπλωματικής εργασίας του Τμήματος 
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά την 
ακαδημαϊκή περίοδο 2005-2006. Επιβλέπουν καθηγητής της εργασίας είναι ο 
Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος, Δημήτρης Γούσιος.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τις τελευταίες δεκαετίες ο ύπαιθρος χώρος αποτέλεσε σημαντικό πεδίο μελέτης για 
πολλούς ερευνητές, κυρίως λόγιο της υπέρμετρες σημασίας του και των συνεχών 
διαρθρωτικών αλλαγών στις οποίες υπόκειται στην προσπάθεια ενσωμάτωσης του, 
οικονομικής και κοινωνικής στον υπόλοιπο εθνικό χώρο. Διορθωτικές αλλαγές του 
έχουν φέρει ως σημερινό αποτέλεσμα διάφορες χωρικές ανισότητες, οι οποίες στο 
πλαίσιο του ύπαιθρου χώρου ορίζονται μεταξύ πεδινού-περιαστικού και ορεινού- 
ημιορεινού ύπαιθρου χώρου, εις βάρος του τελευταίου. Τα διαρθρωτικά αυτά 
προβλήματα ορίζονται ως δημογραφικά. κοινωνικά και οικονομικά και είναι 
απόρροια τόσο των εθνικών αγροτικών πολιτικών όσο και των ευρωπαϊκών που 
εφαρμόστηκαν με την πάροδο του χρόνου και οι οποίες ευνόησαν τις πεδινές 
περιοχές.

Οι μέχρι τώρα εφαρμοζόμενες πολιτικές για την διαχείριση και την ανάπτυξη του 
ύπαιθρου χώρου ακολούθησαν το μοντέλο της «από τα πάνω ανάπτυξης» η οποία 
απέτυχε να αφουγκραστεί την διαφοροποίηση των διάφορων χωρικών επιπέδων της 
υπαίθρου και είχε ως συνέπεια την άνιση ανάπτυξη μεταξύ των ορεινών και πεδινών 
περιοχών της. Η άνιση ανάπτυξη εκδηλώθηκε με την εγκατάλειψη των ορεινών 
περιοχών από τον ντόπιο πληθυσμό, τη^ εγκατάλειψη και υποβάθμιση της γης και 
των παραδοσιακών επαγγελμάτων, την ερήμωση και τη καταστροφή του οικιστικού 
πλούτου, την εξαφάνιση ταλέντων και δεξιοτήτων με ρίζες στους τοπικούς 
πολιτισμούς και την ολοσχερή απουσία του κράτους, το οποίο μέχρι πρότινος 
συνέχιζε να επιδίδεται σε πρωτοβουλίες μονοδιάστατης και κυρίως αστικής 
οικονομικής ανάπτυξης.

Η αποτυχία της «εκ των άνω» πολιτικής ανάπτυξης συνέβαλε στην εμφάνιση νέων 
προσεγγίσεων της αναπτυξιακής διαδικασίας, οι οποίες δεν περιορίζονται στις 
καθαρές οικονομικές συνιστώσες, αλλά ενσωματώνουν στην ανάλυση τους 
κοινωνικούς, πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς και θεσμικούς παράγοντες. Έτσι 
βλέπουμε την ανάπτυξη της ενδογενούς-τοπικής ανάπτυξης που χρησιμοποιεί το 
μοντέλο της «οπό τα κάτω» ανάπτυξης. Η βκ των κάτω μελέτη ολοκληρωμένης 
ανάπτυξης με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τοπικής κοινωνίας koh της 
υφιστάμενης κατάστασης της, αποδείχτηκε ότι μπορεί να ανατρέψει πολλά από τα 
μειονεκτήματα που παρουσίαζαν τα γενικά σχέδια που προωθούνται για την 
ανάπτυξη και την προστασία της υπαίθρου.

Η επίτευξη του νέου μοντέλου ανάπτυξης προϋποθέτει ταυτόχρονα τον προσδιορισμό 
χωρικών ενοτήτων τέτοιας διάστασης και έκτασης αλλά και σχέσεων ώστε να είναι 
εφικτή. Επομένως εμφανίζεται η αναγκαιότητα της συγκρότησης και οριοθέτησης, 
στα εσωτερικά του κατακερματισμένου αντικειμενικά και μεθοδολογικά ύπαιθρου 
χώρου, χωρο-εδαφικών ενοτήτων οι οποίες να χαρακτηρίζονται από συνοχή σε 
επίπεδο κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό. Η συγκρότηση χωρο-εδαφικών 
ενοτήτων, μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικότερο ρόλο στις νέες χωρικές 
δυναμικές, εκφράσεις και ανακατατάξεις και να αποτελέσουν σημαντική συμβολή 
στη κατανόηση των εκ των κάτω δυναμικών. Ο προσδιορισμός τέτοιων χωρικών 
ενοτήτων μπορεί να επιτρέψει την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων και την 
υλοποίηση δράσεων που να εξασφαλίζουν πλέον τους απαραίτητους οικονομικούς, 
περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους της αγροτικής δραστηριότητας και της 
περιφερειακής, εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής.(Γούσιος Δ., 2003)
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Σκόπιμο σε αυτό το σημείο είναι να δώσουμε τον ορισμό της χωρο-εδαφικής 
ενότητας για τη καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου της εργασίας. Έτσι μπορούμε 
να πούμε ότι η χώρο-εδαφική ενότητα ορίζεται ως μια περιοχή γεωμορφολογικά και 
ιστορικά προσδιορισμένη, τα όρια της οποίας είναι μια ή περισσότερες γεωγραφικές 
ενότητες της υπαίθρου. Η περιοχή αυτή δεν ταυτίζεται πάντα με τα όρια μιας 
διοικητικής ενότητας τα οποία μπορεί να ξεπερνά ή και να τέμνει. Η διευρυμένη αυτή 
περιοχή διαθέτει συνοχή στο βαθμό που παρουσιάζει ή τέμνει να αποκτήσει μια 
εσωτερική διάρθρωση με επίκεντρο ένα μικρό ή μεσαίο αγροτικό κέντρο. Η συνοχή 
της προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την παρουσία μια κοινότητας πληθυσμού, η 
οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει και να αξιοποιήσει για την προώθηση των 
συμφερόντων της ένα ενσωματωμένο ομοιογενές σύστημα αξιών, το οποίο 
εκφράζεται με όρους εκσυγχρονισμού και προόδου. Στο εσωτερικό της εντοπίζονται 
ένας σημαντικός αριθμός θεσμικών φορέων, μικρών επιχειρήσεων αλλά και 
αναπτυξιακών πρωτοβουλιών. Στη περίπτωση αυτή, ο όρος «εδαφικό» αναφέρεται 
στην έκταση μιας αντίστοιχης ενότητας της οποίας τα σύνορα εμφανίζονται σαφώς 
καθορισμένα. Ο όρος «χώρος» αναφέρεται στην ύπαρξη δομών, εξοπλισμών, πόρων, 
δραστηριοτήτων, ροών και σχέσεων που επιτρέπουν τη γέννηση ενδογενών 
οαΌαπνξιακών διαδικασιών και πρωτοβουλιών καθώς και την σύνδεση με το 
εξωγενές (Γούσιος Δ., 1999).

Κεντρικό θέμα της εργασίας είναι η μελέτη του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας 
της χωρο-εδαφικής ενότητας της Πιτσιλιάς, μιας περιοχής η οποία δεν αποτελεί μια 
γεωγραφικά διοικητική ενότητα, αλλά παρουσιάζει πολλά κοινά ιστορικά, κοινωνικά, 
οικονομικά και γεωμορφολογικά στοιχεία. Καλούμαστε λοιπόν να μελετήσουμε την 
εσωτερική συνοχή-διάρθρωση, λειτουργικότητα και οργάνωση της περιοχής, έτσι 
ώστε να προσδιορίσουμε τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες 
ανάπτυξης που δημιουργούνται με βάση τα χαρακτηριστικά της.

Στόχος της μελέτης μας είναι η σύνταξη προτάσεων-δράσεων, με βάση τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της χωρο-εδαφικής ενότητας, οι οποίες να αξιοποιούν μ να 
αναδεικνύουν συγκριτικά πλεονεκτήματα και αναπτυξιακές δράσεις στο βαθμό που 
μπορεί να αναπτύξει μια εσωτερική αναπτυξιακή δυναμική στο πλαίσιο του 
αειφορικού σχεδιασμού, η οποία θα συμβάλει στην εξομάλυνση των μειονεκτημάτων 
και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει.
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Κεφάλαιο 1: Μεθοδολογική Προσέγγιση

1.1 Εννοιολογικός προσδιορισμός τιον όρων του αγροτικού χοίρου 
που χρησιμοποιούνται στην μελέτη

Αγροτικές Περιοχές: Η επίσημη Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου έχει υιοθετήσει 
την πρακτική της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας Eurostat, οριοθετώντας ως 
αγροτικές, τις περιοχές που δεν ορίζονται ως αστικές από τα τοπικά πολεοδομικά 
σχέδια

Μειονεκτικές περιοχές1: είναι περιοχές όπου η αναπτυξιακή υστέρηση οφείλεται 
πρωτογενώς σε μόνιμα φυσικά χαρακτηριστικά που δεν επέτρεψαν την διατήρηση ή 
την εγκατάσταση ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων όμοιες με εκείνες των άλλων 
περιοχών, ενώ δευτερογενώς παρουσιάζουν χαρακτηριστικά συνήθως εντονότερα 
από εκείνα των μειονεκτικών περιοχών των οποίων αποτελούν ένα υποσύνολο 
(έντονα φθίνουσα παραγωγική βάση και γερασμένο περιορισμένων δεξιοτήτων 
πληθυσμό).

Χώρο - εδαφική Ενότητα: ορίζεται ως μια περιοχή γεωμορφολογικά και ιστορικά 
προσδιορισμένη, τα όρια της οποίας περιλαμβάνουν μια ή περισσότερες γεωγραφικές 
ενότητες. Η περιοχή αυτή δεν ταυτίζεται πάντα με τα όρια μιας διοικητικής ενότητας 
τα οποία μπορεί να ξεπερνά ή/ και να τέμνει. Η διευρυμένη αυτή περιοχή διαθέτει 
συνοχή στο βαθμό που παρουσιάζει ή τείνει να αποκτήσει μια ισχυρή εσωτερική 
διάρθρωση με επίκεντρο ένα μικρό ή μεσαίο αστικό κέντρο. Στο εσωτερικό της, 
εντοπίζεται ένας σημαντικός αριθμός θεσμικών φορέων, μικρών επιχειρήσεων αλλά 
και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών. Στη περίπτωση αυτή ο όρος «εδαφικό» αναφέρεται 
στην έκταση μιας αντίστοιχης ενότητας της οποίας τα σύνορα εμφανίζονται σαφώς 
καθορισμένα. Ο όρος «χώρος» αναφέρεται στην ύπαρξη δομών, εξοπλισμών, πόρων, 
δραστηριοτήτων, ροών και σχέσεων που επιτρέπουν τη γέννηση ενδογενών 
αροππνζιακύτν διαδικασιών και πρωτοβουλιών, καθώς και τη σύνδεση με το 
εξωγενές.

Ορεινή περιοχή: χαρακτηρίζεται μια περιοχή που είτε το μεγαλύτερο μέρος της 
βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 800 μέτρων ή η εδαφική της επιφάνεια είναι πολύ 
κεκλιμένη και κατ' εξοχήν ανώμαλη, χωρίζεται δε από χαράδρες ή καλύπτεται από 
ορεινούς όγκους που δημιουργούν πολλαπλές εδαφικές πτυχώσεις με υψομετρικές 
διαφορές μεγαλύτερες από 400 μέτρα.

Γεωγραφική απομόνωση: η απόσταση από τα αστικά κέντρα σε συνδυασμό μ€ το 
ανάγλυφο του εδάφους μπορεί να θεωρηθεί ως ένα από τα βασικά κριτήρια για τον 
προσδιορισμό τόσο της ζώνης επιρροής των γειτονικών αστικών κέντρων όσο και της 
δυνατότητας πρόσβασης μιας συγκεκριμένης μικρο-περιοχής στα κέντρα εφοδιασμού 
και αναψυχής και στις αγορές που αντιστοιχούν σε αυτά. (Γούσιος Δ. και Ντυκέν Μ., 
2004)

1 Η εισαγωγή της έννοιας των Μειονεκτικών Περιοχών στη πολιτική πραγματοποιήθηκε με την Οδηγία 75/268 της ΕΟΚ, 
«Περί ορεινής και ημιορεινής γεωργίας και της γεωργίας σε ολιγότερο ευνοημένες Περιοχές»
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1.2 Πηγές

Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε στο πλαίσιο της εκπόνησης της 
συγκεκριμένης εργασίας ήταν η συλλογή πληροφοριών για τη περιοχή μελέτης, η 
οποία χρειάστηκε μια αρκετά μεγάλη χρονική περίοδο για να ολοκληρωθεί. Η 
δυσκολία αυτή πηγάζει πρώτο από την αδυναμία των δημόσιων υπηρεσιών να μας 
παρέχουν αρκετά στοιχεία για την ολοκλήρωση της εργασίας μας, kol έτσι 
αναγκαστήκαμε να καταφύγουμε στη μέθοδο της επιτόπιας έρευνας και δεύτερο στο 
γεγονός ότι η περιοχή μελέτης δεν αποτελεί διοικητικά καθορισμένη γεωγραφική 
ενότητα αλλά υπάγεται σε δυο επαρχίες (Λεμεσού και Λευκωσίας).

Οι κύριες πηγές στις οποίες απευθυνθήκαμε για την εύρεση στοιχείων ώστε να γίνει 
μια πλήρης ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης ήταν:

♦> Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

*1* Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού

❖ Υπουργείο Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

❖ Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο 

♦> Έρευνα πεδίου

1.3 Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την υλοποίηση της παρούσας διπλωματικής 
εργασίας και ειδικότερα για το Μέρος Β' και Γ' που αφορούν την έρευνα πεδίου 
βασίστηκε στα εξής βήματα :

❖ Το πρώτο βήμα ήταν η γνωριμία με την περιοχή μελέτης (χωρο-εδαφική 
ενότητα Πιτσιλιάς) για να έχουμε μια σφαιρική αντίληψη. Η γνωριμία αυτή 
επιτεύχθηκε με επισκέψεις σε μεγάλο αριθμό κοινοτήτων αλλά και μέσα από 
συγγράμματα και δημοσιεύσεις που είχαμε διαβάσει και αφορούσαν την 
περιοχή.

❖ Το δεύτερο βήμα αφορούσε την συλλογή στοιχείων σε επίπεδο κοινότητας, τα 
οποία συλλέχθηκαν από διάφορους κυβερνητικούς οργανισμούς και κυρίως 
βάση ερωτηματολογίου και αφορούσαν τις εξής κατηγορίες: τοπική 
οικονομία, κοινωνική υποδομή, τεχνικές-κοινωφελής υποδομές, δημογραφικά 
στοιχεία, τουρισμός και ανάπτυξη.

❖ Ακολούθως προχωρήσαμε στην επεξεργασία των δεδομένων που συλλέξαμε 
στην προηγούμενη φάση, στην ανάλυση τους και στην σύνταξη αναπτυξιακών 
προτάσεων βάση των προγραμμάτων και σχεδίων της κυπριακής κυβέρνησης 
για τον ύπαιθρο χώρο.

❖ Το τελευταίο βήμα ήταν η δημιουργία των θεματικών χαρτών με βάση τα 
ψηφιακά υπόβαθρα που έχουν δημιουργηθεί έπειτα από ψηφιοποίηση χαρτών 
με την χρήση του προγράμματος ArcGis 9. Οι χάρτες μας βοήθησαν στην
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καλύτερη χωρική αντίληψη διαφόρων συνιστωσών της χωρο-εδαφικής 
ενότητας και στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.

1.4 Δομή Εργασίας

Η παρούσα διπλωματική εργασία απαρτίζεται από τρία μέρη, τα οποία αναλύουν 
ξεχωριστές ενότητες για το θέμα μελέτης. Συγκεκριμένα πιο κάτω δίδεται μια γενική 
περιγραφή των θεμάτων που αναλύονται σε κάθε μέρος ξεχωριστά :

Μέροε Α'
Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται μια επισκόπηση στο θεωρητικό πλαίσιο του 
ύπαιθρου γενικά χώρου. Αναφερόμαστε στην εξέλιξη του ύπαιθρου-αγροτικού χώρου 
στο πέρασμα των χρόνων με τελική αναφορά στην σημερινή μορφή και έννοια του. 
Παρουσιάζονται οι παράγοντες που οδήγησαν στην αναδιάρθρωση και εξέλιξη του, 
και έπειτα γίνεται μια ειδική αναφορά στον ορεινό ύπαιθρο χώρο που είναι το θέμα 
της διπλωματικής εργασίας. Με αναφορές στις τάσεις που αναπτύσσονται στον 
ύπαιθρο χώρο και στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του, έννοια η οποία συναντάται σε 
μεγάλο βαθμό τις τελευταίες δεκαετίες στα Ευρωπαϊκά κείμενα.

Τέλος αναφερόμαστε στον ύπαιθρο χώρο της Κύπρου όπου και βρίσκεται η περιοχή 
μελέτης με την οποία θα ασχοληθούμε στην εργασία μας. Συγκεκριμένα γίνεται 
αναφορά για το μοντέλο χωρικής ανάπτυξης του κυπριακού χώρου, την μετάβαση της 
Κύπρου από την αγροτική κοινωνία στην οικονομία των υπηρεσιών και τέλος τις 
προκλήσεις και δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ορεινές περιοχές σε 
σχέση με τον πεδινό ύπαιθρο χώρο στον κυπριακό χώρο. Σε τελική φάση γίνεται 
αναφορά στην οργάνωση και λειτουργία των χωρο-εδαφικών ενοτήτων στον ύπαιθρο 
χώρο.

Μέρος Β'
Στο δεύτερος μέρος γίνεται παρουσίαση και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης 
της υπό μελέτης χωρο-εδαφικής ενότητας της Πιτσιλιάς η οποία περιλαμβάνει την 
φυσιογνωμία της περιοχής, το φυσικό της περιβάλλον, τα ιστορικά και πολιτιστικά 
της στοιχεία, τη δημογραφική φυσιογνωμία της περιοχής, τις τεχνικές υποδομές, τη 
διάρθρωση της τοπικής οικονομίας και τέλος την οικιστική και την διοικητική 
υποδομή. Η ανάλυση και τα συμπεράσματα που βγαίνουν από το δεύτερο μέρος, 
παίζουν καθοριστικό ρόλο στη σύνταξη αναπτυξιακών προτάσεων για τη περιοχή 
μελέτης στο τρίτο μέρος.

Μέροο Γ'
Το τρίτο μέρος αποτελείται κυρίως από τις αναπτυξιακές προτάσεις για τη χωρο- 
εδαφική ενότητα της Πιτσιλιάς, αφού πρώτα κάνουμε μια αναφορά και κριτική στο 
Σχέδιο Ενιαίας Αγροτικής Ανάπτυξης Πιτσιλιάς, το οποίο είναι το μοναδικό σχέδιο 
που εκπονήθηκε μέχρι τώρα για την ανάπτυξη της εν λόγω περιοχής. Έπειτα 
αναφερόμαστε στις πολιτικές για την ανάπτυξη του κυπριακού ύπαιθρου χώρου και 
τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής μελέτης, βάση των οποίων δημιουργούμε 
την κύρια αναπτυξιακή επιλογή-όραμα, γύρω από την οποία στη συνέχεια θα 
προτείνουμε τις αναπτυξιακές δράσεις. Αναλύουμε τις προτεραιότητες του 
αναπτυξιακού οράματος και θέτουμε τους στόχους στους οποίους υπάγονται 
μετέπειτα οι αναπτυξιακές προτάσεις οι οποίες πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν στην 
κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη της περιοχής στο πλαίσιο της αειφορίας, καθώς και 
τη βελτίωση της οργάνωσης της και λειτουργικότητας της.
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Κεφάλαιο 2: Θεωρητική Προσέγγιση του Υπαίθρου Χώρου

2.1 Η εξέλιξη του'Υπαίθρου Χώρου

Μέχρι πρότινος ο ύπαιθρος χώρος οριζόταν ως οι περιοχές που δεν είναι αστικός 
χώρος, και που η οικονομία τους στηριζόταν καθαρά στον πρωτογενή τομέα και όσον 
αφορά τους κατοίκους του ύπαιθρου χώρου, υπήρχε η αντίληψη του κατώτερου 
πολίτη, σε σχέση με τους κατοίκους των αστικών περιοχών. Η ταύτιση της υπαίθρου 
με τον αναχρονισμό, μεταξύ άλλων συντέλεσε ώστε τα ζητήματα της υπαίθρου να 
βρίσκονται πολύ χαμηλά στις προτεραιότητες των ερευνητών μέχρι τον Β" 
Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι συνεχείς αλλαγές που δεχότανε ο ύπαιθρος χώρος, σε συνδυασμό με τις αλλαγές 
του αστικού χώρου, έδωσαν το έρεισμα σε πολλούς μελετητές να προσανατολίσουν 
την έρευνα τους σ' αυτόν. Η εσωτερική μετανάστευση των κατοίκων της υπαίθρου 
προς τις αστικές περιοχές και η παράλληλη διάβρωση των τελευταίων, ήταν ένα από 
τα σημαντικότερα ερεθίσματα που δόθηκαν για να στραφεί η προσοχή των πολιτικών 
και των ακαδημαϊκών προς αυτή την κατεύθυνση.

Κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι την 
δεκαετία του "80 αναπτύχθηκαν διάφορες προσεγγίσεις, οι οποίες προσπάθησαν να 
αναλύσουν και να προτείνουν κατευθυντήριες αναπτυξιακές λύσεις για τον ύπαιθρο 
χώρο. Από τις προσεγγίσεις που διατυπώθηκαν, διακρίνονται τέσσερις βασικές 
(Ferrao J, Ferreira F. και Lopes R.,2000): 
α) «Οι αγροτικές περιοχές ως χώρος γεωργικής παραγωγής».
β) «Οι αγροτικές περιοχές ως μεταβαλλόμενες πραγματικότητες που επηρεάζονται 
από τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής», 
γ) «Η λαϊκιστική προσέγγιση»."
δ) «Οικονομικό - κοινωνική προσέγγιση εμπνευσμένη από τον καθολικισμό».

Τη δεκαετία του '60, σε επίπεδο Ε.Ε. εισάγεται η Κοινή Αγροτική Πολιτική, η οποία 
έδινε έμφαση στη συνεχή αύξηση της παραγωγής και των εισοδημάτων των αγροτών, 
κυρίως μέσα από ένα πλέγμα παρεμβάσεων για τη στήριξη τιμών και εισοδημάτων. Η 
πολιτική αυτή, στάθηκε ορόσημο στην ιστορική εξέλιξη του αγροτικού χώρου σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνέπεια όμως της υιοθέτησης της συγκεκριμένης πολιτικής 
ήταν η σταδιακή εμφάνιση αρνητικών επιπτώσεων, όπως η δημιουργία υπερβολικών 
πλεονασμάτων, η εντατικοποίηση των μεθόδων παραγωγής, η σχετική χειροτέρευση 
της ποιότητας και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Παράλληλα η έλλειψη μιας 
ουσιαστικής εισοδηματικής και χωρικής διαφοροποίησης των μέσων της ΚΓΠ. είχε 
ως αποτέλεσμα την άνιση μεταχείριση των ασθενέστερων αγροτικών εισοδημάτων 
και κατ’ επέκταση των αγροτών των ορεινών περιοχών. Η συνειδητοποίηση αυτών 
των ζητημάτων από τις αρμόδιες αρχές σε συνδυασμό με την ανάγκη για μια πολιτική 
ισορροπίας ανάπτυξης του αγροτικού χώρου συνέβαλαν στην ενίσχυση και 
εμπλουτισμό της ΚΓΠ με νέες ή ενισχυμένες διαρθρωτικές δράσεις υπέρ των ορεινοόν 
και μειονεκτικών περιοχών, ειδικά στο πλαίσιο των δυο μεγάλων μεταρρυθμίσεων 
της ΚΓΠ το 1992 και το 1999. 2

2 Σ' αυτή τη προσέγγιση επιχειρήθηκε μια βιώσιμη εναλλακτική πρόταση ενάντια στον καπιταλισμό και υπέρ των 

παραδοσιακών μη καπιταλιστικών θεσμών - όπαις η οικογένεια και η κοινότητα - ως καθοριστικοί παράγοντες στην διαδικασία 

της ανάπτυξης.
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Σε συνδυασμό με τις διάφορες προσεγγίσεις και πολιτικές που αναπτύχθηκαν κατά το 
πέρασμα του χρόνου, παρακολουθούμε και τον συνεχή «ανασχηματισμό» της 
υπαίθρου, ο οποίος, ειδικά από την δεκαετία του '80 και μετά, έρχεται να ανατρέψει 
τις αρχικές απόψεις για την ύπαιθρο. Έτσι βλέπουμε τον συνεχή εκσυγχρονισμό της 
γεωργίας, την αύξηση του επιπέδου ζωής στις αγροτικές περιοχές, την συγκράτηση 
του πληθυσμού της υπαίθρου, την πολυλειτουργικότητα του ύπαιθρου χοίρου και μια 
τάση μετανάστευσης του αστικού πληθυσμού προς τον ύπαιθρο χώρο.

Η αναζήτηση μιας καλύτερης ποιότητας ζωής, σε συνδυασμό με τα εντεινόμενα 
κοινωνικά προβλήματα και την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής στις πόλεις, έχουν 
οδηγήσει στην «έξοδο» του αστικού πληθυσμού από τις πόλεις προς την ύπαιθρο. Η 
ανακάλυψη της φύσης, της «αγροτικότητας» και του «τοπικού» ως στοιχείων 
αυθεντικότητας ή ποιότητας ζωής, σηματοδοτούν νέες συμβιωτικές και 
αλληλοτροφοδοτούμενες σχέσεις πόλης-υπαίθρου. Εξάλλου η παραδοσιακή 
διχοτομική σχέση της πόλης με τον αγροτικό χώρο, έχει ήδη αρχίσει να εξασθενεί 
από τη στιγμή που η αύξηση της γεωγραφικής κινητικότητας του πληθυσμού 
(αγροτικού και αστικού), χάρη στη διαρκή βελτίωση των μέσων μεταφοράς και 
επικοινωνίας, οδηγεί σε μια συνεχή χωρική και κοινωνική αφομοίωση του αγροτικού 
χώρου από τον αστικό μέσω της διάχυσης των προϊόντων, του πολιτισμού και των 
πρακτικών του αστικού περιβάλλοντος. Μέσα από την ώσμωση του αστικού χώρου 
και της υπαίθρου, ο αστισμός ως τρόπος ζωής δεν αποτελεί πλέον το παραδοσιακό, 
και ενίοτε οπισθοδρομικό, πρότυπο κοινωνικών αξιών. (Ανθοπούλου θ., 2000)

2.1.1 Από την παραγωγική και αγροτική οικονομία στην οικονομία κατανάλαισης 
και την κοινωνία της υπαίθρου

Ο σημερινός ύπαιθρος χώρος παρατηρούμε να έχει περάσει από ένα στάδιο 
μετεξέλιξης από την παραδοσιακή αγροτική οικονομία, στην οικονομία και την 
κοινωνία της υπαίθρου. Οι αιτίες της συγκεκριμένης εξέλιξης είναι πολλές και 
ποικίλες, αλλά θα μπορούσαν να συνοψισθούν στη σταδιακή έκθεση της υπαίθρου 
στις δυνάμεις του διεθνούς ανταγωνισμού. Ο ύπαιθρος χώρος όπως έχουμε δει και πιο 
πάνω έχει υποστεί πολλές οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές τις τελευταίες 
δεκαετίες, οι οποίες τον έχουν αποχαρακτηρίσει από το αγροτικό και παραγωγικό 
γνώρισμα που είχε μέχρι πρώτιστος. Οι αλλαγές που σημειώθηκαν είναι 
δημογραφικής οικονομικής και κοινωνικής φύσεως.

Όσον αφορά τις πληθυσμιακές τάσεις, μετά από αρκετές δεκαετίες αποδυνάμωσης, 
σημειώθηκε μείωση στην ένταση του φαινομένου και μια αναστροφή της 
πληθυσμιακής εξόδου. Εντούτοις όμως η γήρανση του πληθυσμού στον ύπαιθρο 
χώρο εξακολουθεί να είναι ένα έντονο φαινόμενο. Στον οικονομικό τομέα της 
υπαίθρου, παρατηρούνται πολλές σημαντικές ανισότητες, με ορισμένες περιοχές να 
ευδοκιμούν οικονομικά, συνήθως περιαστικές, παράκτιες ή με εντατική γεωργική 
δραστηριότητα και άλλες να παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες, κυρίως ορεινές 
περιοχές.

Παρατηρούμε λοιπόν να αναπτύσσονται στον ύπαιθρο χώρο διαδικασίες οικονομικής 
και αναπτυξιακής πόλωσης. Παρατηρείτε μια εντεινόμενη συγκέντρωση της 
οικονομικής δραστηριότητας και των πιο δυναμικών ομάδων του πληθυσμού της 
υπαίθρου σε εστίες ανάπτυξης ημιαστικού ή /και αγροτικού χαρακτήρα , ενώ η κρίση 
των παραμεθόριων - ορεινών οικισμών εξακολουθεί να εντείνεται.
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Πέρα από τους οικονομικούς παράγοντες, οι κοινωνικοί παράγοντες παίζουν μεγάλο 
ρόλο σε αυτή τη διαδικασία πόλωσης του ύπαιθρου χώρου. Τίθενται ζητήματα που 
αφορούν την ποιότητα ζωής των μεγαλύτερων ηλικιών αλλά και ευκαιρίες που 
παρουσιάζονται στα πλέον δυναμικά τμήματα του πληθυσμού. Σε συνδυασμό με τις 
προσδοκίες των νέων, η τάση της εσωτερικής μετανάστευσης προς τα αστικά ή 
ημιαστικά κέντρα από τον ύπαιθρο χώρο, συνεχίζει να εντείνεται.

Έτσι λοιπόν τίθεται το ζήτημα της δυναμικότητας της υπαίθρου με κύρια μεταβλητή 
την ικανότητα να μπορέσει να συγκρατήσει τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της, με 
την δημιουργία και την διατήρηση θέσεων απασχόλησης. Παράλληλα με αυτή την 
ανάγκη της υπαίθρου βλέπουμε ακόμα μια αλλαγή όσον αφορά την απασχόληση, που 
αφορά την μείωση της σημασίας του πρωτογενούς τομέα στην οικονομία της 
υπαίθρου. Η μείωση της απασχόλησης στο αγροτικό επάγγελμα οφείλεται στην μη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στα φαινόμενα της πολυαπασχόλησης και της 
υποαπασχόλησης στην ύπαιθρο που αναπτύσσονται στην ύπαιθρο τα τελευταία 
χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό διακρίνεται η ανάγκη για διαφοροποίηση των τοπικών 
οικονομιών, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων 
στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα.

Η θέση της γεωργίας στις οικονομίες των χωρών συνεχώς φθίνει, και παράλληλα 
μεγάλο ποσό από το εισόδημα των απασχολούμενων στην γεωργία, το αποκομίζουν 
από εξωγεωργικές δραστηριότητες. Από όλα όσα έχουμε παραθέσει διακρίνουμε ένα 
πλέον σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στην γεωργία και αγροτική οικονομία από την 
οικονομία της υπαίθρου καθώς και ανάμεσα στην αγροτική - γεωργική κοινωνία και 
την κοινωνία της υπαίθρου.

Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που αποτελεί μεταβατική περίοδο για την Ε.Ε., όσον 
αφορά τις επερχόμενες μεταρρυθμίσεις το:>ν πολιτικών της αγροτικής πολιτικής, 
τρομηνύονται σημαντικές οικονομικές διαρθρωτικές προσαρμογές. Στο πλαίσιο 
αυτών των μεταρρυθμίσεων αναμένεται να πληγούν ιδιαίτερα κάποιες περιοχές της 
υπαίθρου που ασχολούνται ιδιαίτερα με την γεωργική παραγωγή μη ανταγωνιστικών 
προϊόντων, και αναμένεται η διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας αυτών.

Μπροστά σε αυτές τις αλλαγές αναμένεται να προωθηθούν νέες πολιτικές για την 
διαφοροποίηση των τοπικών κοινωνιών οι οποίες θα προωθούν την ενίσχυση 
δράσεων του δευτερογενή και τριτογενή τομέα, καθώς και μέτρα για την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 
στις περιοχές που είναι έντονα εξαρτημένες από την γεωργία.

Η γεωργία που άλλοτε βρισκόταν στον πυρήνα της αγροτικής ανάπτυξης, χάνει το 
ειδικό της βάρος και αναδιπλώνεται αμυνόμενη στον εντεινόμενο ανταγωνισμό από 
τη σταδιακή φιλελευθεροποίηση της αγοράς και τη διευρυνόμενη σε παγκόσμια 
κλίμακα γεωγραφική βάση των συναλλαγών. Από την άλλη, αυτός ο ίδιος ο 
αγροτικός χώρος ανακτά το ενδιαφέρον ως χοίρος κατανάλωσης και παρέμβασης, ως 
το «φυσικό υπόβαθρο» νέων λειτουργιών που προοιωνίζονται μια καινούργια 
δυναμικοί προοπτικοί Ύια τον αγροτικό κόσμο. (Ανθοπούλου Θ., 2001)
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2.1.2 Τριτογενοποίηση και πολυδραστηριότητα του αγροτικού χώρου

Μέσα από τις διαρθρωτικές οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές που υπόκεινται 
σήμερα οι χώροι της υπαίθρου (μείωση εισοδημάτων, επενδύσεων, αναγκαιότητα 
αναδιαρθρώσεων κ.λ.π.), φυσικό επακόλουθο είναι να δημιουργηθούν νέες 
λειτουργίες και αξίες στον ύπαιθρο χώρο. Παρακολουθούμε την αλλαγή 
πολιτισμικών και κοινωνικών αξιών, και ως απόρροια την αλλαγή των 
καταναλωτικών προτύπων των κατοίκων των συγκεκριμένων περιοχών, και την 
δημιουργία νέων λειτουργιών, γεγονός που οδηγεί στην τριτογενοποίηση και την 
πολυδραστηριότητα του αγροτικού χώρου.

Βλέπουμε ολοένα να αναπτύσσονται δραστηριότητες στον ύπαιθρο χώρο πέρα από 
την μοίΌδρασττ/ριότητα που τον χαρακτήριζε μέχρι τώρα στον τομέα της γεωργίας, 
με στόχο τις μεγαλύτερες δυνατότητες νέων θέσεων απασχόλησης, και να 
αναπτύσσονται νέες δραστηριότητες δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα που 
οδηγούν στην πολυλειτουργικότητα του ύπαιθρου χώρου. Η πολυδραστηριότητα που 
αναπτύσσεται προέρχεται μέσα από την ανάπτυξη της αγρο-βιομηχανίας, της 
βιοτεχνίας και διαφόρων υπηρεσιών. Μέσα σε αυτά τα δεδομένα, ο αγρότης 
μετατρέπεται πλέον σε διαχειριστή μιας πολυδραστήριας εκμετάλλευσης, περιοχής 
αγαθών και υπηρεσιών.

Η πολυδραστηριότητα του ύπαιθρου χώρου αποδεικνύεται μια σημαντική λύση στα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του αγροτικού χώρου. Λειτουργά ως 
παράγοντας προσαρμογής στην νέα περίοδο αναπροσαρμογής και αλλαγών του 
αγροτικού τομέα και επίσης ευνοεί τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, για τη 
συγκράτηση του πληθυσμού στις περιοχές της υπαίθρου.

3
2.1.3 Μια πρώτη τυπολόγηση του ύπαιθρου χώρου

Ο ύπαιθρος χώρος, μέχρι σήμερα πολωμένος στη βάση των γεωργικών 
επιδόσεων και των γεωγραφικών περιορισμών μεταξύ δυναμικών και φτωχών σε 
γεωργικούς πόρους περιοχών, αλλά και «ακινητοποιημένος» σ' ένα σταθερότυπο 
γεωργικής παραγωγής ανάλογα με την περιοχή, μετασχηματίζεται γοργά υπό την 
επήρεια της κινητικότητας τόσο των ανθρώπων όσο και των δραστηριοτήτων, 
των λειτουργιών και των τοπίων. Κινητικότητα που προβάλλεται έντονα τα 
τελευταία χρόνια και ερμηνεύει τους νέους σχηματισμούς και κοινωνικούς 
συσχετισμούς στο χώρο. Η ύπαιθρος περνά, πλέον, σε φάση ανασυγκρότησης 
και χωρο-κοινωνικής ανασύνθεσης δεδομένων των διευρυμένων λειτουργιών και 
της καινούριας αντίληψης για το χώρο και τις ιδιότητες του.

Μια νέα ταξινόμηση ενός μεταβαλλόμενου και υπό διαμόρφωση υπαίθρου χώρου που 
φέρει, βέβαια, τις δυναμικές του παρελθόντος αλλά ξεφεύγει από τη λογική του 
γεωγραφικού ντετερμινισμού λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό ενσωμάτωσης νέων 
λειτουργιών και οικονομικών δραστηριοτήτων μπορεί να διαμορφωθεί ως εξής: 3

3 Η ενότητα αυτή είναι βασισμένη στο Ανθοπούλου Θ.(2001), 'Γεωγραφικές διαφοροποιήσεις, χωρικές και κοινωνικές 
ανασυνθέσεις του ύπαιθρου χώρου', στο Θ. Ανθοπούλου και Α. Μωυσίδης (επ.) Από τον αγροτικό στον ύπαιθρο χώρο. Αθήνα: 
Πάντειο Πανεπιστήμιο/Gutenberg, 103-147.
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*♦* Περιοχές ενσωματωμένες στο ευρύτερο παραγωγικό και κοινωνικό 
σύστημα:

Οι ενσωματωμένες και οικονομικά αναπτυγμένες περιοχές αποτελούν, τα τελευταία 
χρόνια, πόλο έλξης για τον πληθυσμό έχοντας, κατά συνέπεια, σταθεροποιήσει ή / και 
βελτιώσει τη δομή της πληθυσμιακής τους πυραμίδας μετά τις πρώτες μεταπολεμικές 
δεκαετίες έντονης αγροτικής εξόδου. Η ελκτικότητα των περιοχών αυτών οφείλεται στο 
γεγονός ότι συνδυάζουν την ποιότητα ζωής της υπαίθρου με την εξυπηρέτηση σε 
αστικές λειτουργίες και κοινωνικό εξοπλισμό των γειτονικών πόλεων και 
κωμοπόλεων κοι την προσφορά εναλλακτικών θέσεων εργασίας στον εξω-γεωργικό 
τομέα.

Είναι φανερό ότι οι ενσωματωμένες περιοχές αποτελούν τα τελευταία χρόνια 
κατεξοχήν πεδίο χωρικής και κοινωνικο-οικονομικής ανασύνθεσης στο εσωτερικό της 
υπαίθρου. Οι παρατηρούμενες κοινωνικές αλλαγές μετασχηματίζουν, αντίστοιχα, 
το χώρο δημιουργώντας νέους συσχετισμούς οικονομικών συμφερόντων και 
συγκρούσεις όσον αφορά τις χρήσεις γης και την εκμετάλλευση των φυσικών 
πόρων: οικιστική επέκταση της πόλης στις περιαστικές ζώνες, εγκατάσταση 
βιοτεχνικών και τουριστικών μονάδων σε αγροτικές περιοχές, εγκατάσταση 
παραθεριστικής ή πρώτης κατοικίας κ.λπ. Η αστική οικειοποίηση του χώρου, 
νόμιμη ή αυθαίρετη, πέρα από το ότι υποβαθμίζει τους φυσικούς πόρους και το 
αγροτικό τοπίο δημιουργεί έντονη ανταγωνιστικότητα στις χρήσεις γης εις 
βάρος της γεωργίας εξαιτίας της οικοπεδοποίησης αγροτικών γαιών και της 
αποτίμησης της αγοραίας αξίας τους.

❖ Περιοχές περιθωριοποιημένες:
Αποτελούν κυρίως ορεινές και απομονωμένες περιοχές, νησιωτικές και 
απομακρυσμένες από αστικά κέντρα, φτωχές σε φυσικούς και οικονομικούς 
πόρους. Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται κυρίως από: απουσία δυναμικών 
στελεχών του πληθυσμού λόγω της αγροτικής εξόδου και της προχωρημένης 
γήρανσης, ασαφή ιδιοκτησιακά καθεστώτα της αγροτικής γης που εμποδίζουν 
την επαναξιοποίησή της, μικρές και διάσπαρτες εκμεταλλεύσεις, αποκομμένες 
από τα δίκτυα συλλογής, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, όπου ο 
ανεπαρκής όγκος παραγωγής δεν ευνοεί την επιτόπια μεταποίηση και αξιοποίηση 
μέσω της «στρατηγικής της ποιότητας», απαξίωση συλλογικών υποδομών και 
κοινωνικού εξοπλισμού, απουσία μικρών ορεινών ή ημιορεινών αστικών κέντρων - 
πόλων που θα εξασφάλιζαν υπηρεσίες και μηχανισμούς πλαισίωσης τοπικών 
πρωτοβουλιών ανάπτυξης κ.λπ. Ακόμα και οι όποιες ιδιωτικές επενδυτικές 
πρωτοβουλίες που δραστηριοποιούνται, κυρίως, στον τομέα του τουρισμού στο 
πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και επιχορηγήσεων, παραμένουν, 
συνήθως, αποσπασματικές και σημειακές χωρίς να ενεργοποιούν τους τοπικούς 
πόρους σε μια ευρύτερη χωρο-τοπική διαδικασία ανάπτυξης.

❖ «Ενδιάμεσες Περιοχές»:
Πρόκειται για «υπό ανασύνθεση» περιοχές με την έννοια ότι οι νέες λειτουργίες και 
δραστηριότητες προσελκύουν εξω-γεωργικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες, δημιουργούν 
καινούργιες αντιλήψεις για τη διαχείριση και την εκμετάλλευση των τοπικών πόρων και 
κατ' επέκταση ανταγωνισμούς και συγκρούσεις ως προς την οικειοποίηση του χώρου που 
τείνουν να μετασχηματίσουν τον παραγωγικό και κοινωνικό ιστό.

Ωστόσο, οι νέες ιδιότητες και λειτουργίες που τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται στην 
αγροτική ενδοχώρα είναι, κυρίως ή προς το παρόν, το αποτέλεσμα εξωγενών παραγό
ντων και παρεμβάσεων (αστική ζήτηση, ευρωπαϊκή πολιτική) και όχι μιας ενδογενούς
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απάντησης αυτού του ίδιου τον αγροτικού χώρου στη διαρθρωτική κρίση των αγορών και 
τη μείωση του προστατευτισμού που οδηγεί σε συρρίκνωση των αγροτικών εισοδημάτων.

2.1.4 Σχέσεις Πόλης - Υπαίθρου

Κάθε προσπάθεια ανάλυσης και διάγνωσης μιας αγροτικής περιοχής δεν μπορεί να 
άέωρηθεί ολοκληρωμένη αν δεν περιλαμβάνει ως αντικείμενο εξέτασης, εκτός από τη 
διαδικασία εξέλιξης του αγροτικού χώρου στο πλαίσιο της σχέσης της με τη 
γενικότερη κοινωνικό - οικονομική εξέλιξη, και τη σχέση του αγροτικού χώρου με το 
αστικό φαινόμενο (σχέσεις πόλης - υπαίθρου), την οποία κάθε χωροταξική και 
αναπτυξιακή) παρέμβαση στον αγροτικό χώρο είναι απαραίτητο να λαμβάνει 
υπόψη.(Γούσιος Δ., 2000).

Η μετάβαση σε ένα νέο σχήμα διεθνούς οικονομικής και χωρικής οργάνωσης, οδηγεί 
στην καθιέρωση νέθ)ν σχέσεων μεταξύ της πόλης και της υπαίθρου. Αυτό το νέο 
σχήμα χαρακτηρίζεται από τον κατά πολύ μεγαλύτερο ανταγωνισμό αλλά και τάσεις 
συνεργασίας και τη μετάβαση σε νέες μορφές οργάνωσης της παραγωγικής 
διαδικασίας, που έχουν περιγράφει συχνά με τον όρο της «ευέλικτης εξειδίκευσης». 
(Γούσιος Δ., 2004).

Οι σχέσεις μεταξύ του αστικού και ύπαιθρου χώρου τείνουν να αναπτύσσονται 
ολοένα και περισσότερο με το πέρασμα του χρόνου, γεγονός στο οποίο συντέλεσαν η 
οικονομική ανάπτυξη μαζί με την αύξηση της κινητικότητας των πολιτών τα 
τελευταία χρόνια (Γούσιος Δ., 2004), λόγω βελτίωσης των συνθηκών διακίνησης.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αναστροφή της μέχρι τώρα μετανάστευσης 
από τον ύπαιθρο χώρο στις αστικές περιοχές, με αποτέλεσμα να έχουμε μετακίνηση 
πληθυσμού προς τους οικισμούς του ύπαιθρου χώρου. Ένας από τους λόγους της 
συγκεκριμένης αλλαγής είναι και η διαφοροποίηση που παρατηρείται πλέον στην 
αντίληψη των κατοίκων των αστικών περιοχών για τον ύπαιθρο χώρο, όσον αφορά τα 
αγαθά και τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Παρακολουθούμε την μετακίνηση των κατοίκων των αστικών περιοχών προς τις 
περιοχές της υπαίθρου με την εγκατάσταση πρώτης κατοικίας σε περιαστικές 
αγροτικές ζώνες ή αγροτικές κωμοπόλεις με τη διεύρυνση της καθημερινής ακτίνας 
μετακίνησης στον τόπο εργασίας, διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας και της 
σύνθεσης των επαγγελμάτων, και κατ' επέκταση, αλλαγή της κοινωνικής υποδομής4.

Γύρω από αυτή την τάση που αναπτύσσεται επηρεάζονται ιδιαίτερα οι αγροτικές 
περιοχές που βρίσκονται γύρω από αστικά κέντρα (περιαστικές περιοχές), οι 
παραθαλάσσιες τουριστικές περιοχές και οι πεδινές αγροτικές περιοχές που 
ευνοούνται από υποδομές μεταφοράς ή από την κοντινή απόσταση τους με αστικά 
κέντρα. Παρατηρούμε λοιπόν την αλληλοτροφοδότηση και αλληλεξάρτηση της 
πόλης με την ύπαιθρο, όσον αφορά την μετακίνηση - εγκατάσταση - απασχόληση 
πληθυσμού, τη διάθεση γης για κατοικία και για την εγκατάσταση τουριστικών, 
εμπορικών ή άλλων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

4 Ο Jean Renard (1998) θεωρεί την κατοίκηση ως την κατεξοχήν λειτουργία που μεταβάλλει τις ισορροπίες των τοπικών 
κοινωνιών σε μια διαδικασία ανασύνθεσης. Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει, η αποσύνδεση μεταξύ τόπου εργασίας και τόπου 
κατοικίας, που σίγουρα επιταχύνθηκε με την κρίση των πόλεων, οδηγεί σε νέους σχηματισμούς των χώρων ζωής. Παράλληλα η 
μεγέθυνση του ελεύθερου χρόνου και η βελτίωση των χρόνων μετακίνησης θέτουν ένα ζήτημα επαναπροσδιορισμού και αυτής 
της ίδιας της έννοιας της κατοίκησης (ό.π.,61).
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Επίσης μια άλλη τάση που παρακολουθούμε να αναπτύσσεται μεταξύ των αστικών 
περιοχών και του ύπαιθρου χώρου είναι η ροπή του πληθυσμού των αστικών 
περιοχών προς τα αγαθά και τις υπηρεσίες που συνδέονται με την ποιότητα του 
περιβάλλοντος και τις αγροτικές παραδόσεις. Οι διατροφικές προτιμήσεις του 
αστικού πληθυσμού στρέφονται προς τα αγροτικά προϊόντα και την γαστρονομία του 
ύπαιθρου χώρου (π.χ. τυριά, κρασιά και άλλα προϊόντα προστατευόμενης 
γεωγραφικής ένδειξης, γεωργικά προϊόντα βιολογικής παραγωγής).

Πέρα από τις διατροφικές συνήθειες, που έχουν αντίκτυπο κυρίως στον γεωργικό 
τομέα, οι καταναλωτικές προτιμήσεις του αστικού πληθυσμού, στρέφονται και προς 
διάφορα προϊόντα του δευτερογενή τομέα παραγωγής που έχουν σχέση με την 
παραδοσιακή χειροτεχνία και οικοτεχνία (αγγειοπλαστική, επιπλοποιία κ.λ.π.).

Τέλος τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται και νέες τάσεις όσον αφορά τον τομέα 
του τουρισμού και αναψυχής. Οι όροι αγροτουρισμός και οικοτουρισμός αρχίζουν να 
παίρνουν σημαντικές διαστάσεις στις προτιμήσεις του καταναλωτή στο πακέτο 
διακοπών του. Μορφές ήπιου τουρισμού, στις οποίες προσφέρονται υπηρεσίες που 
σχετίζονται με τη διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς, την προστασία των 
βιοτόπων και των ευαίσθητων περιβαλλοντικών περιοχών, και οι οποίες επιτρέπουν 
στον επισκέπτη να ανακαλύψει τις ιδιαιτερότητες του τόπου, τη φύση, την αγροτική 
κληρονομιά ή να συμμετάσχει στην αγροτική καθημερινότητα.

Από την τελευταία τάση που αναφέραμε της στροφής του αστικού πληθυσμού προς 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της υπαίθρου, επωφελούνται κυρίως οι ορεινές 
αγροτικές ζώνες και γενικότερα οι περιοχές της αγροτικής ενδοχώρας που μπορούν 
να αναδείξουν αξιόλογα στοιχεία οικολογικού, ιστορικού ή πολιτισμικού πλούτου. 
(Ανθοπούλου Θ., 2001).

2.1.5 Διαφοροποίηση και διαδικασία περιθωριοποίησης ορεινού και πεδινού 
αγροτικού χώρου0

Η υποβάθμιση των ορεινών περιοχών και η πορεία αυτών προς την 
περιθωριοποίηση προήρθε από τις εξής αλλαγές (Γούσιος, 1997, σελ 148):

❖ Η διερεύνηση των αιτιών για την περιθωριοποίηση και την εγκατάλειψη των 
ορεινών περιοχών εστιάζεται τα τελευταία χρόνια στις διαδικασίες 
ενσωμάτωσης τους στο πλαίσιο αγροτικών πολιτικών οι οποίες ευνόησαν 
τις πεδινές ζώνες καθιστώντας τις ανταγωνιστικές ως προς την ορεινή 
οικονομία. Οι πολιτικές αυτές προωθώντας εντατικά συστήματα 
παραγωγής και αντίστοιχα τεχνικά μέσα παρέβλεψαν τις ιδιόμορφες 
συνθήκες του ορεινού χώρου (μικρή πυκνότητα πληθυσμού, εύθραυστα 
οικοσυστήματα, σύνθετα συστήματα διαχείρισης του χώρου, δύσκολες 
γεωμορφολογικές και εργασιακές συνθήκες) ενώ περιόρισαν τα κριτήρια 
αξιολόγησης των παραγωγικών αποτελεσμάτων στο τεχνο-οικονομικό 
επίπεδο. 5

5 Η ενότητα αυτή βασίζεται στο Γούσιος Δ., (1997), «Η διερεύνηση της χωρικής κλίμακας στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή 
τοπικών πολιτικών για τον ορεινό χώρο: από τις ορεινές κοινότητες στις ορεινές γεωγραφικές περιοχές», στο πρακτικά του 
Διεθνή Συνεδρίου «Η καθιέρωση πολιτικής για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών: τα Βαλκανικά βουνά», Καρπενήσι 16-18 
Μαΐου 1997, Αθήνα
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♦> Η Ε.Ε. έχοντας ως βασικό της μέλημα (ΚΑΠ) να γίνει αυτάρκης σε 
τρόφιμα εφαρμόζει αγροτική πολιτική η οποία ευνοεί την ανάπτυξη του 
αγροτικού χώρου μέσω της εκμηχάνισης, της δημιουργίας υποδομών και 
αρδευτικών έργων, των αγροχημικών και των βελτιωμένων σπόρων και 
φυλών.

♦> Οι δυνατότητες εποχιακής απασχόλησης για τους κατοίκους των ορεινών 
περιοχών στις πεδιάδες μειώνονται δεδομένου της εκμηχάνισης των 
γεωργικών εργασιών. Παράλληλα, η μηχανοποίηση ήρθε ως επακόλουθο της 
έλλειψης εργατικού δυναμικού μιας και το παραδοσιακό εργατικό δυναμικό - 
οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών -επέλεξαν να προσφέρουν την εργασία 
τους σε περιοχές με υψηλότερες αποδοχές γι' αυτούς.

♦> Η ανυπαρξία ή ο μη σημαντικός ρόλος των οριζόντιων φορέων και 
επαγγελματικών οργανώσεων στο τοπικό επίπεδο, επιτείνουν και 
ενισχύουν την εικόνα εγκατάλειψης, αποδιοργάνωσης που παρουσιάζουν 
στο εσωτερικό τους περιοχές. Η έλλειψη συγκεκριμένων προγραμμάτων 
ανάπτυξης, περισσότερο συλλογικών και πέρα από μεμονωμένες δράσεις 
εξασθενίζουν αντί να ενισχύουν τη συμπληρωματικότητα και την αλληλεγγύη 
των τοπικών συστημάτων παραγωγής, - η διοικητική κατάτμηση συνιστά 
σημαντικό μειονέκτημα για τις ορεινές περιοχές έχοντας ιστορικά συμβάλει 
στην εξασθένηση της χωρικής, οικονομικής και κοινωνικής, συνοχής 
τους.6

♦> Οι επιπτώσεις από την καθυστέρηση της βελτίωσης της επικοινωνίας των 
οικισμών στο εσωτερικό των ορεινών γεωγραφικών ενοτήτων θεωρούνται 
επίσης αρνητικές ως προς την χωρική, επαγγελματική και κοινωνική συνοχή 
των τελευταίων.

❖ Η ανάπτυξη της βιομηχανίας, βιοτεχνίας και του δημόσιου φορέα προσφέρει 
θέσεις εργασίας και καλύτερο εισόδημα από αυτό που απολάμβαναν οι 
αγρότες έως τότε, όποτε και παρατηρείται μια έξοδος του αγροτικού 
πληθυσμού προς τις πόλεις, ενισχύοντας το φαινόμενο της αστικοποίησης.

Επακόλουθο αυτών ήταν στις ορεινές περιοχές να εγκαθιδρύεται το εκτατικό 
σύστημα κτηνοτροφίας και στις ημιορεινές περιοχές, οι οποίες λειτουργούσαν σαν 
τροφοδότης των ορεινών περιοχών, να μηχανοποιούνται τα συστήματα παραγωγής
σιτηρών και να επεκτείνεται η καλλιέργεια εκτατικών καλλιεργειών. Αποτέλεσμα αυτού 
είναι η κτηνοτροφία ως παραγωγική δραστηριότητα να εμφανίζει όλο και 
αυξανόμενες πτωτικές τάσεις με επίπτωση δυσμενή οικονομικά αποτελέσματα των, 
εκμεταλλεύσεων καθώς και να εμφανίζονται όλο και πιο έντονα τα 
περιβαλλοντικά προβλήματα (διάβρωση του εδάφους, καταστροφή και υποβάθμιση 
βιοτόπων).

Όσον αφορά τα συστήματα παραγωγής, επίσης παρατηρούνται διττά 
προβλήματα. Στα μεν ημιορεινά η μηχανοποίηση των καλλιεργειών και η αναζήτηση 
δραστηριοτήτων σε μικρές πόλεις έχουν εξασθενήσει τον κοινωνικό ιστό. Στα δε 
ορεινά παρατηρείται είτε εγκατάλειψη είτε υπερεκμετάλλευση του περιβάλλοντος. Σε 
αυτές τις περιοχές λόγω της πληθυσμιακής μείωσης και της γήρανσης του 
ενθ7Γθμείναντος πληθυσμού και κατά συνέπεια της δραστικής μείωσης των

6 Ιδιαίτερα για την περίπτωση της περιοχής Πιτσιλιάς, έχει προταθεί ως αναπτυξιακή λύση για την περιοχή, η δημιουργία 
διοικητικής περιφέρειας στην οποία να ανήκουν όλοι οι οικισμοί της περιοχής Πιτσιλιάς
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οικονομικών δραστηριοτήτων παρατηρείται αποδιοργάνωση του παραγωγικού και 
του κοινωνικού συστήματος. Το κυρίως αποτέλεσμα των παραπάνω είναι το 
γεγονός ότι ενώ τα ημιορεινά αποτελούσαν το ενδιάμεσο και άρα το συνδετικό 
κρίκο μεταξύ πεδιάδας και βουνού αυτή η συνέχεια-αλληλουχία διακόπηκε. 
Επομένως, το βουνό σταδιακά απομονώθηκε και διακόπηκε η οποιαδήποτε 
συνεργασία με τον υπόλοιπο παραγωγικό χώρο. Ταυτόχρονα, η πεδιάδα ενσωμάτωσε 
στα συστήματα παραγωγής της και τις ημιορεινές περιοχές, επέκταση που προέκυψε 
από την αναγκαιότητα αύξησης της καλλιεργούμενης έκτασης σε μια λογική της 
εντατικοποίησης.

Η αδυναμία προσαρμογής των παραδοσιακών ορεινών οικονομιών στην 
αναπτυξιακή πορεία που το Κράτος είχε επιλέξει να ακολουθήσει, ενίσχυσε τις τάσεις 
απερήμωσης των ορεινών περιοχών, οι οποίες, σε πολλές περιπτώσεις, είναι σχεδόν 
μη αντιστρέψιμες. Μέχρι σήμερα, η πληθυσμιακή απογύμνωση συνεχίζεται 
προκαλώντας την αποδιοργάνωση του τοπικού οικονομικού ιστού η οποία, με την 
σειρά της, παράγει νέες μορφές κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών 
προβλημάτων.

2.1.6 Διάρθροιση και προβλήματα του ορεινού ύπαιθρου χώρου

Ο ορεινός ύπαιθρος χοίρος σε σχέση με τον πεδινό ύπαιθρο χώρο, παρουσιάζει 
κάποια «μειονεκτήματα», τα οποία οφείλονται κατά βάση στις εδαφοκλιματολογικές 
συνθήκες επικρατούν στις συγκεκριμένες περιοχές. Τα χαρακτηριστικά αυτών των 
περιοχών, όπως το μεγάλο υψόμετρο, οι απότομες κλίσεις του εδάφους, οι χαμηλές 
θερμοκρασίες κ.λ.π., αποτελούν πολύ συχνά φυσικά εμπόδια στην οικονομική κυρίως 
ανάπτυξη αυτών των περιοχών.

Ο τομέας των συγκοινωνιακών υποδομών αποτελεί τομέα ύψιστης σημασίας για την 
άρση της απομόνωσης που επιβάλλουν τα φυσικά και τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά 
των ορεινών περιοχών της υπαίθρου. Τομέας, όμως που παρουσιάζει πολλές 
ελλείψεις στην περίπτωση των ορεινών περιοχών, συντελώντας στην επιδείνωση των 
συνθηκών απομόνωσης τους από τις υπόλοιπες περιοχές και λειτουργεί ανασταλτικά 
σε κάθε οικονομική δραστηριότητα στις περιοχές αυτές.

Όσον αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ορεινών περιοχών της υπαίθρου, 
παρατηρείται ότι πλήττονται από την «μάστιγα» της εξόδου του πληθυσμού τους 
προς τις αστικές περιοχές, γεγονός που οδηγεί σε δημογραφικά προβλήματα, όπως τη 
γήρανση του πληθυσμού, γεγονός που δημιουργείται κυρίως από το συνδυασμό του 
ορεινού, δυσπρόσιτου άγονου εδάφους, με το τραχύ κλίμα και τις μεγάλες ελλείψεις 
σε υποδομές. Επακόλουθο αυτού του φαινομένου είναι η δημιουργία προβλήματος 
επάρκειας εργατικού δυναμικού, με συνέπειες που δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο 
τα προβλήματα των ορεινών περιοχών.

Πέρα από την οικονομική υστέρηση που δημιουργεί η γήρανση του πληθυσμού, ένα 
αρκετά μεγάλο πρόβλημα που χρήζει αντιμετώπισης είναι η κρίση της κοινωνικής 
συνοχής και των ίσων ευκαιριών για όλους στην περίπτωση γενικότερα του 
ύπαιθρου χώρου. Ιδιαίτερα όμως στον ορεινό χώρο οι ευκαιρίες απασχόλησης είναι 
γενικά περιορισμένες, και ιδιαίτερα για τις γυναίκες, κάτι που οφείλεται σε 
κυρίαρχες νοοτροπίες, αλλά και στις κατά κανόνα περιορισμένες δεξιότητές 
τους, αφού οι περισσότερες νέες με υψηλή μόρφωση εγκαταλείπουν τις ορεινές
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περιοχές που δεν κρίνονται ικανές να ικανοποιήσουν τις ανάγκες επαγγελματικής 
αποκατάστασης και εξέλιξης τους.

Ενα ακόμα αρνητικό κοινωνικό φαινόμενο που παρατηρείται στον ορεινό ύπαιθρο 
χώρο, αφορά την απομόνωση των κοινωνικών ομάδων. Η ευθύνη αυτής της εξέλιξης 
μπορεί να αποδοθεί στα μέτρα της κοινωνικής και διαρθρωτικής πολιτικής που 
εφαρμόζουν τα διάφορα κράτη, η οποία έχει συνήθως ελάχιστο χαρακτήρα 
κατεύθυνσης προς τους κατοίκους αυτών των περιοχών. Αυτό υποδεικνύει την 
αναγκαιότητα αναπροσανατολισμού των ήδη υπαρχόντων μέτρων πολιτικής για τις 
συγκεκριμένες περιοχές.

Η εγκατάλειψη των γαιών αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στις ορεινές και απομονωμένες 
ζώνες, όπου διάφοροι παράγοντες, όπως η απώλεια οικονομικής απόδοσης των μικρών 
εκμεταλλεύσεων, η διαμόρφωση του εδάφους, οι σκληρές συνθήκες ζωής και η 
απουσία επενδύσεων υποδομής και βασικών υπηρεσιών οδήγησαν στην προοδευτική 
εγκατάλειψη της γεωργίας και στη μείωση του πληθυσμού.

Το πρόβλημα της έλλειψης των κοινωνικών υποδομών στις ορεινές περιοχές της υπαίθρου 
αποτελεί ένα ζήτημα που χρήζει ιδιαίτερης σημασίας, λόγω του ότι αποτελεί και έναν από 
τους λόγους της αποδυνάμωσης και της πληθυσμιακής εξόδου από τις εν λόγο περιοχές. Οι 
ελλείψεις που παρατηρούνται, εναπόκεινται και πάλι στην κυβερνητική πολιτική της κάθε 
χώρας. Οι προσπάθειες για βελτίωση και ανέγερση νέων υποδομών στις μειονεκτικές 
ορεινές περιοχές, θα μπορέσει να επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα και βελτίωση στις 
συνθήκες διαβίωσης και συγκράτησης του πληθυσμού.

Όλα τα παραπάνω προβλήματα πηγάζουν μέσα από τις ιδιαιτερότητες του ορεινού 
ύπαιθρου χώρου, γνώρισμα που οι μέχρι τώρα εφαρμοζόμενες πολιτικές στον 
Ευρωπαϊκό χώρο δεν λάμβαναν υπόψη και οδηγούσαν είτε σε ικανοποιητικά 
αποτελέσματα που δεν έφταναν όμως στα επιθυμητά επίπεδα, είτε σε αποτυχημένες 
πολιτικές που οδηγούσαν στην άμβλυνση των προβλημάτων των ορεινών περιοχών. 
Γεγονός που οδηγεί στην ανάγκη χάραξης εξειδικευμένης πολιτικής για τις ορεινές 
και μειονεκτικές περιοχές, η οποία θα λαμβάνει υπόψη της τους εξωτερικούς 
παράγοντες και πολιτικές που εφαρμόζονται στον τομέα της υπαίθρου, από την μια, 
αλλά θα συντονίζει αποτελεσματικά την πολιτική για τις περιοχές αυτές, 
λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες από την άλλη.

2.1.7 Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου

Με την πάροδο του χρόνου ο όρος «ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου» 
συναντάται όλο και περισσότερο σε διεθνείς και εθνικές εξαγγελίες την ανάπτυξη 
της υπαίθρου, ως ισότιμος στις περισσότερες περιπτώσεις με αυτόν της «βιώσιμης 
ανάπτυξης», στην οποία όμως πυρήνας είναι ο οικονομικός ανταγωνισμός και η 
οικονομική βιωσιμότητα και μεγέθυνση, γεγονός που αποδεικνύεται από τη μέχρι 
τώρα ακολουθούμενη πολιτική στο «όνομα» της βιώσιμης ανάπτυξης. (Ρόκος Δ. και 
Παπαδημάτου Α., 1998/1999).

Το βασικό χαρακτηριστικό των περιοχών της υπαίθρου και ιδιαίτερα των ορεινών 
έγκειται στο ότι συναστούν κατά κανόνα μειονεκτικές φθίνουσες περιοχές με χαρακτηριστικά 
γεωγραφικής απομόνωσης, δημογραφικής συρρίκνωσης, αδύναμης παραγωγικής βάσης, 
περιορισμένων οικονομικών επιδόσεων και ελλειμματικών τεχνικών και κοινωνικών
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υποδομών, ενώ ταυτόχρονα συγκεντρώνουν πλήθος πλεονεκτημάτων και 
ιδιαιτεροτήτων σε λανθάνουσα κατάσταση από την πλευρά της αξιοποίηση τους.

Το πρόβλημα της ανάπτυξης των περιοχών της υπαίθρου, δεν μπορεί να εξεταστεί 
μονοσήμαντα ως θέμα και μόνον γεωργίας και γεωργικής ανάπτυξης. Ο όρος «αγροτική 
ανάπτυξη» χρησιμοποιήθηκε μέχρι τώρα για να περιγράψει την αναπτυξιακή διαδικασία της 
υπαίθρου, όχι της γεωργίας αυτής καθεαυτής ως κλάδου της οικονομίας, αλλά μιας 
γεωγραφικής περιοχής που δεν είναι αστική αλλά χαρακτηρίζεται από το γεωργικό στοιχείο. 
Με άλλα λόγια, ανάπτυξη μιας περιοχής όπου ασκείται η γεωργική δραστηριότητα 
(Γεωργία, Κτηνοτροφία, Δασοπονία, Μελισσοκομία, Αλιεία), αλλά περιλαμβάνει και άλλες 
δραστηριότητες - βιομηχανικές, βιοτεχνικές, χειροτεχνικές, τουριστικές, υπηρεσίες, κ.α.

Σήμερα χρησιμοποιείται ακόμα και ο όρος «ολοκληρωμένη ανάπτυξη» ως απάντηση 
στην έννοια της κλαδικής ανάπτυξης που κυριαρχούσε στη θεωρία της ανάπτυξης. Η 
ολοκληρωμένη ανάπτυξη θεωρείται ότι μπορεί να λύσει τα προβλήματα που 
δημιουργούνται με την κλαδική ανάπτυξη, δηλαδή την ανάπτυξη των διαφόρων κλάδων 
της οικονομίας ξεχωριστά (γεωργική ανάπτυξη, τουριστική ανάπτυξη κ.λ.π.), ο 
στόχος της ολοκληρωμένης ανάπτυξης είναι να προωθούνται ταυτόχρονα 
αναπτυξιακές διαδικασίες σε τομείς και κλάδους που αλληλοστηρίζονται και έτσι η 
προστιθέμενη αξία και το αναπτυξιακό αποτέλεσμα να είναι μεγαλύτερο. Αυτό συνεπάγεται 
την ενίσχυση των διακλαδικών διασυνδέσεων μεταξύ των τομέων της οικονομίας των 
περιοχών της υπαίθρου και των παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου αφορά τη βιωσιμότητα των συγκεκριμένων 
περιοχών σε πλαίσια οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ισορροπίας. 
Η μορφή αυτί) ανάπτυξης δεν ταυτίζεται αποκλειστικά με την ανάπτυξη του γεωργικού 
τομέα, αλλά αφορά όλο το πλέγμα των λειτουργιών που αναπτύσσονται στις αγροτικές 
περιοχές της υπαίθρου. Αφορά πολλαπλές λειτουργίες που επιτελούνται στον χώρο της 
υπαίθρου, όπως παραγωγικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές.

Η στήριξη των Κυπριακών περιοχών της υπαίθρου που φθίνουν μπορεί να επιτευχθεί με 
πολιτικές ολοκληρωμένης ανάπτυξης. Για κάθε περιοχή απαιτείται ένα ιδιαίτερο σχέδιο 
το οποίο πρέπει να διαφοροποιείται και να προσαρμόζεται σε κάθε τύπο της περιοχής και να 
προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα προβλήματα και ανάγκες των κατοίκων της. Βασική 
προϋπόθεση για την εφαρμογή πολιτικών ολοκληρωμένης ανάπτυξης της υπαίθρου, είναι η 
δημόσια παρέμβαση με τη μορφή του σχεδιασμού, των κινήτρων και των απαγορεύσεων, 
ώστε να προσανατολιστεί η ιδιωτική και συλλογική επιχειρηματική δράση σε τομείς και 
κλάδους που θα οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

2.1.8 Εξελίξεις - Τάσεις στις αγροτικές περιοχές

Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται γενικά οι τάσεις που παρατηρούνται στις 
αγροτικές περιοχές τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα της 
τεχνολογίας και της οικονομίας στον ευρωπαϊκό χώρο. Συγκεκριμένα αναλύονται οι 
δημογραφικές τάσεις, οι μεταβολές στην απασχόληση και η διαφοροποίηση της 
οικονομικής βάσης στις αγροτικές περιοχές.

Οι τάσεις που παρατηρούνται όσον αφορά τον πληθυσμό και την κατοίκηση στις 
αγροτικές περιοχές, διαχωρίζονται σε δυο περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση 
βλέπουμε περιοχές όπου η δημογραφική εξέλιξη σταθεροποιείται ή ακόμα και 
αναστρέφετε σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό οφείλεται κυρίως στην άφιξη
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«καινούργιων» κατοίκων της υπαίθρου που προέρχονται από τον αστικό χώρο. Στην 
δεύτερη κατηγορία όσον αφορά τις δημογραφικές αλλαγές στον αγροτικό χώρο, 
βρίσκονται οι περιοχές οι οποίες υφίστανται έξοδο του πληθυσμού, κυρίως των νέων 
με αποτέλεσμα την γήρανση του πληθυσμού. Τέτοιες περιοχές στην πλειοψηφία τους 
απαντιόνται στις ορεινές και προβληματικές περιοχές του Μεσογειακού Νότου.

Η δεύτερη τάση που παρουσιάζεται στον αγροτικό χώρο αφορά τις μεταβολές στην 
απασχόληση. Χαρακτηριστική εξέλιξη είναι η μείωση της γεωργικής απασχόλησης 
και η δημιουργία θέσεων εργασίας εκτός γεωργίας. Η γεωργία διαδραματίζει όλο και 
περισσότερο φθίνοντα ρόλο στην σύνθεση της τοπικής απασχόλησης, ενώ η 
ανάπτυξη των μη γεωργικών κλάδων της οικονομίας, κυρίως δε του τουρισμού και 
των υπηρεσιών δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης.

Τέλος παρουσιάζεται διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης των αγροτικών 
περιοχών. Στον ευρωπαϊκό χώρο παρατηρούμε πολλές αγροτικές περιοχές να 
δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό από τις μεταρρυθμίσεις της 
Ευρωπαϊκής γεωργίας και την φιλελευθεροποίηση της οικονομικής βάσης με τη^ 
ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων, όπως αγροτουρισμού, μεταποίησης 
γεωργικών προϊόντων, χειροτεχνίας κ.λ.π. Δεδομένου ότι η γεοιργία, το φυσικό 
περιβάλλον, ο τουρισμός και η πολιτιστική κληρονομιά συνδέονται μεταξύ τους και 
αλληλοεξαρτώνται, ως αποτέλεσμα η διαφοροποίηση αυτή συναντάται σης αγροτικές 
περιοχές που είναι προικισμένες με ελκυστικά τοπία, πολιτιστική κληρονομιά, 
παράκτιες περιοχές κ.λ.π. Τέλος στην διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης των 
αγροτικών περιοχών, πέρα από τα προαναφερθέντα παρατηρείται και η 
πολυαπασχόληση του αγροτικού πληθυσμού (παράλληλη εξωγεωργική απασχόληση, 
μαξ{ με την άσκηση του γεωργικού επαγγέλματος).

2.2 Ο ύπαιθρος χώρος στην Κύπρο

2.2.1 Μοντέλο Χωρικής Ανάπτυξης

Το μοντέλο χωρικής ανάπτυξης στην Κύπρο χαρακτηρίζεται από δυο κυρίαρχες 
τάσεις, της προαστιοποίησης (sub-urbanizayion) και της αστικοποίησης της 
παράκτιας ζώνης (coastalization). Η προαστιοποίηση έχει την μορφή ραγδαίας 
αύξησης του πληθυσμού και της αστικής διάχυσης στα προάστια, στα όρια των 
μεγάλων αστικών περιοχών. Αυτό το μοντέλο χωρικής ανάπτυξης εμφανίζεται 
κυρίως στην πρωτεύουσα της Κύπρου, τη Λευκωσία. Η αστικοποίηση της παράκτιας 
ζώνης είναι αποτέλεσμα της ραγδαίας ανάπτυξης των τουριστικών δραστηριοτήτων 
που λαμβάνουν χώρα στις παράκτιες περιοχές7. Ως αποτέλεσμα αυτού του μοντέλου 
χωρικής ανάπτυξης, ο μισός πληθυσμός ζει στην παράκτια ζώνη και ο υπόλοιπος στις 
περιοχές της ενδοχώρας, από τους οποίους οι 200.000 (πάνω από το μισό) στην 
Λευκωσία.

7 Περίπου το 95% των ξενοδοχείων και των υπόλοιπων τουριστικών μονάδων βρίσκονται στις παράκτιες ζδινες και το υπόλοιπο 
στη Λευκωσία και στα ορεινά θέρετρα
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Πίνακας 2.2.1.1: Κατανομή κυπριακού πληθυσμού, 2001
Χλδ. (%)

Σύνολο 689500 100
Παράκτιες Ζώνες 324600 47
Ενδοχώρα 364900 53

Πηγή: Camp Cyprus Project Research

Πέρα από την χωρική αυτή πόλωση του πληθυσμού στις παράκτιες ζώνες της χώρας, 
παρατηρήθηκε τα τελευταία περίπου 40 χρόνια και μια περιθωριοποίηση του 
υπαίθρου σε σχέση με τον αστικό χώρο, όσον αφορά την εξέλιξη τους. Αυτό το 
φαινόμενο οφείλεται στην άνιση χωρική κατανομή της προόδου στην χωρική έκταση 
της Κύπρου. Έτσι βλέπουμε ότι παρά το μικρό μέγεθος της Κύπρου (σε έκταση και 
πληθυσμό) και τους ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ, υπάρχουν περιφερειακές 
ανισότητες οι οποίες εντάθηκαν τα χρόνια μετά την ανακήρυξη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας με την πληθυσμιακή αποδυνάμωση των αγροτικών περιοχών, τη 
μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού και δραστηριοτήτων στην πρωτεύουσα και στα 
άλλα μεγάλα αστικά κέντρα καθώς και τη ραγδαία τουριστική ανάπτυξη των 
παράκτιων σε βάρος των ορεινών περιοχών.

Στην Κύπρο είναι εμφανείς οι περιφερειακές ανισότητες όχι τόσο σε επίπεδο 
διοικητικού διαχωρισμού - επαρχιών - όσο σε επίπεδο περιοχών με ομοιογενή 
χαρακτηριστικά που συγκροτούνται από δήμους και κοινότητες, όπως για παράδειγμα 
οι αγροτικές περιοχές σε σχέση με τις αστικές περιοχές και οι πεδινές σε σχέση με τις 
ορεινές περιοχές. Αυτό το φαινόμενο που επικρατεί σήμερα στον κυπριακό χώρο 
πηγάζει εν μέρει από την εξέλιξη των σχέσεων μεταξύ του αστικού και ύπαιθροί) 
χώρου.

Η Κύπρος μέχρι το 1960 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κυρίως ως ύπαιθρος χώρα. 
Μέχρι τότε η κυπριακή κοινωνία χαρακτηριζόταν από την παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική και την αγροτική) πολιτιστική κληρονομιά. Έπειτα ακολούθησε το 
χωρικό μοντέλο οργάνωσης το οποίο και ακολούθησε μια τάση αστικής διάχυσης. 
Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον πληθυσμό της υπαίθρου να μετακινείται προς τις αστικές 
περιοχές και να ακολουθείτε μια συνεχής μείωση του πληθυσμού της υπαίθρου. 
Ιδιαίτερα έντονο επίσης, πέρα από το φαινόμενο της αστικοποίησης του πληθυσμού 
είναι η εσωτερική μετανάστευση στις τουριστικές περιοχές, οι οποίες αναπτύχθηκαν 
έντονα κυρίως μετά την τουρκική εισβολή του 1974, με αποτέλεσμα την ερήμωση 
της υπαίθρου, ειδικά των ορεινών περιοχών

Επακόλουθο του μοντέλου ανάπτυξης και της ερήμωσης της υπαίθρου ήταν η 
συρρίκνωση του γειοργικού τομέα. Φαινόμενο που εντάθηκε ιδιαίτερα μετά την 
τουρκική εισβολή το 1974, όταν τα τουρκικά στρατεύματα κατέλαβαν αρκετά 
σημαντικό τμήμα του αγροτικού και υπαίθρου χώρου, του κυπριακού εδάφους. Ο 
γεωργικός τομέας παρουσίασε μια ραγδαία ανάπτυξη στην ελεύθερη περιοχή, έτσι 
ώστε να μπορέσει να καλύψει την εγχώρια ζήτηση, μετά την απώλεια των 
κατεχόμενων περιοχών. Παρά όμως την εντατικοποίηση της παραγωγής, η 
συνεισφορά του γεωργικού τομέα στο ακαθάριστο, εγχώριο προϊόν και στην 
απασχόληση παρουσίαζε συνεχή σημάδια συρρίκνιοσης.

Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1980, έγινε μια προσπάθεια από την κυπριακή 
κυβέρνηση, έτσι ώστε να αυξηθεί το παραγωγικό δυναμικό της κυπριακής γεωργίας. 
Κατά την προσπάθεια αυτή, εκπονήθηκαν μεγάλα υδατικά και άλλα έργα, έτσι ώστε 
να δώσουν μια λύση στο μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας που αντιμετωπίζει η Κύπρος 
και ειδικότερα ο γεωργικός τομέας. Τα έργα που υλοποιήθηκαν έδωσαν μια νέα
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ώθηση στην ανάπτυξη του γεωργικού τομέα. Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων 
πραγματοποιήθηκαν σημαντικές εξαγωγές εγχώριου γεωργικού προϊόντος, που 
απέφεραν σημαντικά κέρδη στην κυπριακή οικονομία και καλύφθηκαν οι ανάγκες 
της εγχώριας αγοράς.

Παρά τα θετικά αποτελέσματα που επέφεραν οι δράσεις της δεκαετίας του 80, 
αργότερα συνειδητοποιήθηκε ότι ο εξαγωγικός προσανατολισμός σημαντικών 
τομέων της κυπριακής γεωργίας δεν ήταν εύστοχος και καλά μελετημένος. Το 
σταδιακό άνοιγμα της ευρωπαϊκής αγοράς σε νέους ανταγωνιστές με χαμηλότερα 
εργατικά, οι επιδοτήσεις προς τους κοινοτικούς παραγωγούς, η αύξηση του κόστους 
παραγωγής και ο έντονος ανταγωνισμός των άλλων τομέων της οικονομίας στην ίδια 
την Κύπρο και, τέλος, οι στρεβλώσεις μιας παλαιού τύπου «φιλοαγροτικής» 
πολιτικής που δεν ευνοούσε την καινοτομία και τη βελτίωση της ποιότητας, 
οδήγησαν τελικά σε ουσιαστική'] υπόσκαψη της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών 
γεωργικών προϊόντων και σε ουσιαστική] μείωση της αξίας των εξαγωγών. (Σχέδιο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, 2004-2006).

Στην συνέχεια ο αγροτικός τομέας παρουσίασε σημαντική) πτώση. Οι εξαγωγές των 
κυπριακών προϊόντων κατά την περίοδο 1990-2001 μειώθηκαν σε σημαντικά 
προϊόντα εγχώριας φυτικής παραγωγής. Αντίθετα τα εξαγόμενα κτηνοτροφικά 
προϊόντα, παρουσίασαν σημαντική αύξηση. Αυτό οφείλεται και σε ευνοϊκούς όρους 
που υιοθέτησε η κυπριακή κυβέρνηση για τον τομέα της ζωικής παραγωγής, πέρα 
από την αλλαγή των εγχώριων καταναλωτικών προτύπων, ως φυσικό επακόλουθο της 
αύξησης του βιοτικού επιπέδου.

Σε αντίθεση με τον τομέα της ζωικής παραγωγής που ανθούσε, ο φυτικός τομέας 
αντιμετώπιζε σημαντικές δυσκολίες τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 
Ειδικά μετά τη μερική φιλελευθεροποίηση των εισαγωγών το1995, ως αποτέλεσμα 
της συμφωνίας της GATT, ο φυτικός τομέας άρχισε να χάνει έδαφος στην ντόπια 
αγορά και να έρχεται αντιμέτωπος με τον ανταγωνισμό πέρα από τα κυπριακά εδάφη, 
ο οποίος είναι αρκετά έντονος και στην περίπτωση της Κύπρου όχι τόσο ευνοϊκός 
λόγω των κλιματολογικών συνθηκών του νησιού που δυσχεραίνουν τη γεωργική 
παραγωγή. Έτσι ο φυτικός τομέας της γεωργίας σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπος με 
σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα και είναι απόλυτα εξαρτημένος από τις 
επιδοτήσεις.

Τα διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας, σύμφωνα με μια 
μελέτη που εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, είναι το μικρό 
μέγεθος του αγροτικού κλήρου, το χαμηλό επίπεδο του γεωργικού εισοδήματος και 
μεγάλη εξάρτηση από εξωγεωργικές δραστηριότητες για συμπλήρωση του 
οικογενειακού εισοδήματος, η μεγάλη διακύμανση στο γεωργικό εισόδημα ανάλογα 
με τον τύπο της γεωργικής εκμετάλλευσης, η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και 
πρόβλημα διαδοχής και η συγκεκαλυμμένη υποαπασχόληση της αγροτικής 
οικογένειας ιδιαίτερα στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. (Σχέδιο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, 2004-2006).

Σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, τα μεγέθη του αγροτικού κλήρου είναι αρκετά 
μικρά στην Κύπρο, αυτό αντιτίθεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς η 
οποία απαιτεί και στα προϊόντα ποιότητας ορισμένα κρίσιμα ποσοτικά μεγέθη, τα 
οποία δεν μπορούν να προκύψουν από το άθροισμα ασύνδετων μικρών παραγωγών, 
χωρίς ενιαία χαρακτηριστικά και κοινά διακριτικά γνωρίσματα.
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Το πρόβλημα της μεγάλης διακύμανσης στο γεωργικό εισόδημα ανάλογα με τον τύπο 
της γεωργικής εκμετάλλευσης δημιουργεί φαινόμενα εγκατάλειψης ορισμένων 
καλλιεργειών, με δυσμενείς συνέπειες στο περιβάλλον, στο αγροτικό τοπίο και στο 
μέγεθος του αγροτικού πληθυσμού που ήδη αντιμετωπίζει σημαντικά σημάδια 
γήρανσης και συρρίκνωσης. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικότατο πρόβλημα ενόψει του 
κινδύνου της πλήρης εγκατάλειψης του γεωργικού τομέα, με αλυσιδωτές συνέπειες 
στο περιβάλλον και γενικότερα στην οικονομία της Χώρας.

Συγκεκριμένα για τον αγροτικό πληθυσμό τα στοιχεία της απογραφής του 2001 μας 
δείχνουν ότι η ελεύθερη περιοχή της Κύπρου έχει συνολικό πληθυσμό 705,5 
κατοίκους, από τον οποίο 69% είναι αστικός και το υπόλοιπο 31% αγροτικός 
πληθυσμός. Η κατανομή του πληθυσμού σε αστικό - αγροτικό, φαίνεται στον πιο 
κάτω πίνακα, σύμφωνα με στοιχεία του 2001.

Πίνακας 2.2.1.2: Κατανομή κυπριακού Πληθυσμού, 2001
Χλδ. (%)

Σύνολο 689500 100
Αστικός 474500 69
Αγροτικός 215000 31

Πηγή: Camp Cyprus Project Research

Σχήμα 2.2.1.1: Κατανομή Αστικού - Αγροτικού Πληθυσμού στη Κύπρο

Πηγή: Ίδια επεξεργασία

Στον πίνακα 2.2.1.3 παραθέτουμε στοιχεία για την κατανομή του πληθυσμού κατά 
την χρονική περίοδο 1982-2001 στις αστικές και αγροτικές περιοχές και στις 
παράκτιες και ενδοχώρες περιοχές έτσι ώστε να επισημανθεί η διαφορά της 
μεγέθυνσης του πληθυσμού στις αστικές και στις αγροτικές περιοχές εις βάρος των 
δεύτερων.

Όσον αφορά τον αγροτικό πληθυσμό βλέπουμε από τον mo κάτω πίνακα ότι κατά την 
χρονική περίοδο 1982-2002, ο αγροτικός πληθυσμός έχει σημειώσει αύξηση της 
τάξης του 15%, αύξηση η οποία είναι η δεύτερη μικρότερη μετά την αύξηση του 
πληθυσμού στην ενδοχώρα, η οποία αποτελείται κυρίως από ορεινά εδάφη. Η αύξηση 
του παράκτιου αγροτικού πληθυσμού είναι 45%, το οποίο θεωρείται ένα αρκετά
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μεγάλο ποσοστό, που δικαιολογείται από τα φαινόμενα χωρικής ανάπτυξης που 
επικρατούν στην Κύπρο τις τελευταίες δεκαετίες (προαστιοποίησης και 
αστικοποίησης της παράκτιας ζώνης), ενώ του αγροτικού πληθυσμού στην ενδοχώρα 
8%, γεγονός που και πάλι δικαιολογείται από τις τάσεις που επικρατούν και στα 
γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής της ενδοχώρας, που αποτελείται 
κυρίως από ορεινές περιοχές.

Από τα συγκεκριμένα δεδομένα βλέπουμε ότι ο ρυθμός αύξησης του αγροτικού 
πληθυσμού στην παράκτια ζώνη είναι υψηλότερος από αυτόν της συνολικής αύξησης 
του πληθυσμού, τρεις φορές υψηλότερος από την μέση αύξηση του αγροτικού 
πληθυσμού και εξαπλάσιος από τον αγροτικό πληθυσμό της ενδοχώρας.

Πίνακας 2.2.1.3: Αύξηση Πληθυσμού στις Παράκτιες Περιοχές στην Κύπρο 1982-
2002

Πληθυσμός 1982 1992 2002 1982-2002 (%)
Σύνολο 512000 602000 689500 34,6

Αστικός 325500 407000 474500 45,7

Παράκτιες Περιοχές 176500 23000 274000 55,2

Ενδοχώρα 149000 177000 200500 34,5

Αγροτικός 186500 195000 215000 15,3

Παράκτιες Περιοχές 35000 41300 50600 44,5

Ενδοχώρα 151500 153700 164400 8,5

Σύνολο Παράκτιες Περιοχές 211500 271300 324600 53,5

Σύνολο Ενδοχώρα 300500 330700 364900 21,4

Πηγή: Camp Cyprus Project Research

2.2.2 Η μετάβαση της Κύπρου από την αγροτική κοινωνία στην οικονομία των 
υπηρεσιών

Μέχρι το 1960, το έτος που η Κύπρος έγινε ανεξάρτητο κράτος, το νησί είχε έντονα 
αγροτικό χαρακτήρα. Στοιχεία της συγκεκριμένης χρονολογίας δείχνουν το 64% του 
συνολικού πληθυσμού να έχει τη μόνιμη κατοικία του στις αγροτικές περιοχές και το 
40% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού να απασχολείται στον τομέα της γεωργίας. 
Έκτοτε η Κύπρος ακολούθησε τα στάδια ανάπτυξης που χαρακτηρίζουν τις ραγδαία 
αναπτυσσόμενες οικονομίες: έντονη και επιταχυνόμενη αστικοποίηση, μείωση της 
σημασίας του γεωργικού τομέα, ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα της οικονομίας, 
αρχικά, και του τριτογενούς στη συνέχεια, ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα 
περιβάλλοντος, αναζήτηση νέων προσεγγίσεων για αειφόρο ανάπτυξη, αναγνώριση 
του πολυδιάστατου ρόλου της γεωργίας κλπ. Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω 
διαδικασίας έχουμε την σημερινή έντονη τριτογενοποίηση της οικονομίας και τη 
συρρίκνωση του πρωτογενή και του δευτερογενή τομέα.

Από το 1960 λοιπόν βλέπουμε να αναπτύσσονται έντονα τα φαινόμενα της 
αστικοποίησης και της αστυφιλίας. Φαινόμενα που εντατικοποιήθηκαν κυρίως μετά 
την τούρκικη εισβολή του 1974. Κατά την περίοδο αυτή, οι περισσότερες κοινότητες 
της υπαίθρου, ιδιαίτερα στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, απώλεσαν το 50% και 
πλέον του πληθυσμού τους, μερικές μάλιστα έχασαν μέχρι και το 80%. Αντίθετα ο 
πληθυσμός των αστικών περιοχών αυξήθηκε από 262.000 το 1976 σε 407.000 το
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1992. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε μια σχετικά σταθεροποίηση του αγροτικού 
πληθυσμού, τα αίτια της οποίας σχετίζονται με την ανάπτυξη του οδικού δικτύου και 
την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών στην ύπαιθρο, σε συνάρτηση με την 
αύξηση του κόστους και τη μείωση της ποιότητας ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα 
και τη μεταστροφή των αντιλήψεων προς μια πιο ανθρωποκεντρική και ποιοτική 
διάσταση της σύγχρονης ζωής. (Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Κύπρου, 2004-2006).

Σχήμα 2.2.2.1: Διαχρονική εξέλιξη του αγροτικού και αστικού πληθυσμού της 
Κύπρου(1960-01)

ΣΧΕΔ. 1: ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. 1960 - 2001

Πηγή: Απογραφές Πληθυσμού, Στατιστική Υπηρεσία. Υπουργείο Οικονομικών

Στο σχήμα 2.2.2.2, φαίνεται η ποσοστιαία σύνθεση του ΑΕΠ και η διαχρονική 
εξέλιξη του κατά τα τελευταία 40 χρόνια. Ο πρωτογενής τομέας που βασικά 
αποτελείται από τη γεωργία, την αλιεία, τα δάση και τον ορυκτό πλούτο, παρέμεινε 
σταθερός στο επίπεδο του 21% κατά την πρώτη δεκαετία, στη συνέχεια όμως 
υποχώρησε δραματικά και σήμερα αναλογεί μόλις στο 4,3% του ΑΕΠ.

Οι διαδοχικές κυπριακές κυβερνήσεις κατέβαλαν φιλότιμες προσπάθειες να 
αναπτύξουν το δευτερογενή τομέα, βασικά πάντοτε μιλάμε κυρίως για ελαφρά 
μεταποιητική βιομηχανία, και οι προσπάθειες αυτές στέφθηκαν με επιτυχία κατά την 
περίοδο πριν από το 1980. Η σημασία όμως και αυτού του τομέα μειώθηκε στη 
συνέχεια από 32% του ΑΕΠ το 1980 σε 18,6% το 2002. Και αυτό έγινε παρά τη 
δασμολογική και άλλη προστασία και τις γενναιόδωρες επιδοτήσεις που πρόσφερε 
και συνεχίζει να προσφέρει στη βιομηχανία το κυπριακό κράτος.

Το οικονομικό θαύμα της Κύπρου εμφανίστηκε μετά το 1980 στον τομέα των 
Υπηρεσιών και του τριτογενούς γενικά τομέα. Η συνεισφορά του τομέα αυτού στο 
ΑΕΠ αυξήθηκε κατά τα τελευταία 20 χρόνια από 53% σε 71%, χωρίς να 
υπολογίζονται κατ’ αρχήν οι έμμεσες θετικές επιδράσεις στους άλλους δύο τομείς της 
οικονομίας.
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Σχήμα 2.2.2.2: Ποσοστιαία σύνθεση του ΑΕΠ, 1960-2002
ΣΧΕΔ. 2: ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΕΠ. I960 - 2002

—·— Πρωτογινής —·— Δευτερογε^ις Τριτονενης —*— Εισαγωγικοί δασμοί & ΦΠΑ udovέξοδο χρεώσεις τραπεζών

Πηγή Historical Data on the Economy of Cyprus. 1960-1991, Department of Statistics and Research, 
Ministry of Finance

Έτσι λοιπόν τα τελευταία περίπου 40 χρόνια βλέπουμε μια συνεχή συρρίκνωση του 
πρωτογενή τομέα (γεωργία, αλιεία, δάση και ορυκτός πλούτος) και την μεγέθυνση 
του τομέα των υπηρεσιών και του τριτογενούς γενικά τομέα. Σήμερα η οικονομία της 
Κύπρου στηρίζεται κατά κύριο λόγω στον τουρισμό και την επισιτιστική βιομηχανία, 
το εμπόριο, τις μεταφορές και τις διάφορες υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα. Όπως φαίνεται παραστατικά στο παρακάτω σχήμα, η συνεισφορά του 
ευρύτερου γεωργικού τομέα στην απασχόληση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, 
συρρικνώθηκε κατά πολύ και δεν ξεπερνά σήμερα το 8% σε ισοδύναμο πλήρους 
απασχόλησης. Εκτιμάται ότι το μισό περίπου του ποσοστού αυτού, αφορά άτομα που 
εξασφαλίζουν το 50% τουλάχιστον του εισοδήματος τους από τη γεωργία. Συνολικά 
ο ευρύς γεωργικός τομέας προσφέρει σήμερα γύρω στο 4% του ΑΕΠ, με κάποιες 
διακυμάνσεις που βασικά οφείλονται στο επίπεδο της ετήσιας βροχόπτωσης.

Σχήμα 2.2.2.3: Διαχρονική εξέλιξη της συνεισφοράς του γεωργικού τομέα στο 
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και στην απασχόληση, 1960-2002

Πηγή: Γεωργικές Στατιστικές, 2000 Στατιστική Υπηρεσία, Υπουργείο Οικονομικών
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2.2.3 Προκλήσεις και δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ορεινές 
περιοχές σε σχέση με τον πεδινό ύπαιθρο χώρο

Οι ορεινές περιοχές καταλαμβάνουν μια σημαντική θέση στο χώρο των μεσογειακών 
περιοχών η οποία προκύπτει από την ιστορία του, τον πολιτισμό του και την αγροτική 
κληρονομιά που φέρει. Σε χωρικό επίπεδο, ο ρόλος του βουνού ήταν 
συμπληρωματικός ως προς την πεδιάδα αλλά έχει εξασθενήσει με αυξανόμενους 
ρυθμούς. Γενικότερα, οι ορεινές περιοχές παρουσιάζουν έλλειψη υποδομών και 
υπηρεσιών και μια σημαντικά ελάχιστη πληθυσμιακή πυκνότητα, η οποία οφείλεται 
στην αγροτική έξοδο που έπληξε τις περιοχές αυτές με αρνητικές συνέπειες στον 
οικονομικό κυρίως τομέα τους.

Ο αγροτικός τομέας στις ορεινές περιοχές της υπαίθρου σε σχέση με τον πεδινό χώρο 
αντιμετωπίζει κάποιες διαφοροποιήσεις ως προς τα προβλήματα που καλείται να 
αντιμετωπίσει. Πιο κάτω αναφέρουμε τις διαφοροποιήσεις των προβλημάτων, 
ανάμεσα στον πεδινό και ορεινό ύπαιθρο χώρο στην περίπτωση του αγροτικού τομέα, 
όσον αφορά τον κυπριακό ύπαιθρο χώρο:

❖ Στην ορεινή ζώνη το μέγεθος του αγροτικού κλήρου είναι μικρότερο: 2,1 ha 
κατά μέσο όρο έναντι των 3,6 ha στις πεδινές περιοχές.

❖ Στην ημιορεινή / αμπελουργική και στην ορεινή / φρουτοπαραγωγική ζώνη, 
το οικογενειακό εισόδημα είναι σχεδόν το μισό του αντίστοιχου εισοδήματος 
των αγροτών στην παράκτια και στην πεδινή / ξηρική ζώνη.

❖ Στην πεδινή / ξηρική ζώνη το μέσο οικογενειακό εισόδημα των κατόχων 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων ενισχύεται σημαντικά από εξωγεωργικές 
δραστηριότητες σε αντίθεση με την ορεινή / αμπελουργική και την ορεινή 
φρουτοπαραγωγική ζώνη, όπου ένα ποσοστό 47% και 54% των κατόχων 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, αντίστοιχα, δεν διαθέτουν εξωγεωργικές πηγές 
εισοδήματος και είναι προφανώς υποχρεωμένοι να αρκεστούν με το γεωργικό 
τους εισόδημα αν και είναι συγκριτικά πολύ χαμηλό.

❖ Το εισόδημα από τις αμπελουργίες στις ορεινές περιοχές, σε σύγκριση με τα 
εισοδήματα από άλλες καλλιέργειες των πεδινών περιοχών είναι κατά πολύ 
μικρότερο, έτσι ίσως να δικαιολογείται και το γεγονός ότι το 50% των 
εκτάσεων που το 1980 καλύπτονταν με αμπέλια, έχουν στο μεταξύ 
εγκαταλειφθεί, προκαλώντας σοβαρή υποβάθμιση του περιβάλλοντος και 
πλήρη σχεδόν καταστροφή του παραδοσιακού αγροτικού τοπίου.

❖ Το πρόβλημα της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού είναι πολύ πιο έντονο 
στην ημιορεινή και ορεινή ζώνη σε σύγκριση με τον πεδινό αγροτικό χώρο.

❖ Η συγκεκαλυμμένη υποαπασχόληση της αγροτικής οικογένειας παρατηρείται 
ιδιαίτερα στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, λόγω μη απασχόλησης σε 
εξωγεωργικές δραστηριότητες.
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2.3 Οργάνωση και ρόλος των Χωρο-εδαφικών Ενοτήτων στον 
Ορεινό Ύπαιθρο Χώρο

Ένα χαρακτηριστικό της φυσιογνωμίας του αγροτικού χώρου, αποτελεί η έντονη 
διαφοροποίηση του, εξαιτίας των γεωγραφικών, κοινωνικό - οικονομικών και 
περιβαλλοντικών διαφορών που παρουσιάζει. Στο πλαίσιο αυτών των 
χαρακτηριστικών του ύπαιθρου χώρου είναι ευνόητο ότι για να υπάρξει μια 
ολοκληρωμένη πολιτική για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο 
ύπαιθρος και ειδικότερα ο ορεινός χώρος, είναι αναγκαία μια συστηματική και 
διαχρονική χαρτογράφηση, καταγραφή, μελέτη και αξιοποίηση όλων των μετρητικών 
και ποιοτικών πληροφοριών που αφορούν στις συγκεκριμένες κάθε φορά συνθήκες 
της φυσικής και κοινωνικό - οικονομικής πραγματικότητας, οι οποίες αλληλεπιδρούν 
και επηρεάζουν την εμφάνιση τέτοιων φαινομένων στις ορεινές περιοχές.

Προκειμένου να δοθούν κατευθύνσεις για τον ύπαιθρο χώρο, προσαρμοσμένες στην 
ιδιαίτερη φυσική και κοινωνικό - οικονομική πραγματικότητα κάθε περιοχής, 
προϋποτίθεται ακριβής και αξιόπιστη καταγραφή, χαρτογράφηση και 
παρακολούθηση του χώρου, κατά την οποία θα κατανοείτε η οργάνωση και η 
λειτουργία των διάφορων χωρο-εδαφικών ενοτήτων που υπάρχουν στον ύπαιθρο 
χώρο. Αυτή η δράση κρίνεται ως απαραίτητη ολοκληρωμένη υποδομή πριν από την 
ανακοίνωση οποιουδήποτε συμπεράσματος ή και πολιτικού ανακοινωθέντος

Οι ορεινές περιοχές της Κύπρου, στο σύνολό τους, παρουσιάζουν σημαντικό 
δημογραφικό πρόβλημα, με έντονα τα χαρακτηριστικά γήρανσης και εκφυλισμού της 
φυσιογνωμίας του πληθυσμού τους. Συνεπώς, ακολουθούν φθίνουσα και 
διαφορετική, σε σχέση με τις ημιορεινές και πεδινές περιοχές, οικονομική και 
κοινωνική πορεία. Πρόκειται για έναν τύπο εξέλιξης ο οποίος παρατηρείται στις 
αντίστοιχες περιοχές των υπολοίπων χωρών της Ε.Ε. Εκτός από τη γενική και γνωστή 
αυτή τάση, η συστηματική ανάλυση των σχετικών παραγόντων, δηλαδή της 
κοινωνικής-δημογραφικής δομής και των οικονομικών χαρακτηριστικών του 
πληθυσμού, αναδεικνύει σημαντικές εσωτερικές ιδιομορφίες και διαφοροποιήσεις 
στον ορεινό χώρο, με αποτέλεσμα αυτός να μην αποτελεί, εν τέλει, ομοιογενή χωρική 
ενότητα.

Η αναζήτηση τυπολογίας εκπορεύεται από το γεγονός ότι, πέρα από τη διαπιστωμένη 
ύπαρξη κοινών συντεταγμένων, που προτρέπουν να επιχειρηματολογούμε με όρους 
«ορεινού χώρου», διαπιστώνεται διακριτή διαβάθμιση καταστάσεων, οι οποίες 
οδηγούν στην αμφισβήτηση της έννοιας ενός «ενιαίου ορεινού χώρου». Από την 
καταγραφή σημαντικών διαφοροποιήσεων σε κοινωνικό/ δημογραφικό/ οικονομικό 
επίπεδο προκύπτει η δυνατότητα καθορισμού κριτηρίων, ώστε η οριοθέτηση των 
νέων χωρικών ενοτήτων να ξεπερνά την προσέγγιση με χρήση μόνο 
γεωμορφολογικών κριτηρίων. (Γούσιος Δ. (επ), 2000).

Η συγκρότηση χωρο-εδαφικών ενοτήτων, μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικότερο 
ρόλο στις νέες χωρικές δυναμικές, εκφράσεις και ανακατατάξεις και να αποτελέσουν 
σημαντική συμβολή στην κατανόηση των εκ των κάτω δυναμικών Ο προσδιορισμός 
τέτοιων χωρικών ενοτήτων μπορεί να επιτρέψει την εφαρμογή συγκεκριμένων 
μέτρων και την υλοποίηση δράσεων που να εξασφαλίζουν πλέον τους απαραίτητους 
οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους της αγροτικής 
δραστηριότητας και της περιφερειακής, εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής.(Γούσιος 
Δ., 2003).
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Β' ΜΕΡΟΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΟ- 

ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
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Κεφάλαιο 3: Παρουσίαση και Ανάλυση της Περιοχής 
Μελέτης

Η περιοχή μελέτης Πιτσιλιά ανήκει στο νησί της Μεσογείου, Κύπρος του βρίσκεται 
στο βορειανατολικό άκρο της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου. Έχει έκταση 9.251 
τετραγωνικά χιλιόμετρα, μέγιστο μήκος 240 χιλιόμετρα και μέγιστο πλάτος 100 
χιλιόμετρα. Στα βόρεια της Κύπρου συναντάμε τη Τουρκία, η οποία απέχει 75 
χιλιόμετρα από τις βόρειες ακτές της, στα ανατολικά σε απόσταση 105 χιλιομέτρων 
7η Συρία και στα νότια σε απόσταση 380 χιλιομέτρων την Αίγυπτο. Η Κύπρος έχει 
γεωγραφικό πλάτος 34°33' - 35°34' και ανατολικό 32°16'- 34°37'.

Η Κύπρος χωρίζεται διοικητικά σε έξι επαρχίες (Κερύνεια, Αμμόχωστος, Λάρνακα, 
Λευκωσία, Πάφος και Λεμεσός), οι οποίες παίρνουν το όνομα τους από τις 
πρωτεύουσες τους. Από τις έξι επαρχίες οι τρεις είναι διχοτομημένες. Οι επαρχίες 
Πάφου και Λεμεσού ανήκουν εξολοκλήρου στο Ελληνοκυπριακό Νότιο τμήμα της 
Κύπρου, ενώ η επαρχία Κερύνειας ανήκει εξολοκλήρου στο Τουρκοκυπριακό 
κατεχόμενο Βόρειο τμήμα της Κύπρου. Οι επαρχίες Λάρνακας και Λευκωσίας είναι 
διχοτομημένες με το μεγαλύτερο τμήμα τους στην ελεύθερη Κύπρο ενώ η επαρχία 
Αμμοχώστου που είναι και αυτή διχοτομημένη, το μεγαλύτερο της τμήμα είναι υπό 
κατοχή. Η πρωτεύουσα της ελεύθερης Κύπρου είναι η Λευκωσία, καθώς και η έδρα 
της Κυβέρνησης, η οποία βρίσκεται γεωγραφικά στο κέντρο του νησιού.8

Από μορφολογικής άποψης, η Κύπρος μπορεί να υποδιαιρεθεί στις πιο κάτω
μορφολογικές περιφέρειες:
α) Το ορεινό σύμπλεγμα Τροόδους
β) Τη βόρεια οροσειρά του Πενταδάκτυλου
γ) Τη κεντρική πεδιάδα
δ) Τη λοφώδη περιοχή γύρω από το σύμπλεγμα του Τροόδους και 
ε) Τις παράκτιες πεδιάδες

Στην παρούσα μελέτη ασχολούμαστε με την περιοχή Πιτσιλιάς η οποία χωροθετείται 
στην ενδοχώρα της Κύπρου, βορειοανατολικά της επαρχίας Λεμεσού και 
βορειοανατολικά της επαρχίας Λευκωσίας. Η απόσταση της περιοχής από τα δυο 
μεγάλα αστικά κέντρα της Λεμεσού και Λευκωσίας είναι ίση (περίπου 40 λεπτά). 
Βρίσκεται στην λοφώδη περιοχή γύρω από το σύμπλεγμα του Τροόδους και αποτελεί 
μια μικρή περιφέρεια, προς τα ανατολικά της οροσειράς του Τροόδους της Κύπρου. 
Η περιοχή της Πιτσιλιάς ξεκινά από τις παρυφές του Ολύμπου, της ψηλότερης 
κορυφής της οροσειράς του Τροόδους, και φτάνει μέχρι τον Μαχαιρά. Περιλαμβάνει 
τους ορεινούς όγκους της Μαδαρής και της Παπούτσας.

Στο σχήμα 3.1 παρουσιάζεται η περιοχή μελέτης όπως χωροθετείται στον κυπριακό 
χώρο, με ανοικτό πράσινο χρώμα.

8 http://www.cyprus.gov.cy
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Σχήμα 3.1: Χωροταξική θέση χωρο-εδαφικής ενότητας

3.1 Φυσιογνωμία Περιοχής

3.1.1 Οριοθέτηση της περιοχής: Σύντομη Ιστορική Αναδρομή

Η Πιτσιλιά είναι μια ευρύτερη ορεινή περιοχή η οποία περιλαμβάνει 29 κοινότητες 
και που διοικητικά ανήκουν σε δυο επαρχίες, τη Λευκωσία (19 κοινότητες) κοα, τη 
Aepeco (10 κοινότητες). Η περιοχή καθορίστηκε επίσημα από την Κυπριακή 
Δημοκρατία, λόγω ορισμένων κοινών χαρακτηριστικών, όπως το ορεινό και άγονο 
έδαφος, ο πολυτεμαχισμός της γης και η μερική απασχόληση των κατοίκων με τη γη. 
Έτσι η Κυβέρνηση δημιούργησε μια νέα Γεωργική Επαρχία, ένα νέο Επαρχιακό 
Γεωργικό Γραφείο της Πιτσιλιάς με έδρα στον Αγρό, που έχει τη τύχη να διαθέτει ένα 
από τα δυο Κέντρα Γεωργικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Γ.Ε.) της Κύπρου. Οι κοινότητες 
που ανήκουν στην χωρο-εδαφική ενότητα Πιτσιλιάς είναι οι πιο κάτω κατά Επαρχία:

α) Επαρχία Λευκωσίας

Καννάβια Λειβάδια Ασκάς Φικάρδου
Αγία Ειρήνη Αληθινού Παλαιχώρι Ορεινής Λαζανιά
Σαράντι Πλατανιστάσα Παλαιχώρι Μόρφου Καμπί
Λαγουδέρα Άλωνα Απλίκι Φαρμακάς
Πολύστυπος Φτερικούδι Γούρρι

β) Επαρχία Λεμεσού

Χανδρία Κυπερούντα Δύμες Αγρίδια
Αγρός Ποταμίτισσα Πελένδρι Κάτω Μύλος
Άγιος Ιωάννης Άγιος Θεόδωρος
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Πιο κάτω δίδεται μια σύντομη αναφορά για τις κοινότητες της Πιτσιλιάς, έτσι ώστε 
να επιτευχθεί μια πρώτη γνωριμία με την περιοχή και τα γενικότερα χαρακτηριστικά 
των οικισμών που την απαρτίζουν.

Καννάβια

Τα Καννάβια είναι ένα αμιγές ελληνικό χωριό της επαρχίας Λευκωσίας, στη 
γεωγραφική περιφέρεια της Πιτσιλιάς, περίπου 52 χλμ. νοτιοδυτικά της 
πρωτεύουσας. Είναι κτισμένα στις βόρειες πλαγιές του Τροόδους, σε μέσο υψόμετρο 
800 μ. και δέχονται μια μέση ετησία βροχόπτωση 670 χιλιοστόμετρα. Στη μικρή 
καλλιεργούμενη έκταση του χωριού τα κυριότερα προϊόντα είναι αμπέλια, 
αμυγδαλιές, φρουτόδεντρα, νομευτικά φυτά και λαχανικά. Ωστόσο η μεγαλύτερη 
έκταση του χωριού είναι ακαλλιέργητη και περιλαμβάνει κυρίως δασική γη έκτασης 
1.380 εκταρκον που αποτελεί μέρος του δάσους Αδελφοί.

Η ονομασία του χωριού προήλθε, πιθανότατα, από το γεγονός ότι στην περιοχή του 
καλλιεργούνταν σε παλαιότερες εποχές εκτεταμένα το φυτά καννάβιν, ένα από τα 
κύρια είδη καλλιέργειας κάποτε στην Κύπρο.

Το χωριό υφίσταται τουλάχιστον από την εποχή της φραγκοκρατίας, κι αναφέρεται 
από τον Μας Λατρί ότι ήταν βασιλικό φέουδο. Σημειώνεται, εξάλλου, και σε 
παλαιούς χάρτες ως Canania. Την εκκλησία του χωριού, που είναι στο όνομα του 
Σταυρού, ο Τζέφρυ την βρήκε χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κοντά σ' αυτήν βρίσκεται 
και άλλη εκκλησία, αφιερωμένη στην Παναγία Θεοτόκο, που ανήκε σε μοναστήρι το 
οποίο υφίσταται εκεί και διαλύθηκε τον 18ο αιώνα. Στην περιοχή του χωριού 
βρίσκεται και εκκλησία του 18ου - 19ου αιώνα αφιερωμένη στον Άγιο Γεώργιο.

Από τα Καννάβια καταγόταν ο ήρωας του απελευθερωτικού αγώνα του 1955-59 
Χαράλαμπος Πεττεμερίδης που έπεσε μαχόμενος στις 7.10.1958 στα βουνά της 
Μαδαρής.

Αγία Ειρήνη

Το χωριό Αγία Ειρήνη βρίσκεται μέσα στο δάσος Αδελφοί, γύρω στα 5 χλμ. στα 
βόρεια της Κυπερούντας. Είναι χωριό της επαρχίας Λευκωσίας χτισμένο σε ένα 
υψόμετρο 850μ. Μαζί με πολύ λίγα γειτονικά χωριά, αποτελούν μικρούς 
καλλιεργήσιμους χώρους μέσα στο δάσος Αδελφοί όπου καλλιεργούνται αμπέλια, 
οπωροφόρα, πατάτες, αμυγδαλιές και λαχανικά. Στο δάσος γύρω κυριαρχεί το πεύκο, 
αν και στην κοιλάδα φυτρώνει μια τεράστια ποικιλία δασικών δέντρων.

Ο πληθυσμός του χωριού γνώρισε μεγάλες αυξομειώσεις μεταξύ του 1881 και 1960, 
ενώ σήμερα είναι μόνο 55. Το βουνίσιο, άγονο και αφιλόξενο τοπίο δεν προσφέρεται 
για πυκνό πληθυσμό, όμως η απασχόληση σε εξωγεωργικά επαγγέλματα δεν είναι 
σταθερή, πράγμα που έχει τις επιπτώσεις του και στον πληθυσμό του χωριού.

Η κύρια εκκλησία του χωριού είναι αφιεριομένη στην Ειρήνη. Πρόκειται για μια 
μονόκλιτη εκκλησία με επικλινή στέγη. Καλυμμένη με επίπεδα κεραμίδια, του ίδιου 
τύπου όπως όλες οι εκκλησίες της οροσειράς του Τροόδους, από το 13° αιώνα και 
μετέπειτα. Η εκκλησία του Σταυρού είναι μια άλλη εκκλησία χτισμένη σε ένα ύψωμα, 
ανατολικά του χωριού. Είναι μονόκλιτη με αμφικλινή στέγη. Είναι χτισμένη με 
τοπικό πέτρωμα και περιέχει μερικές αξιόλογες τοιχογραφίες της μεταβυζαντινής 
περιόδου.
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Σαράντι

Το Σαράντι είναι χωριό της επαρχίας Λευκωσίας, στη γεωγραφική περιφέρεια της 
Πιτσιλιάς, σε απόσταση 53 χλμ. ΝΔ της πρωτεύουσας. Είναι κτισμένο σε υψόμετρο 
1.060 μέτρων και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 20 ψηλότερα χωριά της Κύπρου.

Παρά τη ψηλή βροχόπτωση, το τραχύ και βουνίσιο ανάγλυφο του χωριού δεν αφήνει 
πολλά περιθώρια για γεωργική ανάπτυξη. Η πολύ περιορισμένη καλλιεργήσιμη γη, 
κυρίως κατά μήκος των κοιλάδων και στις λιγότερο απότομες βουνοπλαγιές, 
καλλιεργείται με αμπέλια οινοποιήσιμων ποικίλων, φρουτόδεντρα, αμυγδαλιές, 
φουντουκιές, λίγες ελιές και ελάχιστα λαχανικά. Η μεγαλύτερη έκταση του χωριού 
καταλαμβάνεται από το κρατικό δάσος Αδελφοί.

Η ονομασία του χωριού φαίνεται να προέρχεται από το επώνυμο του πρώτου οικιστή/ 
ιδιοκτήτη γης στην περιοχή, που λεγόταν Σαράντης.

Το χωριό δεν αναφέρεται στις μεσαιωνικές πηγές και είναι, πιθανώς, νεότερο. Οι 
κάτοικοι του ασχολούνταν παλαιότερα και με την υλοτομία. Η περιοχή του χωριού 
χαρακτηρίζεται από ελκυστικό περιβάλλον. Ο R. Gunnis (1936) γράφει ότι το 
Σαράντι είναι ένα από τα πιο γραφικά χωριά της Κύπρου.

Λαγουδέρα

Τα Λαγουδέρα είναι χωριό της Επαρχίας Λευκωσίας, στη γεωγραφική περιφέρεια της 
Πιτσιλιάς, σε απόσταση 53 χλμ. νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας. Είναι κτισμένα σε 
ορεινή περιοχή, σε υψόμετρο 1.000 μ. και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 20 ψηλότερα 
χωριά της Κύπρου.

Στην περιοχή του χωριού καλλιεργούνται αμπέλια, λαχανικά, φρουτόδεντρα, 
αμυγδαλιές, φουντουκιές, καρυδιές, λίγα όσπρια, λίγες ελιές και ελάχιστα νομευτικά 
φυτά. Υπάρχουν επίσης αρκετές ακαλλιέργητες εκτάσεις όπου φυτρώνει άγρια 
φυσική βλάστηση, κυρίως πεύκα, ξισταρκές και λατζιές. Μεγάλο μέρος της 
διοικητικής έκτασης του χωριού καταλαμβάνεται από το κρατικό δάσος Αδελφοί.

Το χωριό υφίσταται κατά την περίοδο της φραγκοκρατίας με την ίδια ονομασία: 
Lagodera. Ο ντε Μας Λατρί περιλαμβάνει τα Λαγουδέρα μεταξύ των χωριών της 
Κύπρου που αποτελούσαν ιδιοκτησίες του βασιλιά του νησιού. Η ίδρυση, ωστόσο, 
του χωριού θα πρέπει να τοποθετηθεί περίπου στο τέλος της Βυζαντινής περιόδου, 
οπότε ο οικισμός των Λαγουδέρων θα πρέπει να είχε αρχίσει ν' αναπτύσσεται 
εξαιτίας της ύπαρξης εκεί ενός μοναστηριού, εκείνου της Παναγίας του Άρακος. 
Πιθανότατα το χωριό ήταν αρχικά μάντρες κι άλλες εγκαταστάσεις του μοναστηριού. 
Αν και αναφέρεται ότι το μοναστήρι ιδρύθηκε περί το 1192, ωστόσο η σχετική) σ' 
αυτό επιγραφή αναφέρει διακόσμηση της εκκλησίας του με τοιχογραφίες το έτος 
αυτό, με δαπάνη του κυρίου Λέωντος του Αυθέντου

Από ένα φυτό φαίνεται, ότι προήλθε η ονομασία του χωριού Λαγουδερά, μάλιστα δε 
από το γνωστό κυκλάμινο που απαντάται στην περιοχή όπου κι ονομάζεται φκιά 
(=αυτιά) του λαού (-τον λαγού) και, απλούστερα λαούδκια. Συνεπώς η ονομασία 
Λαγουδερά υποδηλώνει περιοχή με πολλά λαούδκια.
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Πολύστυπος

Ο Πολύστυπος είναι χωριό της επαρχίας Λευκωσίας, στη γεωγραφική περιφέρεια της 
Πιτσιλιάς, στα 52 χλμ. ΝΔ της Λευκωσίας. Είναι το τρίτο μικρότερο σε διοικητική 
έκταση χωριό της επαρχίας Λευκωσίας (239 εκτάρια) και είναι κτισμένος σε μια 
βουνοπλαγιά, σε υψόμετρο 1.080μ., με τα νότια του σύνορα να αποτελούν μέρος των 
διοικητικών ορίων των επαρχιών Λευκωσίας- Λεμεσού. Το χωριό συγκαταλέγεται 
ανάμεσα στα δέκα ψηλότερα χωριά της Κύπρου με υψόμετρο που κυμαίνεται μεταξύ 
1.000 και 1.400 μέτρων.

Κτισμένος στην πλαγιά του βουνού και πλαισιωμένος από αμπέλια, φουντουκιές και 
φρουτόδεντρα, είναι ένα από τα ωραιότερα χωριά της Πιτσιλιάς. Τα σπίτια του 
χωριού, κτισμένα με τοπικό πέτρωμα, διατηρούν αρκετά στοιχεία της παραδοσιακής 
λαϊκής αρχιτεκτονικής.

Το χωριό υφίσταται από τα Μεσαιωνικά χρόνια. Ο ντε Μας Λατρί, που το αναφέρει 
ως Polistipia, το περιλαμβάνει μεταξύ των βασιλικών κτημάτων κατά την περίοδο της 
φραγκοκρατίας.

Η ονομασία Πολύστυπος είναι συνθέτη και υποδηλώνει τοποθεσία με πολλές στύπες 
(η λέξη στύπες- στούπες- κουζούπες, σημαίνει φυτά αμπελιού).

Λειβάδια

Τα Λειβαδιά ανήκουν διοικητικά στην επαρχία Λευκωσίας, βρίσκονται σε απόσταση 
51 χλμ. ΝΔ της πρωτεύουσας και ανήκουν στη γεωγραφική περιφέρεια της Πιτσιλιάς. 
Είναι κτισμένα σε υψόμετρο 1.000 μ., με τα δυτικά τους σύνορα να αποτελούν μέρος 
των διοικητικών ορίων των επαρχιά>ν Λευκωσίας - Λεμεσού και συγκαταλέγεται 
ανάμεσα στα 20 ψηλότερα χωριά της Κύπρου.

Στην πολύ περιορισμένη καλλιεργήσιμη γη, κυρίως κατά μήκος των κοιλάδων και 
στις λιγότερο απότομες βουνοπλαγιές της κοινότητας, καλλιεργούνται αμπέλια, 
αμυγδαλιές, φρουτόδεντρα, φουντουκιές και λαχανικά. Η μεγαλύτερη ωστόσο 
διοικητική έκταση του χωριού είναι ακαλλιέργητη και σ' αυτή φυτρώνει άγρια φυσική 
βλάστηση, κυρίως πεύκα, ξισταρκές, λατζιές και μαζικές: Μεγάλο μέρος της 
διοικητικής του έκτασης καταλαμβάνεται από το κρατικό δάσος Αδελφοί.

Το χωριό δεν αναφέρεται σε μεσαιωνικές πηγές, ούτε σημειώνεται σε παλαιούς 
χάρτες. Ωστόσο είναι πιθανό ο οικισμός να υπήρχε από τα Μεσαιωνικά χρόνια, σε 
άμεση εξάρτηση από τους γειτονικούς και μεγαλύτερους οικισμούς (Αληθινού ή και 
Πολύστυπος).

Αληθινού

Το Αληθινού είναι χωριό της επαρχίας Λευκεοσίας, στη γεωγραφική περιφέρεια 
Πιτσιλιάς, με υψόμετρο 930 μ.. Βρίσκεται 2,5 χλμ. περίπου στα ΒΑ. του Πολύστυπου 
και ακριβώς 1,5 χλμ. στα Δ. της Πλατανιστάσας. Το χωριό είναι χτισμένο στις όχθες 
παραποτάμου της Περιστερώνας.

Η πολύ περιορισμένη γεωργική έκταση του χωριού, κυρίως κατά μήκος των 
κοιλάδων και στις λιγότερο απότομες βουνοπλαγιές, καλλιεργείται με αμπέλια 
(οινοποιήσιμα), οπωροφόρα (κυρίως μηλιές), φουντουκιές, αμυγδαλιές, λίγες πατάτες 
καί λαχανικά. Όλα όμως τα παραγόμενα προϊόντα είναι σε πολύ περιορισμένες
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ποσότητες.

Η μικρή κοινότητα του Αληθινού είναι ένα πανάρχαιο χωριό, που η ιστορία του 
εισχωρεί βαθιά στα άδυτα των αιώνων. Για την ονομασία του χωριού υπάρχουν δύο 
εκδοχές. Σύμφωνα με την πρώτη εκδοχή, το χωριό πήρε το όνομά του από τον πρώτο 
οικιστή του, που ήταν κάποιος αξιωματούχος Βυζαντινός ευπατρίδης, με το επίθετο 
Αληθινός. Σύμφωνα με τη δεύτερη εκδοχή, το Αληθινού ήταν το πρώτο ορεινό χωριό, 
που συναντούσε κάποιος που ερχόταν από την πεδιάδα προς τα βουνά, με σπίτια 
κτισμένα καθαρά από λίθους (πέτρες), Λιθινό και μετά έγινε στο Λυθινού και 
αργότερα στ' Αληθινού στο στόμα του λαού.

Το σίγουρο είναι ότι το Αληθινού είναι πανάρχαιο Βυζαντινό χωριό, με ιστορία πάνω 
από 1200 χρόνια. Ιδρύθηκε γύρω στις αρχές του 8ου αιώνα μ.χ., στα ερείπια άλλου 
οικισμού. Βρισκόταν στη νότια πλαγιά του βουνού, πάνω από το ρυάκι του 
«Αύλακα» δίπλα στο ποτάμι και προσανατολισμένο προς το νότο απέναντι σε μια 
βόρεια δασωμένη πλαγιά, που δέσποζε καταπράσινη πάνω από το μονοπάτι που 
οδηγούσε προς την Άλωνα. Ήταν μεγάλο χωριό και για αρκετούς αιώνες διοικητικό 
κέντρο της γύρω περιοχής, από την ίδρυσή του μέχρι και τις αρχές του περασμένου 
αιώνα.

Πλατανιστάσα

Η Πλατανιστάσα διοικητικά ανήκει στην επαρχία Λευκωσίας και βρίσκεται στη 
γεωγραφική περιφέρεια της Πιτσιλιάς, 58 χλμ. ΝΔ της πρωτεύουσας. Είναι κτισμένη 
σε υψόμετρο 940 μ.

Η πολύ περιορισμένη καλλιεργήσιμη γη, κυρίως κατά μήκος των κοιλάδων και στις 
λιγότερο απότομες βουνοπλαγιές, καλλιεργείται με αμπέλια οινοποιήσιμων 
ποικιλιών, αμυγδαλιές, ελιές, λίγα φρουτόδεντρα και λαχανικά. Η μεγαλύτερη 
ωστόσο έκταση του χωριού είναι ακαλλιέργητη και σ’ αυτή φυτρώνει άγρια φυσική 
βλάστηση, κυρίως πεύκα, ξισταρκές, λατζιές και μαζιές. Μεγάλο μέρος της 
διοικητικής του έκτασης καταλαμβάνεται από το κρατικό δάσος Αδελφοί.

Η ονομασία του χωριού είναι φυτώνυμη, από το δέντρο πλάτανος. Πλατανιστάσα 
σημαίνει τοποθεσία κατάφυτη από πλατάνους. Η ονομασία του χωριού φανερώνει ότι 
τούτο είχε ιδρυθεί κατά τα Βυζαντινά χρόνια, αν όχι κατά την Αρχαιότητα. Το χωριό 
υπήρχε κατά τα Μεσαιωνικά χρόνια, με την ίδια ακριβώς ονομασία. Σε παλαιούς 
χάρτες ανευρίσκεται σημειωμένο ως Platanista ή και Piatanista.

Πριν από το 1474 το χωριό, ως φέουδο, πιθανώς ανήκε για κάποιο διάστημα στις 
(βασιλικές ιδιοκτησίες ή και σε άλλες οικογένειες ευγενών. Δυστυχώς ο Βουστρώνιος, 
που αναφέρει την εκχώρηση του στον Γεώργιο Κονταρίνι. δεν αναφέρει σε ποιόν 
ανήκε πιο πριν.

Άλωνα

Η Άλωνα βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της οροσειράς του Τροόδους, ανάμεσα στις 
κορυφές της Μαδαρής και της Παπούτσας. Διοικητικά ανήκει στην επαρχία 
Λευκωσίας και βρίσκεται στην γεωγραφική περιφέρεια Πιτσιλιάς. Θεωρείται σαν ένα 
από τα πιο ψηλά χωριά της Κύπρου, αφού το μέσο υψόμετρο της πλησιάζει τα 1200μ.

Το χωριό είναι αμφιθεατρικά κτισμένο στην πλαγιά του βουνού και θεωρείται σαν 
μια από τις πιο όμορφες Κοινότητες του νησιού μας. Τα βουνά του είναι
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καταπράσινα, από όλων των ειδών δέντρα, αμυγδαλιές, κερασιές και άγρια 
βλάστηση. Το χωριό είναι γνωστό και αρκετό ξακουστό για την καλλιέργεια της 
φουντουκιάς και βρίσκεται στο κέντρο τριών από τα μνημεία του νησιού μας, που 
ανήκουν στην Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά: Ναός του Σωτήρα στο 
Παλαιχώρι και ο Άρακας στα Ααγουδερά απέχουν 9 χλμ. και ο Σταυρός του 
Αγιασμάτη λιγότερο από 10 χλμ.

Η κοινότητα μνημονεύεται από τον Mas Latrie (III, 234, 505, 813), και κατατάσσεται 
στον κατάλογο των χωριών που αποτελούσαν επί φραγκοκρατίας βασιλικά κτήματα.

Φτερικούδι

Το Φτερικούδι είναι χωριό της επαρχίας Λευκωσίας, στη γεωγραφική περιφέρεια της 
Πιτσιλιάς, σε απόσταση 48χλμ. ΝΑ της πόλης Λευκωσίας. Είναι κτισμένο σε 
υψόμετρο 980μ., και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα είκοσι ψηλότερα χωριά της 
Κύπρου.

Στην περιορισμένη καλλιεργήσιμη γη του χωριού καλλιεργούνται κυρίως αμπέλια 
οινοποιήσιμων ποικιλιών, αμυγδαλιές, φουντουκιές, ελιές, καρυδιές, μηλιές, αχλαδιές 
και λίγα λαχανικά. Η μεγαλύτερη ωστόσο έκταση του είναι ακαλλιέργητη και σ' αυτή 
φυτρώνει ποικίλη άγρια βλάστηση, κυρίως πεύκα, λατζιές, τρεμιθιές, ξισταρκές και 
μαζιές. Μια μεγάλη έκταση του χωριού, στα βόρεια του οικισμού, καταλαμβάνεται 
από το κρατικό δάσος Αδελφοί.

Το χωριό φαίνεται ότι υπήρχε κατά τα Μεσαιωνικά χρόνια. Σε παλαιούς χάρτες 
βρίσκεται σημειωμένο ως Ieroudi αλλά και ως Iermidi, ονομασίες προφανώς 
αλλοιωμένες κατά τον Μεσαίωνα.

Είναι γνωστό ως η περιοχή στην οποία ασκήτευε ο όσιος Αβακούμ, Κύπριος Άγιος 
όπου υπάρχει εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Αβακούμ, των αρχών του 19ου αιώνα. 
Πήρε την ονομασία του από το δασικό φυτό φτερίτζιν που αυτοφύεται στην περιοχή.

Ασκάς

Ο Ασκάς είναι ένα μικρό χωριό του γεωγραφικού διαμερίσματος της Πιτσιλιάς της 
επαρχίας Λευκωσίας. Βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της οροσειράς του Τροόδους, 
στους πρόποδες του όρους Παπούτσα σε μέσο υψόμετρο 900μ.

Μέσα στο χωριό βρίσκονται πολλά μικρά και μεγάλα πιθάρια που μαρτυρούν τη 
μεγάλη ποσότητα κρασιών που παρασκευαζόταν στα παλιά χρόνια. Ο οικισμός είναι 
συγκεντρωτικού τύπου με πολύ πυκνή δόμηση. Τα στενά λιθόστρωτα σοκάκια στις 
επικλινείς πλαγιές, είναι ιδιότυπα.

Θεωρείται ότι το χωριό Ασκάς οφείλει την ονομασία του σε μεσαιωνική οικογένεια 
ευγενών που είχαν το επίθετο Ασκάς. Ο Λεόντιος Μαχαιράς αναφέρει ένα μέλος μιας 
οικογένειας ευγενών με το επίθετο αυτό, τον Μανόλη Ασκά.

Παλαιχώρι Μόρφου

Το Παλαιχώρι Μόρφου διοικητικά ανήκει στην επαρχία Λευκωσίας, και βρίσκεται 
στη γεωγραφική περιφέρεια της Πιτσιλιάς, σε απόσταση 43 χλμ. ΝΑ της Λευκωσίας. 
Είναι κτισμένο σε υψόμετρο 930 μ., με τα νότια του σύνορα να αποτελούν μέρος των
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διοικητικών ορίων των επαρχιών Λευκωσίας- Λεμεσού.

Με μια μέση ετήσια βροχόπτωση περί τα 810 χιλιοστόμετρα καλλιεργούνται στην 
περιοχή του χωριού αμπέλια οινοποιήσιμων ποικιλιών, αμυγδαλιές, ελιές, καρυδιές, 
διάφορα φρουτόδεντρα και ελάχιστα σιτηρά και νομευτικά φυτά.

Ο διοικητικός διαχωρισμός των δυο χωριών (Παλαιχώρι Μόρφου και Ορεινής), του 
στην ουσία είναι ένα μεγάλο κεφαλοχώρι, το σημαντικότερο της Πιτσιλιάς, δεν 
απαντάται στα παλαιό χρόνια. Γι' αυτό και τα υπάρχοντα ιστορικά στοιχεία 
αναφέρονται στο Παλαιχώρι ως έναν και μόνο οικισμό, με ένδειξη διαχωρισμού μόνο 
την ονομασία του. Η ονομασία του χωριού απαντάται και στον πληθυντικό κάποτε: 
Παλαιχώρκα (τα), προφανώς επειδή ο οικισμός είναι, από διοικητικής και 
εκκλησιαστικής απόψεως, χωρισμένος σε δύο.

Ο διαχωρισμός του Παλαιχωριού σε δυο οικισμούς έγινε στα χρόνια της 
τουρκοκρατίας, οπότε ιδρύθηκαν -μετά την φυγή των Λατίνων- οι νέες επισκοπικές 
περιφέρειες της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου. Τότε το Παλαιχώρι Ορεινής 
υπήχθη διοικητικά στην περιφέρεια της αρχιεπισκοπής, ενώ το Παλαιχώρι Μόρφου 
στην περιφέρεια της επισκοπής Κυρήνειας.

Παλαιχώρι Ορεινής

Το Παλαιχώρι Ορεινής είναι χωριό της επαρχίας Λευκωσίας, στη γεωγραφική 
περιφέρεια της Πιτσιλιάς, σε απόσταση 43χλμ. ΝΔ της πόλης της Λευκωσίας. Είναι 
κτισμένο σε υψόμετρο 920μ. με τα νότια του σύνορα να αποτελούν μέρος των 
διοικητικών ορίων των επαρχιών Λευκωσίας- Λεμεσού.

Στην περιοχή του καλλιεργούνται αμπέλια οινοποιήσιμων ποικιλιών, εσπεριδοειδή, 
διάφορα φρουτόδεντρα, όσπρια, ελιές, αμυγδαλιές, καρυδιές, φουντουκιές και 
ελάχιστα σιτηρά και νομευτικά φυτά.

Η παλαιότερη αναφορά για το Παλαιχώρι σχετίζεται με παραχώρηση του από τον 
βασιλιά της Κύπρου Ερρίκο Β' στους Ναΐτες ιππότες της Μικρής Κομμανταρίας του 
Τέμπλους (Κερύνειας) το 1297 (S. Pauli, codice diplomatico del Sacro Militare 
Ordine..., vol. I, p. 127). Κατά τον ντε Μας Λατρί, το Παλαιχώρι είχε διατελέσει και 
υπό την κατοχή των Ιωαννιτών ιπποτών προς τους οποίους παραχωρήθηκε μετά την 
διάλυση του τάγματος των Ναϊτών στις αρχές του 14ου αιώνα. Σύμφωνα προς άλλη 
αναφορά, το Παλαιχώρι είχε διατελέσει και υπό την κατοχή μελών της μεγάλης 
μεσαιωνικής οικογένειας των ντ' Ιμπελέν (Ιβελίνων), ως ιδιωτικό φέουδο.

Στα χρόνια της αγγλοκρατίας το Παλαιχώρι υπήρξε έδρα διαφόρων υπηρεσιών που 
εξυπηρετούσαν και ολόκληρη την γύρω περιοχή: έδρα δικαστηρίου (κωμοδικείου) 
κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, αστυνομικού σταθμού από το 1905, 
κυβερνητικού γιατρού από το 1926/7, ή ίσως και νωρίτερα, κ.α. Κατά τα χρόνια του 
Μεσοπολέμου ένας μεγάλος αριθμός κατοίκων του Παλαιχωριού εργαζόταν στο 
μεταλλείο του Αμιάντου οι εργάτες αυτοί επέστρεφαν στο χωριό τους μόνο τα 
Σαββατοκύριακα.

Κατά τη διάρκεια του ένοπλου απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ (1955-1959) το 
Παλαιχώρι είχε πολύ σημαντική προσφορά. Μεταξύ άλλων, από το Παλαιχώρι 
κατάγονταν οι ήρωες του απελευθερωτικού αγώνα Μιχαήλ Καραολής, Κυριάκος 
Μάτσης και Νίκος Γεωργίου καθώς και πολλοί άλλοι αγωνιστές.
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Απλίκι

Το Απλίκι είναι χωριό στη γεωγραφική περιφέρεια της Πιτσιλιάς, 2,5χλμ. στα ΒΑ. 
του Παλαιχωριού με υψόμετρο 720μ. Το Απλίκι βρίσκεται στα δυτικά του μικρού 
ποταμού της Μαρούλλενας, που καταλήγει στον ποταμό του Ακακίου. Η σχετικά 
στενή κοιλάδα του ποταμού της Μαρούλλενας, με τις αναβαθμίδες της, προσφέρει 
τον βασικό φυσικό πόρο, για την περιορισμένη ανάπτυξη της γεωργίας στο χωριό.

Από συγκοινωνιακής απόψεως το Απλίκι συνδέεται με ασφαλτόστρωτο δρόμο με το 
Παλαιχώρι (3 χλμ.) και τον Αγρό (15 χλμ.) στα ΝΔ., με τη Λευκωσία (40 χλμ.) στα 
ΒΑ. και με τον Φαρμακά (5 χλμ.) στα ΝΑ.

Ο πληθυσμός του χωριού σημείωσε μια σταθερή αύξηση κατά τη περίοδο 1881-1976, 
όταν δέχτηκε μερικούς εκτοπισμένους. Το 1982 ο πληθυσμός ήταν 115 κάτοικοι. 
Πολύ λίγα είναι τα αδειανά σπίτια του χωριού, σύμφωνα με την απογραφή οικήσεως 
του 1982. Στην τελευταία απογραφή του 2001 οι κάτοικοι του χωριού ήταν 80.

Γ ούρρι

Το Γούρρι είναι χωριό της επαρχίας Λευκωσίας, στη γεωγραφική περιφέρεια της 
Πιτσιλιάς (ανατολικό τμήμα), με υψόμετρο 720μ. Βρίσκεται 4χλμ. ΒΔ. του 
μοναστηριού του Μαχαιρά και 6χλμ. στα βόρεια του Φάρμακα.

Ο οικισμός της κοινότητας είναι τοποθετημένος πάνω στους διάβασες και τις λάβες 
με ορεινό διαμελισμένο ανάγλυφο. Διασχίζεται από το αργάκι του Γούρρι και 
μερικούς άλλους μικρούς χείμαρρους, που καταλήγουν στον ποταμό του Φάρμακα.

Στα φαιοχώματα και στα πυριτιούχα εδάφη με μια μέση ετήσια βροχόπτωση γύρω 
στα 550 χιλιοστόμετρα, καλλιεργούνται αμπέλια (οινοποιήσιμων ποικιλιών), 
αμυγδαλιές, ελιές, λαχανικά, νομευτικά φυτά, λίγα σιτηρά και πολύ λίγα 
φρουτόδεντρα.

Η κοινότητα με το όνομα Gourri περιλαμβάνεται στον κατάλογο τοον λουζινιανο - 
βενετικών φέουδων του Μας Λατρί. Σύμφωνα με τον συγγραφέα πιθανόν το Γούρρι 
πήρε το όνομα του από μεσαιωνικό οίκο συριακής προελεύσεως, γνωστό ως Gurri, 
Urri, Ourry.

Φικάρδου

Το Φικάρδου είναι χωριό της επαρχίας Λευκωσίας, στη γεωγραφική) περιφέρεια της 
Πιτσιλιάς, 32 χλμ. ΝΔ της πόλης της Λευκωσίας. Είναι κτισμένο σε μέσο υψόμετρο 
880μ.

Διασώζει όνομα μεσαιωνικής οικογένειας της Κύπρου και συγκεκριμένα το επώνυμο 
της μεσαιωνικής οικογένειας Φικάρδο. Το χωριό αποτελούσε οικισμό στον οποίο 
διέμεναν οι δουλοπάροικοι, εργαζόμενοι στα κτήματα της περιοχής.

Στο χωριό δεν διασώζονται οποιαδήποτε μνημεία των Μεσαιωνικών χρόνων. 
Φαίνεται ότι δεν υπήρχαν εδώ σημαντικά οικοδομήματα αλλά φτωχικά σπίτια 
δουλοπάροικων και εγκαταστάσεις για τις διάφορες γεωργικές εργασίες. Ωστόσο 
ολόκληρο το χωριό μπορεί να χαρακτηριστεί ως μνημείο αυθεντικής λαϊκής 
κυπριακής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα.
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Εξαιρετικό ενδιαφέρον, από απόψεως λαϊκής αρχιτεκτονικής, παρουσιάζει ολόκληρο 
το χωριό που δεν δέχθηκε σημαντικές επεμβάσεις και αλλοιώσεις. Το περισσότερα 
σπίτια του χωριού είναι διώροφα, κτισμένα με τοπικό πέτρωμα (κυρίως με σκληρές 
πέτρες, τις λεγάμενες σιερόπετρες) και πλινθάρι. Το διώροφα σπίτια αποτελούνται 
από την κατοικία στον όροφο και αποθήκες, εργαστήρια και στάβλους στο ισόγειο.

Ολόκληρο το χωριό έχει κηρυχθεί το 1978 ως αρχαίο μνημείο και με τη φροντίδα 
του Τμήματος Αρχαιοτήτων μερικά από τα σπίτια του έχουν συντηρηθεί και 
αναπαλαιωθεί, όπως η «Οικία Κατσινιόρου», σε περίοπτη θέση στο βόρειο άκρο του 
οικισμού. Συντηρημένο κι επισκευασμένο το οικοδόμημα αυτό, αποτελεί σήμερα 
ζωντανό και όμορφο δείγμα αγροτικού παραδοσιακού κυπριακού σπιτιού. Άλλο 
αξιόλογο οικοδόμημα που επίσης συντηρήθηκε κι αναπαλαιώθηκε από το Τμήμα 
Αρχαιοτήτων είναι η γειτονική προς την «Οικία Κατσινιόρου» γνωστή ως «Οικία 
Αχιλλέα Δημήτρη». Σημαντικό γεγονός αποτελεί η βράβευση των δυο 
αναστηλωμένων αυτών οικιών του Φικάρδου με το διεθνές βραβείο Europa Nostra. 
Και οι δυο αποτελούν αρχαία μνημεία Α' Πίνακα (= μνημεία που αποτελούν κρατική 
ιδιοκτησία).

Άλλα μνημεία Β' Πίνακα (= μνημεία που ανήκουν σε ιδιώτες) κι έχουν συντηρηθεί 
και αναπαλαιωθεί με τη φροντίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων είναι το καφενείο του 
Γιαννακού, ο μικρός ληνός του Ν. Κουτσαγκά, η οικία Κουτσαγκά, η οικία Α. 
Χουβαρντά κ.α.

Ααζανιάς

Ο Λαζανίας είναι χωριό της επαρχίας Λευκωσίας, στη γεωγραφική περιφέρεια της 
Πιτσιλιάς, 35,5χλμ. ΝΔ της πόλης της Λευκωσίας. Είναι κτισμένος σε μέσο 
υψόμετρο 900μ., με τα νοτιά του σύνορα να αποτελούν μέρος των διοικητικών ορίων 
των επαρχιών Λευκωσίας - Λάρνακας.

Στην περιοχή του χωριού καλλιεργούνται σιτηρά, αμπέλια (οινοποιήσιμες ποικιλίες), 
φρουτόδεντρα, λίγα όσπρια, ελιές, αμυγδαλιές, λίγα λαχανικά και ελάχιστα 
εσπεριδοειδή. Η μεγαλύτερη ωστόσο έκταση του χωριού είναι ακαλλιέργητη και σ' 
αυτή φυτρώνει άγρια φυσική βλάστηση, κυρίως πεύκα, λατζιές και ξισταρκές. 
Μεγάλο μέρος της διοικητικής έκτασης του Λαζάνια καταλαμβάνεται από το κρατικό 
δάσος του Μαχαιρά.

Το δύσκολο γεωγραφικό περιβάλλον και η σχετική απομόνωση είναι οι κύριοι 
παράγοντες που εμπόδισαν την πληθυσμιακή ανάπτυξη του χωριού, του οποίου ο 
πληθυσμός παρέμεινε αραιός ενώ σήμερα παρατηρείται μια σοβαρή τάση 
εγκατάλειψης του. Στο χωριό κατά την πρόσφατη απογραφή του 2001 καταγράφηκαν 
33 κάτοικοι.

Αρκετή από την περιοχή του χωριού αποτελούσε για αιώνες ιδιοκτησία του 
γειτονικού μοναστηριού της Παναγιάς του Μαχαιρά. Το χωριό συνδεόταν ιδιαίτερα 
με το γειτονικό μοναστήρι για αιώνες, τόσο θρησκευτικά - πνευματικά, όσο και 
οικονομικά.

Καμπί

Το Καμπί είναι χωριό της επαρχίας Λευκωσίας, στη γεωγραφική) περιφέρεια της 
Πιτσιλιάς, 39χλμ. ΝΔ της πρωτεύουσας και είναι κτισμένο σε μέσο υψόμετρο 880μ.
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Βρίσκεται κοντά στα διοικητικά όρια Λευκωσίας - Λεμεσού, δέχεται μια μέση ετήσια 
βροχόπτωση 800 χιλιοστόμετρα. Η καλλιεργούμενη γη περιορίζεται στις κοιλάδες, σε 
μερικά ισιώματα και σε σχετικά ήπιες πλαγιές. Καλλιεργούνται κυρίως αμπέλια 
(οινοποιήσιμες ποικιλίες), αμυγδαλιές, λίγα φρουτόδεντρα, λαχανικά, νομευτικά φυτά 
και λίγα όσπρια.

Το δύσκολο γεωγραφικό περιβάλλον, η απομόνωση, το φτωχό συγκοινωνιακό δίκτυο 
και η μεγάλη απόσταση από την πρωτεύουσα είναι οι κύριοι παράγοντες που 
εμπόδισαν την πληθυσμιακή ανάπτυξη του χωριού, του οποίου ο πληθυσμός 
παρέμεινε αραιός, ενώ τώρα παρατηρείται μια σοβαρή τάση εγκατάλειψης του. Στο 
χωριό κατά την πρόσφατη απογραφή του 2001 καταγράφηκαν 104 κάτοικοι.

Το χωριό, που λέγεται και Καμπί του Φαρμακά επειδή γειτονεύει με το χωριό 
Φαρμακάς, υπήρχε κατά την περίοδο της φραγκοκρατίας. Ο Μας Λατρί το 
περιλαμβάνει μεταξύ των κυπριακών χωριών που αρχικά είχαν δοθεί στους Ναΐτες 
ιππότες, αλλά περιήλθαν, μετά τη διάλυση του τάγματος των Ν αϊτών, στους 
Ιωαννίτες ιππότες. Η ονομασία του χωριού σημαίνει μικρών διαστάσεων κάμπο 
(υποκοριστικό: καμπίν), που ανήκε μάλιστα κάποτε σε κατοίκους του χωριού 
Φαρμακάς.

Φαρμακάς

Ο Φαρμακάς, είναι χωριό της επαρχίας Λευκωσίας, στη γεωγραφική περιφέρεια της 
Πιτσιλιάς, 40χλμ. ΝΔ της πόλης της Λευκωσίας και είναι κτισμένος σε μέσο 
υψόμετρο 970μ. με τα νότια του σύνορα να αποτελούν μέρος των διοικητικών ορίων 
των επαρχιών Λευκωσίας - Λάρνακας. Συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 20 ψηλότερα 
χωριά της Κύπρου.

Δέχεται μια πολύ ψηλή μέση ετήσια βροχόπτωση. 800 χιλιοστόμετρα και στην 
περιοχή του καλλιεργούνται αμπέλια, λαχανικά, αμυγδαλιές, καρυδιές, ελιές, όσπρια, 
νομευτικά φυτά και διάφορα είδη φρουτόδεντρων.

Το χωριό δεν αναφέρεται σε μεσαιωνικές πηγές, κι ούτε βρίσκεται σημειωμένο σε 
παλαιούς χάρτες. Είναι όμως πιθανό να υπήρχε κατά τα Μεσαιωνικά χρόνια, κι ένας 
από τους λόγους που δεν αναφέρεται στις πηγές είναι η σχετική απομόνωση του.

Η ονομασία του χωριού προήλθε, σύμφωνα προς μια άποψη, από το επώνυμο ή το 
επάγγελμα κάποιου πρώτου οικιστή ο οποίος παρασκεύαζε φάρμακα από τα άφθονα 
βότανα που αυτοφύονται στην περιοχή.9

Χανδριά

Τα Χανδριά, είναι χωριό της επαρχίας Λεμεσού, στη γεωγραφική περιφέρεια της 
Πιτσιλιάς, 3χλμ. ΒΑ του χωριού Κυπερούντα και είναι κτισμένα σε μέσο υψόμετρο 
1.200μ., με τα βόρεια και ανατολικά τους σύνορα να αποτελούν μέρος των 
διοικητικών ορίων των επαρχιών Λευκωσίας - Λεμεσού. Είναι το τρίτο ψηλότερο 
χωριό της Κύπρου. Στα βόρεια του οικισμού, κοντά στα διοικητικά του όρια, 
υψώνεται η βουνοκορφή Αδελφοί (1.612 μ.).

9 Μερικοί κάτοικοι του χωριού θεωρούν ότι η ονομασία του προήλθε από το φορμάτζιν (=φαρμάκι), χαρακτηρισμό του 
τσουκτερού κρύου που επικρατεί κατά τους χειμερινούς μήνες.
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Δέχονται μια ψηλή μέση ετήσια βροχόπτωση, 750 χιλιοστόμετρα, όμως το τραχύ και 
βουνίσιο ανάγλυφο δεν αφήνει πολλά περιθώρια για γεωργική ανάπτυξη. Στην 
περιορισμένη καλλιεργήσιμη γη του χωριού καλλιεργούνται αμπέλια οινοποιησίμων 
ποικιλιών, διάφορα φρουτόδεντρα, αμυγδαλιές, καρυδιές, λίγες ελιές, όσπρια και 
ελάχιστα νομευτικά φυτά.

Η ονομασία του προήλθε, κατά την επικρατούσα άποψη, από το γεγονός ότι τα 
πετρώματα της περιοχής του είναι σκληρά και θρυμματίζονται σε μικρά χαλίκια 
(φτέλλες), σαν χάντρες.

Το ορεινό αυτό χωριό, όπως κι άλλα στην ίδια περιοχή, διαδραμάτισε σημαντικό 
ρόλο κατά τη διάρκεια του ένοπλου απελευθερωτικού αγώνα του 1955-1959. Στην 
περιοχή δρούσαν ανταρτικές ομάδες της ΕΟΚΑ και στήθηκαν πολλές ενέδρες κατά 
βρετανικών στρατιωτικών περιπόλων. Σε μια τέτοια ενέδρα, κοντά στα Χανδριά, 
σκοτώθηκε ο ήρωας Χρίστος Τσιάρτας στις 16.3.1956. Εξάλλου από τα Χανδριά 
καταγόταν ο ήρωας Στυλιανός Λένας, στο δε χωριό υπάρχει μνημείο αφιερωμένο σ' 
αυτόν.

Κυπερούντα

Η Κυπερούντα, είναι χωριό της επαρχίας Λεμεσού, στη γεωγραφική περιφέρεια της 
Πιτσιλιάς, 38,5 χλμ. βόρεια της πόλης της Λεμεσού, είναι κτισμένη σε ορεινή περιοχή 
σε μέσο υψόμετρο 1.130μ., με τα βόρεια της σύνορα να αποτελούν μέρος των 
διοικητικών ορίων των επαρχιών Λευκωσίας - Λεμεσού. Είναι το τέταρτο ψηλότερο 
χωριό της Κύπρου. Τα βουνά της Μαδαρής (1.536 μ.), στα βόρεια της Κυπερούντας, 
δεσπόζουν του τοπίου.

Στην περιοχή της καλλιεργούνται αμπέλια, εσπεριδοειδή, αμυγδαλιές, φρουτόδεντρα, 
ελιές, καρυδιές, σιτηρά, λαχανικά, νομευτικά φυτά και λίγα όσπρια. Υπάρχουν επίσης 
ακαλλιέργητες εκτάσεις όπου φυτρώνει άγρια φυσική βλάστηση, κυρίως πεύκα, 
μαζιές, ξισταρκές και λατζιές.

Το χωριό υπήρχε κατά την περίοδο της φραγκοκρατίας και μνημονεύεται ως 
Chiperonda από τον ντε Μας Λατρί, ο οποίος το συγκαταλέγει μεταξύ των χωριών 
που αποτελούσαν βασιλικά κτήματα. Στον χάρτη του Abraham Ortelius, του 1573, το 
χωριό βρίσκεται σημειωμένο ως Chiperonda.

Η ονομασία του χωριού υποδηλώνει ότι τούτο είναι αρχαιότερο της περιόδου της 
φραγκοκρατίας και η ίδρυση του θα πρέπει να τοποθετηθεί στα Βυζαντινά χρόνια. Η 
ονομασία του προέρχεται από το φυτό κύπρος ή κύπερη, κοινώς σήμερα κάπουρος, 
δυσεξόντωτο ζιζάνιο που αυτοφύεται στην περιοχή (επιστημονική ονομασία: Cyperus 
rotundus).

Δύμες

Οι Δύμες είναι ένα μικρό χωριό στην ορεινή περιοχή της Λεμεσού και βρίσκεται στην 
καρδιά της Πιτσιλιάς, ανάμεσα στα χωριά Κυπερούντα, Πελένδρι και Αγρό, σε 
απόσταση 59χλμ. από τη Λευκωσία και 40χλμ. από την Λεμεσό. Είναι κτισμένες σε 
υψόμετρο 960μ. και δέχονται μια μέση ετήσια βροχόπτωση γύρω στα 750 
χιλιοστόμετρα. Στην περιοχή του χωριού καλλιεργούνται κυρίως φρουτόδενδρα, 
λαχανικά και αμπέλια οινοποιήσιμων ποικιλιών. Οι Δύμες είναι γνωστές για την 
παραγωγή των μήλων τους, που κατατάσσονται ποιοτικά ανάμεσα στα καλύτερα της 
Κύπρου.
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Τα παραδοσιακά σπίτια, οι ανηφορικοί δρόμοι, το ανώμαλο ανάγλυφο, οι 
κληματαριές, οι μικρές αυλές με τους ψηλούς αυλόγυρους, οι κεραμιδένιες και 
τσίγκινες στέγες των σπιτιών και τα γραφικά ανώγια, συνθέτουν τη βασική εικόνα 
του χωριού. Τα σπίτια, κτισμένα τα περισσότερα με το τοπικό πέτρωμα, 
εναρμονίζονται σε μεγάλο βαθμό με το φυσικό περιβάλλον.

Αγρίδια

Τα Αγρίδια είναι χωριό της Πιτσιλιάς στην επαρχία Λεμεσού, με υψόμετρο Ι.ΙΟΟμ., 
είναι ένα από τα πιο ψηλά χωριά της Κύπρου. Είναι χωροθετημένο πάνω στα 
πυριτιούχα ανώριμα εδάφη που δεν έχουν κανένα εδαφικό ορίζοντα, αλλά 
αποτελούνται από θρυμματισμένα πετρώματα που προήλθαν από μηχανική 
αποσάθρωση όπου φυτρώνει μια άγρια φυσική θαμνώδη βλάστηση, λίγες αμυγδαλιές 
και αμπέλια. Τα αμπέλια καλλιεργούνται κυρίως σε πλαγιές όπου έχουν 
κατασκευαστεί αναβαθμίδες κυρίως από τοπικό πέτρωμα.

Το χωριό βρίσκεται πολύ κοντά στο δρόμο Αγρού- Κυπερούντας. Όμως δεν υπάρχει 
συγκοινωνιακό δίκτυο που να το ενώνει με την δυτική πλευρά του ποταμού Λιμνάτη, 
όπου βρίσκονται τα χωριά Δύμες. Ποταμίτισσα και πιο πέρα το Πελένδρι.

Ο πληθυσμός του χωριού σημείωσε μια ανοδική αύξηση από το 1881 μέχρι το 1973. 
Αργότερα ο πληθυσμός άρχισε να μειώνεται, με αποτέλεσμα το 1982 να είναι μόνο 
292. Το 1982, το ένα τρίτο περίπου των κατοίκων του χωριού ήταν κενές. Κατά την 
απογραφή του 1992, ο πληθυσμός της κοινότητας κατήλθε στους 158 κατοίκους. Στο 
χωριό κατά την πρόσφατη απογραφή του 2001 καταγράφηκαν 121 κάτοικοι.

Αγρός

Ο Αγρός, είναι χωριό της επαρχίας Λεμεσού, στην περιφέρεια της Πιτσιλιάς, με 
υψόμετρο Ι.ΟΟΟμ. Βρίσκεται στο νότιο τμήμα της κορυφογραμμής Αδελφοί- 
Παπούτσα, 11 χλμ. στα ανατολικά του Κάρβουνά. Ο Αγρός έχει χαρακτηριστεί ως το 
κεφαλοχώρι της οροσειράς του Τροόδους. Βρίσκεται σε ένα υψόμετρο πάνω από 
ΙΟΟΟμ. στο κέντρο της περιοχής Πιτσιλιάς αλλά και της Κύπρου ολόκληρης.

Το τοπίο γενικά είναι ορεινό με βαθιές στενές κοιλάδες κι απότομες βουνοπλαγιές, 
που σε μερικές περιπτώσεις είναι ορθοπλαγιές. Παρά την κλίση, από τα πολύ παλιά 
χρόνια, κατασκευάστηκαν αναβαθμίδες με τοπικό πέτρωμα για τη συγκράτηση του 
εδάφους και της υγρασίας.

Καλλιεργούνται κυρίως οπωροφόρα, λαχανικά, αμπέλια, αμυγδαλιές, πατάτες, 
καρότα και σε μικρότερο βαθμό άλλες καλλιέργειες. Αξιοσημείωτη είναι και η 
καλλιέργεια της τριανταφυλλιάς στον Αγρό, παρά το σχετικά ορεινό ανάγλυφο που 
κυρίως οφείλεται στις κλιματολογικές συνθήκες, ιδιαίτερα την προστασία της 
περιοχής από σφοδρούς ανέμους. Καλλιεργείται η ροδή η δαμασκηνή, που λέγεται 
και ορείτικη ή μυρωδάτη. Δεν υπάρχουν πουθενά στον Αγρό συμπαγείς ροδώνες, 
αλλά σκορπισμένοι θάμνοι στις άκρες των αμπελιών και των οπωρώνων.

Η κοινότητα του Αγρού είναι ο διάδοχος των δέκα γύρω οικισμών που 
εξαφανίστηκαν σε διάφορες ιστορικές περιόδους και των άλλων που βρίσκονται λίγο 
μακρύτερα. Οι οικισμοί αυτοί είναι ο Αϊ- Λουκάς, του Φουρνή, του Ταλιού, οι 
Μάμμηδες, τα Αλώνια, του Ποδίτη, του Αϊ - Γιωνά, του Λαμπάδα, των Φτωσιήων, 
του Αϊ - Γιώρκη και των Κουφών. Οι μακρύτεροι είναι η Αγία Μαρίνα, τα Ρόγκια
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και τα Αλωνάτζια. Ο ένας μετά τον άλλον διαλύθηκαν οι οικισμοί και μαζεύτηκαν 
όλοι οι κάτοικοι γύρω από τη Μονή του Μεγάλου Αγρού. Σχηματίστηκέ έτσι ο Αγρός 
σε ένα λεκανοπέδιο με εύφορες περιοχές κυρίως προς τα νότια. Εκεί μαζεύονται και 
τα νερά των εφτά χειμάρρων στις πλαγιές των οποίων είναι κτισμένο το χωριό.

Ποταμίτισσα

Η Ποταμίτισσα, ανήκει διοικητικά στην επαρχία Λεμεσού, στη γεωγραφική 
περιφέρεια της Πιτσιλιάς, σε απόσταση 37 χλμ. (μέσω Ζωοπηγής) βόρεια της πόλης 
της Λεμεσού ενώ μέσω Τριμίκλινης είναι 49χλμ. περίπου. Είναι κτισμένη σε 
υψόμετρο 820μ. Το ανάγλυφο στην περιοχή της είναι τραχύ και βουνίσιο με στενές 
βαθιές κοιλάδες και απότομες πλαγιές.

Δέχεται μια μέση ετήσια βροχόπτωση 750 χιλιοστόμετρα και στην περιοχή της 
καλλιεργούνται αμπέλια, διάφορα φρουτόδεντρα, λαχανικά, λίγες ελιές και 
αμυγδαλιές και ελάχιστα νομευτικά φυτά.

Σύμφωνα προς παλαιά τοπική παράδοση που αναφέρει ο Νέαρχος Κληρίδης, η 
Ποταμίτισσα ιδρύθηκε από κατοίκους μεγάλου χωριού που βρισκόταν στην περιοχή 
και που καταστράφηκε κατά τη διάρκεια επιδρομής Καραμάνων (= Τούρκων από τη 
Μικρά Ασία). Το μεγάλο εκείνο χωριό ονομαζόταν Ρόγκια. Μετά την επιδρομή και 
καταστροφή του χωριού όσοι κατόρθωσαν να διαφύγουν από τα Ρόγκια έκτισαν πιο 
πέρα, στην αριστερή όχθη του ποταμού Αμπελικού, την Ποταμίτισσα. Η ονομασία 
Ποταμίτισσα αποτελεί κι επίθετο της Παναγίας που τιμάται ιδιαίτερα στην περιοχή.10

ΓΤελένδρι

Το Πελένδρι, είναι χωριό της επαρχίας Λεμεσού, στη γεωγραφική περιφέρεια της 
Πιτσιλιάς, σε απόσταση 42 χλμ. (μέσω Ζωοπηγής) ΒΔ της πόλης της Λεμεσού. Η 
απόσταση του χωριού μέσω Τριμίκλινης είναι 45 χλμ. Είναι το πέμπτο μεγαλύτερο σε 
διοικητική έκταση χωριό της επαρχίας Λεμεσού (3.241 εκτάρια). Έχει υψόμετρο 
880μ.

Στην περιοχή του καλλιεργούνται διάφορα είδη φρουτόδεντρων, αμπέλια 
οινοποιήσιμων ποικιλιών, ελιές, αμυγδαλιές, καρυδιές και λαχανικά. Ένα μεγάλο 
μέρος της έκτασης του χωριού είναι ακαλλιέργητο και καταλαμβάνεται από ποικίλη 
φυσική βλάστηση, κυρίως πεύκα, λατζιές, αντρουκλιές, τρεμιθιές, ξισταρκές, 
στερατζιές, περνιές, αγριελιές, σκλήδρους, πλάτανους, μερσινιές και σπαλαθκιές. 
Μέρος των κρατικών δασών του Τροόδους και της Μονής καθώς και ολόκληρο το 
μικρό κρατικό δάσος Κακόγυρος εμπίπτουν στα διοικητικά όρια του χωριού.

Για πολλά χρόνια, ιδίως κατά την περίοδο της αγγλικής κατοχής, μεγάλος αριθμός 
κατοίκων του ΙΙελεβόριού εργαζόταν στο κοντινό μεταλλείο του Αμιάντου. Η 
απασχόληση που πρόσφερε ο Αμίαντος ήταν ένας από τους κύριους λόγους 
ανάπτυξης του χωριού (πληθυσμιακής και άλλης), ιδίως κατά το πρώτο μισό του 
20ού αιώνα.

Η κοινότητα ήταν γνωστός οικισμός που υπήρχε κατά τα Μεσαιωνικά χρόνια. Ο ντε 
Μας Λατρί το μνημονεύει ως Pelendres ή και Pelondres και δίνει την πληροφορία ότι 
αυτό ήταν, περί το 1353, φέουδο του Jean De Lusignan (Ιωάννη ντε Λουζινιάν), 
πρίγκιπα της Αντιόχειας και μέλους της βασιλικής οικογένειας της Κύπρου. Πήρε την

10 Κληρίδης Νέαρχος, «Χωριά και Πολιτείες τής Κύπρου», 1961, σ. 213-214
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ονομασία του από το επώνυμο μεσαιωνικής οικογένειας που το κατείχε κάποτε ως 
φέουδο (πριν από το 1353).

Κάτω Μύλος

Ο Κάτω Μύλος, υπήρξε Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που δεν υφίσταται 
σήμερα. Τον αναφέρει ο ντε Μας Λατρί, που δίνει και την πληροφορία ότι βρισκόταν 
στην περιοχή της Λεύκας. Ο ίδιος συγγραφέας περιλαμβάνει τον Κάτω Μύλο μεταξύ 
των χωριών της Κύπρου που αποτελούσαν ιδιοκτησία των Φράγκων βασιλιάδων του 
νησιού κατά την περίοδο της φραγκοκρατίας.

Ο οικισμός βρισκόταν, πιθανώς, σε όχθη του ποταμού Σέτραχου της Μαραθάσας και 
ίσως σχετίζεται με τοπωνύμιο Κάτω Μύλος που, σύμφωνα προς τοπική παράδοση, 
ήταν παλαιότερα χωριό του οποίου οι κάτοικοι το είχαν εγκαταλείψει και μετακινηθεί 
στο χωριό Οίκος.

Αλλά εφόσον ο Μας Λατρί τοποθετεί τον οικισμό κοντά στη Λεύκα, θεωρούμε 
πιθανότερο ότι αυτός σχετίζεται με το χωριό που είναι σημειωμένο ως Meloni στον 
χάρτη του Abraham Ortelius (1573) και βρισκόταν ανατολικά της Λεύκας και δυτικά 
της Πέτρας, σε τοποθεσία μεταξύ του Καλού Χωριού και του Αγίου Νικολάου, επί 
του ποταμού Καρκώτη.

Υπάρχει κάποια πιθανότητα το χωριό Κάτω Μύλος της μεσαιωνικής Κύπρου να 
σχετίζεται με το χωριό Κατωμηλιά το οποίο αναφέρει ο Λεόντιος Μαχαιράς ως 
πατρίδα του επαναστάτη Ρήγα Αλέξη. Η αναφερόμενη Κατωμηλιά συσχετίστηκε με 
διάφορα χωριά που φέρουν ως συνθετικό του ονόματος τους τη μηλιά. Ίσως όμως να 
πρόκειται για τον Κάτω Μύλο, οπότε πιθανώς να έχουμε ορθογραφικό λάθος από τον 
αντιγραφέα του Λεοντίου Μαχαιρά. Εφόσον, μάλιστα, ο Κάτω Μύλος ήταν βασιλικό 
κτήμα, κατά ακολουθία και οι κάτοικοι του ήσαν δούλοι του ίδιου του βασιλιά της 
Κύπρου, οπότε εξηγείται ευκολότερα και το γεγονός ότι ο Ρήγας Αλέξης ήταν 
πάροικος στην υπηρεσία του βασιλιά Ιανού. Ίσως ακόμη να μη είναι άσχετο και το 
γεγονός ότι ένα από τα κύρια επαναστατικά κέντρα του ρήγα Αλέξη κατά τη διάρκεια 
της μεγάλης εξέγερσης του 1426 - 27 ήταν η Λεύκα, κοντά στον αναφερόμενο Κάτω 
Μύλο.

Άγιος Ιωάννης

Ο Άγιος Ιωάννης είναι χωριό της επαρχίας Λεμεσού, στη γεωγραφική περιφέρεια 
Πιτσιλιάς, με υψόμετρο 880 μ.. Βρίσκεται 2χλμ. στα νότια του Αγρού και 6χλμ. στα 
ανατολικά του Πελενδριού. Συχνά το χωριό ονομάζεται Άγιος Ιωάννης της Πιτσιλιάς 
(από τη γεωγραφική περιφέρεια στην οποία βρίσκεται), ή Άγιος Ιωάννης του Αγρού 
(από το γειτονικό κεφαλοχώρι, στα βόρεια).

Το χωριό είναι τοποθετημένο πάνω στα σκληρά πυριγενή πετρώματα του γάββρου 
και του διαβάτη και χαρακτηρίζεται από ένα άγονο τραχύ βουνίσιο ανάγλυφο, που 
συντηρεί αρκετή φυσική θαμνώδη βλάστηση. Στις επικλινείς πλαγιές 
κατασκευάστηκαν αναβαθμίδες, που μερικές είναι πολύ παλιές, για την καλλιέργεια 
του αμπελιού. Κατά μήκος, όμως, της στενής κοιλάδας του Λιμνάτη, πού είναι 
παραπόταμος του Κούρη, καλλιεργούνται οπωροφόρα, κτηνοτροφικά φυτά, πατάτες, 
λίγα εσπεριδοειδή και μια τεράστια ποικιλία λαχανικών. Καλλιεργούνται ακόμα στο 
χωριό αμυγδαλιές, ελιές και όσπρια.
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Η ονομασία της κοινότητας προέρχεται από το όνομα του Αγίου Ιωάννη του 
Ααμπαδιστή που ως το 1725 ήταν ο πολιούχος άγιος. Αργότερα πολιούχος άγιος ήταν 
ο αρχάγγελος Μιχαήλ. Το εικονοστάσι της εκκλησιάς του Αρχάγγελου Μιχαήλ, έργο 
του 1757, είναι σχετικά καλοδιατηρημένο.

Άγιος Θεόδωρος

Ο Αγιος Θεόδωρος είναι χωριό της επαρχίας Αεμεσού, στο νότιο τμήμα της 
Πιτσιλιάς, με υψόμετρο 1.01 Ομ. Πρόκειται για ένα από τα ψηλότερα χωριά της 
Κύπρου. Είναι γνωστό ως Άγιος Θεόδωρος Λεμεσού (από το όνομα της επαρχίας 
στην οποία βρίσκεται), αλλά και ως Άγιος Θεόδωρος Αγρού (από το όνομα του 
γειτονικού κεφαλοχωρίου). Απέχει 3χλμ. από τον Αγρό και 6χλμ. από το Παλαιχώρι.

Τοποθετημένος πάνω στα πετρώματα του διάβαση και του γάββρου, λίγα μόνο 
χιλιόμετρα στα νοτιοδυτικά της κορφής Παπούτσα, περιβάλλεται από αρκετή άγρια 
θαμνώδη βλάστηση. Στο ορεινό του διαμελισμένο τοπίο καλλιεργούνται τα αμπέλια, 
οπωροφόρα, αμυγδαλιές και καρυδιές, λίγες ελιές, κτηνοτροφικά φυτά, πατάτες και 
λαχανικά. Η βροχόπτωση στην περιοχή σχεδόν πλησιάζει τα 800 χιλιοστόμετρα. Η 
σχετικά ψηλή βροχόπτωση και οι αρδεύσεις κατά μήκος των στενών κοιλάδων, 
επιτρέπουν τη μεγάλη ποικιλία των πιο πάνω καλλιεργειών. Το τραχύ και άγονο 
τοπίο, ιδιαίτερα οι μεγάλες κλίσεις, δεν επιτρέπουν μεγάλες αποδόσεις στ' αμπέλια.

Όπως και σ’ άλλα γειτονικά χωριά, έτσι και στον Άγιο Θεόδωρο επικρατεί 
πολυτεμαχισμός της γης, με αποτέλεσμα η ιδιοκτησία να αποτελείται από πολλά 
μικρά και αντιοικονομικά τεμάχια. Η σχετική απομόνωση, το τραχύ και άγονο τοπίο 
και η περιορισμένη απασχόληση σε γειτονικά χωριά, συνέβαλαν στη σοβαρή έξοδο 
του πληθυσμού του χωριού.

3.1.2 Γεωμορφολογικά Χαρακτηριστικά

Στην ενότητα αυτή παραθέτουμε στοιχεία τα οποία σχετίζονται με τα 
γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, ξεκινώντας από το υψόμετρο, όπου 
στον πίνακα 3..1.2.1 χωρίσαμε σε δυο κατηγορίες τις κοινότητες (άνω των ΙΟΟΟμ. και 
άνω των 800μ.), έτσι ώστε να δώσουμε μια πρώτη εικόνα για τη μορφολογία της 
περιοχής.

Από τις 19 κοινότητες που ανήκουν στην Επαρχία Λευκωσίας βλέπουμε ότι οι 11 
έχουν υψόμετρο πάνω από 1000 μ., ενώ οι υπόλοιπες 8 πάνω από 800 μ. Ενώ για τις 
κοινότητες που ανήκουν στην Επαρχία Λεμεσού βλέπουμε αντίστοιχα ότι οι 6 
ανήκουν στην κατηγορία πάνω από 1000 μ. και οι υπόλοιπες 4 στην κατηγορία πάνω 
από 800 μ. Συνολικά για την περιοχή Πιτσιλιάς από τις 29 κοινότητες που ανήκουνε 
σε αυτήν, οι 17 (58,2%) έχουν υψόμετρο πάνω από 1000 μέτρα και οι 12 (41,8%) 
έχουν υψόμετρο πάνω από 800 μέτρα.
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Πίνακας 3.1.2.1: Κατανομή των κοινοτήτων σύμφωνα με το υψόμετρο
Α/α Κοινότητες άνω των 1000 μ. Α/α Κοινότητες άνω των 800 μ.

1 Αγία Ειρήνη 1 Καννάβια
2 Σαράντι 2 Παλαιχώρι Ορεινής
3 Λαγουδέρα 3 Απλίκι
4 Πολύστυπος 4 Γούρρι
5 Λειβαδιά 5 Φικάρδου
6 Αληθινού 6 Λαζανιά
7 Πλατανιστάσα 7 Καμπί
8 Άλωνα 8 Ποταμίτισσα
9 Φτερικούδι 9 Πελένδρι
10 Ασκάς 10 Κάτω Μύλος
11 Φαρμακάς 11 Άγιος Ιωάννης
12 Χανδριά 12 Παλαιχώρι Μόρφου
13 Κυπερούντα
14 Δύμες
15 Αγρίδια
16 Αγρός
17 Άγιος Θεόδωρος

Σχήμα: 3.1.2.1: Αποτύπωση ανάγλυφου χωρο-εδαφικής ενότητας κατά κοινότητα

Η χωρο-εδαφική ενότητα έχει συνολική έκταση 314078 km , στο σύνολο των 29 
κοινοτήτων που την απαρτίζουν, με τις τρεις μεγαλύτερες σε έκταση κοινότητες να 
είναι κατά σειρά: Λαζανιά (41282 km2 ), Πελένδρι (32101 km2 ), Πλατανιστάσα 
(20628 km2), και αντίστοιχα οι τρεις μικρότερες σε έκταση: Πολύστυπος (2495 km2), 
Χανδριά (2576 km2), Κάτω Μύλος (2741 km2).
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Πίνακας 3.1.2.3: Εκτάσεις κοινοτήτων Πιτσιλιάς
Κοινότητα Έκταση

(km2)
Κοινότητα Έκταση

(km2)
Καννάβια 17016 Φικάρδου 6633

Αγία Ειρήνη 4989 Λαζανιά 41282

Σαράντι 9551 Καμπί 5355

Λαγουδέρα 7929 Φαρμακάς 16085

Πολύστυπος 2495 Χανδριά 2576

Λειβαδιά 3444 Κυπερούντα 8766

Αληθινού 3101 Δύμες 6072

Πλατανιστάσα 20628 Αγρίδια 4232

Άλωνα 7793 Αγρός 10255

Φτερικούδι 13750 Ποταμίτισσα 4701

Ασκάς 8196 Πελένδρι 32101

Παλαιχώρι Ορεινής 18954 Κάτω Μύλος 2741

Παλαιχώρι Μόρφου 16653 Αγιος Ιωάννης 7682

Απλίκι 3758 Αγιος Θεόδωρος 10442

Γούρρι 16898

ΠηγήιΚωδικοποιημένοι Κατάλογοι Κοινοτήτων, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Όσον αφορά το κλίμα της περιοχής, τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι τα δροσερά 
ξηρά καλοκαίρια και οι ήπιοι γλυκοί χειμώνες. Οι άνεμοι που επικρατούν είναι 
ελαφροί ως μέτριοι νότιοι. Η μέση μεγαλύτερη θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου για 
τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες είναι πολύ ευεργετική. Για τον Ιούνιο έχουμε 
περίπου 27, τον Ιούλιο 30 και τον Αύγουστο 29 βαθμούς Κελσίου. Ο χειμώνας είναι 
μαλακός χωρίς βόρειους ψυχρούς ανέμους.

Η υγρασία που επικρατεί στην περιοχή διατηρείται σε υγιεινά επίπεδα όπως φαίνεται 
από τις μετεωρολογικές μετρήσεις και τις μακροχρόνιες παρατηρήσεις. Η σχετική 
υγρασία κυμαίνεται ετήσια μεταξύ 49% - 50% (η άριστη σχετική υγρασία για την 
υγεία μας κυμαίνεται μεταξύ 40 % - 60 %).

Η βροχόπτωση στη χώρο-εδαφική ενότητα, κυμαίνεται γύρω στα 727 χιλιοστόμετρα 
ετησίως. Οι πιο βροχεροί μήνες είναι ο Ιανουάριος με 146 χιλιοστόμετρα, ο 
Δεκέμβρης με 114 και ο Φεβρουάριος με 117 χιλιοστόμετρα.

3.2 Φυσικό Περιβάλλον

Η χώρο-εδαφική ενότητα Πιτσιλιάς ανήκει σε μια περιοχή η οποία διαθέτει αξιόλογο 
φυσικό περιβάλλον, πλούσιο σε τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους καθώς και 
σημαντικούς οικοτόπους. Σημαντικό μέρος της έκτασης της ανήκει στο Εθνικό 
Δασικό Πάρκο Τροόδους. στο δάσος Αδελφοί, στο δάσος Μαχαιρά και στο δάσος της 
Λεμεσού.

3.2.1 Μορφολογία Εδάφους

Τα βουνά της Πιτσιλιάς όπως και ολόκληρης της οροσειράς του Τροόδους 
αποτελούνται από το Οφιολιθικό Σύμπλεγμα του Τροόδους. Αυτό το σύμπλεγμα έχει
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παγκόσμιο ενδιαφέρον και για αυτό έρχονται επιστήμονες από όλο το κόσμο για να 
το μελετήσουν.

Εκτός από τον αμίαντο και το χρώμιο, που υπάρχουν στη κορυφή του Τροόδους, η 
βάση του (στο Πίλλοου Λάβα) αποτελείται από κοιτάσματα χαλκοπυρίτη και 
σιδηροπυρίτη (Σκουριώτισσα, Μισερό, Απλίκι, Μαθιάτης κ.α.). Στην περιοχή της 
Πιτσιλιάς υπήρχαν παρόμοια μεταλλεία μεταξύ των κοινοτήτων Αγρού και Αγίου 
Ιωάννη (Μελίσσι - Άγιος Γεώργιος), στα Λεξίδια - Λαμπάδα, όπου υπάρχουν 
σπηλιές και γαλαρίες και μεταξύ των κοινοτήτων Ποταμίτισσας και Πελενδριού ήταν 
το χωριό των Ρογκιών, που εξαφανίστηκε στα τέλη του 15™ αιώνα και οι κάτοικοι 
μετοίκισαν στην Ποταμίτισσα, τον Κάτω Μύλο, και στον Αγρό. Εκεί ήταν το 
μεγαλύτερο και πλουσιότερο χωριό της περιοχής γιατί είχε μεταλλεία (Κυριαζής 
Ν.,2005).

Λόγο} της εντατικής εκμετάλλευσης τους, σήμερα βλέπουμε μόνο τις σκουριές και τις 
στοές. Τέτοιες υπάρχουν βόρεια του Αγίου Ιωάννη μέχρι το Μελίσσι του Αγρού και 
στα Λαξίθκια μεταξύ Απεήτειου Γυμνασίου και ξενοδοχείου Ρόδον, όπου υπήρχαν 
μέχρι τις αρχές του 20™ αιώνα σπηλιές και οπές από την κατεργασία του 
χαλκοπυρίτη. Οι σωροί των σκουριών είναι ολοφάνερες.(Χατζηπετρής I, 2005).

Όσον αφορά την ποιότητα του εδάφους για καλλιέργειες, σύμφωνα με το Σχέδιο 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Κύπρου, το ποσοστό της οργανικής ουσίας στα ορεινά και 
ημιορεινά εδάφη της Κύπρου κυμαίνεται από 1,0 - 1,5 %, ποσοστό που καθιστά το 
έδαφος χαμηλό σε γονιμότητα.

3.2.2 Χλωρίδα

Η χώρο-εδαφική ενότητα της Πιτσιλιάς, βρίσκεται μεταξύ 4 δασικών περιοχών. Στα 
Δυτικά υπάρχει το δάσος του Τροόδους, στα Βόρεια το δάσος Αδελφοί, στα 
Ανατολικά το δάσος του Μαχαιρά και στα Νότια το δάσος της Λεμεσού. Η χλωρίδα 
της περιοχής μπορεί να χαρακτηριστεί ως πλούσια. Συγκεκριμένα κατά καιρούς η 
Κύπρος χωρίστηκε σε διάφορες βοτανικές υποδιαιρέσεις. Η περιοχή της Πιτσιλιάς 
τοποθετείται στην ευρύτερη περιοχή του Τροόδους, κατά τον Meikle R. D.( Meikle 
R. D.,1997).

Κάποιοι όμως έχουν διαφορετική άποψη από την συγκεκριμένη κατάταξη. Πιστεύουν 
ότι η περιοχή της Πιτσιλιάς αποτελεί μια ιδιαίτερη περιοχή με χαρακτηριστικά που 
την διαφοροποιούν από την ευρύτερη περιοχή του Τροόδους. Βασική διαφορά όπως 
υποστηρίζεται στην συγκεκριμένη άποψη είναι η έλλειψη δασών από κωνοφόρα και η 
διαμόρφωση μιας ιδιόμορφης βοτανολογικής περιοχής με βάση τη λατζιά, την 
τρεμιθιά, τη ξυσταρκά και άλλους ψηλούς και χαμηλούς θάμνους. Μόνο στις 
παρυφές γύρω υπάρχουν δάση (Τροόδους, Αδελφοί, Μαχαιρά και Λεμεσού). Στην 
περιοχή δεν υπάρχει κανένας δασονομικός σταθμός (υπάγεται στον δασικό σταθμό 
των Πλατανιών).

Η Πιτσιλιά μπορεί να χαρακτηριστεί ως προς την χλωρίδα της ως μια περιοχή φτωχή 
από κωνοφόρα, είναι προνομιούχα όμως σε ποικιλία άλλων φυτών. Είναι πλούσια σε 
όλα τα άλλα είδη βλάστησης όπως θάμνους (ψηλούς και χαμηλούς), φρύγανα και 
ποώδη φυτά, εκτός από τα καλλιεργούμενα. Παρακάτω αναφέρουμε τα διάφορα είδη 
βλάστησης που συναντάμε στην περιοχή αναλυτικά: (Χατζηπετρής I, 2005)
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α) Αείφυλλοι σκληρόφυλοι η/ηλοί θάιινοι (High Maguis)
Είναι θαμνώδης βλάστηση που αναπτύσσεται όπου τα δάση έχουν καταστραφεί στα 
πυριγενή εδάφη ή φαιοχώματα. Είναι μια πολύ χαρακτηριστική μεσογειακή 
βλάστηση. Αποτελείται από ψηλούς θάμνους και αραιά υπάρχουν και δέντρα. 
Μερικά παραδείγματα τέτοιας βλάστησης είναι η λατζιά (είδος ενδημικού δρυ), η 
αντρουκλιά, ο αόρατος (της Παπούτσας), η αγριοτρεμιθιά, το ρούδι, η 
αγριοτριανταφυλλιά, ο σφένδαμνος και άλλα. Πολλά από αυτά γίνονται και δέντρα. 
Αραιά υπάρχουν λίγα δέντρα όπως πεύκα, δρύες, περνιές, μοσφιλιές κ.α.

β) Θαιινώδης γαιιτιλή βλάστηση (Low Maguis ή Cistus Maguis)
Είναι θαμνώδης βλάστηση χαμηλότερη της προηγούμενης και για αυτό λέγεται και 
cistus= Ξυσταρκά (με όλα τα είδη της). Αναπτύσσεται εκεί όπου οι πυρκαγιές ή η 
εντατική βόσκηση υποβαθμίζουν την περιοχή, κυρίως σε πετρώδη εδάφη ή 
καυκάλλες. Εκτός από τα διάφορα είδη της ξυσταρκάς, εδώ συναντούμε την ψίλαινα, 
την ασπατζιά, την αγριολασμαρή, το ρούδι αλλά και πολλά φυτά της προηγούμενης 
και της επόμενης ομάδας, γιατί τα όρια της κάθε φυτοκοινωνίας δεν είναι σαφή.

γ) Φρύγανα - Γκαρίκα (Oarigue)
Αναπτύσσεται σε εκφυλισμένα και υποβαθμισμένα πυριγενή εδάφη καθώς και σε 
ασβεστολιθικά. Οι θάμνοι, που τη χαρακτηρίζουν είναι στρογγυλοί, χαμηλοί (για 
οικονομία νερού), επίσης φέρουν αγκάθια και συνήθως είναι αρωματικά φυτά. Τέτοια 
φυτά είναι το θρούμπι, το θυμάρι, το μαζί, ο σχίνος, ο βάτος κ.α.

δ) Ποώδης - Βολβώδης βλάστηση
Μεταξύ των θάμνων αλλά και φυτών, αναπτύσσονται φυτά ύψους 30 εκατοστών 
περίπου, με μαλακό βλαστό, που ξηραίνονται μετά την καρποφορία. Υπάρχουν 
εκατοντάδες φυτά με διακοσμητική και κτηνοτροφική αξία. Τα πιο πολλά έχουν 
Θαυμάσια λουλούδια που για μήνες δίνουν χρώμα και άρωμα στη γύρω περιοχή. Σε 
αυτή τη κατηγορία ανήκουν και τα φυτά που έχουν υπόγειο βλαστό, οι βολβοί. 
Παραδείγματα είναι τα αγριοτριφύλλια, τα αβρόσκυλα, το μαυράχερο (αγριόβικός), 
οι παπαρούνες, τα γαϊδουράγκαθα, τα αγριοραδίκια, οι λαψάνες, οι μολόχες, η 
παιονία της Παπούτσας κ.α.

ε) Ειδική βλάστηση στους γείιιαρρους και σε υγρά ιιέρη (παραποτάιιια - υγρόφιλη) 
Μια ενδιαφέρουσα βλάστηση της Πιτσιλιάς που αναπτύσσεται στις κοίτες των 
χειμάρρων και σε υγρούς και σκιερούς τόπους. Συναντάμε πυκνή βλάστηση όλων 
των κατηγοριών όπως πλατάνια, καβάκια, λεύκες, σκληρούς, σφένδαμνους, ιτιές, 
αροδάφνες, ποταμογείτονες, βάους, αγριολαχανιές κ.α.

στ) Άγρια δέντρα σε άνυδρες περιογές (αραιά)
Κατά τόπους σκόρπια ή σε συστάδες που χρόνο με το χρόνο πυκνώνουν , βλέπουμε 
πεύκα, δρύες, κυπαρίσσια, αόρατους, σφένδαμους, περνιές, πολεμιδιές, μοσφιλιές και 
λατζιές με τρεμιθιές που γίνονται δενδρώδεις.

Στην περιοχή της Πιτσιλιάς υπάρχουν πάρα πολλά μονοπάτια τα οποία προσφέρονται 
για πεζοπορία για τους επισκέπτες και όχι μόνο της περιοχής. Τα μονοπάτια αυτά 
είναι αναγνωρισμένα από το Τμήμα Δασών και παρουσιάζονται πιο κάτω, με στοιχεία 
για την τοποθεσία αφετηρίας, το μήκος του μονοπατιού, τον χρόνο που χρειάζεται για 
να το διασχίσεις και κάποια ιδιαίτερα σημεία ενδιαφέροντος:

1. Μονοπάτι Αγία Ειρήνη - Avueom (γραιιΐίΐκό)
Αφετηρία: Αγία Ειρήνη 
Μήκος: 5 χλμ.
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Χρόνος: 2,5 ώρες
Σηΐίεία ενδιαφέροντος: Το μονοπάτι περνά από δασική περιοχή (δάσος τραχείας 
πεύκης) με εξαιρετική θέα προς τον Κόλπο της Μόρφου. Προσφέρει την ευκαιρία για 
επίσκεψη σε διάφορα κρησφύγετα που χρησιμοποιούσαν οι αντάρτες του 
απελευθερωτικού αγώνα 1955-59.

2. Μονοπάτι Μούττη της Χώρας - Σελλάδι του Καραμανλή (γραμμικό)
Αφετηρία:
(α) Η τοποθεσία «Μούττη της Χώρας», Ιχλμ. μετά το χωριό Σπήλιά προς Αγία 
Ειρήνη / Καννάβια.
(β) Η τοποθεσία «Σελλάδι του Καραμανλή», 1,5χλμ. από Σαράντι /Λαγουδερά προς 
Σπήλιά ή 6χλμ. από Σπήλιά σε χωματόδρομο.
Μήκος: 3,8χλμ.
Χρόνος: 1,5 ώρα
Σηιιεία ενδιαφέροντος: Καλή θέα προς τον Κόλπο Μόρφου κοα συνδέεται με το 
δίκτυο μονοπατιών της περιοχής, περνά μέσα από δάσος τραχείας πεύκης και λατζιάς 
το γνωστό ως «Μαύρα Δάση» που είναι από τα πιο παρθένα, χωρίς ανθρώπινη 
επέμβαση δάση. Στο μέσο της διαδρομής υπάρχει άλλο μικρού μήκους μονοπάτι με 
πρόσβαση προς μια γιγαντιαία περνιά Quercus coccifera ssp. calliprinos.

3. Μονοπάτι Δόξα Σοι Ο Θεός - Μούττη της Χώρας (γραμμικό)
Αφετηρία:
(α) Η τοποθεσία «Δόξα σοι ο Θεός», σε απόσταση 2χλμ. από την Κυπερούντα 
(Σανατόριο) και 5χλμ. από τα Σπήλιά, στον δρόμο Κυπερούντας - Σπηλιών, 
(β) Η τοποθεσία «Μούττη της Χώρας», Ιχλμ. από Σπήλιά προς Αγία Ειρήνη/ 
Καννάβια και προς Κυπερούντα.
Μήκος: 1,8χλμ.
Χρόνος: 0,5 ώρα
Σηιιεία ενδιαφέροντος: Δασικό μονοπάτι. Συνδέεται με το δίκτυο μονοπατιών της 
περιοχής και συγκεκριμένα: Δόξα σοι ο Θεός - Μαδαρή και Μούττη της Χώρας - 
Σελλάδι του Καραμανλή. Στην αφετηρία (α) υπάρχει βρύση με πόσιμο νερό.

4. Μονοπάτι Δό£α σοι ο Θεός - πυροφυλάκιο Μαδαρής (γραιιιιικό)
Αφετηρία:
(α) Η τοποθεσία «Δόξα σοι ο Θεός» σε απόσταση 2χλμ. από την Κυπερούντα και 
5χλμ. από τα Σπήλιά, στον δρόμο Κυπερούντας - Σπηλιών ή
(β) Το πυροφυλάκιο Μαδαρής. Πρόσβαση με όχημα υπάρχει από το δρόμο Χανδριών 
- Πολυστύπου με κατεύθυνση την κορυφή Αδελφοί που απέχει 3χλμ.. Ο δρόμος είναι 
ασφαλτοστρωμένος μέχρι απόστασης 800μ. από την αφετηρία 
Μήκος: 3,8χλμ.
Χρόνος: 2 ώρες
Σημεία ενδιαφέροντος: Πανοραμική θέα προς όλες τις κατευθύνσεις από υψόμετρο 
1400 - 1600μ., κατά μήκος της κορυφογραμμής Μαδαρής. Καταλήγει κοντά στην 
κορυφή Αδελφοί (1613μ.). Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να ανεβεί στο 
πυροφυλάκιο της Μαδαρής που δεσπόζει της περιοχής. Συνδέεται με άλλα μονοπάτια 
της περιοχής όπως : Μαδαρή - Σελλάδι του Καραμανλή και Δόξα σοι ο Θεός - 
Μούττη της Χώρας. Στην αφετηρία (α) υπάρχει βρύση με πόσιμο νερό. 5 * *

5. Μονοπάτι Τεισιά της Μαδαρής (κυκλικό)
Αφετηρία: Πλησίον του πυροφυλακίου Μαδαρής κοντά στο σημείο όπου καταλήγει
το μονοπάτι Δόξα σοι ο Θεός - Μαδαρή. Πρόσβαση στην αφετηρία με όχημα υπάρχει 
από τον δρόμο Χανδριών - Πολύστυπου με κατεύθυνση την κορυφή Αδελφοί που
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απέχει 3χλμ.. Ο δρόμος είναι ασφαλτοστρωμένος μέχρι του σημείου όπου το 
μονοπάτι ακολουθεί τον χοιματόδρομο για 800μ. μέχρι την αφετηρία.
Μήκος: 3χλμ.
Χρόνος: 1,5 ώρα
Σηιιεία ενδιαφέροντος: Πανύψηλοι και εντυπωσιακοί γκρεμοί κατά μήκος του 
μονοπατιού. Διέρχεται διάμέσου περιοχής με ενδιαφέρουσα γεωλογία. Εξαιρετική 
θέα προς την πεδιάδα Μεσαορίας και Κόλπο Μόρφου. Συνδέεται με τα μονοπάτια 
Μαδαρή- Δόξα σοι ο Θεός και Μαδαρή- Σελλάδι του Καραμανλή.

6. Μονοπάτι Μαδαρή - Σελλάδι του Καραιιανλή (γραιαιικό)
Αφετηρία: Σημείο κοντά στο πυροφυλάκιο Μαδαρής. Πρόσβαση στην αφετηρία με 
όχημα από τον δρόμο Χανδριών - Πολύστυπου. Τα τελευταία 800μ. του δρόμου 
πρόσβασης είναι χωματόδρομος, ανώμαλος στενός και απόκρημνος. Τερματίζει στην 
τοποθεσία Σελλάδι του Καραμανλή, όπου υπάρχει πρόσβαση προς το χωριό Σαράντι 
(1,5χλμ.) και προς το χωριό Σπήλιά (6χλμ. χωματόδρομος).
Μήκος: 3,5χλμ.
Χρόνος: 1,5 ώρα
Σημεία ενδιαφέροντος: Εξαιρετική θέα προς τον Κόλπο Μόρφου, την πεδιάδα 
Μεσαορίας και την οροσειρά Τροόδους γενικά. Η διαδρομή ακολουθεί πορεία δια 
μέσου του δάσους με συστάδα κέδρων, που βρίσκεται στο μέσο περίπου της 
διαδρομής. Συνδέεται με το δίκτυο των μονοπατιών της περιοχής και συγκεκριμένα 
τα μονοπάτια Μαδαρή-Δόξα σοι ο Θεός, Τεισιά της Μαδαρής, Μούττη της Χώρας - 
Σελλάδι του Καραμανλή και Σελλάδι του Καραμανλή - Καννάβια. ενώ μέσω 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου 2χλμ., συνδέεται με το μονοπάτι Λαγουδερά - Αγρός.

7. Μονοπάτι Σελλάδι του Καραμανλή - Καννάβια (γραιιμικό)
Αφετηρία: Το Σελλάδι του Καραμανλή στο δρόμο από Σαράντι προς Σπήλιά. Το 
τμήμα του δρόμου από το Σαράντι είναι ασφαλτοστρωμένο, ενώ από τα Σπήλιά είναι 
χωματόδρομος. Τερματίζει στο χωριό Καννάβια.
Μήκος: 3χλμ.
Χρόνος: 1,5 ώρα
Σηιιεία ενδιαφέροντος: Μονοπάτι με τμήματα σε δάσος και θέα προς την κοιλάδα, 
Κανναβιών - Αγ. Ειρήνης. Συνδέεται με το δίκτυο των μονοπατιών της περιοχής και 
συγκεκριμένα με τα μονοπάτια Μαδαρή - Σελλάδι του Καραμανλή και Μούττη της 
Χώρας - Σελλάδι του Καραμανλή. 8 * *

8. Μονοπάτι Παναγία του Αρακα- Σταυρός του Αγιασιιάτη (γραμμικό)
Αφετηρία:
(α) Παναγία του Άρακα, Λαγουδέρα
(β) Σταυρός του Αγιασμάτη (8 χλμ. από την Πλατανιστάσα)
Μήκος: 7χλμ.
Χρόνος: 3 ώρες
Σηιιεία ενδιαφέροντος: Εκκλησίες Παναγία του Άρακα (1192 μ.Χ.) και Σταυρός του 
Αγιασμάτη (1494 μ.Χ.) που διαθέτουν εξαιρετικές τοιχογραφίες και περιλαμβάνονται 
στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Το 
μονοπάτι περνά μέσα από δάσος τραχείας πεύκης, αμπελώνες, αμυγδαλιές και παλιές 
πετρόκτιστες δόμες. Ανατολικά του μονοπατιού φαίνονται τα Κιόνια, βόρεια η 
πεδιάδα της Μόρφου και ο Πενταδάκτυλος, δυτικά ο Όλυμπος και νότια η Μαδαρή.
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3.2.3 Πανίδα

Η χώρο-εδαφική ενότητα Πιτσιλιάς αποτελεί μια περιοχή που αναμφισβήτητα είναι 
πλούσια σε βιοποικιλότητα. Τα ξεχωριστά είδη βλάστησης, η μορφολογία του 
εδάφους, αλλά και το σχετικά μεγάλο υψόμετρο της περιοχής είναι ευνοϊκά 
χαρακτηριστικά μιας περιοχής για μια πλούσια και σημαντική για τη Κύπρο πανίδα, η 
οποία συμπληρώνει το όλο οικοσύστημα της περιοχής. Τα πιο χαρακτηριστικά είδη 
πανίδας που συναντώνται στην περιοχή είναι. 1

Θηλαστικά
Λαγός (Lepus europaeus cyprius)
Αλεπού (Vulpes vulpes indutus)
Ποντικά (Rattus rattus)
Σκαντζόχοιρος (Hemiechinus auritus dorotheae)

Πουλιά
Αετογερακίνα (Buteo rufinus)
Σπιζαετός (Hieraaetus fasciatus)
Διπλοσάϊνο (Accipiter gentiles)
Κλόκκαρος (Corvus corax)
Πέρδικα (Alectoris chukar)
Φάσσα (Columba palumbus)

Turdusmerula
ΤζιήκλαίΤιπχΙιιε philomelos)
Μαυρόπουλος (Turdus merula)
Σκαλιφούρτα (Oenanthe cypriaca)
Τρυποράσιης (Sylvia melanothorax)
Καρακάξα (Pica pica)
Κόρονος (Corvus corone)
Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)

Ερπετά
Φίνα (Macrovipera lebetina)
Σάίττα (Malpolon monspessulanus)
Μαύρο φίδι (Coluber jugularis)
Κουρκουτάς (Laudakia stellio cypriaca)
Χαμολιός (Chamaeleo chamaeleon recticrista)

3.2.4 Υδάτινοι Πόροι

Η ορεινή μάζα του Τροόδους στην οποία βρίσκεται η υπό μελέτη χώρο-εδαφική 
ενότητα της Πιτσιλιάς, επηρεάζει άμεσα το κλίμα του νησιού αλλά και ιδιαίτερα τη 
βροχόπτωση. Ως αποτέλεσμα έχουμε 1100 χιλιοστά μέσο ύψος βροχής στην κορυφή 
του Ολύμπου ενώ στις πεδινές περιοχές του νησιού μόλις 300 χιλιοστά. Η μέση 
ετήσια βροχόπτωση για τον χώρο-εδαφική ενότητα της Πιτσιλιάς είναι περίπου 700 
χιλιοστά, η οποία αποτελεί σημαντικό υδάτινο πόρο για την περιοχή. 11

11 htty://www.pelendri.org
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Όσον αφορά γενικότερα τους υδάτινους πόρους στην περιοχή, παρατηρείται μια 
σταδιακή μείωση με το πέρασμα των χρόνων, γεγονός που οφείλεται εν μέρη από την 
ανομβρία που έπληξε το νησί το 2002, καθώς επίσης και με την υπεράντληση και τη 
συνεχή μείωση των στρατηγικών αποθεμάτων του νερού τα τελευταία χρόνια. Για 
την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου έγιναν πολλές γεωτρήσεις, για την κάλυψη 
των αναγκών της περιοχής, από τις οποίες γίνεται πλέον εντατική αξιοποίηση των 
υπόγειων υδάτινων πόρων. Έτσι σήμερα, υπάρχουν αρκετές δεκάδες γεωτρήσεις στην 
περιοχή, μάλιστα μερικών οι ιδιοκτήτες εμπορεύονται το νερό.

Από στοιχεία του Τμήματος Υδάτων φαίνεται ότι τα τελευταία 20 χρόνια έγινε 
τετραπλασιασμός της άντλησης του νερού της Πιτσιλιάς. Σαν συνέπεια έχουμε την 
εξαφάνιση των εκατό περίπου παραδοσιακών πηγών αλλά και την ελάττωση της 
απόδοσης των διατρήσεων. Αλλά και η ποιότητα έπεσε, διότι εισχωρούν στο νερό 
νιτρικά άλατα και φυτοφάρμακα, όταν δεν γίνεται ορθολογική χρήση τους από τους 
γεοοργούς. (Χατζηπετρής I., 2005).

3.2.5 Κίνδυνοι Φυσικών Καταστροφών

Ένας από τους κινδύνους του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί ο κίνδυνος προς την 
πανίδα της περιοχής, η οποία χρόνο με το χρόνο σημειώνει σταδιακή μείωση του 
αριθμού των ειδών της. Η μείωση αυτή, κυρίως οφείλεται στη καταστροφή των 
παραδοσιακών βιότοπων με το άνοιγμα των αγροτικών δρόμων, το λαθραίο κυνήγι, 
την αύξηση των κυνηγών, την ανομβρία και τέλος την χρήση μεγάλων ποσοτήτων 
φυτοφαρμάκων.

Η βασική πανίδα της χώρο-εδαφικής ενότητας είναι οι λαγοί και οι πέρδικες των 
οποίων ο αριθμός τους έχει μειωθεί κατά πολύ τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός αυτό 
είναι ανησυχητικό για τον λόγο του ότι η περιοχή αποτελεί το καταφύγιο αυτών των 
ειδών, και η μείωση τους είναι ανησυχητική. Χάθηκαν επίσης οι αλεπούδες, οι 
κουκουβάγιες, τα αγριοπερίστερα, οι αγριόπαπιες και τα κοράκια έμειναν ελάχιστα. 
Επίσης λιγόστεψαν οι φάσσες και τα τρυγόνια.

Ένας άλλος κίνδυνος που παρατηρείται στην περιοχή είναι το πρόβλημα των 
κατολισθήσεων, λόγω της ιδιαίτερης γεωλογικής σύνθεσης ορισμένων τμημάτων της, 
κίνδυνος που απειλεί τόσο το φυσικό περιβάλλον όσο και τον άνθρωπο με κινδύνους 
τραυματισμού ή και αποκλεισμού περιοχών.

Τέλος στην περιοχή μελέτης ο κίνδυνος διάβρωσης των εδαφών είναι αυξημένος 
λόγω της βροχόπτωσης, των μεγάλων κλίσεων του εδάφους, του περιορισμένου 
βάθους, του μικρού ποσοστού της οργανικής ουσίας, της περιορισμένης βλάστησης, 
των πυρκαγιών, της εγκατάλειψης των καλλιεργειών ως και της περιορισμένης 
εφαρμογής μέτρων προστασίας του εδάφους (ξερολιθιές, αναβαθμίδες κ.α.)

52



«Οργάνωση και Λειτουργία των Χώρο - εδαφικών Ενοτήτων στον Ύπαιθρο Χώρο:
Η περίπτωση της Πιτσιλιάς»

3.2.6 Ρύπανση12

Η ρύπανση που συναντάμε στην περιοχή κυρίως επικεντρώνεται στο έδαφος και στα 
υπόγεια ύδατα λόγω της χρήσης φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται στην γεωργία.

Η υπερβολική έμφαση που δίνεται σε κάποια τμήματα της περιοχής, όπου 
καλλιεργούνται οινοποιήσιμα αμπέλια, για υπερ-εντατικοποίηση της παραγωγής, έχει 
ως αποτέλεσμα τη σημαντική χρήση φυτοφαρμάκων και άλλων χημικών 
παρασκευασμάτων στη γεωργία που οδηγεί σε αυξημένη ανθεκτικότητα των 
διαφόρων εχθρών και ασθενειών με αποτέλεσμα να αυξάνεται η συχνότητα των 
επεμβάσεων, το κόστος παραγωγής, και η διατάραξη της βιώσιμης ισορροπίας του 
περιβάλλοντος. Το μεγαλύτερο ποσοστό των φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιείτε 
είναι τα ζιζανιοκτόνα τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως στα οινοποιήσιμα αμπέλια, 
με συνέπεια τη ρύπανση του εδάφους και των υδροφόρων

Όσον αφορά τέλος την ατμόσφαιρα δεν σημειώνονται κάποιες ιδιαίτερες εκπομπές 
αερίων που να δημιουργούν κάποια αξιοσημείωτη ατμοσφαιρική ρύπανση.

Τέλος στην περιοχή δεν αναφέρονται κάποιες ιδιαίτερες πηγές με μεγάλο βαθμό 
όχλησης, πέρα από την κίνηση των οχημάτων στο οδικό δίκτυο, που δεν αποτελεί μια 
ιδιαίτερα σημαντική όχληση για να χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα, λόγω κυρίως του 
μικρού κυκλοφοριακού φόρτου του οδικού δικτύου της περιοχής. Οπότε δεν αποτελεί 
πρόβλημα για τους κατοίκους της περιοχής. Στην περιοχή δεν υπάρχουν κάποιες 
εργοστασιακές εγκαταστάσεις οι οποίες αποτελούν κυρίως τις πιο σημαντικές πηγές 
όχλησης, πέρα από κάποιες βιοτεχνίες οι οποίες δεν διαθέτουν θορυβώδης 
εγκαταστάσεις παραγωγής.

3.2.7 Καθεστώς Προστασίας και Προστατευόμενες Περιοχές

Σημαντικό μέρος της έκτασης της Πιτσιλιάς ανήκει στο Εθνικό Δασικό Πάρκο 
Τροόδους, το οποίο είναι περιοχή προστασίας της χλωρίδας και της πανίδας. Το 
Εθνικό Δασικό Πάρκο του Τροόδους είναι μια εκτενής δασωμένη περιοχή με πεύκα, 
δρυς κυπαρίσσια και κέδρους. Η οριοθέτηση Εθνικών Πάρκων και προστατευόμενων 
περιοχών είναι ένα σημαντικό εργαλείο προστασίας της φυσικής κληρονομιάς και 
έχει ιδιαίτερη σημασία για τις περιοχές της υπαίθρου. Επίσης μέρος της περιοχής έχει 
προταθεί επίσης για ένταξη στο δίκτυο “Natura 2000”.

Στην περιοχή απαντώνται ζώνες προστασίας για τους ορεινούς όγκους Μαδαρής και 
Παπούτσας, διάφορες ζώνες προστασίας για περιοχές υψηλής καλλονής καθώς και 
ζώνες προστασίας για δάση που απαντώνται στην περιοχή. Συγκεκριμένα υπάρχει για 
την περιοχή ζώνη προστασίας για το φουντουκόδασος που βρίσκεται στο γεωγραφικό 
διαμέρισμα της κοινότητας Πλατανιστάσας, λόγω του ότι στη Κύπρο είναι από τις 
λίγες περιοχές όπου παρουσιάζονται φουντουκόδεντρα, με σκοπό την προστασία και 
τη διατήρηση τους.

12 Η ενότητα αυτή βασίζεται κυρίως στο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης.
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Πίνακας 3.2.7.1: Προστατευμένες ζώνες στις οποίες γειτονεύουν οι κοινότητες 
Πιτσιλιάς_________

Κοινότητα Γειτονικές προστατευόμενες ζώνες
Αγία Ειρήνη Μαδαρή

Άλωνα Μαδαρή, Παπούτσα

Γούρρι Φυσικής Καλλονής

Καννάβια Μαδαρή

Λαγουδέρα Ζώνες Φύσης

Παλαιχώρι Μόρφου Κορυφογραμμή 'Παπούτσα'

Πλατανιστάσα Φυντουκό&ασος

Πολύστυπος Μαδαρή

Αγρός Περιοχή Παπούτσας

Δύμες Αργάκια και Δάσος

Κυπερούντα Ποτάμι-Αργάκια, Περιοχές υψηλής Καλλονής

Χανδριά Δάσος Μαδαρής

Πηγή: Τμήμα Δασών, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

3.2.8 Συνολική Αποτίμηση της κατάστασης του Φυσικού Περιβάλλοντος

Η περιοχή διαθέτει αξιόλογο φυσικό περιβάλλον, πλούσιο σε τοπία ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους καθώς και σημαντικούς οικοτόπους. Στην περιοχή βρίσκονται 
συνολικά 8 μονοπάτια της φύσης τα οποία είναι αναγνωρισμένα από το Τμήμα 
Δασών, με αρκετά σημεία ενδιαφέροντος, τα οποία προσφέρονται για πεζοπορία και 
προσέλκυση επισκεπτών στην περιοχή. Επίσης υπάρχουν εκατοντάδες φυτά με 
διακοσμητική και κτηνοτροφική αξία.

Μέρος της έκτασης της χωρο-εδαφικής ενότητας, ανήκει σε τέσσερα δάση της 
περιοχής (Αδελφοί, Τροόδους, Μαχαιρά και Λεμεσού), τα οποία παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προστατεύονται με ζώνες προστασίας. Η απουσία όμως 
δασονομικού σταθμού στην περιοχή, αφήνει εκτεθειμένα τα δάση στους διάφορους 
κινδύνους, οι οποίοι είναι κυρίως οι πυρκαγιές.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι, η περιοχή λόγω της γεωμορφολογίας της η οποία 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, προσελκύει επιστήμονες, ανά το παγκόσμιο για τη 
μελέτη του εδάφους.

Οι υδάτινοι πόροι στην περιοχή είναι πλούσιοι σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές 
της Κύπρου και κυρίως τις πεδινές περιοχές, λόγω της μεγαλύτερης βροχόπτωσης και 
των υπόγειων υδάτων. Υπάρχουν αρκετές γεωτρήσεις στην περιοχή στις οποίες 
κάποιοι ιδιοκτήτες εμπορεύονται το νερό. Παρατηρείται μόλυνση όμως η οποία 
προέρχεται από τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, λόγω μη 
ορθολογικής τους χρήσης από τους γεωργούς.

Η προστασία της πανίδας στη περιοχή κρίνεται απαραίτητη λόγω της μείωσης 
αρκετών ειδών της τα τελευταία χρόνια που προέρχεται κυρίως από την καταστροφή 
των παραδοσιακών βιότοπων με το άνοιγμα των αγροτικών δρόμων και το λαθραίο 
κυνήγι.

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το φυσικό περιβάλλον στην περιοχή 
είναι οι κίνδυνοι των κατολισθήσεων και της ρύπανσης που παρατηρείται στο έδαφος
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και στους υδροφορείς της περιοχής, λόγω της χρήσης φυτοφαρμάκων στην γεωργία. 
Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων απαιτούνται τα απαραίτητα έργα για 
την προστασία του εδάφους από τους κρατικούς φορείς (αναβαθμίδες κ.ο.κ.).

Στο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης, για την επίλυση των υφιστάμενων προβλημάτων 
και την αποφυγή δημιουργίας καινούργιων, περιλαμβάνονται αγροπεριβαλλοντικά 
μέτρα που επικεντρώνονται στην άμβλυνση / επίλυση των προβλημάτων αυτών. 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:

♦> Ενισχύσεις για διαχείριση των αποβλήτων των κτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων

♦> Ειδικές ενισχύσεις για ικανοποίηση των προτύπων της Ε.Ε.

♦♦♦ Παροχή ενισχύσεων για την υιοθέτηση γεωργικών μεθόδων φιλικών προς το 
περιβάλλον

❖ Αγροπεριβαλλοντικές δράσεις για την διατήρηση της φυσικής αξίας 
ιστορικών χαρακτηριστικών των γεωργικών εκτάσεων και τη διάσωση 
σπάνιων φυλών ζώων και παραδοσιακών οινοποιήσιμω ν αμπελιών που 
κινδυνεύουν με εξαφάνιση

❖ Δάσωση γεωργικής γης

❖ Χωροταξική κτηνοτροφική ανάπτυξη

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι σε συνάφεια με 
το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο του Περιβάλλοντος και μέσα στο πλαίσιο της εναρμόνισης 
με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο έχουν ψηφιστεί διάφορες νομοθεσίες και κανονισμοί 
που αφορούν το περιβάλλον.

3.3 Πολιτιστικά Στοιχεία

133.3.1 Μνημεία και Αρχαιολογικοί Χώροι

Στη χώρο-εδαφική ενότητα συναντάμε διασκορπισμένους αρχαιολογικούς χώρους, 
πάρα πολλά μνημεία και ένα μουσείο στην κοινότητα Φικάρδου, τα οποία 
παρουσιάζονται πιο κάτω αναλυτικά.

Το Τοπικό Αγροτικό Μουσείο Φικάρδου στεγάζεται στην Οικία Κατσινιόρου, στο 
χωριό Φικάρδου, το οποίο βρίσκεται 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λευκωσίας, στο 
ανατολικό τμήμα της οροσειράς του Τροόδους. Το χωριό, το οποίο είχε σχεδόν 
ολοκληρωτικά εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους του, αναστηλώθηκε από το Τμήμα 
Αρχαιοτήτων και κηρύχθηκε ολόκληρο σε Αρχαίο Μνημείο Δευτέρου Πίνακα. Από 
το 1984 το χωριό έχει ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα αναβίωσης και ένταξής του στην 
τουριστική ανάπτυξη. 13

13 Η ενότητα αυτή βασίζεται κυρίως σε πληροφορίες από την ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων, 
(http://www.mcw.gov.cy)
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Η Οικία Κατσινιόρου, το όνομα της οποίας προέρχεται από τον τελευταίο ιδιοκτήτη, 
είναι ένα διώροφο αγροτικό αρχοντικό με ξύλινη αμφικλινή στέγη και πολλά 
αρχιτεκτονικά στοιχεία της βενετοκρατίας. Ο όροφος αποτελούσε τον χώρο 
διαβίωσης, ενώ στο ισόγειο γίνονταν οι διάφορες εργασίες, αποθηκεύονταν τα 
προϊόντα και υπήρχαν οι στάβλοι για τα ζώα της οικογένειας. Η οικία επιπλώθηκε 
σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής της, έτσι ώστε να αντανακλά την εικόνα της 
καθημερινής ζωής σε μια αγροτική οικία. Τα εργαλεία και τα σκεύη που 
συγκεντρώθηκαν στο ισόγειο δίνουν μια εικόνα της αγροτικής ζωής και των 
καθημερινών ασχολιών των κατοίκων του χωριού. Το υλικό αυτό ενισχύεται με 
φωτογραφίες, σχέδια και κείμενα που εκτίθενται στον όροφο.

Η Οικία Κατσινιόρου, καθώς και η λεγάμενη Οικία Αχιλλέα Δημήτρη, η οποία έχει 
διαμορφωθεί σε εργαστήρι υφαντικής και ξενώνας μελετητών, έχουν τιμηθεί με το 
βραβείο Europa Nostra.

Όσον αφορά τα μνημεία της Πιτσιλιάς αυτά είναι συνολικά τρία, η εκκλησία 
Παναγιάς του Άρακος στα Λαγουδέρα, η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού του 
Αγιασμάτι στην Πλατανιστάσα και τέλος η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο 
Πελένδρι.

Η εκκλησία της Παναγίας του Αρακος στα Λαγουδέρα αποτελεί μια από τις 
πολλές τοιχογραφημένες εκκλησίες που διασώζουν ως τις μέρες μας έξοχα δείγματα 
των διαφόρων ρευμάτων της βυζαντινής και μεταβυζαντινής μνημειακής ζωγραφικής, 
από τον 11ο μέχρι και το 19ο αιώνα. Δέκα από τις εκκλησίες αυτές έχουν ενταχθεί 
μέχρι στιγμής στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
UNESCO.

Η εκκλησία της Παναγίας του Αρακος βρίσκεται μεταξύ των χωριών Λαγουδερά και 
Σαράντι και από το 1985 περιλαμβάνεται, μαζί με εννέα άλλες τοιχογραφημένες 
βυζαντινές εκκλησίες του Τροόδους, στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.
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Πρόκειται για το καθολικό ομώνυμης Μονής που οικοδομήθηκε μέσα στο δεύτερο 
μισό του 12ου αιώνα, σε μια περίοδο που ο μοναστικός βίος ανθούσε στην Κύπρο. 
Σήμερα, εκτός από την εκκλησία, σώζεται και ένα διώροφο μοναστηριακό κτίριο στη 
βόρεια της πλευρά, το οποίο χρησιμοποιείται ως κατοικία του ιερέα. Παρ’ όλα αυτά, 
δεν είναι σαφές ότι η εκκλησία είχε ιδρυθεί ως μοναστήρι ενδέχεται να ήταν αρχικά 
ένα ιδιωτικό παρεκκλήσι.

Η εκκλησία ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο του μονόκλιτου ναού με τρούλο, του 
οποίου η στέγη εξωτερικά διαμορφώνεται σε σχήμα σταυρού. Αργότερα, ίσως μέσα 
στο 14ο αιώνα, η εκκλησία καλύφθηκε με ξύλινη αμφικλινή στέγη, στρωμένη με 
επίπεδα αγκιστρωτά κεραμίδια. Η προέκταση της στέγης δημιουργεί στις τρεις 
πλευρές του ναού, εκτός από τη δυτική, μια στεγασμένη στοά κλειστή με ξύλινο 
δικτυωτό. Ο τρούλος καλύπτεται από ξεχωριστή στέγη, σε αντίθεση με άλλες 
εκκλησίες της οροσειράς του Τροόδους. Κατά το 18ο αιώνα κατεδαφίστηκε ο δυτικός 
τοίχος και έγινε επέκταση του ναού.

Το δεύτερο μνημείο αποτελεί η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού του Αγιασμάτι στην 
Πλατανιστάσα. Η εκκλησία βρίσκεται σε απόσταση πέντε περίπου χιλιομέτρων 
βορειοανατολικά του χωριού Πλατανιστάσα. Από το 1985 περιλαμβάνεται, μαζί με 
εννέα άλλες τοιχογραφημένες βυζαντινές εκκλησίες του Τροόδους, μεταξύ αυτών και 
η εκκλησία της Παναγίας του Άρακος στα Λαγουδέρα που προαναφέραμε, στον 
κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Πρόκειται για το καθολικό ομώνυμης μονής που οικοδομήθηκε στα τέλη του 15ου 
αιώνα. Σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές η ονομασία «Αγιασμάτι» προέρχεται από 
τη λέξη Αγιασμα. Πρόκειται για ένα μονόκλιτο ξυλόστεγο ναό, καλυμμένο με
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επίπεδα, αγκιστρωτά κεραμίδια. Η οροφή εκτείνεται πέραν του κτιρίου του ναού 
σχηματίζοντας ένα περίστωο, γεγονός που τον καθιστά μοναδικό σε ολόκληρη την 
Κύπρο. Η επιγραφή με τη χρονολογία ανέγερσης του ναού καταστράφηκε, είναι 
γενικά αποδεκτό όμως ότι κατά το έτος 1494 ολοκληρώθηκε η αγιογράφησή της. 
Έτσι έχουμε ένα έμμεσο στοιχείο για την κτίση του ίδιου του ναού.

Ολόκληρο το εσωτερικό της εκκλησίας, ακόμη και τα τέσσερα δοκάρια που 
συγκρατούν τη ξύλινη στέγη, είναι ζωγραφισμένο. Οι τοιχογραφίες αυτές έχουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον μια και παρουσιάζουν ένα συγκερασμό της βυζαντινής 
παλαιολόγειας τέχνης και της τοπικής λαϊκής ζωγραφικής, με στοιχεία από την τέχνη 
της ιταλικής Αναγέννησης.

Το τρίτο και τελευταίο μνημείο της Πιτσιλιάς αποτελεί η εκκλησία του Τιμίου 
Σταυρού στο Πελένδρι, η οποία είναι και αυτή μια από τις δέκα εκκλησίες, όπως και 
οι δύο προηγούμενες που έχουν ενταχθεί στον κατάλογο της Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO από το 1985. Η εκκλησία του Τιμίου 
Σταυρού βρίσκεται σε στο νότιο άκρο της Κοινότητας Πελένδρι, η ύπαρξη του 
οποίου μαρτυρείτε από τα τέλη του 12ου αιώνα.

Η σημερινή μορφή της εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού οφείλεται σε προσθήκες και 
επεμβάσεις διαφόρων εποχών. Η αρχική της φάση χρονολογείται γύρω στα μέσα του 
12ου αιώνα και ανήκε μάλλον στον τύπο του μονόκλιτου ναού με τρούλο. Ενδέχεται 
μάλιστα να επρόκειτο για κοιμητηριακό ναό. Η πρώτη αρχιτεκτονική φάση 
καταστράφηκε από άγνωστα σε εμάς αίτια. Της καταστροφής αυτής επέζησε μόνο η 
αψίδα του Ιερού Βήματος, η οποία ενσωματώθηκε κατόπιν σε νέο κτίσμα του ίδιου 
τύπου που ανεγέρθηκε στα τέλη του Που ή στις αρχές του 14ου αιώνα. Ακολουθεί 
μια σειρά επεμβάσεων, κατά τις οποίες τμήματα του ναού που κατέρρεαν, είτε 
ανακατασκευάζονταν είτε καταργούνταν και αντικαθίσταντο σε διευρυμένη μορφή. 
Το βόρειο κλίτος είναι λίγο μεταγενέστερο και χρονολογείται σαφώς πριν από τα 
μέσα του 14ου αιώνα, ενώ το νότιο κλίτος προστέθηκε κατά το 16ο αιώνα. Το τελικό 
αποτέλεσμα είναι ένα τρίκλιτο οικοδόμημα με αρμονικές αναλογίες, οι οποίες 
αποκρύπτουν την πολυτάραχη αρχιτεκτονική του ιστορία.

Σύμφωνα με την επιγραφή που σώζεται στην αψίδα του Ιερού Βήματος, η αρχική 
εικονογράφηση της εκκλησίας χρονολογείται στα 1171/2. Τμήματα από τη φάση 
αυτή σώζονται στην αψίδα του Ιερού, κάτω από το στρώμα των τοιχογραφιών του 
Μου αιώνα. Πρόκειται για μια σπάνια για τις εκκλησίες της Κύπρου τεχνοτροπία του 
Που αιώνα, που μοιάζει με σύγχρονα παραδείγματα από εκκλησίες του ελλαδικού 
χώρου, της Καππαδοκίας και της Κρήτης.
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Από το σύνολο των τοιχογραφιών αυτό ξεχωρίζει μια ομάδα τοιχογραφιών που 
ακολουθεί την παλαιολόγεια τεχνοτροπία που αναπτύχθηκε στην Κωνσταντινούπολη 
κατά το 14ο αιώνα. Μια δεύτερη ομάδα ακολουθεί την ντόπια σύγχρονη παράδοση 
της βυζαντινής ζωγραφικής, εμπλουτισμένη με σταυροφοριακά και αρμενικά 
τεχνοτροπικά και εικονογραφικά στοιχεία. Οι τοιχογραφίες εδώ συνδυάζουν 
δυτικίζοντα με βυζαντινά στοιχεία, αποκαλύπτοντας έτσι τις προτιμήσεις των 
Λατίνων αρχόντων της Κύπρου, οι οποίες δεν ήταν κατ’ ανάγκη εξολοκλήρου 
γοτθικές.

Οι τοιχογραφίες, αποτελούν την πιο ολοκληρωμένη σειρά τοιχογραφιών της Μέσης 
Βυζαντινής περιόδου στην Κύπρο και εκφράζουν τις σύγχρονες τάσεις που διέπουν 
την τέχνη της Κωνσταντινούπολης. Αν αναλογιστούμε το γεγονός ότι στην ίδια την 
Κωνσταντινούπολη δεν σώθηκε σχεδόν τίποτα από την περίοδο αυτή, τότε 
αντιλαμβανόμαστε τη θέση που κατέχει το συγκεκριμένο μνημείο στην ιστορία της 
βυζαντινής τέχνης.

Όσον αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους στην περιοχή Πιτσιλιάς παρουσιάζονται 
διάσπαρτα κάποιοι αρχαιολογικοί χώροι στις κοινότητες Ασκά, Γούρρι, Λαγουδερά 
και Παλαιχώρι Μόρφου, όπου υπάρχουν αρχαία μνημεία.

3.3.2 Πολιτιστικά Κέντρα -Εκδηλώσεις

Στην Πιτσιλιά υπάρχουν διάσπαρτα ανάμεσα στους οικισμούς διάφορα πολιτιστικά 
κέντρα που λειτουργούν σε διάφορες κοινότητες. Συγκεκριμένα πολιτιστικά κέντρα 
συναντάμε στις κοινότητες Γούρρι, Λαζανιά, Φτερικούδι (Αποδήμων), Άγιος 
Θεόδωρος, Άγιος Ιωάννης, Αγρός, Κάτω Μύλος, Κυπερούντα και Πελένδρι. Στο 
σύνολο των 29 κοινοτήτων που απαρτίζουν την χώρο-εδαφική ενότητα της Πιτσιλιάς 
παρατηρείται η ύπαρξη πολιτιστικών κέντρων μόνο στις 9 κοινότητες, γεγονός που 
υποδηλώνει την έλλειψη των εν λόγω κέντρων στην πλειοψηφία των κοινοτήτων της 
Πιτσιλιάς. Πέρα όμως από τα πολιτιστικά κέντρα, στη χώρο-εδαφική ενότητα της 
Πιτσιλιάς παρατηρείται μια πληθώρα ενώσεων και συνδέσμων δραστηριοτήτων οι 
οποίοι και οργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες στις διάφορες 
κοινότητες. Σχεδόν σε όλες τις κοινότητες υπάρχουν τέτοιου είδους σύνδεσμοι.
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Πίνακας 3.3.2.1: Ενώσεις και Σύνδεσμοι δραστηριοτήτων στις κοινότητες Πιτσιλιάς
Κοινότητα Ενώσεις -σύνδεσμοι δραστηριοτήτων

Αληθινού Σ.Φ Αληθινού Αγ. Μάμας'- 47 μέλη

Άλωνα Αθλητικός-πνευματικός όμιλος Άλωνας-100 μέλη

Ασκάς Σύνδεσμος φίλων Ανάπτυξης Ασκά-πέραν των 180 μελών

Γούρρι Ελπίδα-50 μέλη Αποδήμων-30 μέλη

Καννάβια Αθλητική ένωση (40 μέλη)

Λαγουδερά Αθλητικός και πολιτιστικός -45 μέλη. Ένωση νέων, Θ.Ο.Ι. ΑΡΑΚΑΣ

Λειβάδια Ίκαρος -30 μέλη

Παλαιχώρι Μόρφου Α.Π.Ο.Π-150 μέλη, ΗΡΑΚΛΗΣ-80 μέλη. Σύνδεσμος προστασίας μνημείων Παλαιχωρίου- 
80 μέλη

Πλατανιστάσα Εθνικό σωματείο ΑΧΙΛΛΕΑΣ -135 μέλη Σύνδεσμος Αποδήμων Πλ/σας, Κυνηγετικός 
σύλλογος Πλ/σας

Πολύστυπος ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ-120 μέλη ΗΡΑΚΛΗΣ- 60 μέλη

Σαράντι Σύνδεσμος αποδήμων Σαράντι-100 μέλη

Φαρμακάς ΑΠΟ Φαρμακά -50 μέλη

Φτερικούδι Πολιτιστικό κέντρο Αποδήμων και φίλων Φτερικουδιού-120 μέλη

Άγιος Θεόδωρος Σύνδεσμος φίλων Αγ. Θεοδώρου

Αγιος Ιωάννης Κέντρο Νεότητας-100 μέλη. Σύνδεσμος αποδήμων-300 μέλη , Κυνηγετικός σύνδεσμος-70 
μέλη

Αγρίδια Σύνδεσμος αποδήμων "Προφήτης Ηλίας"-250 μέλη, Π.Ε.Κ.- αθλητική ένωση Απόλλων 

Αγριδίων-150 μέλη, Κυνηγετικός σύλλογος-200 μέλη

Αγρός Αθλητικός όμιλος Αχιλλέας Αγρού- 150 μέλη. Φιλοδασικός σύλλογος Αγρού-150 μέλη. 
Όμιλος γυναικών Αγρού-100 μέλη σύλλογος αποφοίτων Αγρού-200 μέλη. Κυνηγετικός 
σύλλογος-50 μέλη

Δύμες Σύνδεσμος αποδήμων Δυμών-150 μέλη , Συμβούλιο κοινοτικής ευημερίας-παροχή 
υπηρεσιών σε άτομα τρίτης ηλικίας

Κάτω Μύλος Σύνδεσμος αποδήμων-100 μέλη

Κυπερούντα Σύνδεσμος αποδήμων-150 μέλη, ΑΛΕΠ-αθλητικός σύνδεσμος-200μέλη ,Εθνικός 
Κυπερούντας αθλητικό-πολιτιστικό -100 μέλη, Κέντρο Νεότητας-100 μέλη

Πελένδρι ΑΠΕΠ (αθλητική ποδοσφαιρική ένωση Πελενδριού)-100 μέλη. Τσαγκάρης Πελενδρίου 
(αθλητικό σωματείο)-60 μέλη. Πολιτιστικός όμιλος Όλυμπος"-60 μέλη, Κυνηγετικός 
σύλλογος-80 μέλη
Σύνδεσμος αποδήμων-150 μέλη, Συμβούλιο κοινοτικής ευημερίας-50 μέλη

Ποταμίτισσα Σύνδεσμος αποδήμων-100 μέλη

Χανδριά Αθλητικό Σωματείο ' Στυλιανός Λένας'-100 μέλη

Πηγή: Έρευνα πεδίου

Σε αντίθεση με τις κτιριακές υποδομές των πολιτιστικών κέντρων βρίσκονται οι 
διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις που οργανώνονται στις κοινότητες της Πιτσιλιάς. 
Σχεδόν σε όλα τα χωριά εκπονούνται διάφορες πολιτιστικές, θρησκευτικές και 
αθλητικές εκδηλώσεις με επίκεντρο τους καλοκαιρινούς μήνες, κατά τους οποίους 
συγκεντρώνεται και αρκετός αριθμός αποδήμων στις κοινότητες της Πιτσιλιάς (βλ. 
πίνακα 3.3.2.2, στο παράρτημα πινάκων).
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3.4 Δημογραφική Φυσιογνωμία της Περιοχής Μελέτης

3.4.1 Γενικές Τάσεις - Αριθμός κατοίκων και εξέλιξη του πληθυσμού

Η χώρο-εδαφική ενότητα Πιτσιλιάς σύμφωνα με την απογραφή του 2001, έχει 
συνολικό πληθυσμό 8057 κατοίκους, και αποτελεί το 1,17% του ποσοστού του 
πληθυσμού επί του εθνικού συνόλου, σε αντίθεση με το 3,2% που αποτελούσε το 
1960. Η μείωση αυτή στο ποσοστό επί του εθνικού συνόλου μαρτυρά την σταδιακή 
χρονικά μείωση του πληθυσμού της. Πιο κάτω αναλύονται οι διάφορες δημογραφικοί 
παράμετροι για το σύνολο της χώρο-εδαφικής ενότητας και για την κάθε κοινότητα 
ξεχωριστά.

Η περιοχή κατά την διάρκεια της περιόδου 1976 - 1992 παρουσιάζει τη μικρότερη 
μείωση στον πληθυσμό της συγκριτικά με δυο άλλες παρόμοιες περιοχές του 
ύπαιθρου κυπριακού χώρου, την Μαραθάσα14 και τα Κρασοχώρια15. Η μείωση του 
πληθυσμού της, ήταν κατά 25% πιο χαμηλή από την αντίστοιχη της περιοχής 
Μαραθάσας και κατά 20% πιο χαμηλή από εκείνη των Κρασοχωριών. Η μικρότερη 
μείωση του αριθμού των κατοίκων στην περιοχή Πιτσιλιάς, οφείλεται στο Σχέδιο 
Ενιαίας Αγροτικής Ανάπτυξης Πιτσιλιάς, που εφαρμόστηκε κατά την περίοδο 1978- 
1983, κατά την εφαρμογή του οποίου δεν έγινε κατορθωτό να αποτραπεί η φυγή 
σημαντικού μέρους των κατοίκων της ακριτικής αυτής περιοχής, μείωσε εντούτοις 
σημαντικά το ρεύμα της εξόδου και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη 
σταθεροποίηση του πληθυσμού στην εν λόγο περιοχή. (Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 
Κύπρου, 2004).

Σχήμα 3.4.1.1: Μείωση του αριθμού των κατοίκων σε τρεις μειονεκτικές περιοχές της 
κυπριακής υπαίθρου, 1976 -1992.____________________________________________
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ΥΠΑΙΘΡΟΥ. 1976 1992

ΓΙΤΣνΜΑ ΜΑΡΑΘΑΣΑ ΚΡΑΣΟΧΩΛΑ

Πηγή: Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Κύπρου 2004 -2006

Ο πληθυσμός της περιοχής ακολούθησε μια πτωτική πορεία από τη δεκαετία του ’60 
και έπειτα. Το φαινόμενο αυτό που αναπτύχθηκε στην περιοχή, ήταν επακόλουθο των 
τάσεων που αναπτύχθηκαν αυτή την περίοδο και έπειτα στον ύπαιθρο χώρο, τάσεις

14 Η Μαραθάσα είναι ορεινή περιοχή με ταυτόσημα σχεδόν χαρακτηριστικά με την περιοχή Πιτσιλιάς, και κατά συνέπεια είναι 
απόλυτα συγκρίσιμες μεταξύ τους.
15 Τα Κρασοχώρια αποτελούν την καρδιά της ημιορεινής αμπελουργικής ζώνης της Επαρχίας Λεμεσού με πολλά όμοια 
διαρθρωτικά οικονομικά και δημογραφικά στοιχεία με την περιοχή Πιτσιλιάς.
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έντονης φυγής από τις περιοχές της υπαίθρου και ειδικότερα του ορεινού - 
ημιορεινού ύπαιθρου χώρου, και εξόδου από το γεωργικό επάγγελμα. Όπως 
αναφέραμό κατά την απογραφή του 2001 οι 29 κοινότητες που ανήκουν στην χώρο- 
εδαφική ενότητα Πιτσιλιάς συγκέντρωναν συνολικά 8057 κατοίκους, ενώ από έρευνα 
πεδίου που έγινε τον Αύγουστο του 2006 διαπιστώσαμε ότι ο αριθμός αυτός 
αυξήθηκε στους 10016 κατοίκους, υποδηλώνοντας μια αντίθετη τάση επιστροφής 
στον ύπαιθρο χώρο.16 Το 1960 ο αριθμός αυτός ήταν 14372.

Στον πίνακα 3.4.1.1 που ακολουθεί αποτυπώνεται η πληθυσμιακή εξέλιξη των 
κοινοτήτων της Πιτσιλιάς από το 1960 μέχρι το 2006, όπου διαγράφεται έντονη η 
ερήμωση της περιοχής (περίοδος 1960-1992), από το πληθυσμιακό δυναμικό της σε 
όλες τις κοινότητες της περιοχής, που την οδήγησε σε διάρκεια 30 περίπου χρόνων να 
χάσει τον μισό πληθυσμό της. Οι κοινότητες με την μεγαλύτερη πληθυσμιακή 
δυναμικότητα είναι η Κυπερούντα, το Πελένδρι και ο Αγρός17 που μπορεί στο μέλλον 
να παίξουν ένα καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη της περιοχής.

Πίνακας 3.4. . 1: Πληθυσμός κοινοτήτων Πιτσιλιάς κατά τα έτη 1960-2006
Κοινότητα Πληθυσμός

(1960)
Πληθυσμός

(1982)
Πληθυσμός

(1992)
Πληθυσμός

(2001)
Πληθυσμός

(2006)18
Αγία Ειρήνη 122 52 19 49 40

Αληθινού 73 21 7 9 11

Αλωνα 569 236 95 128 115

Απλίκι 120 38 160 80 85

Ασκάς 363 160 84 187 190

Γούρρι 228 116 89 225 296

Καμπί 228 59 49 104 92

Καννάβια 222 83 58 186 200

Λαγουδερά 310 90 65 142 150

Λαζανιά 101 42 10 33 6

Αειβάδια 188 51 15 20 25

Παλαιχώρι Μόρφου 962 263 273 775 550

Παλαιχώρι Ορεινής 944 242 147 421 380

Πλατανιστάσα 590 203 86 172 220

Πολύστυπος 430 172 98 173 190

Σαράντι 164 42 28 57 50

Φαρμακάς 479 163 160 507 500

Φικάρδου 81 25 7 3 6

Φτερικούδι 294 123 65 142 180

Αγιος Θεόδωρος 604 211 138 106 80

Αγιος Ιωάννης 875 751 483 396 450

Αγρίδια 525 291 158 121 135

Αγρός 1477 902 764 837 810

Δύμες 373 230 165 164 165

Κάτω Μύλος 192 110 65 63 60

Κυπερούντα 1548 1636 1455 1497 2600

16 Τα στοιχεία του 2006, είναι ενδεικτικά λόγω του ότι προκύπτουν από έρευνα πεδίου που έγινε μέσω ερωτηματολογίων στους 
Κοινοτάρχες της περιοχής, οι οποίοι έδωσαν έναν ενδεικτικό αριθμό πληθυσμού.
17 Και το Παλαιχώρι Ορεινής και Παλαιχώρι Μόρφου τα οποία αν και διοικητικά είναι χωρισμένα, οι οικισμοί τους ενώνονται 
και για πολλούς θεωρείται από τις μεγαλύτερες και πιο δυναμικές κοινότητες της Πιτσιλιάς.
18 Έρευνα πεδίου
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Πελένδρι 2094 1739 1377 1185 2000

Ποταμίτισσα 339 199 116 70 130

Χανδριά 560 379 259 205 300

Πηγή : Σ.Υ.Κ., ιδία επεξεργασία

Πιο κάτω για την καλύτερη εικόνα της περιοχής δημιουργήσαμε ένα πίνακά όπου 
κατατάσσουμε τις κοινότητες Πιτσιλιάς σε κατηγορίες ανάλογα με τον πληθυσμό της 
κάθε μιας σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Από τον πίνακα βγάζουμε τα εξής 
συμπεράσματα:

❖ Υπάρχει μεγάλος αριθμός κοινοτήτων με μικρό πληθυσμιακό αριθμό, από Ο
Ι 00 κατοίκους (10 από τις 29 Κοινότητες που απαρτίζουν την περιοχή), οι 
οποίες συγκεντρώνουν ποσοστό 5,8% του συνολικού πληθυσμού της χώρο- 
εδαφικής ενότητας.

❖ Ο μεγαλύτερος αριθμός των κοινοτήτων (13 από τις 29 Κοινότητες που 
απαρτίζουν την περιοχή) συγκεντρώνει πληθυσμό από 100 μέχρι 250 
κατοίκους, με ποσοστό πληθυσμού 26,6% επί του συνολικού πληθυσμού της 
χώρο-εδαφικής ενότητας.

❖ Το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού (34,7%) διαμένει στις δυο μεγάλες 
κοινότητες, Κυπερούντα και Πελένδρι.

Πίνακας 3.4.1.2: Πληθυσμιακή ταξινόμηση των κοινοτήτων της χωρο-εδαφικής
ενότητας Πιτσιλιάς (2001)

Α/α Τάξη μεγέθους 
πληθυσμού

Αριθμός
κοινοτήτων

Πληθυσμός
κατηγορίας
κοινοτήτων

Ποσοστό 
πληθυσμού επί 
του συνόλου 

(%)
1 0-100 10 447 5,8

2 100-250 13 2055 26,6

3 250-450 1 421 5,4

4 450-900 3 2119 27,5

5 900-1500 2 2682 34,7

Πηγή: Ίδια επεξεργασία

3.4.2 Πληθυσμιακές διακυμάνσεις ανά οικισμό

Οι κοινότητες που υπέστησαν τη μεγαλύτερη απώλεια πληθυσμού στην περιοχή κατά 
τη μεγάλη πληθυσμιακή έξοδο τη χρονική περίοδο 1976-1992, ήταν η Λειβαδιά (- 
77,7%), το Φικάρδου (-71,4%) και η Αληθινού (70,7%) και αντίστοιχα οι κοινότητες 
με τις μικρότερες απώλειες πληθυσμού ήταν ο Φαρμακάς (2,9%) -όπου ήταν και η 
μοναδική κοινότητα που παρουσίασε αύξηση πληθυσμού την συγκεκριμένη περίοδο-, 
το Παλαιχώρι Μόρφου (-16,2%) και η Κυπερούντα (-27,5%).

Στη συνέχεια παρακολουθούμε ότι η έξοδος των κατοίκων από τις κοινότητες 
αντιστράφηκε με μια κίνηση προς τις κοινότητες. Από το 1992 και έπειτα, μέχρι και 
σήμερα βλέπουμε ότι σχεδόν σε όλες τις Κοινότητες υπάρχει μια σημαντική αύξηση
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του πληθυσμού που από τους 6495 κατοίκους το 1992, ανήλθαν σε 8057, το 2001, 
σύμφωνα με την επίσημη απογραφή πληθυσμού και σε 10016 το 2006, σύμφωνα με 
έρευνα πεδίου. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι τα στοιχεία από την έρευνα πεδίου 
είναι ενδεικτικά λόγω του ότι οι ερωτώμενοι Κοινοτάρχες απαντούσαν με έναν 
ενδεικτικό αριθμό πληθυσμού για την κοινότητα, για την συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο.

Σε πολλές κοινότητες η μεταβολή του πληθυσμού (ειδικά σε αυτές που βρίσκονται σε 
πιο μικρή χρονική απόσταση από την πόλη της Λευκωσίας), κατά την διάρκεια της 
χρονικής περιόδου 1992-2001, παρουσίασε μια σημαντική άνοδο (πάνω από 100% 
και σε κάποιες περιπτώσεις και πάνω από 200%), γεγονός που ακολουθεί τις διεθνείς 
τάσεις στον ύπαιθρο χώρο, όπου παρατηρείται μια αντίστροφη κίνηση με 
μετακινήσεις αστικού πληθυσμού στην ύπαιθρο για μόνιμη κατοικία ή και για 
δεύτερη κατοικία.

Όσον αφορά τη μεταβολή του πληθυσμού τα τελευταία 4 χρόνια (2001-2006), 
παρατηρούμε πιο ήπιες μεταβολές στις αυξομειώσεις του πληθυσμού. Η αυξημένη 
επάνοδος πληθυσμού που σημειώθηκε την προηγούμενη περίοδο, εδώ ελαττώνεται. 
Σε κάποιες κοινότητες εξακολουθεί να υπάρχει μια αύξηση του πληθυσμού 
ακολουθώντας τις τάσεις της προηγούμενης χρονικής περιόδου σε πιο ήπια όμως 
επίπεδα, συνήθως της τάξης του 0,5-10%, ενώ σε άλλες βλέπουμε να σημειώνεται 
κάποια μείωση του πληθυσμού. Η μείωση αυτή εξαιρουμένου σε κάποιες κοινότητες 
όπου υπάρχει μια σημαντική μείωση, στις υπόλοιπες η μείωση του πληθυσμού 
κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα από -1 έως -12 %.

Πίνακας 3.4.2.1: Μεταβολή πληθυσμού 1976 -2006 (%

Κοινότητα

Μεταβολή
πληθυσμού
1976-1992

(%)

Μεταβολή
πληθυσμού
1992-2001

(%)

Μεταβολή
πληθυσμού
2001-2006

(%)

Καννάβια -42,6 157,9 -18,3

Αγία Ειρήνη -56,4 28,6 22,2

Σαράντι -55,3 34,7 -10,2

Λαγουδέρα -46,3 -50 6,3

Πολύστυπυς -50,9 122,6 1,6

Λειβάδια -77,7 152,8 31,5
Αληθινού -70,7 112,2 -11,5
Πλατανιστάσα -69,7 220,7 7,5

Άλωνα -66,9 118,5 5,6

Φτερικούδι -44,9 230 -81,8

Ασκός -40,8 33,3 25

Παλαιχώρι Ορεινής -39,5 183,9 -29

Παλαιχώρι Μόριρου -16,2 186.4 -9,7

Απλίκι -33,3 100 27,9

Γούρι -33,8 76,5 9,8

Φικάρδου -71,4 103,6 -12,3

Λαζανιά -48,9 216,8 -1,4

Καμπί -40,6 -57,14 100

Φαρμακάς 2,9 118,5 26,8

Χανδριά -53,6 -23,2 -24,5
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Κυπερούντα -27,5 -18 13,6

Δύμες -52,4 -23,4 11,6

Αγρίδια -69,1 9,5 -3,3

Αγρός -41,7 -0,6 0,6

Ποταμίτισσα -58,7 -3,1 -4,8

Πελένδρι -37,9 2,9 73,7

Κάτω Μύλος -61,1 -13,9 68,8

Αγιος Ιωάννης -51,4 -39,7 85,7

Αγιος Θεόδωρος -65,1 -20,8 46,3

Πηγή: ίδια επεξεργασία

Πιο κάτω δίδεται το σχήμα όπου παρουσιάζεται η ποσοστιαία μεταβολή του 
πληθυσμού κατά τη χρονική περίοδο 1992 -2001 σε επίπεδο κοινοτήτων.

Σχήμα 3.4.2.1: Ποσοστιαία μεταβολή πληθυσμού 1992-2001

Ετταρχία Λάρνακάς
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Επαρχία Λευκωσίας

3.4.3 Δομικά Χαρακτηριστικά του Πληθυσμού

Προηγουμένως αναφερθήκαμε στη γήρανση του πληθυσμού που πλήττει τις ορεινές 
και ημιορεινές περιοχές της υπαίθρου. Για τη λεπτομερή εξέταση της πιο πάνω 
παραδοχής για την περίπτωση της χώρο-εδαφικής ενότητας Πιτσιλιάς θα 
προχωρήσουμε σε αυτήν την ενότητα με μια εξέταση των δομικών χαρακτηριστικών 
του πληθυσμού των κοινοτήτων της Πιτσιλιάς.

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται η ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού των 
κοινοτήτων, όπως προκύπτει από την εξεργασία στοιχείων της απογραφής του 2001, 
όπου προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

❖ Από τις 29 κοινότητες οι 12 παρουσιάζουν μεγάλο ποσοστό νεανικού 
πληθυσμού που κυμαίνεται από 17 -26 %.
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❖ Τα ποσοστά του δυνητικά ενεργού πληθυσμού σε όλες σχεδόν τις κοινότητες 
είναι χαμηλά με μέσο όρο 45,5%

❖ Παρουσιάζεται υψηλό ποσοστό γεροντικού πληθυσμού με μέσο όρο 40,1% σε 
όλες σχεδόν τις κοινότητες της χωρο-εδαφικής ενότητας, συγκεκριμένα 7 
κοινότητες έχουν ποσοστό γεροντικού πληθυσμού πάνω από 50%.

❖ Σε κάποιες κοινότητες παρατηρείται ότι δεν υπάρχει καθόλου νεανικός 
πληθυσμός, και στις πλείστες από αυτές ο πληθυσμός αποτελείται μόνο από 
γεροντικό πληθυσμό. Αυτό συμβαίνει συνήθως στις κοινότητες με πολύ 
λίγους κατοίκους.

❖ Σπς κοινότητες με το μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού στην χωρο-εδαφική 
ενότητα παρατηρείται μια πιο κανονική κατανομή των τριών ομάδων 
πληθυσμού.

Πίνακας 3.4.3.1: Δείκτες r λικιακής διάρθρωσης πληθυσμού (2001)

Κοινότητα
Ποσοστό
νεανικού

πληθυσμού
(0-15)

Ποσοστό δυνητικά 
ενεργού 

πληθυσμού 
(15-65)

Ποσοστό 
γεροντικού 
πληθυσμού 

(65 και άνω)
Αγία Ειρήνη 16,4 53 30,6

Αληθινού 0 0 100

Άλωνα 2,3 30,5 67,2

Απλίκι 26,3 53,7 20

Ασκάς 10,7 55,6 33,7

Γούρρι 16,8 59,2 24

Καμπί 17,4 50 32,6

Καννάβια 11,8 68,3 19,9

Λαγουδερά 4,9 50,7 44,4

Λαζανιά 0 78,8 21,2

Λειβάδια 0 10 90

Παλαιχώρι Μόρφου 22,3 59,7 18

Παλαιχώρι Ορεινής 22,8 57 20,2

Πλατανιστάσα 12,2 47,7 40,1

Πολύστυπος 7,5 53,8 38,7

Σαράντι 7 40,4 52,6

Φαρμακάς 19,7 62 18,3

Φικάρδου 0 0 100

Φτερικούδι 19,7 43,7 36,6

Άγιος Θεόδωρος 3,8 35,8 59,4

Άγιος Ιωάννης 23,2 43,9 28,8

Αγρίδια 9,9 37,2 52,1

Αγρός 18,2 47 27,5

Δύμες 17,7 46,3 32,3

Κάτω Μύλος 17,5 39,7 33,3

Κυπερούντα 23,1 51,8 16,4

Πελένδρι 17,2 55,4 21,1

Ποταμίτισσα 7,1 41,4 47,1

Χανδριά 9,8 48,3 37,6

Πηγή: Ίδια επεξεργασία
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Ως σύνολο η χωρο-εδαφική ενότητα Πιτσιλιάς έχει 1447 κατοίκους που ανήκουν 
στον νεανικό πληθυσμό με ποσοστό 17 % επί του συνόλου, 4507 κατοίκους στον 
δυνητικά ενεργό πληθυσμό με ποσοστό 57 %, και 2103 κατοίκους στον γεροντικό 
πληθυσμό με ποσοστό 26%. Η κατανομή αυτή απεικονίζεται και στο πιο κάτω 
γράφημα.

Σχήμα 3.4.3.1: Ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού της χωρο-εδαφικής ενότητας
(2001)

Ηλικιακή διάρθρωση πληθυσμού

57%

■ Νεανικός πληθυσμός ■ Δυνητικά ενεργός πληθυσμός □ Γεροντικός πληθυσμός

Πηγή: ίδια επεξεργασία

Το πιο κάτω σχήμα παρουσιάζει το μέγεθος του πληθυσμού και τους δείκτες 
ηλικιακής διάρθρωσης του πληθυσμού, ανάμεσα στον νεανικό πληθυσμό, δυνητικά 
ενεργό πληθυσμό και γεροντικό πληθυσμό, σε επίπεδο κοινοτήτων.
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Χρησιμοποιώντας τα στατιστικά δεδομένα για τον πληθυσμό της απογραφής του 
2001, δημιουργήσαμε μια πληθυσμιακή πυραμίδα στην οποία απεικονίζεται η 
κατανομή του πληθυσμού κατά ηλικία και κατά φύλο. Η επιφάνεια της πυραμίδας 
υποδεικνύει το συνολικό πληθυσμό, η “μορφή ” της (το προφίλ της) μας πληροφορεί 
σχετικά με τη δομή του πληθυσμού κατά ηλικία, γεγονός που παραπέμπει στις 
συνθήκες γονιμότητας και θνησιμότητας. Η πυραμίδα έχει μια βάση τόσο πιο ευρεία, 
όσο η γονιμότητα είναι έντονη, και μια κορυφή τόσο πιο επιμήκη, όσο η θνησιμότητα 
είναι χαμηλή. Οι εσοχές και εξοχές της πυραμίδας μεταφράζουν τις διακυμάνσεις της 
γονιμότητας και της θνησιμότητας καθώς και τα ιστορικά ατυχήματα που μπορεί να 
έπληξαν τον εν λόγω πληθυσμό.

Ως δεδομένο λοιπόν τις παραπάνω παραδοχές, μπορούμε να παρατηρήσουμε για την 
πυραμίδα της χώρο-εδαφικής ενότητας της Πιτσιλιάς ότι:

❖ Η πληθυσμιακή πυραμίδα υποδηλώνει ένα γερασμένο πληθυσμό, δηλαδή η 
αναλογία των ανωτέρων ηλικιακά στρωμάτων της πυραμίδας είναι 
μεγαλύτερη από τα νεανικά στρώματα στην βάση της πυραμίδας

❖ Οι γυναίκες είναι περισσότερες των αντρών σε επίπεδο χώρο-εδαφικής 
ενότητας, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες και mo νεανικές ηλικίες (<24 ετών). 
Αυτό μπορεί να αποδοθεί και στις συνέπειες του πολέμου του 1974 στην 
Κύπρο.

Σχήμα 3.4.3.3: Δημογραφική πυραμίδα χωρο-εδαφικής ενότητας Πιτσιλιάς

Πηγή: ίδια επεξεργασία

Η μορφή της πληθυσμιακής πυραμίδας πηγάζει μέσα από τα προβλήματα 
εγκατάλειψης της χώρο-εδαφικής ενότητας από τον πληθυσμό της, και ειδικότερα τον 
νεανικό πληθυσμό ο οποίος στην αναζήτηση καλύτερων ευκαιριών και τρόπου ζωής 
μεταναστεύει προς τα αστικά κυρίως κέντρα. Αυτό είναι ανησυχητικό για την 
περιοχή διότι διατρέχει τον κίνδυνο της πλήρης πληθυσμιακής ερήμωσης της.

Η σύσταση του πληθυσμού της χώρο-εδαφικής ενότητας, σύμφωνα με την επίσημη 
απογραφή αποτελείται στο μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων της περιοχής από 
Κύπριους με πολύ μικρά ποσοστά σε κάθε κοινότητα υπηκόων άλλων χωρών.
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Συγκεκριμένα από το σύνολο των 8057 κατοίκων, οι 22 (0,3%) είναι υπήκοοι χωρών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι 73 (0,9%) είναι υπήκοοι άλλων χωρών (συνήθως από 
Σρι Λάνκα, Φιλιππίνες, Ινδία, Βουλγαρία και Ρουμανία). Στις 29 συνολικά κοινότητες 
που απαρτίζουν την Πιτσιλιά οι 13 (ποσοστό περίπου 45%), αποτελούνται μόνο από 
Κύπριους υπηκόους. (Πίνακας 3.4.3.2 στο Παράρτημα)

Τέλος σύμφωνα με έρευνα πεδίου που έγινε το 2006, παρατηρούμε ότι ποσοστό 28% 
επί του συνολικού μόνιμου πληθυσμού είναι συνταξιούχοι, γεγονός που ενισχύει την 
ανησυχία για τα επίπεδα γήρανσης του πληθυσμού. Χαρακτηριστικά στα χωρία 
Αληθινού, Άλωνα, Λαζανιάς, Λειβάδια, Πλατανιστάσα, Πολύστυπος, Σαράντι, 
Φικάρδου, Φτερικούδι, Άγιος Θεόδωρος και Αγρίδια οι συνταξιούχοι κάτοικοι, με 
ηλικία άνω των 65 ετών, αντιπροσωπεύουν πέραν από το μισό του συνολικού 
αριθμού των μόνιμων κατοίκων. Επίσης υπάρχει ένα ποσοστό 3% παλιννοστούντων 
κάτοικων.

3.4.3.1 Αριθμός νοικοκυριών

Όπως βλέπουμε από στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου ο αριθμός των 
νοικοκυριών έχει στην πλειοψηφία του μειωθεί κατά την περίοδο 1982-2001. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία των απογραφών, βλέπουμε ότι μόνο 4 από τις 29 κοινότητες 
της Πιτσιλιάς παρουσιάζουν άνοδο όσον αφορά τον αριθμό των νοικοκυριών τους. Οι 
κοινότητες που παρουσιάζουν άνοδο είναι το Παλαιχώρι Μόρφου, ο Φαρμακάς και η 
Κυπερούντα οι οποίες είναι οι ίδιες που παρουσιάζουν αύξηση ή την λιγότερη 
απώλεια πληθυσμού από τις κοινότητες που απαρτίζούν την χώρο-εδαφική ενότητα.

Πίνακας 3.4.3.1.1 Αριθμός και Πληθυσμός νοικοκυριών (1982-1992-2001)
Κοινότητα Νοικοκυριά (1982) Νοικοκυριά (1992) Νοικοκυριά (2001)

Αριθμός Πληθυσμός Αριθμός Πληθυσμός Αριθμός Πληθυσμός

Αγία Ειρήνη 23 56 19 51 18 49

Αληθινού 12 22 7 12 8 9

Αλωνα 129 367 95 189 69 128

Απλίκι 31 115 160 541 26 80

Ασκός 100 321 84 238 76 187

Γούρρι 103 281 89 241 81 225
Καμπί 56 163 49 126 45 104

Καννάβια 61 219 58 182 58 186

Λαγουδερά 64 221 65 188 57 142

Λαζανιά 17 32 10 17 5 6

Λειβάδια 24 51 15 23 15 20

Παλαιχώρι Μόρφου 221 757 273 831 248 775

Παλαιχώρι Ορεινής 169 546 147 446 130 421

Πλατανιστάσα 141 390 86 201 74 172

Πολύστυπος 124 385 98 256 79 173

Σαράντι 30 92 28 63 25 57

Φαρμακάς 152 532 160 541 159 507

Φικάρδου 10 13 7 8 3 3

Φτερικούδι 78 230 65 167 55 142

Αγιος Θεόδωρος 94 211 73 138 57 106
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Αγιος Ιωάννης 205 751 175 483 152 396

Αγρίδια 90 291 66 158 58 121

Αγρός 298 902 256 764 267 799

Δύμες 73 230 60 165 63 164

Κάτω Μύλος 35 110 25 65 26 63

Κυπερούντα 409 1636 437 1455 456 1497

Πελένδρι 483 1739 425 1377 401 1185

Ποταμίτισσα 61 199 48 116 32 70

Χανδριά 115 379 95 259 82 205

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, ίδια επεξεργασία

Όσον αφορά την ταξινόμηση των νοικοκυριών με βάση το μέγεθος τους βλέπουμε ότι 
υπάρχει μεγάλο ποσοστό μονομελών και διμελών νοικοκυριών, που στην πλειοψηφία 
τους αποτελούνται από ηλικιωμένα ζευγάρια, εκτός από τις μεγαλύτερες 
πληθυσμιακά κοινότητες που τα τελευταία χρόνια εγκαθίστανται αυξημένος αριθμός 
νεαρών ζευγαριών.

3.4.3.2 Επίπεδο εκπαίδευσης

Το επίπεδο εκπαίδευσης στην χώρο-εδαφική ενότητα της Πιτσιλιάς υστερεί σε σχέση 
με το μέσο όρο της χώρας. Από το σύνολο των 6648 ατόμων πάνω από 15 χρονών, 
μονό ποσοστό 5,5 % είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως παρουσιάζεται 
στον πίνακα. Αρκετά μεγάλο είναι το ποσοστό του πληθυσμού που η εκπαίδευση του 
φτάνει μόνο μέχρι το γυμνασιακό κύκλο.

Πίνακας 3.4.3.2.1: Επίπεδο εκπαίδευσης (2001)
Βασική

εκπαίδευση
Μέχρι

-γνμνασιακό
κύκλο

Αυκαακος
κύκλος

Τριτοβάθμια Δεν
δηλώθηκε

Πληθυσμός 2062 2687 1507 368 24
Ποσοστό(%) 31 40,4 22,7 5,5 0,4

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, ίδια επεξεργασία

Σχήμα 3.4.3.2.1: Ποσοστιαία κατανομή επιπέδου εκπαίδευσης (2001)

6% 0%

40%

■ Βασική εκπαίδευση ■ Μέχρι Γυμνασιακό κύκλο Ο Λυκειακός κύκλος 
□ Τριτοβάθμια ■ Δεν δηλώθηκε

Πηγή: Ίδια επεξεργασία
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Παρόλο όμως που η περιοχή υστερεί σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης της χώρας, 
συνεχίζει να διαθέτει σχετικά υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο 
μπορεί να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο στην ανάπτυξη νέων οικονομικών 
δραστηριοτήτων.19

3.4.4 Μετανάστευση - Μετακίνηση πληθυσμού

Στη χώρο-εδαφική ενότητα, παρατηρείται κάποια μείωση πληθυσμού η οποία 
οφείλεται στη μετανάστευση των μόνιμων κατοίκων προς άλλες περιοχές με κύριο 
στόχο την ανεύρεση εργασίας και γενικότερα καλύτερου επιπέδου ζωής. Η 
μετανάστευση που παρατηρείται είναι κυρίως εσωτερική και γίνεται προς τα 
γειτονικά μεγάλα αστικά κέντρα Λεμεσού και Λευκωσίας.

Εντονότερη ήταν η μετανάστευση κατά την δεκαετία 1982-1992 η οποία κόστισε την 
απώλεια μεγάλου μέρους του πληθυσμού. Σε πολλές κοινότητες αυτή η 
μετανάστευση συνεχίστηκε και κατά την δεκαετία 1992-2001. Πιο κάτω στον πίνακα 
βλέπουμε την μετανάστευση στις κοινότητες της Πιτσιλιάς που έγινε μέχρι το 1992, 
σε διάφορες περιοχές της Κύπρου και στο εξωτερικό, κατά φύλλο. Το 43% της 
συνολικής μετανάστευσης που σημειώθηκε ήταν προς την πόλη της Λευκωσίας, το 
49% προς άλλες περιοχές της Κύπρου (κυρίως στην πόλη Λεμεσού) και ένα ποσοστό 
8% στο εξωτερικό.

Πίνακας 3.4.4.1: Μετανάστευση πληθυσμού μέχρι το 1992 στις Κοινότητες Πιτσιλιάς

Κοινότητα
Λευκωσία
(Ανδρες)

Λευκωσία
(Γυναίκες)

Αλλη περιοχή 
της Κύπρου 

(Ανδρες)

Αλλη περιοχή 
της Κύπρου 

(Γυναίκες)

Εξωτερικό
(Ανδρες)

Εξωτερικό
(Γυναίκες)

Αγία Ειρήνη 20 15 10 12 4 2

Αληθινού 2 4 0 0 0 0

Άλωνα 0 0 0 0 0 0

Απλίκι 10 9 12 14 1 0

Ασκάς 0 0 613 5 0 0

Γούρρι 240 130 30 30 20 100

Καμπί 30 25 2 3 0 0

Καννάβια 0 0 0 0 0 0

Λαγουδερά 40 35 8 4 6 2
Λαζανιάς 0 0 0 0 0 0

Λειβάδια 8 8 2 2 0 0
Παλαιχώρι Μόρφου 0 0 15 10 0 0

Παλαιχώρι Ορεινής 40 30 20 10 10 10
Πλατανιστάσα 65 47 8 10 0 0

Πολύστυπος 45 55 4 6 0 0

Σαράντι 0 0 0 0 0 0

Φαρμακάς 20 20 5 5 0 0

Φικάρδου 0 0 1 1 1 1

Φτερικούδι 0 0 0 0 0 0

Αγιος Θεόδωρος 2 2 3 3 0 0

Αγιος Ιωάννης 8 10 12 15 0 2

Αγρίδια 3 2 3 2 0 0

19 Ενιαίο Έγγραφο Προγραμματισμού για το Στόχο 2, Μάρτιος 2003
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Αγρός 0 0 0 0 0 0

Δύμες 5 5 15 10 0 0

Κάτω Μύλος 2 2 5 5 6 6

Κυπερούντα 10 10 2 2 0 0

Πελένδρι 7 5 120 80 5 5

Ποταμίτισσα 0 0 5 8 0 0

Χανδριά 6 6 0 0 0 0

Σύνολο 563 420 895 237 53 128

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

3.4.5 Συμπεράσματα

Στη χώρο-εδαφική ενότητα παρατηρείται μια πτώση πληθυσμού από το 1960 μέχρι το 
1992, με μεγάλες διακυμάνσεις. Ο κύριος λόγος της μείωσης του πληθυσμού είναι η 
μετανάστευση στα γειτονικά αστικά κέντρα Λεμεσού και Λευκωσίας, με κύριο λόγο 
την αναζήτηση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και αναζήτησης εργασίας.

Από το 1990 και έπειτα παρατηρούμε ότι υπάρχει μια επάνοδος πληθυσμού κυρίως 
από τα αστικά κέντρα στην περιοχή. Η αύξηση αυτή του πληθυσμού συνδέεται με την 
επιστροφή των αποδήμων στις κοινότητες (κυρίως συνταξιούχοι) και επίσης με την 
αναζήτηση δεύτερης κατοικίας. Η άνοδος αυτή του πληθυσμού, ακολουθεί πιο ήπιες 
μεταβολές οι οποίες δεν έχουν καταφέρει να αναπληρώσουν την πληθυσμιακή 
μείωση που επιτεύχθηκε στην διάρκεια των 30 προηγούμενων χρόνων. Η 
πληθυσμιακή αύξηση παρατηρείται κυρίως στις κοινότητες που βρίσκονται σε μικρή 
χρονοαπόσταση από τα γειτονικά αστικά κέντρα, και κυρίως της Λευκωσίας.

Οι δημογραφικές αλλαγές που παρατηρούμε τα τελευταία 10 περίπου χρόνια, σε 
επίπεδο κοινοτήτων οι οποίες μαρτυρούν την σταθεροποίηση ή ακόμα και την 
αναστροφή της εξόδου του πληθυσμού που προηγήθηκε, με την παράλληλη όμως 
έξοδο του νεαρού πληθυσμού, που έχει ως αποτέλεσμα την γήρανση του πληθυσμού, 
ακολουθούν τις δημογραφικές τάσεις της υπαίθρου που παρακολουθούμε σε διεθνές 
επίπεδο.

Τα κύρια προβλήματα ως προς την πληθυσμιακή κατανομή και δομή, παρατηρούνται 
με τη μορφή της πληθυσμιακής αποψίλωσης σε μεγάλα επίπεδα σε πολλές κοινότητες 
(υπάρχει μεγάλος αριθμός κοινοτήτων με πληθυσμό μικρότερο των 100 κατοίκων) 
και της γήρανσης του πληθυσμού (σε μερικές κοινότητες παρατηρείται ποσοστό 
γεροντικού πληθυσμού πάνω από 50% και σε κάποιες δεν υπάρχει καθόλου νεανικός 
πληθυσμός). Το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού διαμένει στις κοινότητες, 
Κυπερούντα, Πελένδρι, Αγρό και Παλαιχώρι Μόρφου, οι οποίες μπορεί στο μέλλον 
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της περιοχής ως πόλοι 
ανάπτυξης.

Τέλος όσον αφορά τα δομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού παρατηρείται ότι 
υπάρχει μεγάλο ποσοστό μονομελών και διμελών νοικοκυριών, που στην πλειοψηφία 
τους αποτελούνται από ηλικιωμένα ζευγάρια και το επίπεδο εκπαίδευσης υστερεί σε 
σχέση με το μέσο όρο της χώρας.

72



«Οργάνωση και Λειτουργία των Χώρο - εδαφικών Ενοτήτων στον Ύπαιθρο Χώρο:
Η περίπτωση της Πιτσιλιάς»_________________________________________________

3.5 Τεχνικές Υποδομές

Όσον αφορά τις τεχνικές υποδομές στην χώρο-εδαφική ενότητα της Πιτσιλιάς, τα 
τελευταία χρόνια έχουν βελτιωθεί σημαντικά, μέσω των διαφόρων κρατικών έργων, 
όμως υστερούν ακόμη σε σχέση με τις αστικές υποδομές στα αστικά κέντρα. 
Αναλυτικά σε αυτή την ενότητα γίνεται μια παρουσίαση και ανάλυση των υποδομών 
της χώρο-εδαφικής ενότητας κατά τομέα.

3.5.1 Οδικό Δίκτυο - Επικοινωνία

Το οδικό δίκτυο της περιοχής βρίσκεται σε γενικά καλή κατάσταση ειδικά όσον 
άφορα την οδική σύνδεση των οικισμών της περιοχής με τα αστικά κέντρα της 
Λευκωσίας και Λεμεσού, λόγω της πρόσφατης σχετικά δημιουργίας του οδικού 
δικτύου της περιοχής με ικανοποιητικό πλάτος και κατάσταση του οδοστρώματος στα 
περισσότερα τμήματα του. Υπάρχουν όμως αρκετά σημεία στα οποία χρειάζεται 
διαπλάτυνση και ευθυγράμμιση του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται δρόμοι 
πλάτους μιας κυκλοφοριακής λωρίδας, να χρησιμοποιούνται ως διπλής κατεύθυνσης. 
Επίσης οι κλίσεις που υπάρχουν σε κάποια σημεία και οι απότομες στροφές, 
καθιστούν τη μετακίνηση εξαιρετικά επικίνδυνη.

Η κατάσταση του οδικού δικτύου στο εσωτερικό των οικισμών παρουσιάζει μια πιο 
δυσμενή κατάσταση με στενότητα των δρόμων που δυσκολεύει την μετακίνηση των 
οχημάτων. Η δυσκολία της μετακίνησης των οχημάτων οφείλεται επίσης λόγω του 
ανάγλυφου και των μεγάλων κλίσεων εντός των οικισμών, λόγω του ότι είχε ήδη 
χαραχτεί το οδικό δίκτυο από την αρχή των δημιουργίας των οικισμών και δεν 
υπήρχε δυνατότητα για εξομάλυνση αυτών των δυσκολιών, κατά την βελτίωση του 
οδικού δικτύου με το πέρασμα του χρόνου. Αυτές οι συνθήκες δυσχεραίνουν τη 
μετακίνηση στη χώρο-εδαφική ενότητα, δυσχεραίνουν τις συνθήκες ταξιδιού και 
επίσης το κάνουν και πιο κουραστικό. Πιο κάτω στον πίνακα 3.5.1.1 παρατίθενται τα 
κύρια προβλήματα του οδικού δικτύου και σύντομη περιγραφή τους ανά κοινότητα.

Πίνακας 3.5.1.1: Κύρια προβλήματα του οδικού δικτύου και σύντομη περιγραφή τους 
ανά κοινότητα στην Πιτσιλιά____________________________________________________

Κοινότητα Κύρια προβλήματα του οδικού δικτύου και σύντομη περιγραφή
Αγία Ειρήνη Εκκρεμεί κατασκευή δρόμου Βυζακιάς- Κανναβιών- Αγ. Ειρήνης πέρα των 8 ετών

Αληθινού Ανάγκη διαπλάτυνσης δρόμων και κατασκευής οχετών κατά το μήκος τους

Άλωνα Α\τ>παρξία δρόμου που να παρακάμπτει την Πλατανιστάσα. ολισθηρότητα οδοστρώματος λόγω 
παγετού τον χειμώνα

Ασκάς Διαπλάτυνση εντός του χωριού, έλλειψη αποχετευτικών έργων όμβριων υδάτων

Γούρρι Επικίνδυνες στροφές οδικού δικτύου

Καμπί Χρειάζεται βελτίωση

Καννάβια Ευθυγράμμιση-διαπλάτυνση δρόμου Βυζακιάς-Καννάβια

Λαγουδερά Βελτίωση δρόμου Ξυλιάτου- Λαγουδερών- Χανδριών, κατασκευή αυτοκινητόδρομου Ανθούπολης - 

Κλήρου, νέα χάραξη, δρόμος Λαγουδερά- Μαδαρή- Σπήλιά, αποπεράτωση δρόμου Λατομείο 

Μιτσερού-Κάτω Μονή

Λαζανιάς 0 δρόμος που συνδέει την κοινότητα με την κοινότητα Γουριού είναι στενός σε ορισμένα σημεία 

έτσι χρειάζεται διαπλάτυνση

Λειβάδια Συμπληρωματικό οδικό δίκτυο

Παλαιχώρι Μόρφου Χρειάζεται ριζική βελτίωση στη περιοχή εκτός του πυρήνα της κοινότητας
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Παλαιχώρι Ορεινής Χρειάζεται γενική αναβάθμιση (διαπλατύνσεις, ασφαλτοστρώσεις, πεζοδρόμια, οδικός φωτισμός, 
έργων για συγκράτηση κατολισθήσεων, οχετούς για τα νερά της βροχής)

Πλατανιστάσα Πρέπει να ασφαλτοστρωθούν οι κοινοτικοί οδοί, πλακόστρωση των στενών δρόμων εντός της 
οικιστικής περιοχής, κατασκευή χώρου στάθμευσης

Πολύστυπος Το οδικό δίκτυο προς Λ/σία χρειάζεται σημαντικές βελτιώσεις(ευθυγράμμιση)

Σαράντι Ανάγκη βελτίωσης οδοστρώματος

Φαρμακάς Το οδικό δίκτυο χρειάζεται ευθυγράμμιση και ασφαλτόστρωση

Φικάρδου Δεν υφίστανται ιδιαίτερα προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Φτερικούδι Μεσαιωνικοί δρόμοι

Άγιος Θεόδωρος Σύνδεση κοινότητας με γύρω περιοχές και πόλεις

Άγιος Ιωάννης Σύνδεση της κοινότητας με τις αστικές περιοχές και την γύρω περιοχή κοινότητας

Αγρίδια Σύνδεση περιοχής με αστικά κέντρα (δρόμος Λεμεσού -Αϊ Μάμα -Τριμίκλινης) και με τη γύρω 

περιοχή

Αγρός Σύνδεση με τις κύριες πόλεις Λ/σού -Λευκωσίας και γύρω χωριά

Δύμες Σύνδεση κοινότητας με τη γύρω περιοχή και αστικά κέντρα Λεμεσού-Λευκωσίας

Κάτω Μύλος Σύνδεση κοινοτήτων με αστικές περιοχές (δρόμος Αγρού-Λεμεσού) και γύρω περιοχές

Κυπερούντα Βελτίωση συγκοινωνιακού δικτύου ή ανακατασκευή με τις πόλεις Λεμεσού -Λευκωσίας, διάνοιξη 

νέων δρόμων στην κοινότητα-βελτίωση υφιστάμενων δρόμων στην κοινότητα

Πελένδρι Σύνδεση της κοινότητας με τις αστικές και γύρω περιοχές (κατασκευή δρόμων τετραπλής 

κατεύθυνσης), δρόμοι εντός του χωριού

Ποταμίτισσα Σύνδεση της κοινότητας με τις αστικές περιοχές και την γύρω περιοχή (δρόμος Δυμών-Κυπερούντας)

Χανδριά Σύνδεση της κοινότητας με τις αστικές περιοχές και με τις γύρω ορεινές περιοχές

Πηγή: Έρευνα πεδίου

Σημαντικός είναι ο ρόλος της κοινότητας του Αγρού όσον αφορά την οδική σύνδεση 
της περιοχής με τα αστικά κέντρα των επαρχιών Λευκωσίας και Λεμεσού. 
Συγκεκριμένα ο Αγρός αποτελεί συγκοινωνιακό κόμβο μεταξύ Λευκωσίας - Λεμεσού 
και Τροόδους.

Η σύνδεση των κοινοτήτων με τα αστικά κέντρα των δυο επαρχιών που ανήκει η 
χώρο-εδαφική ενότητα διοικητικά, επιτυγχάνεται με αγροτικά λεωφορεία που 
εδρεύουν στις μεγάλες κυρίως Κοινότητες, μεταφέροντας καθημερινά μεγάλο αριθμό 
εργαζομένων στις δουλειές τους.20 Ακόμη στις μεγάλες κοινότητες υπάρχουν και 
αγροτικά ταξί τα οποία εξυπηρετούν τις μεταφορικές ανάγκες των κατοίκων.

Πιο κάτω παρουσιάζονται έργα οδικού δικτύου στην περιοχή που έχουν προταθεί και 
βρίσκονται σε εξέλιξη. Τα έργα αυτά είναι μεγάλης σημασίας για την περιοχή της 
Πιτσιλιάς γιατί βελτιώνουν σημαντικά την προσπελασιμότητα της και τη σύνδεση της 
με τις γειτονικές περιοχές.

1. Δρόμος Λευκωσίαζ-Παλαιγωρίου-Αγρού 

(Κεφ./Άρθρο: 210200.08204)
Αναβάθμιση δρόμου από την πρόσβαση του συνοικισμού Ανθούπολης μέχρι την 
πρόσβαση Καλού Χωριού (18χλμ.) σε δρόμο 4 λωρίδων κυκλοφορίας. 
Περιβαλλοντική και τεχνοοικονομική μελέτη

“έντονο είναι το φαινόμενο στην κοινότητα Πελενδριού. Η εταιρία αγροτικών λεωφορείων Πελενδριού (ΠΕΑΛ) διαθέτοντας 
περισσότερα από 15 οχήματα είναι η μεγαλύτερη στην επαρχία Λεμεσού, και εξυπηρετεί τις κοινότητες της ευρύτερης περιοχής 
λόγω μη ύπαρξης αγροτικού λεωφορείου σε αυτές.
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2. Δρόμος Φτερικουδιού-Άλωνας-Πολύστυπου-Χανδριών 
(Κεφ./Άρθρο: 210200.08234)
Δρόμος μήκους 14 χλμ.. που βρίσκεται στην φάση της ετοιμασίας της μελέτης.

3. Δρόμος Φαρμακά - Οδού (Κεφ./Άρθρο: 210200.08308)
Διαπλάτυνση του πρώτου τμήματος του έργου από Φαρμακά προς Οδού, μήκους 
2χλμ.

4. Δρόμος Κάτω Μονήε - Πλατανιστάσας - Άλωνας 
(Κεφ./Άρθρο: 210201.08231)
Πρώτο Τμήμα: εντός του χωριού Άλωνα, μήκους 0,45 χλμ.
Δεύτερο Τμήμα: Δρόμος Άλωνας - Πλατανιστάσας.
Βελτιωτικές εργασίες λόγω κατολισθήσεων βράχων.

5. Δρόμος Ασκά - Φτερικουδιού 
(Κεφ./Άρθρο: 210201.08301)
Τμήμα εντός Κοινότητας Ασκά, μήκους 300 μ.

6. Δρόμος Σαράντι - Άαγουδερών - Ξυλιατού - Αγίας Μαρίνας, μέγρι το δρόμο 
Κάτω Μονής - Πλατανιστάσας
(Κεφ./Άρθρο: 210201.08305)
Α) Δρόμος προσπέλασης προς Σαράντι (Ιχλμ.)
Μελέτη: Τμήμα Δημόσιων Έργων 
Β) Στροφή μετά τον Ξυλιατό 
Εκτέλεση: Επαρχιακός Μηχανικός Λευκωσίας 
Γ) Στροφή στην είσοδο του Ξυλιατού 
Εκτέλεση: Επαρχιακός Μηχανικός Λευκωσίας

7. Βελτίωση Δρόμου Καμπιών - Αναλύοντα - Μαθιάτη - Σίαε 
(Κεφ./Άρθρο: 210201.08306)
Α) Δρόμος Καμπιών - Αναλύοντα - Μαθιάτη - Σίας (19χλμ.) (Μελέτη)
Β) Κατασκευή κυκλικού κόμβου στο παλιό δρόμο Λευκωσίας - Λεμεσού στη 
συμβολή με τους δρόμους προς Σιά και Μοσφιλοτή
Γ) Εργασίες για ολοκλήρωση του υφιστάμενου κόμβου Σιάς με την κατασκευή 
εισόδου προς Λεμεσό και εξόδου από Λευκωσία

8. Δρόμος Λεμεσού - Αγρού 
(Κεφ./Άρθρο: 210205.08247)
Μελετητής: Τμήμα Δημόσιων Έργων
Α) Βελτιωτικές εργασίες σε τμήματα του υφιστάμενου δρόμου Λεμεσού - Αγρού 
μεταξύ Αγίας Φύλας - Καλού Χωριού και Ζωοπηγής - Αγρού για βελτίωση της 
λειτουργικότητας του δρόμου και της οδικής ασφάλειας 
Β) Ετοιμασία μελετών για άλλα τμήματα: 
ΐ) Κατασκευή παρακαμπτήριου Καλού και Ζωοπηγής (4χλμ.)
Η) Κατασκευή τμήματος Κάτω Μύλου - Αγρού (3χλμ.)
iii) Κατασκευή σύνδεσης με το δρόμο Λεμεσού - Σαΐτα στη περιοχή Παλώδειας - 
Παραμύθας (3χλμ.)

9. Βελτίωση του δρόμου Κυπερούντας - Χανδριών - Αγρού 
(Κεφ./Άρθρο: 210205.08339)
Συμπλήρωση στροφής στο γεφύρι Ενετικού.
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Έχει προταθεί επίσης μελέτη για την διαπλάτυνση της κυκλοφοριακής αρτηρίας 
Πιτσιλιάς - Λευκωσίας, έτσι ώστε να γίνει τετραπλής κατεύθυνσης, μέχρι τη Κλήρου. 
(Βασιλάς Π., 2005).

Η κατάσταση του οδικού δικτύου κρίνεται πολύ σημαντική για την εν λόγω περιοχή 
λόγω του ορεινού της χαρακτήρα, διότι τα μειονέκτημα του δικτύου περιορίζουν σε 
κάποιο βαθμό την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων στην χώρο-εδαφική 
ενότητα.

3.5.2 Κοινωνικές Υποδομές: Υπηρεσίες και λειτουργίες στην περιοχή μελέτης 

Κοινωφελής Υποδομές:

Στη χώρο-εδαφική ενότητα Πιτσιλιάς λειτουργεί ένα Νοσοκομείο στην κοινότητα 
Κυπερούντας, το οποίο «καλύπτει» τις ανάγκες της περιοχής Πιτσιλιάς, Μαραθάσας 
και Σολέας, και δύο Υγειονομικά Κέντρα στις κοινότητες Αγρού και Παλαιχωρίου. 
Οι επισκέψεις που πραγματοποιούν οι γιατροί, στα Υγειονομικά Κέντρα, δεν 
μπορούν όπως υποστηρίζεται από τους κατοίκους και τις Τοπικές Αρχές, να 
καλύψουν τις ανάγκες της περιοχής.

Πίνακας 3.5.2.1: Ιατρικά κέντρα, συχνότητα επίσκεψης γιατρού και ιατρικά κέντρα 
εξυπηρέτησης Πιτσιλιάς_____________________________________________________

Κοινότητα Ιατρικό κέντρο 
κοινότητας

Συχνότητα επίσκεψης 
γιατρού

Κύριο ιατρικό κέντρο που 
εξυπηρετεί την κοινότητα

Αγία Ειρήνη ΟΧΙ Ευρύχου

Αληθινού ΟΧΙ Πολύστυπου και Κυπερούντας

Άλωνα ΝΑΙ 1 φορά την εβδομάδα

Απλίκι ΝΑΙ Κάθε 15 μέρες

Ασκός ΝΑΙ Κάθε 15 μέρες

Γούρρι ΝΑΙ Κάθε 2 βδομάδες

Καμπί ΝΑΙ Κάθε 15 μέρες

Κοινόβια ΝΑΙ Κάθε 15 ημέρες

Λαγουδερά ΝΑΙ 1 φορά την εβδομάδα

Λαζανιάς ΟΧΙ Από το ιατρείο της κοινότητας 
Γούρρι κ το νοσοκομείο Λ/σίας

Λειβαδιό ΟΧΙ Λ/σί και Κυπερούντα

Παλαιχώρι Μόρφου ΝΑΙ 3 φορές την εβδομάδα

Παλαιχώρι Ορεινής ΝΑΙ Καθημερινά

Πλατανιστάσα ΝΑΙ 1 φορά την εβδομάδα

Πολύστυπος ΝΑΙ κάθε 15 μέρες

Σαράντι ΟΧΙ Κυπερούντα

Φαρμακάς ΝΑΙ 1 φορά τη βδομάδα

Φικόρδου ΟΧΙ Νοσοκομείο Λευκωσίας

Φτερικούδι Ναι, ακατάλληλος 

χώρος

Ανά δεκαπενθήμερο

Αγιος Θεόδωρος ΝΑΙ 1 φορά τη βδομάδα

Άγιος Ιωάννης ΝΑΙ 1 φορά εβδομαδιαίως

76



«Οργάνωση και Λειτουργία των Χώρο - εδαφικών Ενοτήτων στον Ύπαιθρο Χώρο:
Η περίπτωση της Πιτσιλιάς»

Αγρίδια ΝΑ] 1 φορά τη βδομάδα

Αγρός ΝΑΙ Μονίμως

Δύμες ΝΑΙ 1 φορά κάθε 15 ημέρες

Κάτω Μύλος ΝΑΙ 1 φορά εβδομαδταίως

Κυπερούντα Νοσοκομείο

Κυπερούντας
μόνιμο ιατρικό 

προσωπικό

Πελένδρι ΝΑ] 1 φορά τη βδομάδα

Ποταμίτισσα ΝΑ] 1 φορά κάθε 

δεκαπενθήμερο

Χανδρνά ΟΧΙ 1 φορά τη βδομάδα Νοσοκομείο Κυπερούντας

Πηγή: Έρευνα πεδίου

Στο Νοσοκομείο Κυπερούντας υπάρχουν πολλές ελλείψεις όσον αφορά τις υπηρεσίες 
που προσφέρει. Στο Νοσοκομείο υπάρχει καθημερινή παρουσία παθολόγου και 
παιδίατρου και μια φορά τη βδομάδα υπάρχει και οδοντίατρος. Οι ανάγκες της 
περιοχής για ιατρική περίθαλψη καλύπτονται από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 
και το Νοσοκομείο Λεμεσού, γεγονός που αποτελεί μειονέκτημα για την περιοχή 
λόγω της εξάρτησης από τα γειτονικά αστικά κέντρα. Υποστηρίζεται ότι υπάρχει 
ανάγκη ενίσχυσης του Νοσοκομείου Κυπερούντας, σε βαθμό που να καλύπτει και 
χειρουργικές επεμβάσεις και γιατρούς περισσότερων ειδικοτήτων. Αναγκαία είναι και 
η αντικατάσταση του υλικού αμίαντος, με το οποίο είναι στεγασμένο το Νοσοκομείο, 
υλικό το οποίο θεωρείται καρκινογόνο. Οι υποσχέσεις για αναβάθμιση του 
Νοσοκομείου, εδώ και χρόνια παραμένουν ανικανοποίητες. (Βασιλάς Π., 2005).

Επίσης στη περιοχή παρατηρείται ότι δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου ιδιωτικά ιατρεία, 
πέρα από ένα οδοντιατρείο που λειτουργεί στη κοινότητα Κυπερούντας, εκτός αυτού 
ούτε φαρμακεία λειτουργούν στη χωρο-εδαφική ενότητα, σε καμία κοινότητα.

Υποδομές Εκπαίδευσης:

Η κάλυψη των σχολικών αναγκών στη χώρο-εδαφική ενότητα επιτυγχάνεται κυρίως 
μέσα από αυτήν, εκτός από κάποιες περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση της 
κοινότητας Αληθινού όπου καλύπτονται από το Μιτσερό και του Πελενδριού που 
καλύπτονται από την πόλη της Λεμεσού κ.ο.κ. Συγκεκριμένα στην χώρο-εδαφική 
ενότητα υπάρχουν Γυμνάσιο και Λύκειο στον Αγρό, τα οποία καλύπτουν στην 
πλειοψηφία τους τις ανάγκες μέσης εκπαίδευσης, 6 παιδικοί σταθμοί και 6 δημοτικά 
(εκ των οποίων το ένα Περιφερειακό, στην Κυπερούντα). Επίσης στις μεγάλες 
κοινότητες υπάρχουν ιδιωτικά και δημόσια φροντιστήρια που καλύπτούν τις ανάγκες 
των κοινοτήτων.
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Πίνακας 3.5.2.2: Υποδομές εκπαίδευσης Πιτσιλιάς
Κοινότητα Παιδικός

σταθμός
Δημοτικό
σχολείο

Γυμνάσιο Λύκειο Φροντιστήριο
μαθημάτων
γυμνασίου

Φροντιστήριο 
ξένων γλωσσών

Αγία Ειρήνη ΌΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

Αληθινού ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ

Αλωνα ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ

Απλίκι ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ

Ασκάς ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ

Γούρρι ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ

Καμπί ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ

Κοινόβια ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

Λαγουδέρα ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ

Ααζανιάς ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ

Λειβάδια ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ

Παλαιχώρι ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Πλατανιστάσα ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ

Πολύστυπος ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ

Σαράντι ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ

Φαρμακάς ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ

Φικάρδου ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ

Φτερικούδι ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

Αγιος Θεόδωρος ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ

Αγιος Ιωάιιης ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ

Αγρίδια ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ

Αγρός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ

Δύμες ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ

Κάτω Μύλος ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ

Κυπερούντα ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Πελένδρι ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ

* *
ΝΑΙ ΝΑΙ

Ποταμίτισσα ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ

Χανδριά ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ

’ Περιφερειακό Δημοτικό 

" Κρατικό Ινστιτούτο Ξένων Γλωσσών 
Πηγή: Έρευνα Πεδίου

Εδώ αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι αρκετές κοινότητες διαθέτουν κτιριακές 
υποδομές εκπαίδευσης οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις όμως δεν 
λειτουργούν πλέον για τον λόγω του ότι δεν υπάρχει ο αναγκαίος αριθμός παιδιών για 
τη λειτουργία τους, και έτσι είτε έχουν εγκαταλειφθεί, είτε έχουν χρησιμοποιηθεί για 
την εξυπηρέτηση κάποιας άλλης λειτουργίας (π.χ. πολιτιστικής). Συγκεκριμένα οι 
κοινότητες Αληθινού, Ααζανιάς, Λειβάδια, Φικάρδου και Άγιος Θεόδωρος δεν έχουν 
κανένα μαθητή.

Τα δημοτικά σχολεία που εξυπηρετούν τις κοινότητες που δεν διαθέτουν αρκετούς 
μαθητές για την λειτουργία δημοτικού σχολείου εξυπηρετούνται από σχολεία τα 
οποία βρίσκονται εντός και εκτός της χωρο-εδαφικής ενότητας της Πιτσιλιάς. Στον 
πίνακα 3.5.2.3, παρουσιάζονται τα δημοτικά σχολεία στα οποία διδάσκονται τα 
παιδία της κάθε κοινότητας της Πιτσιλιάς. Όπου τα στοιχεία είναι ελλιπή οφείλεται 
στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν καθόλου έως πολύ λίγα παιδιά στην κοινότητα που 
είναι μαθητές δημοτικού σχολείου.
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Πίνακας 3.5.2.S: Δημοτικά σχολεία που εξυπηρετούν τις κοινότητες Πιτσιλιάς
Κοινότητα Δημοτικό που εξυπηρετεί τη κοινότητα

Αγία Ειρήνη -

Αληθινού -

Άλωνα Δημοτικό Μιτσερού

Απλίκι Δημοτικό Παλαιχωρίου

Ασκός Δημοτικό Παλαιχωρίου

Γούρρι Περιφερειακό Δημοτικό Καλού Χωριού - Γουριού

Καμπί Δημοτικό Φαρμακά

Κοινόβια Δημοτικό Κακοπετριάς

Λαγουδερά Δημοτικό Αγία Μαρίνας Ξυλιάτου

Λαζανιάς Περιφερειακό Δημοτικό Καλού Χωριού - Γουριού

Λειβάδια -

Παλαιχώρι Δημοτικό Παλαιχωρίου

Πλατανιστάσα Δημοτικό Μιτσερού

Πολύστυπος Δημοτικό Αγρού

Σαρόΐ’τι -

Φαρμακάς Δημοτικό Φαρμακά

Φικάρδου -

Φτερικούδι Δημοτικό Παλαιχωρίου

Άγιος Θεόδωρος Δημοτικό Αγίου Ιωάννη

Άγιος Ιωάννης Δημοτικό Αγίου Ιωάννη

Αγρίδια Δημοτικό Αγρού

Αγρός Δημοτικό Αγρού

Δύμες Δημοτικό Κυπερούντας

Κάτω Μύλος Δημοτικό Αγίου Ιωάννη

Κυπερούντα Δημοτικό Κυπερούντας

Πελένδρι Δημοτικό Πελενδριού

Ποταμίτισσα Δημοτικό Κυπερούντας

Χανδριά Δημοτικό Κυπερούντας

Πηγή: www.diki.org

Πίνακας 3.5.2Λ: Αριθμός μαθητών σε διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες Πιτσιλιάς
Κοινότητα Αριθμός

μαθητών
δημοτικού

Αριθμός
μαθητών

γυμνασίου

Αριθμός
μαθητών
λυκείου

Αριθμός
φοιτητών

Αγία Ειρήνη 4 3 2 0

Αληθινού 0 0 0 0

Άλωνα 2 0 1 0

Απλίκι 11 2 5 2

Ασκάς 7 6 4 8

Γούρρι 18 14 15 15

Καμπί 7 1 1 0

Καννάβια 12 22 0 10

Λαγουδερά 4 3 4 3

Λαζανιάς 0 0 0 0

Λειβάδια 0 0 0 0

Παλαιχώρι Μόρφου 60 35 25 15

Παλαιχώρι Ορεινής 35 15 15 0
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Πλατανιστάσα 7 6 7 0

Πολύστυπος 5 3 2 0

Σαράντι 3 2 0 0

Φαρμακάς 37 40 50 15

Φικάρδου 0 0 0 0

Φτερικούδι 11 7 7 8

Άγιος Θεόδωρος 0 0 0 0

Άγιος Ιωάννης 40 15 15 8

Αγρίδια 5 2 0 0

Αγρός 70 40 40 10

Δύμες 10 5 5 3

Κάτω Μύλος 4 5 4 0

Κυπερούντα 163 90 90 40

Πελένδρι 90 45 40 40

Ποταμίτισσα 3 1 0 0

Χανδριά 9 4 3 1

Σύνολο 617 366 335 178

Πηγή: ίδια επεξεργασία

Δημόσιες Υπηρεσίες:

Οι δημόσιες υπηρεσίες της αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας, στη χώρο- 
εδαφική ενότητα είναι συγκεντρωμένες στις κοινότητες Αγρού και Παλαιχωρίου, 
κυρίως λόγω του ότι αποτελούν και τις μεγαλύτερες πληθυσμιακά κοινότητες της 
περιοχής, οι ανάγκες των υπόλοιπων στους συγκεκριμένους τομείς καλύπτονται μέσω 
αυτών. Όσον αφορά τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις 
κοινότητες με εξαίρεση την Άλωνα, το Καμπί, τον Λαζανιά και τα Αγρίδια.

Πίνακας 3.5.2.5: Δημόσιες υπηρεσίες Πιτσιλιάς
Κοινότητα Αστυνομικό

τμήμα
(δυναμικό)

Πυροσβεστικός
σταθμός

(δυναμικό)

Τ αχυδρομείο 
και

ταχυδρομικές
υπηρεσίες

Συνεργατική Πιστωτική 
Εταιρεία

Αγία Ειρήνη ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Αληθινού ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ (ΣΠΕ Λειβάδια-Αληθινού)

Άλωνα ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ

Απλίκι ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ

Ασκάς ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Γούρρι ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Καμπί ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ

Καννάβια ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Λαγουδέρα ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ (ΣΠΕ Λαγουδερών- 

Σαράντι)

Λαζανιάς ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ

Λειβάδια ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ

Πάλαιχώρι Μόρφου ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Παλαιχώρι Ορεινής ΝΑΙ-( 9) ΝΑΙ- (6) ΝΑΙ ΝΑΙ

Πλατανιστάσα ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Πολ.ύστυπος ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
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Σαράντι ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ

Φαρμακάς ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Φικάρδου ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ

Φτερικούδι ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Αγιος Θεόδωρος ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Άγιος Ιωάννης ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Αγρίδια ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ

Αγρός ΝΑΙ- (6) ΝΑΙ- (6) ΝΑΙ ΝΑΙ
Δύμες ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Κάτω Μύλος ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Κυπερούντα ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Πελένδρι ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ- (2)

Ποταμίτισσα ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Χανδριά ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Πηγή: Έρευνα Πεδίου

Επίσης υπάρχουν κάποιές δημόσιες υπηρεσίες, κυρίως επαρχιακά γραφεία διάφορων 
κυβερνητικών τμημάτων στις μεγαλύτερες πληθυσμιακά Κοινότητες (κτηματολόγιο, 
Κέντρο Γεωργικής Εκπαίδευσης κ.α.) που εξυπηρετούν την ευρύτερη περιοχή 
Πιτσιλιάς.

Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι σε καμία κοινότητα δεν υπάρχει υποκατάστημα της 
ΑΗΚ (Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου) και μόνο σε μια κοινότητα υπάρχει 
υποκατάστημα της ΑΤΗΚ (Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου) για την κάλυψη των 
τοπικών αναγκών.

Αθλητικές και πολιτιστικές υποδομές:

Αθλητικές εγκαταστάσεις δεν υπάρχουν σε όλες τις κοινότητες της χώρο-εδαφικής 
ενότητας, παρά μόνο κυρίως στις μεγαλύτερες πληθυσμιακά. Οι υποδομές που 
υπάρχουν είναι γήπεδα ποδοσφαίρου, κλειστό γήπεδο καλαθόσφαιρας, κέντρο 
υψηλού αθλητισμού στον Αγρό κ.α. Οι υπάρχουσες υποδομές δεν καλύπτουν 
εξολοκλήρου τις ανάγκες των κοινοτήτων στις οποίες χωροθετούνται για τις 
αθλητικές δραστηριότητες.

Στα μέσα του 2005, προτάθηκε η κατασκευή ενός Ορεινού Αθλητικού Κέντρου 
Προετοιμασίας στο Πελένδρι, το οποίο πιστεύεται ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην 
υγιή απασχόληση των παιδιών και των νέων, καθώς και στη διατήρηση της ζωής 
στην ορεινή ύπαιθρο και ιδιαίτερα στην Πιτσιλιά.

Υπάρχουν και κάποιες τοπικές ομάδες ποδοσφαίρου (ποδοσφαιρική ομάδα 
Πελενδριού και Πιτσιλιάς - ΑΠΕΠ, στην οποία αθλούνται περίπου 150 παιδιά από 
την Πιτσιλιά) οι οποίες αγωνίζονται στην Β' Εθνική του κυπριακού πρωταθλήματος.

Οι κοινότητες της χώρο-εδαφικής ενότητας έχουν μια πλούσια ιστορία και παράδοση 
και έτσι έχουν κατασκευάσει αρκετές πολιτιστικές εγκαταστάσεις και σε πολλές από 
αυτές υπάρχει πολιτιστικό κέντρο (9) και βιβλιοθήκη (12).
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Πίνακας 3.5.2.6: Πολιτιστικές Υποδομές
Πολιτιστικό κέντρο Βιβλιοθήκη

Γούρρι Άλωνα

Λαζανιάς Ασκάς

Φτερικούδι Πάλαιχώρι

Αγιος Θεόδωρος Πλατανιστάσα

Αγιος Ιωάννης Πολύστυπος

Αγρός Αγρίδια

Κάτω Μύλος Αγρός

Κυπερούντα Δύμες

Πελένδρι Κυπερούντα

Πελένδρι

Ποταμίτισσα

Χανδριά

Πηγή: Έρευνα πεδίου

Πιο κάτω στο σχήμα 3.5.2.1 δίδεται η χωροθέτηση των υπαρχουσών δημόσιων 
υπηρεσιών συνολικά στην έκταση της χωρο-εδαφικής ενότητας Πιτσιλιάς.

Σχήμα 3.5.2.1: Υπάρχουσες δημόσιες υπηρεσίες στη χωρο-εδαφική ενότητα

3.5.3 Ύδρευση - Αποχέτευση

Δίκτυο αποχέτευσης υπάρχει μόνο σε 8 κοινότητες της Πιτσιλιάς, εκ των οποίων 2 
είναι σε εξέλιξη. Σε κάποιες άλλες κοινότητες στις οποίες δεν υπάρχει αποχετευτικό 
δίκτυο, βρίσκεται σε στάδιο μελέτης και υπό σχεδίασμά. Συγκεκριμένα, έχουν 
συμπληρωθεί κάποιες μελέτες για επεκτάσεις στον Αγρό και Κυπερούντα, στο 
πλαίσιο της μελέτης για Αποχετεύσεις και Ανακύκλωση για μικρές κοινότητες με 
πληθυσμό λιγότερο από 2000 κατοίκους. Επίσης έχουν υποβληθεί προκαταρκτικές 
εκτιμήσεις επιπτώσεων στο περιβάλλον για τα αποχετευτικά έργα του Αγίου Ιωάννη,
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Φαρμακά καν Καμπνού. Επίσης υπάρχουν βιολογικές μονάδες στις μεγάλες 
πληθυσμιακά κοινότητες Αγρού και Κυπερούντας.

Τέλος όσον αφορά το δίκτυο ύδρευσης- υδατοπρομήθεια, υπάρχει σε όλες τις 
Κοινότητες της χώρο-εδαφικής ενότητας και η λειτουργία του από τους κατοίκους 
κρίνεται ικανοποιητική.

Πίνακας 3.5.3.1:
Κοινότητα Υδατοπρομήθεια Δίκτυο

αποχέτευσης
λυμάτων

Αγία Ειρήιη ΝΑΙ ΟΧΙ

Αληθινού ΝΑΙ ΟΧΙ

Άλωνα ΝΑΙ ΟΧΙ

Απλίκι ΝΑΙ ΝΑΙ

Ασκάς ΝΑΙ ΝΑΙ

Γούρρι ΝΑΙ ΟΧΙ

Καμπί ΝΑΙ ΟΧΙ

Καννάβια ΝΑΙ ΝΑΙ*

Λαγουδερά ΝΑΙ ΌΧΙ

Λαζανιάς ΝΑΙ ΟΧΙ

Λειβάδια ΝΑΙ ΌΧΙ

Παλαιχώρι Μόρφου ΝΑΙ ΝΑΙ

Πάλαιχώρι Ορεινής ΝΑΙ ΝΑΙ

Πλατανιστάσα ΝΑΙ ΟΧΙ

Πολύστυπος ΝΑΙ ΟΧΙ

Σαράντι ΝΑΙ ΌΧΙ

Φαρμακάς ΝΑΙ ΝΑΙ

Φικάρδου ΝΑΙ ΟΧΙ

Φτερικούδι ΝΑΙ ΟΧΙ

Άγιος Θεόδωρος ΝΑΙ ΟΧΙ

Άγιος Ιωάννης ΝΑΙ ΝΑΙ

Αγρίδια ΝΑΙ ΟΧΙ

Αγρός ΝΑΙ ΝΑΙ^

Δύμες ΝΑΙ ΟΧΙ

Κάτω Μύλος ΝΑΙ ΌΧΙ21 22

Κυπερούντα ΝΑΙ ΝΑΙ

Πελένδρι ΝΑΙ ΝΑΙ*

Ποταμίτισσα ΝΑΙ ΟΧΙ

Χανδριά ΝΑΙ ΟΧΙ

λυμάτων

Σε εξέλιξη
Πηγή: Έρευνα Πεδίου

21 Τα λύματα ρίπτονται σε απορροφητικούς λάκκους οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις σημερινές ανάγκες της 
κοινότητας, με αποτέλεσμα να υπάρχει υπερχείλιση. Για τη βελτίωση και επέκταση του συστήματος έχει ετοιμαστεί σχέδιο από 
το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων το οποίο περιλαμβάνει και βιολογικό σταθμό τριτοβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων.
22 Έχει αποφασιστεί η διοχέτευση των λυμάτων των δύο Κοινοτήτων Αγιου Ιωάννη και Κάτω Μύλου, σε κοινή μονάδα 
βιολογικής επεξεργασίας, σε χώρο που έχει ήδη εξευρεθεί.

83



«Οργάνωση και Λειτουργία των Χώρο - εδαφικών Ενοτήτων στον Ύπαιθρο Χώρο:
Η περίπτωση της Πιτσιλιάς»

3.5.4 Διαχείριση απορριμμάτων

Όσον αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων στις κοινότητες της χώρο-εδαφικής 
ενότητας, στις περισσότερες περιπτώσεις των κοινοτήτων, έχουν δημιουργηθεί 
συμπλέγματα κοινοτήτων, από τις οποίες περνάει ένα απορριμματοφόρο όχημα και 
μαζεύει τα οικιστικά απορρίμματα. Στις πιο πολλές περιπτώσεις το όχημα αυτό είναι 
ιδιωτικό και μισθώνεται από τις διάφορες κοινότητες για την εν λόγω υπηρεσία. Η 
συχνότητα που περνάει το όχημα εξαρτάται από την χρονική περίοδο. Δηλαδή τους 
καλοκαιρινούς μήνες, κατά τους οποίους η κίνηση στα χωριά είναι αυξημένη λόγω 
των επισκεπτών το όχημα περνάει 2 φορές την εβδομάδα, ενώ τον υπόλοιπο χρόνο 
μόνο μια φορά.

Υπάρχει όμως και ένας αρκετά μεγάλος συγκριτικά αριθμός κοινοτήτων (16) στις 
οποίες δεν υπάρχει υπηρεσία συλλογής απορριμμάτων, στις οποίες χρειάζεται 
μετακίνηση τους από τους ίδιους τους κατοίκους, σε χώρους όπου μπορούν να 
διατεθούν.

3.5.5 Ενέργεια

Σε όλες τις κοινότητες Πιτσιλιάς υπάρχει ηλεκτρικό δίκτυο, το οποίο εξυπηρετεί όλα 
τα σπίτια που βρίσκονται στην γεωγραφική της έκταση εντός και εκτός των ορίων 
των οικισμών των κοινοτήτων της. Υπάρχει όμως μια σημαντική έλλειψη όσον 
αφορά τις υποδομές. Στην έκταση της χώρο-εδαφικής ενότητας δεν υπάρχει κάποιο 
υποκατάστημα της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), το οποίο να εξυπηρετεί την 
περιοχή.

3.5.6 Τηλεπικοινωνίες

Όσον αφορά τον τομέα των τηλεπικοινωνιών υπάρχει ικανοποιητική κάλυψη και της 
σταθερής και της κινητής τηλεφωνίας, σε όλη την έκταση της Πιτσιλιάς, πέρα από 
την κοινότητα Καμπί, όπου η κάλυψη του δικτύου δεν καλύπτει όλες τις οικίες στην 
οικιστική περιοχή. Υπάρχει και ένα υποκατάστημα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών 
Κύπρου (ΑΤΗΚ), το οποίο βρίσκεται στη κοινότητα Πολύστυπου και εξυπηρετεί τις 
ανάγκες της περιοχής.

3.5.7 Συμπεράσματα

Σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση των υποδομών της χώρο-εδαφικής ενότητας 
της Πιτσιλιάς, όπως παρουσιάστηκε πιο πάνω καταλήγουμε στα συμπεράσματα:

❖ Το οδικό δίκτυο παρά τις βελτιώσεις και τα νέα έργα που έγιναν τα τελευταία 
χρόνια και αύξησαν την προσπελασιμότητα της περιοχής, παρατηρούνται 
κάποιες σημαντικές ελλείψεις και προβλήματα που σχετίζονται κυρίως με το 
ορεινό ανάγλυφο της περιοχής.

❖ Υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις ως προς τις κοινωνικές υποδομές που 
σχετίζονται κυρίως με τα ιατρικά κέντρα, καθώς και ελλείψεις στο 
αποχετευτικό σύστημα. Ως προς τις υπόλοιπες υποδομές παρατηρείται μια
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ικανοποιητική κατάσταση, στην οποία υπάρχει επαρκής κάλύψη που 
ολοκληρώνεται μέσα στα όρια της χώρο-εδαφικής ενότητας.

Δημιουργήσαμε τον πιο κάτω πίνακα με τις αναγκαίες που πιστεύουμε παρεμβάσεις 
που πρέπει να γίνουν στη κάθε κοινότητα ξεχωριστά, όσον αφορά των τομέα των 
τεχνικών υποδομών. Ο πίνακας συντάχθηκε κατόπιν της μελέτης της υφιστάμενης 
κατάστασης, τις ελλείψεις που παρουσιάζονται και επίσης με βάση την έρευνα πεδίου 
που έγινε με ερωτηματολόγιο στους Κοινοτάρχες (κυρίως) των κοινοτήτων της χώρο- 
εδαφικής ενότητας.

.Ίίνακας 3.5.7.1: Πρόσθετες ανάγκες σε υποδομές
Κοινότητα Πρόσθετες ανάγκες σε υποδομές

Αγία Ειρήνη Κατασκευή εξωραϊστικών έργων, έργων οικοδομής

Άλωνα Βελτίωση υφιστάμενων αγροτικών δρόμων, δημιουργία κέντρου προσφοράς κοινωνικών υπηρεσιών 
σε άτομα μεγάλης ηλικίας

Απλίκι Κοινοτικά κτίρια, πολιτιστικό κέντρο

Ασκός Πολιτιστικό ίδρυμα για τους νέους, χώροι ψυχαγωγίας, βελτίωση συγκοινωνιών , δημιουργία 
πλατείας και χώρων στάθμευσης

Καμπί Κατασκευή νέων δρόμων Kat πεζόδρομων, βελτίωση οδικού δικτύου

Καννάβια Κατασκευή φράγματος

Λαγουδέρα Εξωραϊστικά έργα εντός της κοινότητας, αναβάθμιση-αξιοποίηση αρχαιολογικού χώρου, 

λιθόστρωση δρόμων, αναπαλαίωση παραδοσιακού ελιόμυλου, λειτουργία του κοινοτικού γραφείου 
με την πρόσληψη υπαλλήλου, δημιουργία αποχετευτικού συστήματος οικιακών λυμάτων

Παλαιχώρι Μόρφου Επέκταση ορίων οικισμού για την δημιουργία νέων οικοπέδων για την κάλυψη των αναγκών 
στέγασης των νέων ζευγαριών

Παλαιχώρι Ορεινής Δημιουργία γηροκομείου, αθλητικού κέντρου, κλειστής αίθουσας αθλοπαιδιών, κολυμβητήριου, 
οικόπεδων για νέα ζευγάρια, πάρκα, μονοπάτια της φύσης

Πλατανιστάσα Μετακίνηση σκυβαλότοπου γιατί βρίσκεται κοντά στην οικιστική περιοχή, δημιουργία νέου 
σφαγείου διότι το υφιστάμενο βρίσκεται εντός της οικιστικής περιοχής(από το σφαγείο 
εξυπηρετούνται και άλλες κοινότητες)

Σαράντι Ανάγκη για εξεύρεση εναλλακτικής πηγής πόσιμου νερού

Φαρμακάς Δημιουργία κτιρίων για στέγαση νηπιαγωγείου, βιβλιοθήκης και μουσείου

Φτερικούδι Δημιουργία αποχετευτικού, χώρων πλατείας, χώρων στάθμευσης, χώρων πρασίνου, παιδότοπου, 
κοινοτικού γραφείου και ιατρείου, βελτιώσεις των δρόμων όπου δεν υπάρχει πρόσβαση με 

αυτοκίνητο εντός του χωριού,

Αγιος Θεόδωρος Δημιουργία αποχετευτικού και βελτίωση του οδικού δικτύου εντός του οικισμού
Αγιος Ιωάινης Δημιουργία χώρων εστιάσεως (εστιατόρια) και κέντρων αναψυχής ιδιαίτερα για τη νεολαία

Αγρίδια Δημιουργία υποδομής για την λήψη σήματος από διάφορα τηλεοπτικά κανάλια

Αγρός Βελτίωση οδικού δικτύου εντός του οικισμού

Δύμες Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου, γηπέδου αθλοπαιδιών, κοινοτικού κτιρίου και παιδικού πάρκου

Κάτω Μύλος Δημιουργία και βελτίωση οδικού δικτύου εντός και εκτός του οικισμού

Κυπερούντα Δημιουργία πάρκου-παιδικών σταθμών, γήπεδα αθλοπαιδιών-κολυμβητήρια

Πελένδρι Δημιουργία βιοτεχνικής περιοχής, , αθλητικού κέντρου και ανάγκη επέκτασης ορίων οικιστικής 

περιοχής

Ποταμίτισσα Δημιουργία υδατοδεξαμενής για την επέκταση των καλλιεργαών

Χανδριά Δημιουργία αποχετευτικού δικτύου οικιστικών λυμάτων

Πηγή: Έρευνα Πεδίου, ίδια επεξεργασία
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3.6 Διάρθρωση της Τοπικής Οικονομίας

Στο σύνολο της η χώρο-εδαφική ενότητα συγκριτικά με τα εθνικά επίπεδα, 
παρουσιάζει μεγάλο ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα (12%), ενώ ένα 
σημαντικό ποσοστό εργαζομένων απασχολείται στον δευτερογενή τομέα (38%). Η 
απασχόληση στον τριτογενή τομέα παρουσιάζει σχετικά χαμηλό ποσοστό (49%), αν 
το συγκρίνουμε με το μέσο όρο της κυπριακής υπαίθρου που είναι 60% και το εθνικό 
επίπεδο (72,8%). Σε γενικές γραμμές προκύπτει ότι η οικονομία της χώρο-εδαφικής 
ενότητας στηρίζεται στον τριτογενή τομέα, όπως φαίνεται και στο σχήμα 3.6.1. 
Υπάρχουν όμως κάποιες διαφορές σε επίπεδο κοινοτήτων οι οποίες αναλύονται 
παρακάτω.

Σχήμα 3.6.1: Κατανομή οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Κατανομή Οικονομικά ενεργού πληθυσμού

1% 12%

m Σε πρωτογενή τομέα ■ Σε δευτερογενή τομέα 
□ Σε τριτογενή τομέα □ Δεν δηλώθηκε

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Απογραφή 2001, Ίδια επεξεργασία

Σε επίπεδο κοινότητας υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις όπου τα ποσοστά των τριών 
τομέων αποκλίνουν σημαντικά από το μέσο όρο της χώρο-εδαφικής ενότητας. 
Συγκεκριμένα υπάρχουν κοινότητες που εμφανίζουν εξειδίκευση σε κάποιους 
οικονομικούς κλάδους παράγοντας ο οποίος συνέβαλε σημαντικά στην συγκράτηση 
του τοπικού πληθυσμού (ειδικότερα στις μικρές πληθυσμιακά κοινότητες). 
Συγκεκριμένα παρατηρούμε ότι:

❖ Υπάρχουν κάποιες κοινότητες (9) όπου δεν υπάρχουν καθόλου
απασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα (ως κύρια απασχόληση).

❖ Σε δυο κοινότητες (Αληθινού και Φικάρδου), η οικονομία εξαρτάται πλήρως 
από τον τριτογενή τομέα (100%).

❖ Στις κοινότητες Αληθινού, Λαζανιάς, Φικάρδου, το ποσοστό απασχόλησης 
στον δευτερογενή τομέα είναι μηδενικό.

❖ Στην κοινότητα Φικάρδου δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό (0%).

❖ Σε αρκετές κοινότητες (9) βλέπουμε ότι οι περισσότεροι απασχολούμενοι 
απασχολούνται στον δευτερογενή τομέα.

❖ Στις περισσότερες κοινότητες, η πλειοψηφία των εργαζομένων
απασχολούνται στον τριτογενή τομέα.
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Πίνακας 3.6.1: Ποσοστό απασχολούμενων ανά τομέα της οικονομίας (2001)

Κοινότητα
Ποσοστό Απασχόλησης

Πρωτογενής 
τομέας (%)

Δευτερογενής 
τομέας (%)

Τριτογενής 
τομέας (%)

Δεν δηλώθηκε 
(%)

Αγία Ειρήνη 0 27,3 72,7 0

Αληθινού 0 0 100 0

Αλωνα 11,8 11,8 76,4 0

Απλίκι 0 35,7 57,2 7,1
Ασκός 12,5 37,5 50 0

Γούρρι 4.2 46,5 46.5 2.8

Καμπί 23,3 60 13,4 3,3

Κοινόβια 12.8 32,8 54.4 0

Λαγουδερά 0 35,7 64,3 0

Λαζανιός 0 0 100 0

Λειβάδια 0 75 25 0

Παλαιχώρι Μόρφου 5 34.2 60,8 0

Παλαιχώρι Ορεινής 2 35 62,3 0,7

Πλαταπστάσα 17.5 32,5 50 0

Πολύστυπος 11,6 37,2 51,2 0

Σαράντι 0 30,8 61,4 7,8

Φαρμακάς 11,8 48,8 36.3 3,1

Φικόρδου 0 0 0 0

Φτερικούδι 12 40 48 0

Άγιος Θεόδωρος 33.3 40 26,7 0

Αγιος Ιωάννης 5,3 60 34,7 0

Αγρίδια 15,7 42.2 42,1 0

Αγρός 11,9 26,9 61,2 0

Δύμες 47 32,4 20,6 0

Κάτω Μύλος 0 86,7 13,3 0

Κυπερούντα 23,4 30 46,4 0,2

Πελένδρι 3,9 55,3 40,5 0,3

ΓΊοταμίτισσα 13,3 40 46,7 0

Χανδριά 3,8 47,2 49 0

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Απογραφή 2001, ίδια επεξεργασία
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Σχήμα 3.6.2: Ποσοστό απασχολούμενων ανά τομέα της οικονομίας σε επίπεδο 
κοινοτήτων (2001)

Εκτιμάται ότι το μέσο κατά κεφαλή εισόδημα των κατοίκων γενικά του ύπαιθρου 
κυπριακού χώρου αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 60% του εθνικού μέσου όρου. Το 
εισόδημα αυτό είναι αρκετά χαμηλότερο από το αντίστοιχο των αστικών περιοχών, 
και παρουσιάζει επίσης μεγάλες εσωτερικές διαφοροποιήσεις.23 Οι διαφοροποιήσεις 
αυτές παρατηρούνται μεταξύ πεδινού και ορεινού ύπαιθρου χώρου εις βάρος των 
τελευταίων.

Η κατανομή του ενεργά οικονομικά πληθυσμού της χώρο-εδαφικής ενότητας 
ανάμεσα στα δυο φύλα βλέπουμέ ότι το ποσοστό των εργαζόμενων γυναικών σε 
σχέση με τους άντρες είναι κατά πολύ μικρότερο, με μια αντιστοιχία ποσοστών 34 
και 66 τοις εκατό. Σε σύγκριση με τον εθνικό μέσο όρο των εργαζόμενων γυναικών 
(42%) το ποσοστό αυτό είναι αρκετά πιο χαμηλό.

Γενικότερα η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι αρκετά χαμηλή 
στις περιοχές της υπαίθρου. Σε κάποιες κοινότητες δεν καταγράφονται καθόλου 
εργαζόμενες γυναίκες, ενώ σε άλλες η διαφορά του ποσοστού ανάμεσα στις γυναίκες 
και τους άντρες εργαζόμενους είναι πολύ μεγαλύτερη από την διαφορά που 
καταγράφεται για το σύνολο της χώρο-εδαφικής ενότητας. Επίσης μια ένδειξη της 
συμμετοχής των γυναικών είναι ο αριθμός που ημι-απασχολούνται, φαινόμενο που 
παρατηρείται συχνά στις οικονομίες της υπαίθρου.

23 Κυπριακή Δημοκρατία, Ενιαίο Έγγραφο Προγραμματισμού για το Στόχο 2, Μάρτιος 2003, Λευκωσία
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Σχήμα 3.6.3: Κατανομή του συνόλου των εργαζομένων ανάμεσα στα δυο φύλα

Σύνολο Εργαζομένων

ϋΆνδρες «Γυναίκες

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Απογραφή 2001, Ίδια επεξεργασία

Ο τόπος εργασίας των περισσότερων κατοίκων της χώρο-εδαφικής ενότητας 
βρίσκεται σε άλλη Κοινότητα/ Δήμο. Σύμφωνα με την επίσημη απογραφή 
πληθυσμού του 2001, το ποσοστό των εργαζομένων που φεύγουν από τον τόπο 
διαμονής τους για να εργαστούν κυμαίνεται περίπου σε 57%, ενώ μόνο το 42% του 
πληθυσμού εργάζεται στο τόπο διαμονής του.

Σχήμα 3.6.4: Τόπος εργασίας οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Απογραφή 2001, Ίδια επεξεργασία

Σε έρευνα πεδίου που κάναμε το 2006 διαπιστώσαμε ότι τα ποσοστά αυτά έχουν 
αλλάξει κατά πολύ μέσα σε διάστημα 5 χρόνων. Από τα νέα δεδομένα λοιπόν που 
συλλέξαμε παρατηρούμε ότι:

❖ Το ποσοστό των εργαζομένων που εργάζονται εκτός κοινότητας, έχει μειωθεί 
κατά πολύ σε 17,6%.

❖ Οι εργαζόμενοι που εργάζονται εκτός κοινότητας, βρίσκουν απασχόληση 
κυρίως στα δυο γειτονικά αστικά κέντρα της Λευκωσίας και Λεμεσού 
(εξαρτάται από την χρονική απόσταση). Οι κάτοικοι των κοινοτήτων που 
ανήκουν διοικητικά στην επαρχία Λευκωσίας, βρίσκουν απασχόληση στην
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πόλη της Λευκωσίας, και αντίστοιχα οι κάτοικοι των κοινοτήτων της 
Λεμεσού, στην πλειοψηφία απασχολούνται κυρίως στην πόλη της Λεμεσού.

♦♦♦ Ένα ποσοστό περίπου 2% των εργαζομένων στις διάφορες κοινότητες της 
Πιτσιλιάς προέρχονται από τις γύρω περιοχές/ κοινότητες.

❖ Ο Αγρός φαίνεται να δέχεται τους περισσότερους απασχολούμενους που 
προέρχονται από άλλες περιοχές (100 απασχολούμενοι). Ίσως αυτό να 
οφείλεται στο γεγονός ότι συγκεντρώνει ένα μεγάλο αριθμό υπηρεσιών και 
υποδομών, οι οποίες απαιτούν ένα ορισμένο αριθμό εργαζομένων.

Πίνακας 3.6.2: Τόπος απασχόλησης των κατοίκων Πιτσιλιάς και προέλευση των 
εργαζομένων σε αυτήν____________

Κοινότητα Μόνιμοι
κάτοικοι

Κάτοικοι
που

εργάζονται 
εκτός της 

κοινότητας

Δήμος/
Κοινότητα που 

εργάζονται

Εργαζόμενοι
που

προέρχονται 
από άλλες 
κοινότητες

Δήμος/
Κοινότητα
προέλευσης

εργαζομένων

Αγία Ειρήνη 40 5 0

Αληθινού 11 0

Αλωνα 115 10 Λευκωσία

Απλίκι 85 50 Λευκωσία 0

Ασκός 190 100 Λευκωσία

Γούρρι 296 280 Λευκωσία 15 Λευκωσία

Καμπί 92 6 Λευκωσία 0

Κοινόβια 200 30 Επαρχία Λευκωσίας

Λαγουδερά 150 142 Λευκωσία, Τμήμα 
Δασών

10 Λευκωσία, Άλλες 
κοινότητες

Λαζανιάς 6 0

Λειβάδια 25 2 Λευκωσία

Παλαιχώρι Μόρφου 550 150 Λευκωσία 15 Διάφορες περιοχές

Παλαιχώρι Ορεινής 380 100 Λευκωσία 30 Διάφορα μέρη της 
Κύπρου

Πλατανιστάσα 220 30 Λευκωσία, Κοφίνου, 
Περιστερώνα

18 Λευκωσία και 

προάστια, Αγρός

Πολύστυπος 190 10 Λευκωσία 0

Σαράιτι 50 5 Λευκωσία 0

Φαρμακάς 500 100 Λευκωσία 20 Λευκωσία, Περίχωρα

Φικάρδου 6 0 2 Γούρρι, Αγ. 
Επιφανίος

Φτερικούδι 180 25 Λευκωσία

Άγιος Θεόδωρος 80 8 Λεμεσός, Επαρχία 
Λεμεσού

0

Αγιος Ιωάννης 450 60 Αστικές περιοχές, 

Γειτονικά χωριά

0

Αγρίδια 135 20 Λεμεσός, Λευκωσία 3 Κυπερούντα,
Πελένδρι

Αγρός 810 50 Λεμεσός, Λευκωσία 100 Γύρω χωριά. 

Λευκωσία, Λεμεσός

Δύμες 165 5 Γειτοιικές κοινότητες, 0
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Λεμεσός. Λευκωσία

Κάτω Μύλος 60 10 Λεμεσός, Γύρω 
περιοχή

Άγ. Ιωάννης

Κυπερούντα 2600 200 Λεμεσός, Λευκωσία Λευκωσία

Πελένδρι 2000 350 Λεμεσός

Ποταμίτισσα 130 10 Λεμεσός

Χανδριά 300 2 Λευκωσία

Πηγή: Έρευνα πεδίου

3.6.1 Πρωτογενής Τομέας

Από στατιστικά δεδομένα για τον πληθυσμό της χώρο-εδαφικής ενότητας Πιτσιλιάς 
βλέπουμε ότι το ποσοστό του πληθυσμού σε όλες τις κοινότητες που απαρτίζουν την 
ενότητα, που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα είναι ψηλότερο των εθνικών 
επιπέδων αλλά έχει μειωθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια λόγω της τριτογενοποίησης 
της οικονομίας. Συγκεκριμένα σε αρκετές κοινότητες (9 από τις 29, με ποσοστό 
31%), δεν υπάρχουν καθόλου απασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα. Σε κάποιες 
άλλες όμως το ποσοστό του πληθυσμού που απασχολείται με τον πρωτογενή τομέα 
φτάνει μέχρι και σε ποσοστό 33%, όπως βλέπουμε και από τον πίνακα που 
ακολουθεί.

Πίνακας 3.6.1. Αριθμός και ποσοστό εργαζομένων στον πρωτογενή τομέα
Κοινότητα Αριθμός

Εργαζομένων
Ποσοστό (%)

Αγία Ειρήιη 0 0

Αληθινού 0 0

Άλωνα 2 11,8

Απλίκι 0 0

Ασκάς 7 12,5

Γούρρι 3 4,2

Καμπί 7 23,3

Καννάβια 9 12,8

Λαγουδερά 0 0

Λαζανιάς 0 0

Λειβάδια 0 0

Παλαιχώρι Μόρφου 14 5

Παλαιχώρι Ορεινής 3 2

Πλατανιστάσα 7 17,5

Πολύστυπος 5 11,6

Σαράντι 0 0

Φαρμακάς 19 11,8

Φικάρδου 0 0

Φτερικούδι 3 12

Άγιος Θεόδωρος 5 33,3

Αγιος Ιωάννης 5 5,3

Αγρίδια 3 15,7

Αγρός 34 11,9

Δύμες 16 47

Κάτω Μύλος 0 0

91



«Οργάνωση και Λειτουργία των Χώρο - εδαφικών Ενοτήτων στον Ύπαιθρο Χώρο:
Η περίπτωση της Πιτσιλιάς»

Κυπερούντα 146 23,4

Πελένδρι 15 3,9
Ποταμίτισσα 2 13,3
Χανδριά 2 3,8

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Απογραφή 2001, ίδια επεξεργασία

Ο πρωτογενής τομέας χωρίζεται στους επιμέρους τομείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας, 
αλιείας και δασοκομίας, οι οποίοι αναλύονται πιο κάτω για την χώρο-εδαφική 
ενότητα. Σημειώνουμε ότι δεν υπάρχει ο τομέας της αλιείας στην περιοχή μελέτης 
λόγω του γεωμορφολογικού χαρακτήρα της, ούτε και ο τομέας δασοκομίας πλέον για 
λόγους που θα αναλύσουμε αργότερα.

3.6.1.1 Βασικά Χαρακτηριστικά Αγροτικού πληθυσμού

Οι κάτοχοι καλλιεργούμενης γης με κυριότερη απασχόληση τη γεωργία και 
γενικότερα τα αγροτικά επαγγέλματα στη χώρο-εδαφική ενότητα Πιτσιλιάς, έχουν 
πληγεί από την έξοδο του νεανικού πληθυσμού με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν 
μείωση και μεγάλο μέσο όρο ηλικίας. Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται τα 
ποσοστά των κατόχων με κύρια απασχόληση τη γεωργία από τους απασχολούμενους 
στον πρωτογενή τομέα. Βλέπουμε ότι τα ποσοστά αυτά είναι μεγάλα γεγονός που 
οφείλεται στη μη ύπαρξη αλιείας και δασοκομίας στην περιοχή, καθώς και στη μικρή 
απασχόληση των κατοίκων με τη κτηνοτροφία. Τα ποσοστά αυτά κατά το πέρασμα 
των χρόνων τείνουν μιας πτωτικής πορείας μέχρι σήμερα, όπου παρακολουθούμε την 
εγκατάλειψη της γεωργίας και γενικότερα του πρωτογενή τομέα.

Πίνακας 3.6.1.1.1: Ποσοστό κάτοχων με κύρια απασχόληση τη γεωργία από τους 
απασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα_________________________________________

Κοινότητα Κάτοχοι με κύρια 
απασχόληση τη 

γεωργία (%)

Κοινότητα Κάτοχοι με κύρια 
απασχόληση τη 

γεωργία (%)
Καννάβια 44,6 Φικάρδου 83,3

Αγία Ειρήνη 42,9 Λαζανιά 88,9

Σαράντι 74,1 Καμπί 56,5

Λαγουδέρα 64,0 Φαρμακάς 42,2

Πολύστυπος 72,7 Χανδριά 59,5

Λειβαδιά 81,3 Κυπερούντα 35,7

Αληθινού 75,0 Δύμες ΙΛ οο u>

Πλατανιστάσα 56,5 Αγρίδια 76,8

Άλωνα 56,3 Αγρός 51,0

Φτερικούδι 70,7 Ποταμίτισσα 54,1

Ασκάς 60,0 Πελένδρι 33,9

Παλαιχώρι Ορεινής Ο Ο Κάτω Μύλος 44,4

Παλαιχώρι Μόρφου 41,9 Άγιος Ιωάννης 49,5

Απλίκι 30,0 Άγιος Θεόδωρος 80,0

Γούρρι 51,4

Πηγή:Απογραφή Γεωργίας 1994, Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών, Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
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3.6.1.2 Γεωργία

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων που απασχολούνται στον πρωτογενή 
τομέα απασχολείται με τον γεωργικό τομέα. Οι κάτοικοι δημιούργησαν αναβαθμίδες 
(μακρόστενες λουρίδες) όπου πάνω σε αυτές καλλιεργούν αλλά και συνάμα 
προστατεύουν από τη διάβρωση το έδαφος. Στην περιοχή καλλιεργούνται κυρίως 
αμπέλια, φρουτόδεντρα (μηλιές, αχλαδιές και κερασιές) και λαχανικά. Επίσης στον 
Αγρό υπάρχουν καλλιέργειες τριανταφυλλιάς τα τριαντάφυλλά των οποίων 
επεξεργάζονται και παράγουν ροδόσταγμα και άλλα προϊόντα.

Η υλοποίηση του Ενιαίου Αγροτικού Σχεδίου Πιτσιλιάς βελτίωσε σημαντικά την 
γεωργική ανάπτυξη της περιοχής, αφού έχουν υλοποιηθεί αρκετά εγγειοβελτιωτικά 
έργα και αγροτικές υποδομές (αρδευτικά δίκτυα, υδατοδεξαμενές, αναδασμός, 
αγροτικοί δρόμοι). Παρά όμως τη βελτίωση που επιτεύχθηκε μέσω του σχεδίου, ο 
γεωργικός τομέας σήμερα αντιμετωπίζει αρκετά διαρθρωτικά προβλήματα τα οποία 
με την παράλληλη τριτογενοποίηση της οικονομίας, οδηγούν στην εγκατάλειψη του.

Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο γεωργικός τομέας στην 
Πιτσιλιά είναι:

❖ Το μικρό μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

❖ Ο υψηλός μέσος όρος ηλικίας των κατόχων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

❖ Η έλλειψη υδατικών πόρων

❖ Ο χαμηλός βαθμός μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων

3.6.1.2.1 Βασικά Χαρακτηριστικά και Τάσεις της Γεωργίας

Τα βασικά χαρακτηριστικά της γεωργίας στην χώρο-εδαφική ενότητα της Πιτσιλιάς 
είναι η εγκατάλειψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων από τους παραγωγούς λόγω της 
μη κερδοφόρας κυρίως εκμετάλλευσης τους. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια 
κάμψη στον τομέα της αμπελοκαλλιέργειας που απασχολούσε μεγάλο ποσοστό του 
αγροτικού πληθυσμού. Μεγάλες εκτάσεις αμπελώνων έχουν εκριζωθεί και πολλές 
άλλες θα αναμπελωθούν, στο πλαίσιο του σχεδίου για αναδιάρθρωση της 
αμπελουργίας.

Η σημασία της αμπελουργίας είναι αρκετά μεγάλη για την περιοχή για τον λόγο ότι 
αξιοποιεί τα άγονα και επικλινή εδάφη που υπάρχουν, τα οποία δεν προσφέρονται για 
πολλές άλλες καλλιέργειες. Οι δυσκολίες όμως που επήλθαν με την ένταξη στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω των πιέσεων και του ανταγωνισμού που επιφέρει, έχουν 
οδηγήσει σε εγκατάλειψη των αμπελοκαλλιεργειών.

Στην περιοχή η βιολογική καλλιέργεια είναι ανεπτυγμένη σε μικρό βαθμό μόνο σε 
δυο κοινότητες, την Πλατανιστάσα και τον Πολύστυπο, των οποίων η συνολική τους 
έκταση ανέρχεται σε 75 και 20 στρέμματα αντίστοιχα.

Η ενασχόληση με τη γεωργία στη χώρο-εδαφική ενότητα, των περισσότερων 
κατοίκων, γίνεται ως συμπληρωματική απασχόληση. Το ποσοστό των κατοίκων που
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η γεωργία είναι η κύρια απασχόληση τους, είναι πολύ μικρό, κυρίως λόγω των 
αντιξοοτήτων του τομέα και του μικρού εισοδήματος που αποφέρει.24

3.6.1.2.2 Αριθμός, μέγεθος και διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων

Ο αριθμός και το μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων καταγράφεται στον πιο 
κάτω πίνακα, όπου βλέπουμε τις εκμεταλλεύσεις κατά τύπο. Όπως βλέπουμε οι 
εκμεταλλεύσεις χωρίζονται ανάμεσα σε μικτές (όπου γίνεται γεωργική και 
κτηνοτροφική χρήση), αμιγώς γεωργικές και αμιγώς κτηνοτροφικές. Παρατηρώντας 
τον πίνακα, οδηγούμαστε στα πιο κάτω συμπεράσματα:

❖ Ο αριθμός και η έκταση των αμιγών κτηνοτροφικών καλλιεργειών στην χώρο- 
εδαφική ενότητα της Πιτσιλιάς είναι πολύ μικρός, τόσο που δεν αναγράφεται 
στην απογραφή, γεγονός που υποδεικνύει και την έκταση της κτηνοτροφίας.

❖ Οι περισσότερες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις συναντώνται σε μικτή μορφή 
με τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

❖ Από το σύνολο της έκτασης των εκμεταλλεύσεων (27.157 δεκάρια), ποσοστό 
13,3 % ανήκει στις μικτές εκμεταλλεύσεις και ποσοστό 86,7 % στις αμιγώς 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Πίνακας 3.6.1.2.2.1: Εκμεταλλεύσεις και χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση κατά 
τύπο

Κοινότητα

ΣΥΝΟΛΟ
Μικτές

(Γεωργικές και 
Κτηνοτροφικές)

Αμιγώς Γεωργικές Αμιγώς
Κτηνοτροφικές

Αριθμός
Εκμ/σεων

Εκτάσεις
(δεκάρια)

Αριθμός
Εκμ/σεων

Εκτάσεις
(δεκάρια)

Αριθμός
Εκμ/σεων

Εκτάσεις
(δεκάρια)

Αριθμός
Εκμ/σεων

Εκτάσεις
(δεκάρια)

Αγία Ειρήνη 12 151 * 36 10 115 0 0

Αληθινού 6 88 * 15 5 73 0 0

Άλιονα 69 1.575 * 26 68 1.549 0 0

Απλίκι 10 132 * 11 8 121 * **

Ασκάς 53 1.235 4 76 49 1.158 0 0

Γούρρι 57 566 * 37 54 529 0 0

Καμπί 29 723 4 157 24 566 * 0

Καννάβια 47 811 * 10 46 801 0 0

Λαγουδερά 42 432 4 46 38 387 0 0

Λαζανιάς * 1.385 * 1.379 * 6 0 0

Λειβάδια 5 44 0 0 5 44 0 0

Παλαιχώρι
Μόρφου

143 1.356 9 175 132 1.181 * 0

Παλαιχώρι
Ορεινής

60 651 12 127 47 524 * 0

Πλατανιστά

σα

62 1.049 9 164 53 885 0 0

24 Έρευνα πεδίου.
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Πολύστυπος 68 969 7 113 61 855 0 0

Σαράντι 13 111 0 0 12 111 * 0

Φαρμακάς 115 2.347 12 305 101 2.042 * 0
Φικάρδου * 27 0 0 * 27 0 0

Φτερικούδι 38 681 7 109 31 572 0 0

Αγιος
Θεόδωρος

51 558 * 43 49 515 0 0

Άγιος

Ιωάινης

118 1.046 7 59 111 987 0 0

Αγρίδια 48 576 0 0 48 576 0 0

Αγρός 181 2.241 9 125 171 2.116 * 0

Δύμες 52 795 * 52 50 743 0 0

Κάτω Μύλος 15 123 0 0 14 123 * 0

Κυπερούντα 366 4.591 9 216 357 4.375 0 0

Πελένδρι 296 1.822 24 283 272 1.539 0 0

Ποταμίτισσα 30

Ο
Ο

Γ''
rn * 7 29 371 0 0

Χανδριά 69 696 * 38 66 659 0 0

* Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων είναι μικρότερος ή ίσος με το 3.
** Η έκταση είναι μικρότερη από 0,5 δεκάρια.
Πηγή: Γεωργική Απογραφή 2003, Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών, Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Οι κάτοικοι της Πιτσιλιάς έχουν κατά πολύ πάψει σε σύγκριση με τα παλαιότερα 
χρόνια, να απασχολούνται με τον τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. 
Συγκεκριμένα όσον αφορά την κτηνοτροφία, δεν ασχολούνται σχεδόν καθόλου ως 
κύρια απασχόληση, και συνήθως απασχολεί κατοίκους οι οποίοι έχουν ήδη κάποια 
εμπλοκή με τον τομέα της γεωργίας. Από την έρευνα πεδίου που έγινε διαπιστώσαμε 
ότι δικαιολογημένα το μέγεθος των αμιγώς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων είναι 
τόσο μικρό για τον λόγο του ότι το μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου (3-4 αιγοπρόβατα 
συνήθως ανά κτηνοτρόφο) και των κατοίκων που ασχολούνται με την κτηνοτροφία 
είναι πάρα πολύ μικρό, και συναντάται μονάχα σε πολύ λίγες κοινότητες.

3.6.1.2.3 Κύριες Χρήσεις Αγροτικής Γης

Οι κύριες χρήσεις της αγροτικής γης όπως έχουν καταγραφεί από την Στατιστική 
Υπηρεσία κατά την γεωργική απογραφή το 2003, καταγράφονται στον πίνακα, όπου 
παρατηρούμε ότι υπάρχουν συνολικά 2701 δεκάρια γης με ετήσιες καλλιέργειες (9,95 
%), 14243 δεκάρια με δενδρώδεις καλλιέργειες (52,45 %), 9294 εκτάρια με αμπέλια 
(34,22 %) και 9 δεκάρια με μόνιμα λειβάδια και βοσκότοπους (0,03 %). Επίσης 
βλέπουμε ότι υπάρχουν 778 δεκάρια αγροτικής γης τα οποία βρίσκονται σε 
αγρανάπαυση (2,87 %), 20 δεκάρια από οικογενειακούς λαχανόκηπους (0,08 %) και 
109 δεκάρια με φυτώρια καρποφόρων δέντρων και με άλλες πολυετής φυτείες (0.4 
%).
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Πίνακας 3.6.1.2.3.1: Εκτάσεις εκμεταλλεύσεων κατά είδος καλλιέργειας
Είδος Καλλιέργειας

Κοινότητα
Ετήσιες

Καλλιέργειες
Δενδρώδεις

Καλλιέργειες
Αμπέλια

Μόνιμα
λειβάδια

και
βοσκότοποι

Αλλες Εκτάσεις

Αγρανα
παύσεις

Οικογένεια
κοί

λαχανόκηπο
ι

Φυτώρια 
καρποφόρων 
δέντρων και 

άλλες πολ.υετής 
φυτείες

Εκτάσεις
(Δεκάρια)

Εκτάσεις
(Δεκάρια)

Εκτάσεις
(Δεκάρια)

Εκτάσεις
(Δεκάρια)

Εκτάσεις
(Δεκάρια)

Εκτάσεις
(Δεκάρια)

Εκτάσεις
(Δεκάρια)

Αγία Ειρήνη 27 83 41 0 0 1 0

Αληθινού 2 46 39 0 1 ** 0

Αλωνα 50 1.034 491 0 0 0 0

Απλίκι 36 65 31 0 0 0 0

Ασκάς 52 804 371 0 8 0 0

Γούρρι 47 299 153 0 66 0 0

Καμπί 125 149 395 0 54 0 0

Καννάβια 59 560 184 0 8 ** 0

Λαγουδέρα 7 241 170 0 10 3 **

Λαζανιάς 506 596 3 0 277 0 2

Λειβάδια ** 20 24 0 0 0 0

Παλαιχώρι

Μόρφου

114 761 456 1 24 ** 0

Παλαιχώρι

Ορεινής

118 351 173 0 8 1 **

Πλατανιστάσα 50 701 296 0 0 1 0

Πολύστυπος 14 560 395 0 0 0 0

Σαράντι 1 67 39 0 3 ** 0

Φαρμακάς 398 388 1.387 5 169 0 1

Φικάρδου 1 5 7 0 14 0 0

Φτερικούδι 37 528 112 3 0 0 0

Αγιος Θεόδωρος 50 222 284 0 0 3 0

Αγιος Ιωάννης 100 315 625 0 0 7 0

Αγρίδια 57 238 281 0 0 0 0

Αγρός 132 917 1.074 0 11 2 106

Δύμες 28 592 151 0 24 0 0

Κάτω Μύλος 10 83 28 0 0 2 0

Κυπερούνια 381 2.861 1.264 0 85 1 0

Πελένδρι 254 1.173 384 0 10 1 0

Ποταμίτισσα 5 230 137 0 6 0 0

Χανδριά 42 354 300 0 0 ** 0

** Η έκταση είναι μικρότερη από 0,5 δεκάρια.
Πηγή: Γεωργική Απογραφή 2003, Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών, Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Από ότι βλέπουμε η επικρατούσα χρήση όσον αφορά την γεωργική γη είναι οι 
δενδρώδεις εκμεταλλεύσεις και έπειτα τα αμπέλια. Εδώ αξίζει να πούμε ότι από τα 
αποτελέσματα της επιτόπιας έρευνας που έγινε διαπιστώθηκε ότι οι δενδρώδεις 
καλλιέργειες που συναντιόνται στην χώρο-εδαφική ενότητα της Πιτσιλιάς είναι οι 
μηλιές, φουντουκιές, κερασιές, αμυγδαλιές, καρυδιές κ.α. Ενώ όσον αφορά τις 
αμπελοκαλλιέργειες έχουν εγκαταλεκρθεί από τους κατόχους τους λόγω της μη
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κερδοφορίας τους τα τελευταία χρόνια, η οποία υπήρξε αποτέλεσμα κυρίως της 
ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ανταγωνισμός) και της μη παροχής πλέον 
οικονομικών κινήτρων για τους παραγωγούς.

Σχήμα 3.6.1.2.3.1: Ποσοστιαία κατανομή εκτάσεων εκμεταλλεύσεων κατά είδος 
καλλιέργειας

X Ετήσιες

■ Δενδρώδεις

□ Αμπέλια

□ Μό\*μα
λειβάδια&βοσκότοποι

■ Αγρα\ατταύσεις

□ Οικογ. λαχανόκηποι

Πηγή: Ίδια επεξεργασία

Πιο κάτω στον πίνακα παρουσιάζονται στοιχεία όσον αφορά τον προορισμό των 
παραγόμενων σταφυλιών από τις αμπελοκαλλιέργειες στη χώρο-εδαφική ενότητα. 
Από τα στοιχεία του πίνακα βλέπουμε ότι η παραγωγή των αμπελοκαλλιεργειών 
προορίζεται για παραγωγή κουμανδαρίας25 26, οίνων (κρασί, ζιβανία , ξύδι κ.α.) και 
επιτραπέζια χρήση. Συγκεκριμένα από την περιοχή της Πιτσιλιάς η παραγωγή δεν 
προορίζεται για την παραγωγή ξερής σταφίδας. Το μεγαλύτερο ποσοστό της 
παραγωγής, 98% προορίζεται για την παραγωγή οίνου, και το υπόλοιπο 2% 
κατανέμεται ανάμεσα στην παραγωγή κουμανδαρίας και την επιτραπέζια χρήση.

3.6.1.3 Κτηνοτροφία

Ο τομέας της κτηνοτροφίας στη χώρο-εδαφική ενότητα δεν είναι και τόσο 
ανεπτυγμένος. Παλαιότερα ήταν πιο ανεπτυγμένος, αλλά όχι σε μεγάλα επίπεδα, 
μέχρι που φτάνουμε σήμερα μετά από μια σειρά από λόγους να οδηγείται σε ακόμα 
πιο χαμηλά επίπεδα ως κύρια απασχόληση των κατοίκων στην περιοχή.

25 Κυπριακό παραδοσιακό κρασί με ονομασία προέλευσης. Παράγεται από την Κυπριακή ποικιλία σταφυλιού Ξυνιστέρι, και η 

οινοποίηση της γίνεται στα χωριά της επαρχίας Λεμεσού, της περιοχής της Κουμανδαρίας όπως το Καλό Χωριό, Ζωοπηγή και 

Αγιος Μάμας.
26 Οινοπνευματώδες ποτό που παράγεται από την απόσταξη του σταφυλιού. Από την περίοδο της βενετοκρατίας μέχρι σήμερα η 

παραγωγή ζιβανίας, αποτελεί μια βασική ασχολία και σημαντική πηγή εισοδήματος για τους Κύπριους αμπελουργούς. Η 

απόσταξη της ζιβανίας είναι μια πατροπαράδοτη τέχνη, που για αιώνες μεταδίδεται από γενιά σε γενιά σε όλα σχεδόν τα 
κρασοχώρια της Κύπρου.
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3.6.1.3.1 Βασικά Χαρακτηριστικά και Τάσεις της Κτηνοτροφίας

Γενικά στην χώρο-εδαφική ενότητα της Πιτσιλιάς δε βλέπουμε μεγάλα ποσοστά 
απασχολούμενων στο τομέα της κτηνοτροφίας. Η πλειοψηφία των κατοίκων που 
συναντάμε να ασχολούνται με τη κτηνοτροφία, δεν αποτελεί τη κύρια απασχόληση 
τους και είναι κυρίως συνταξιούχοι που έχουν ένα μικρό αριθμό ζώων τα οποία 
εκτρέφουν κυρίως για δική τους χρήση.

Τα ζώα που εκτρέφονται κυρίως στην περιοχή είναι αίγες, κουνέλια και πουλερικά. Η 
λιγοστή κτηνοτροφία που ασκείται στην περιοχή, χωροθετείται ανάμεσα σε ένα μικρό 
αριθμό διάσπαρτων κτηνοτροφικών μονάδων στη χώρο-εδαφική ενότητα.

3.6.1.3.2 Είδη και μέγεθος ζωικού κεφαλαίου

Το ζωικό κεφάλαιο κατανέμεται ανάμεσα σε συνολικά 68 προβατοειδή27 (1,9 %), 
3068 αίγες (84,6 %), 409 χοίρους (11,3 %) και 80 άλογα - ημιόνους (2,2 %), 6649 
κουνέλια (16,6 %), 28412 πουλερικά (71,1 %), 906 κυψέλες μελισσών (2,3 %), 35 
χήνες (0,1 %), 252 πάπιες (0,6 %)και 83 γαλοπούλες (0,2 %). Τα συμπεράσματα που 
απορρέουν από τον πίνακα του αριθμού εκμεταλλεύσεων, του αριθμού των ζώων 
κατά είδος και της επιτόπιας έρευνας για τα είδη και το μέγεθος του ζωικού 
κεφαλαίου, είναι τα εξής:

❖ Η κτηνοτροφία της περιοχής Πιτσιλιάς στηρίζεται κυρίως στην εκτροφή 
αίγων.

❖ Στην περιοχή δεν εκτρέφονται καθόλου βοοειδή.

❖ Το μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου για την έκταση της περιοχής είναι πολύ 
μικρό γεγονός που σηματοδοτεί την εξασθένηση της κτηνοτροφίας.

❖ Υπάρχουν λιγοστές οργανωμένες κτηνοτροφικές μονάδες.

❖ Το ζωικό κεφάλαιο κατανέμεται σε πολύ μικρούς αριθμούς ανάμεσα σε 
αρκετούς ιδιοκτήτες, οι οποίοι κατά την πλειοψηφία τους είναι ηλικιωμένοι. Η 
κατανομή του ζωικού κεφαλαίου κυμαίνεται κυρίως γύρω στα 3-10 ζώα για 
κάθε κτηνοτρόφο.

❖ Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις του ζωικού κεφαλαίου παρατηρούνται κυρίως 
στις μεγαλύτερες πληθυσμιακά κοινότητες (Φαρμακάς, Φτερικούδι, Άγιος 
Ιωάννης, Αγρός και Πελένδρι).

❖ Στο Γούρρι και στο Παλαιχώρι Μόρφου συναντώνται τα μεγαλύτερα ποσοστά 
εκτροφής πουλερικών.

♦> Εκτροφή μελισσών γίνεται στον Αγρό, στην Άλωνα και στο Γούρρι, όπου 
υπάρχουν εκμεταλλεύσεις με μεγάλη συγκέντρωση κυψελών μελισσών.

27 Τα προβατοειδή που συναντώνται στην χωρο-εδαφική ενότητα προέρχονται όλα από την κοινότητα του Αγρού.
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❖ Οι γαλοπούλες, οι πάπιες και οι χήνες κατανέμονται σε πολύ μικρούς 
αριθμούς ανάμεσα στους ιδιοκτήτες τους, γεγονός που μαρτυρά ότι δεν 
γίνεται οργανωμένη εκτροφή τους στην περιοχή. Συνήθως είναι οικόσιτες.

Πίνακας 3.6.1.3.2.1: Αριθμός εκμεταλλεύσεων και αριθμός ζώων κατά είδος

Κοινότητα

Βοοει
δή

Πρόβα

τοειδή

Αίγες Χοίροι Άλογα
και

Ημίον
οι

Κουνέ
-λια

Πουλε
-ρικά

Κυψέ
λες

Μέλια
σών

Χήνες Πάπιε

ς

Γαλο
πούλες

Αριθ.
Ζώων

Αριθ.
Ζώων

Αριθ.
Ζώων

Αριθ.
Ζώων

Αριθ.
Ζώων

Αριθ.
Ζώων

Αριθ.
Ζώων

Αριθ.
Ζώων

Αριθ.
Ζώων

Αριθ.
Ζώων

Αριθ.
Ζώων

Αγία Ειρήνη 0 0 0 0 1 19 215 0 0 1 10

Αληθινού 0 0 15 0 2 0 91 0 0 0 0

Αλωνα 0 0 0 0 1 120 402 95 0 0 0

Απλίκι 0 0 28 0 1 72 212 0 0 0 0

Ασκός 0 0 48 2 5 271 282 1 0 2 2

Γούρρι 0 0 0 0 0 81 2.435 90 0 0 8

Καμπί 0 0 58 11 3 43 795 0 0 20 13

Κοινόβια 0 0 0 0 0 60 383 0 0 0 0

Λαγουδερά 0 0 39 0 0 101 245 0 0 0 0

Λαζανιάς 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0

Λειβάδια 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Παλαιχώρι

Μόρφου

0 0 155 8 4 1.682 12.355 25 1 87 2

Παλαιχώρι
Ορεινής

0 0 160 257 2 559 902 40 6 4 13

Πλατανιστάσα 0 0 46 0 4 272 1.127 25 0 0 0

Πολύστυπος 0 0 20 0 1 630 938 0 0 40 0

Σαράντι 0 0 0 0 1 38 91 0 0 0 0

Φαρμακάς 0 0 271 98 8 413 1.189 0 0 11 3

Φικόρδου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Φτερικούδι 0 0 364 0 10 223 354 0 3 48 11

Αγιος
Θεόδωρος

0 0 33 0 5 65 189 0 0 0 0

Αγιος Ιωάιιης 0 0 557 2 16 97 784 0 1 1 1

Αγρίδια 0 0 0 0 5 20 385 0 0 0 0

Αγρός 0 68 484 0 6 413 1.027 570 0 5 4

Δύμες 0 0 10 0 0 80 143 60 0 1 0

Κάτω Μύλος 0 0 15 0 0 35 36 0 0 0 0

Κυπερούντα 0 0 18 2 2 626 1.456 0 15 21 11

Πελένδρι 0 0 703 29 0 592 1.752 0 9 7 3

Ποταμίτισσα 0 0 18 0 0 72 322 0 0 4 2

Χανδριά 0 0 26 0 3 65 192 0 0 0 0

Πηγή: Γεωργική Απογραφή 2003, Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών, Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
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3.6.1.3.3 Οργανωμένες Κτηνοτροφικές Μονάδες

Λόγω της μικρής ύπαρξης του κτηνοτροφικού τομέα στην περιοχή, οι κτηνοτροφικές 
μονάδες που υπάρχουν είναι λιγοστές για την έκταση της και είναι διάσπαρτα 
χωροθετημένες στη χώρο-εδαφική ενότητα. Συγκεκριμένα αριθμούνται 25 
κτηνοτροφικές μονάδες οι οποίες κατανέμονται ανάμεσα σε 9 κοινότητες. Υπάρχει 
μια σχετική συγκέντρωση των μονάδων στις κοινότητες Παλαιχωρίου Ορεινής, 
Φαρμακά και Άγιου Ιωάννη.

Πίνακας 3.6.1.3.3. Αριθμός κτηνοτροφικών μονάδων
Κοινότητα Αριθμός κτηνοτροφικών 

μονάδων
Αληθινού I

Ασκός ]

Γούρρι 1

Καννάβια 3

Παλαιχώρι Ορεινής 6

Πλατανιστάσα 2

Φαρμακάς 5

Αγιος Ιωάννης 4

Αγρός 2

Πηγή: Έρευνα πεδίου

3.6.1.4 Δασοκομία

Ο τομέας της δασοκομίας δεν υπάρχει πλέον στην περιοχή. Παλαιότερα υπήρχε μικρή 
παρουσία του τομέα, ο οποίος με το πέρασμα του χρόνου εξαφανίστηκε, λόγω της 
αποψίλωσης του πληθυσμού, της μη κερδοφορίας του και της μη ανταγωνιστικότητας 
του. Επίσης, ένας από τους κύριους λόγους που ο τομέας της δασοκομίας 
εξαλείφθηκε και δεν αναπτύχθηκε, είναι το καθεστώς προστασίας που υπάρχει στην 
περιοχή για τα δάση, που δεν θα μπορούσε να επιτρέψει την εξέλιξη του 
συγκεκριμένου τομέα.

3.6.1.5 Υποδομές Αγροτικού Τομέα

Οι υποδομές του αγροτικού τομέα που υπάρχουν στη περιοχή δημιουργήθηκαν 
κυρίως κατά την εκπόνηση του Σχεδίου Ενιαίας Αγροτικής Ανάπτυξης Πιτσιλιάς, στο 
οποίο περιλαμβάνονταν αρκετά εγγειοβελτιωτικά έργα, όπως αρδευτικά δίκτυα, 
εξωποτάμιες δεξαμενές, αναδασμός και αγροτικοί δρόμοι. Σε αυτήν την ενότητα θα 
αναφερθούμε κυρίως στις εξωποτάμιες δεξαμενές, οι οποίες αποτέλεσαν και τα 
μεγαλύτερα έργα του Σχεδίου.

Στη χώρο-εδαφική ενότητα της Πιτσιλιάς οι κύριες υποδομές που εξυπηρετούν τις 
ανάγκες άρδευσης είναι οι εξωποτάμιες δεξαμενές οι οποίες χρησιμοποιούνται για 
την άρδευση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 
3.6.1.5.1. Υπάρχουν συνολικά 9 εξωποτάμιες δεξαμενές οι οποίες έχουν συνολική
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χωρητικότητα 832900 τετραγωνικά μέτρα και χρησιμοποιούνται για την άρδευση 
μιας περιοχής συνολικής έκτασης 183 εκταρίων. Όσες ανάγκες της περιοχής δεν 
καλύπτονται από τα αποθέματα νερού των εξωποτάμιων δεξαμενών, καλύπτονται 
από τις γεωτρήσεις, αξιοποιώντας έτσι τα υπόγεια ύδατα της περιοχής.

Πίνακας 3.6.1.5.1: Εξωποτάμιες δεξαμενές
Α/α Όνομα Έτος

λειτουργίας
Ποταμός Χωρητι

κότητα
(m2)

Σκοπός Αρδευόμενη
περιοχή

Λεκάνη
απορροής

Km2
1 Κυπερούντα

αρ.1

1974 Εξωποτάμια

δεξαμενή
50,000 Αρδευση Δένδρα,

Λαχανικά (8Ha)

1

2 Πελένδρι 1980 Εξωποτάμια
δεξαμενή

123.000 Αρδευση Εσπεριδοειδή, 

Λαχανικά (50Ha)

2

3 Χανδριά 1980 Εξωποτάμια
δεξαμενή

70,000 Αρδευση Δένδρα,
Λαχανικά (13Ha)

0,8

4 Κάτω Μύλος 1981 Εξωποτάμια
δεξαμενή

104,000 Άρδευση Εσπεριδοειδή, 
Λαχανικά (23 Ha)

6.2

5 Κυπερούντα
αρ.2

1983 Εξωποτάμια
δεξαμενή

273,000 Αρδευση Δένδρα,
Λαχανικά (60Ha)

1,6

6 Λαγουδέρα 1983 Εξωποτάμια

δεξαμενή

71,000 Αρδευση Κερασιές, 
Ροδακινιές, Ελιές 

(4Ha)

5,7

7 Αγρίδια 1983 Εξωποτάμια
δεξαμενή

59.300 Αρδευση Δένδρα,
Λαχανικά (10Ha)

0,7

8 Φαρμακάς
Αρ.2

1984 Εξωποτάμια
δεξαμενή

61,300 Άρδευση Δένδρα,

Λαχανικά (10Ha)

9 Φαρμακάς
Αρ.1

1984 Εξωποτάμια
δεξαμενή

21,300 Αρδευση Ελιές, Λαχανικά 

(5Ha)

Πηγή: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

3.6.1.6 Προϊόντα με ονομασία προέλευσης

Στη χώρο-εδαφική ενότητα συναντάμε αρκετά κυπριακά παραδοσιακά ποιοτικά 
προϊόντα με ονομασία προέλευσης. Τα προϊόντα αυτά είναι είτε γεωργικά είτε 
προϊόντα μεταποίησης των αγροτικών.

Η περιοχή, ανήκει στις καθορισμένες περιοχές παραγωγής οίνων με ονομασία 
προέλευσης (Βουνί Παναγιάς-Αμπελίτης, Κουμανδαρίας, Λαόνα-Ακάμας, 
Κρασοχώρια Λεμεσού και Πιτσιλιάς). Τα σταφύλια που παράγονται από τις 
αμπελοκαλλιέργειες της περιοχής διατίθενται για την παραγωγή κρασιών, τα οποία 
φέρουν ονομασία προέλευσης της περιοχής Πιτσιλιάς.

Το νομοθετικό πλαίσιο για παραγωγή Τοπικών Οίνων και Οίνων ελεγχόμενης 
Ονομασίας Προέλευσης και το στρατηγικό σχέδιο για στήριξη και ανάπτυξη της 
αμπελουργίας με κάποια μέτρα που εφαρμόστηκαν το 2004 και το 2005, διέθεσε 
αρκετά κονδύλια για την ενίσχυση της αμπελουργίας στις περιοχές παραγωγής Οίνων 
με Ονομασία προέλευσης. Συγκεκριμένα διατέθηκαν το 2005, £24 εκατομμύρια υπό 
μορφή ενισχύσεων διαφόρων μέτρων και αλλά 2,3 εκατομμύρια ευρώ για σκοπούς 
αναδιάρθρωσης των αμπελώνων.
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Περαιτέρω προσπάθεια καταβάλλεται για να κατοχυρωθούν τα χωριάτικα λουκάνικα 
της Πιτσιλιάς, ως παραδοσιακό προϊόν με ονομασία προέλευσης. Το εν λόγω προϊόν 
δεν παράγεται σε οργανωμένη βάση, γι’ αυτό διεξάγεται μελέτη από την Ένωση 
Κοινοτήτων. Η εταιρεία που ανέλαβε την έρευνα μετά από κατάθεση προσφοράς, 
προσπαθεί να μελετήσει τα συστατικά των προϊόντων και να συλλέξει στοιχεία για 
τον τρόπο παρασκευής τους.

Πίνακας 3.6.1.6.1: Παραδοσιακά ή ποιοτικά προϊόντα με ονομασία προέλευσης της

Κοινότητα Παραδοσιακά ή ποιοτικά προϊόντα της περιοχής
Αληθινού Ξηροί καρποί (φουντούκια, αμύγδαλα, καρύδια), Σταφύλι-κρασί

Άλωνα Ζιβανία, Αλλαντικά, Φουντούκια

Ασκός Αλλαντικά, Σουτζούκο, Κρασί-Ζιβανία, Φουντούκια, Καρύδια

Καμπί Ντομάτες, Καρύδια

Λαγουδερά Φουντούκια, Σουτζούκος, Ζιβανία, Κρασί, Σταφύλι της Μαδαρής, Χαλούμια

Παλαιχώρι Μόρφου Αλλαντικά

Παλαιχώρι Ορεινής Αλλαντικά, Κρασιά, Ζιβανία

Πλατανιστάσα Ροδόσταγμα, Καρύδια, Αλλαντικά, Ζιβανία, Μέλι, Φουντούκια, Σταφύλι, Κεράσια, Σύκα 
Παστά

Πολύστυπος Σταφύλια, Φουντούκια

Σαράντι Φουντούκια

Φαρμακάς Ντομάτες, Καρύδια

Φικάρδου Κρασί, Ζιβανία

Φτερικούδι Φουντούκια, Σταφύλια, Μήλα

Άγιος Θεόδωρος Είδος γλυκοπατάτας

Άγιος Ιωάννης Αλλαντικά

Αγρίδια Αλλαντικά

Αγρός Αλλαντικά, Γλυκά κουταλιού, Σουτζούκος, Παλουζέ

Κάτω Μύλος Αλλαντικά

Κυπερούντα Κρασιά, Ζιβανία, Παράγωγα σταφυλιού

Πελένδρι Οινοποιητικά προϊόντα

Πηγή: Έρευνα πεδίου

3.6.1.7 Ανάλυση πλεονεκτημάτων - μειονεκτημάτων και ευκαιριών - απειλών 
του πρωτογενή τομέα

Πλεονεκτήματα

❖ Καθετοποίηση της αγροτικής παραγωγής, (οινοποιεία, μεταποιητικές μονάδες 
αγροτικών προϊόντων).

❖ Παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων υψηλής ποιότητας.

❖ Ψηλό επίπεδο μερικής απασχόλησης στη γεωργία και δυνατότητα 
εξασφάλισης συμπληρωματικού εισοδήματος από εξωγεωργικές 
δραστηριότητες, γεγονός που επιτρέπει την επιβίωση του τομέα σε περιόδους 
κρίσεως.
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Μειονεκτήματα

❖ Μικρό μέγεθος και πολυτεμαχισμός του αγροτικού κλήρου, ο οποίος σε 
συνάρτηση με το ανάγλυφο του εδάφους και τη χαμηλή γονιμότητα μειώνουν 
την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και τις καθιστούν απόλυτα εξαρτώμενες από τις επιδοτήσεις 
(ιδίως ο τομέας της αμπελουργίας).

❖ Μειωμένο οικονομικό όφελος της ενασχόλησης με την γεωργία από ότι με 
άλλους τομείς της οικονομίας.

❖ Υπερβολική εξάρτηση του τομέα της γεωργίας και ιδιαίτερα του 
αμπελοοινικού τομέα από τις αγορές του εξωτερικού, γεγονός που τις καθιστά 
ιδιαίτερα ευαίσθητες στις συνεχώς διαφοροποιούμενες συνθήκες του διεθνούς 
εμπορίου και στον εντεινόμενο διεθνή ανταγωνισμό.

♦> Υψηλός μέσος όρος ηλικίας των κατόχων γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

❖ Έλλειψη υδατικών πόρων.

❖ Χαμηλός βαθμός μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων.

❖ Εγκατάλειψη της γεωργικής γης.

❖ Τάση εγκατάλειψης των έως πρόσφατα ακμαίων αγροτικών δραστηριοτήτων 
(αμπελοκαλλιέργειας).

❖ Προβλήματα εύφορης γης, αφού η γονιμότητα της γεωργικής γης, θεωρείται 
χαμηλή.

Ευκαιρίες

❖ Χρηματοδοτήσεις για κατασκευή υποδομών από ευρωπαϊκά και εθνικά 
προγράμματα (Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Κύπρου 2004-2006).

❖ Η υιοθέτηση του ευρωπαϊκού μοντέλου και των ευρύτερων προσανατολισμών 
της Ε.Ε. στον τομέα της αγροτικής πολιτικής πράγμα που αναμένεται να 
συμβάλει στην εξουδετέρωση υφιστάμενων στρεβλώσεων (π.χ. στον 
αμπελουργικό τομέα), σε εντονότερη αναζήτηση βιώσιμων λύσεων και σε 
παροχή αυξημένων κινήτρων στο πλαίσιο του πολυδιάστατου ρόλου της 
γεωργίας με πιθανό αποτέλεσμα την ανάκαμψη ορισμένων τομέων που 
παρουσιάζουν προβλήματα.

❖ Δυνατότητες διοχέτευσης των αγροτικών προϊόντων στις νέες μορφές 
τουρισμού που αναπτύσσονται στην περιοχή, (π.χ. αγροτουρισμός).

❖ Ανάπτυξη συνοδευτικών/ συμπληρωματικών προς τον δευτερογενή τομέα 
δραστηριοτήτων, με κτηνοτροφικά προϊόντα.
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Απειλές

❖ Οχ ισχυρές ανταγωνιστικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας με 
την ένταξη στην Ε.Ε., σε συνάρτηση με τα ήδη υφιστάμενα σοβαρά 
διαρθρωτικά και άλλα προβλήματα.

3.6.2 Δευτερογενής Τομέας

Ο δευτερογενής τομέας, απασχολεί ποσοστό 38% του συνολικού οικονομικά ενεργού 
πληθυσμού της χώρο-εδαφικής ενότητας, ποσοστό κατά πολύ υψηλότερο από τον 
εθνικό μέσο όρο (23%). Οι κύριες δραστηριότητες που αποτελούν τον δευτερογενή 
τομέα στην περιοχή είναι κυρίως οι μονάδες που ασχολούνται με την μεταποίηση 
αγροτικών προϊόντων. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που απασχολούνται στην 
περιοχή με τον δευτερογενή τομέα είναι 997 άτομα.

Η καθετοποίηση της αγροτικής παραγωγής είναι και ο λόγος που παρουσιάζεται 
μεγάλο ποσοστό απασχόλησης στον δευτερογενή τομέα. Σχεδόν σε όλες τις 
κοινότητες υπάρχουν μεταποιητικές μονάδες, με υψηλές συγκεντρώσεις να 
εντοπίζονται στις μεγάλες κοινότητες (Κυπερούντα, Αγρός). Οι μονάδες αυτές 
προσφέρουν μια δυναμική στην περιοχή και αποτελούν τον σημαντικότερο 
παράγοντα της συγκράτησης του τοπικού πληθυσμού.

Πίνακας 3.6.2. : Αριθμός και ποσοστό εργαζομένων στον δευτερογενή
Κοινότητα Αριθμός

Εργαζομένων
Ποσοστό (%)

Αγία Ειρήνη 3 27,3

Αληθινού 0 0

Αλωνα 2 11,8

Απλίκι 10 35,7

Ασκός 21 37,5

Γούρρι 33 46,5

Καμπί 18 60

Κοινόβια 23 32,8

Λαγουδερά 15 35,7

Λαζανιάς 0 0

Λειβόδια 3 75

Παλαιχώρι Μόρφου 95 34,2

Παλαιχώρι Ορεινής 50 35

Πλατανιστόσα 13 32,5

Πολύστυπος 16 37,2

Σαράντι 4 30,8

Φαρμακάς 78 48.8

Φικάρδου 0 0

Φτερικούδι 10 40

Αγιος Θεόδωρος 6 40

Αγιος Ιωάννης 57 60

Αγρίδια 8 42,2

Αγρός 77 26,9

τομέα
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Δύμες 11 32,4

Κάτω Μύλος 13 86,7

Κυπερούντα 188 30
Πελένδρι 212 55,3

Ποταμίτισσα 6 40

Χανδριά 25 47,2

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Απογραφή 2001, ίδια επεξεργασία

3.6.2.1 Βασικά χαρακτηριστικά τομέα

Στην χώρο-εδαφική ενότητα ο δευτερογενής τομέας που υπάρχει στηρίζεται, πρώτο 
στις διάφορες μεταποιητικές μονάδες αγροτικών προϊόντων και δεύτερο σε διάφορες 
μικρές βιομηχανίες.

Παρά το γεγονός ότι υπάρχει σχετικά ένας σημαντικός αριθμός μεταποιητικών 
επιχειρήσεων στην περιοχή που συγκρατούν τον τοπικό πληθυσμό, δεν αποτελούν 
μια σημαντική δραστηριότητα, από την άποψη του ανταγωνισμού και του μεγέθους 
σε σύγκριση με το εθνικό επίπεδο. Πρόκειται για πολύ μικρές επιχειρήσεις με μέσο 
μέγεθος 3-4 απασχολούμενους. Τα κυριότερα προϊόντα που παράγονται από τις 
μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων πωλούνται σε ολόκληρη την ελεύθερη 
Κύπρο.

Πέρα από τις μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, μεγάλο ποσοστό των 
εργαζομένων στον δευτερογενή τομέα απασχολείται με τον κατασκευαστικό τομέα 
(ξυλουργία, οικοδομικά έργα κτλ), κυρίως για την κάλυψη των τοπικών αναγκών 
οικιστικής ανάπτυξης, που είχε έντονη ανάπτυξη την τελευταία κυρίως δεκαετία 
λόγω της κατασκευής πρώτης και δεύτερης κατοικίας από τους απόδημους των 
κοινοτήτων (το 20-30% των συνολικών κατοικιών της χώρο-εδαφικής ενότητας 
κτίστηκε την περίοδο 1991-2001).

3.6.2.2 Μεταποίηση - Βιομηχανίες

Στην περιοχή ο τομέας μεταποίησης, επικεντρώνεται στη μεταποίηση των προϊόντων 
του πρωτογενή τομέα. Η κύρια παραγωγή των μονάδων μεταποίησης της χώρο- 
εδαφικής ενότητας, είναι τα αλλαντικά τα οποία είναι και προϊόντα με ονομασία 
προέλευσης. Μικρές βιοτεχνίες παράγουν από το χοιρινό κρέας αλμυρά, παστά και 
κρασάτα χοιρινά παράγωγα. Τα γνωστότερα αλλαντικά είναι ο παστουρμάς, τα 
λουκάνικα, τα οποία διαθέτουν ξεχωριστή γεύση, αλλά και τα καπνιστά αλλαντικά, 
όπως το χοιρομέρι, η λούντζα και το μπέικον.

Εκτός αυτών, παρασκευάζονται σπιτικές μαρμελάδες σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και 
ντοματοχυμοί. Στην χώρο-εδαφική ενότητα υπάρχει μια σχετικά ανεπτυγμένη 
βιοτεχνία στην παραγωγή γλυκών, τα οποία παρασκευάζονται με παραδοσιακό 
τρόπο. Τα τελευταία χρόνια, η βιοτεχνία εξαπλώνεται και εξάγει τα προϊόντα της και 
εκτός των κυπριακών συνόρων.
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Ο τομέας της μεταποίησης παρουσιάζει μια σημαντική ανάπτυξη στη κοινότητα του 
Αγρού, όπου η βιοτεχνική παραγωγή που υπάρχει στηρίζεται στην παρασκευή 
παράγωγων των σταφυλιών, του χοιρινού κρέατος και των ρόδων. Από τα σταφύλια 
παρασκευάζεται το κρασί, η κουμανδαρία και η ζιβανία, τα οποία είναι παραδοσιακά 
ποτά της Κύπρου. Πέρα από τα παραδοσιακά ποτά, από τα σταφύλια οι βιοτεχνίες 
του Αγρού δραστηριοποιούνται επίσης και στα παράγωγα είδη του σταφυλιού, όπως 
το σουτζούκο και τα κιοφτέρκα (παραδοσιακά κυπριακά γλυκά), τα οποία 
παρασκευάζονται από χυμό σταφυλιού, που ακολουθεί μια πορεία αποξήρανσης.

Το ροδόσταγμα ή αλλιώς το ανθόνερο, αλλά και το ροδέλαιο, είναι από τα 
παρασκευάσματα που σηματοδοτούν τη βιοτεχνική παραγωγή του Αγρού. Τα ροζ 
ροδοπέταλα των φημισμένων τριαντάφυλλων του Αγρού, τοποθετούνται σε ειδικό 
αποστακτήρα και στη συνέχεια χαρίζουν το αρωματικό λάδι και ροδόσταγμα. 
Πρόσφατα τα παρασκευάσματα από τα ρόδα εισήχθησαν και στον τομέα 
καλλυντικών και έκαναν τα πρώτα τους βήματα στο διεθνή χώρο

Όσον αφορά τη βιομηχανία οι περισσότερες μονάδες ασχολούνται με την εμφιάλωση 
πόσιμου νερού και την μετέπειτα διάθεση του σε όλη τη Κύπρο. Επίσης βλέπουμε και 
μια ανάπτυξη διάφορων άλλων βιομηχανιών οι οποίες παράγουν διάφορα προϊόντα 
γενικής χρήσης.

Πίνακας 3.6.2.2.1: Μεταποιητικές μονάδες και βιομηχανίες
Κοινότητα Στοιχεία μικρών βιομηχανιών ή βιομηχανιών περιοχής

Άλωνα 1. Αλλαντικά

Καννάβια 1. Ανδρέας Μιλτιάδους (Επιπλοποιείο) Απασχ. 2 / Έπιπλα
2. Α. Μηνάς Πλάστικ / Απασχ. 6 / Σακούλες νάιλον

3. Lms Handbags Ltd. (Δερμάτινα) Απασχ. 9 / Τσάντες, βαλίτσες, κ.τ.λ.

Παλαιχώρι Μόρφου 1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ'- ζυμαρικά

2. Δερμάτινα είδη

Παλαιχώρι Ορεινής 1. ΑΝΚΑ ΤΖΙΩΡΤΖ (Αλλαντικά)
2. ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΜΑΓΟΣ (Αλλαντικά)
3. ΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ (Αλλαντικά)

Πλατανιστάσα 1. Αλλαντικά

2.Κοινοτικό σφαγείο

Πολύστυπος 1. ΜΑΔΑΡΗ'- αλλαντικά

Φαρμακάς 1. Λατομεία Φαρμακά
2. A.S.A Φαρμακά (εμφιαλωμένο νερό)
3. Highlander (εμφιαλ,ωμένο νερό)

Αγιος Ιωάννης 1. Τυροκομείο Αλ,ωνα (παράγωγα γάλακτος)

Αγρίδια 1 .Αλλαντοποιείο Ανδρέας Στούππας (αλλαντικά)
2, Αλλαντοποιείο Χρίστος Βαλανίδης (αλλαντικά)
3. Αυγουστής Κιτρομίλ.ης (αλλαντικά)

Αγρός 1. Νίκη Αγαθοκλέους (γλ,υκά κουταλ.ιού)

2. Εμφιαλ,ωτήριο νερού (εμφιάλ,ωση πόσιμου νερού)
3. Αλλαντικά Πέτρος Σταύρου (αλλαντικά)

4. Μάγδα Παπαχριστοφόρου (αλλαντικά)
5. Χρ. Τσολάκης (είδη αγγειοπλαστικής)

6. Αλλαντικά Κουκουλ.ιά (αλλαντικά)

Δύμες 1. Αλλαντικά Ανδρέα Κυριάκου (αλλαντικά)

Κάτω Μύλος 1. Αλλαντοποιείο ΧΩΜΑΤΑΣ (αλλαντικά)

Κυπερούντα I. Αλουμίνια Σάββα Παλάζη (επεξεργασία αλουμινίου- πόρτες-παράθυρα)
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2. Ξυλουργείο Στέλιος Μονογιός και ΣΙΑ (έπτπλα-οικοδομικές κατασκευές)
3. Οινοποιείο Βασιλικό (οινικά προϊόντα)
4. Πλεκτοβιομηχανία (πλεκτά)
5. Ξυλουργείο Ανδρέας Νέαρχου (έπιπλα-οικοδομικές κατασκευές)
6. Αλλαντοποιείο Άλφα Γεωργίου (αλλαντικά)

Πελένδρι 1. Πλεκτοβιομηχανία (πλεκτά)

2. Πολυδενδρία (παράγωγα σταφυλιών)
3. Αλλαντοποιείο Χριστάκης Βασιλείου (αλλαντικά)

Πηγή: Έρευνα πεδίου

3.6.2.3 Κατασκευαστικά Έργα

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω υπάρχει μια ανάπτυξη στον τομέα των 
κατασκευαστικών έργων (οικοδομικά έργα, ξυλουργεία, σιδηρουργία κ.λ.π.), η οποία 
οφείλεται κυρίως στην οικιστική ανάπτυξη που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια 
στη χώρο-εδαφική ενότητα. Κυρίως η οικιστική ανάπτυξη οφείλεται στην κατασκευή 
παραθεριστικών κατοικιών, από τους απόδημους.

Οι επιχειρήσεις που υπάρχουν είναι μικρές με μέσο αριθμό εργαζομένων 3-4 και 
βρίσκονται στις μεγαλύτερες πληθυσμιακά κυρίως κοινότητες της περιοχής, 
καλύπτοντας τις ανάγκες όλης της χώρο-εδαφικής ενότητας. Συγκεκριμένα στο 
σύνολο της χωρο-εδαφικής ενότητας υπάρχουν 23 ξυλουργεία (44 εργαζόμενοι), 9 
σιδηρουργεία (14 εργαζόμενοι), 6 εργαστήρια (7 εργαζόμενοι), 2 αρτοποιεία (6 
εργαζόμενοι), 17 επιχειρήσεις οικοδομικών έργων (78 εργαζόμενοι) και 17 άλλες 
επιχειρήσεις δευτερογενούς τομέα (24 εργαζόμενοι).

Πίνακας 3.6.2.3.1: Επιχειρήσεις δευτερογενούς τομέα

Κοινότητα
Ξυλουργεία Σιδηρουργεία Εργαστήρια Αρτοποιεία

Οικοδομικά
Έργα

Αλλα
επαγγέλματα

Αρ. Αρ.
Εργ.

Αρ. Αρ.
Εργ.

Αρ. Αρ.
Εργ.

Αρ. Αρ.
Εργ.

Αρ. Αρ.
Εργ.

Αρ. Αρ.
Εργ.

Γούρρι 2 2 - - - 2 15 - -

Λαγουδερά - - - - - - - - 2 10 - -

Καννάβια 1 2 - - - - - - - - - -

Παλαιχώρι
Μόρφου

5 7 1 1 - - - - - - 2 2

Παλαιχώρι
Ορεινής

3 6 - - 3 3 1 3 5 15 4 11

Πλατανιστάσα - - - - - - - - - - 1 1
Φαρμακάς 2 5 - - - - - - - - - -

Φτερικούδι 1 1 1 1 3 4 - - 2 8 8 8
Αγιος

Θεόδωρος
- - - - - - - - - - 2 2

Άγιος Ιωάννης 1 2 3 5 - - - - - - - -

Αγρός 2 2 - - - - - - 2 2 - -

Κάτω Μύλος - - - - - - - - 1 5 - -

Κυπερούντα 4 11 - - - - - - 2 20 - -

Πελένδρι 2 6 4 7 - - 1 3 1 3 - -

Πηγή: Έρευνα πεδίου
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3.6.2.4 Ανάλυση πλεονεκτημάτων - μειονεκτημάτων και ευκαιριών - απειλών
του δευτερογενή τομέα

Πλεονεκτή ματα

❖ Οι μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων προσφέρουν μια δυναμική 
στην περιοχή και αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα της συγκράτησης 
του τοπικού πληθυσμού.

♦> Παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων (αλλαντικών) υψηλής ποιότητας με 
ονομασία προέλευσης.

Μειονεκτήματα

❖ Οι μεταποιητικές μονάδες δεν αποτελούν μια σημαντική δραστηριότητα, από 
την άποψη του ανταγωνισμού και του μεγέθους σε σύγκριση με το εθνικό και 
το διεθνές επίπεδο.

❖ Υψηλό κόστος διακίνησης αγαθών και πρώτων υλών των μεταποιητικών 
μονάδων.

Ευκαιρίες

❖ Δυνατότητες ανάπτυξης του κατασκευαστικού τομέα για την κάλυψη των 
τοπικών αναγκών οικιστικής ανάπτυξης, που είχε έντονη ανάπτυξη την 
τελευταία κυρίως δεκαετία λόγω της κατασκευής πρώτης και δεύτερης 
κατοικίας από τους απόδημους κυρίως των κοινοτήτων.

❖ Δυνατότητες επέκτασης του εμπορίου ορισμένων προϊόντων τοπικής 
παραγωγής από τις μεταποιητικές μονάδες σε διεθνές επίπεδο (ήδη έχουν γίνει 
κάποια βήματα προς τον ελληνικό χώρο στον τομέα των παράγωγων από τα 
ρόδα του Αγρού που έχουν εισέλθει στον τομέα των καλλυντικών).

Απειλές

❖ Οι ισχυρές ανταγωνιστικές πιέσεις που αναμένεται να αντιμετωπίσει ο 
μεταποιητικός τομέας με την ένταξη στην Ε.Ε.

❖ Η πληθυσμιακή αποψίλωση της περιοχής που οδηγεί σε γήρανση του 
εργατικού δυναμικού.

3.6.3 Τριτογενής τομέας

Ο τριτογενής τομέας απασχολεί ποσοστό 49% των εργαζομένων από το συνολικό 
οικονομικά ενεργό πληθυσμό της χώρο-εδαφικής ενότητας. Αυτό το ποσοστό σε 
σχέση με τον εθνικό μέσο όρο που κυμαίνεται σε ποσοστό 72,8 %, είναι αρκετά 
μικρότερος, αλλά αν και μικρός ακόμη σε συμμετοχή, τα τελευταία χρόνια, ο 
τριτογενής τομέας αναδεικνύεται ως σημαντικός τομέας οικονομικής δραστηριότητας 
στην περιοχή της Πιτσιλιάς. Αυτό οφείλεται κατά μείζονα λόγο στην αύξηση της 
τουριστικής κίνησης. Πολύ σημαντική είναι η ανάπτυξη του αγροτουρισμού, ο οποίος
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παρουσίασε μια αυξητική πορεία τα τελευταία χρόνια. Χαρακτηριστικό είναι οι 
αγροτουριστικές μονάδες που είναι εγκατεστημένες στην χώρο-εδαφική ενότητα.

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, το μικρό τους μέγεθος εμποδίζει σε ένα μεγάλο βαθμό 
την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα τους. Τα κυριότερα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν είναι:

❖ Η χαμηλή τεχνολογική στάθμη, βαθμός καινοτομίας και παραγωγικότητα.

❖ Εξάρτηση από τις εγχώριες αγορές.

❖ Χαμηλή επικερδότητα.

Επιπρόσθετα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής έχουν να αντιμετωπίσουν το 
υψηλό κόστος διακίνησης αγαθών και πρώτων υλών και τη χαμηλή προσβασιμότητα 
των πελατών τους σε αυτές.

Πίνακας 3.6.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Απογραφή 2001, ίδια επεξεργασία

3.1: Αριθμός και ποσοστό εργαζομένων στον τριτογενή το
Κοινότητα Αριθμός

Εργαζομένων
Ποσοστό (%)

Αγία Ειρήνη 8 72,7

Αληθινού 1 100

Άλωνα 13 76,4

Απλίκι 16 57.2

Ασκός 28 50

Γούρρι 33 46.5

Καμπί 4 13,4

Κοινόβια 38 54,4

Λαγουδερά 27 64.3

Λαζανιάς 27 100

Λειβάδια 1 25

Παλαιχώρι Μόρφου 169 60,8

Παλαιχώρι Ορεινής 89 62,3

Πλαταπστάσα 20 50

Πολύστυπος 22 51,2

Σαρόντι 8 61,4

Φαρμακάς 58 36,3

Φικάρδου 0 0

Φτερικούδι 12 48

Άγιος Θεόδωρος 4 26,7

Άγιος ΙωάΐΊης 33 34.7

Αγρίδια 8 42,1

Αγρός 175 61,2

Δύμες 7 20,6

Κάτω Μύλος 2 13.3

Κυπερούντα 290 46.4

Πελένδρι 155 40,5

Ποταμίτισσα 7 46,7

Χανδριά 26 49
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3.6.3.1 Υπηρεσίες

Οι ιδιωτικές υπηρεσίες που προσφέρονται στην χώρο-εδαφική ενότητα, καλύπτουν 
τις απολύτως απαραίτητες ανάγκες και για την κάλυψη των επιπλέον αναγκών των 
κατοίκων, αυτοί είναι αναγκασμένοι να μετακινηθούν στα γειτονικά αστικά κέντρα 
της Λευκωσίας και της Λεμεσού για να εξυπηρετηθούν.

Οι επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα που συναντάμε στη χώρο-εδαφική ενότητα είναι 
στην πλειοψηφία τους συγκεντρωμένες στις μεγάλες πληθυσμιακά κοινότητες του 
Αγρού, Πελενδρίου, Κυπερούντας και Παλαιχωρίου. Στις μικρές πληθυσμιακά 
κοινότητες, παρατηρούμε ότι υπάρχουν ελλείψεις πολλών υπηρεσιών, ακόμα και 
αυτές που συνδέονται με πρώτες ανάγκες όπως η αγορά τροφίμων, και η ανάγκη για 
την μετακίνηση τους για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες τους, είναι απαραίτητη. Στις 
περισσότερες κοινότητες υπάρχουν μόνο τοπικά εμπορικά καταστήματα καθημερινής 
επίσκεψης (μπακάλικο, καφενείο), και γενικότερα οι επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται με 
μικρό μέσο αριθμό εργαζομένων που κυμαίνεται στους 1 -2 εργαζομένους.

Από τα στοιχεία που συλλέξαμε από την επιτόπια έρευνα και παρουσιάζονται στον 
πίνακα, μπορούμε να καταλήξουμε στα εξής συμπεράσματα:

❖ Σχεδόν σε όλους τους οικισμούς των κοινοτήτων της περιοχής υπάρχουν 
μπακάλικο (76%) και καφενείο(83%).

♦> Ξενοδοχειακές υπηρεσίες και ξενώνες υπάρχουν μόνο σε 6 κοινότητες, εκ των 
οποίων η μια είναι ο Αγρός, που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό 
τουρισμού και στις 2 κοινότητες, Ασκάς και Πολύστυπου πρόκειται κυρίως 
για αγροτουριστικά καταλύματα.

❖ Ηλεκτρολόγοι υπάρχουν μόνο σε 4 κοινότητες και υδραυλικοί μόνο σε 2, οι 
οποίοι καλούνται να καλύψουν όλες τις ανάγκες της χώρο-εδαφικής ενότητας.

❖ Η λειτουργία κουρείων, εμπορικών καταστημάτων και περιπτέρων 
επικεντρώνεται σε λίγες κοινότητες, οι οποίες είναι και αυτές με τον 
μεγαλύτερο πληθυσμό.

❖ Τέλος, πρατήρια καυσίμων πέρα από ένα στην Κυπερούντα, δεν υπάρχει 
άλλο.

Πίνακας 3.6.3.1.1: Επιχειρήσεις και αριθμός εργαζομένων

Κοινότητα

Υπηρεσίες

Μπακάλικα Καφετ.-

Εστιατ.

Ξενόνες-
Ξενοδοχ.

Ηλεκτρο

λόγοι

Υδραυλι

κοί
Κουρεία Πρατήρια

καυσίμων
Εμπορ.
καταστ.

Περί
πτερα

Αρ. Εργ Αρ Εργ Αρ Εργ Αρ. Εργ Αρ Εργ Αρ. Εργ Αρ. Εργ Αρ Εργ Αρ Εργ

Αγία Ειρήνη 1 1 1 1

Αληθινού - - 1 1

Αλωνα - -

Απλίκι - - 1 2 - - - - - - 0 2 - - - - - -

Ασκάς 1 2 2 3 2 2

Γούρρι 1 1 3 8 1 1

Καμπι

Καννάβια 2 2 3 5 1 10
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Λαγουδέρα 2 2 2 2
Λαζανιάς - - -

Λειβάδια 1 1 2 2 -

Παλαιχώρι

Μόρφου

2 8 5 8 - * 1 1 - - 2 2 - - 1 1 - -

Παλαιχώρι

Ορατής

2 2 11 25 - - - - - -- 4 5 - -- - - 1 2

Πλατανιστάσ
α

1 1 3 3 - - - - - - 1 1 - - - - - -

Πολύστυπος 2 2 4 7 2 2
Σαράνη 1 1
Φαρμακάς 2 4 4 5 - - - - - - 2 2 - - 1 1 - -

Φικάρδου -

Φτερικούδι 1 1 2 2 - - - - 1 1 - - - . - - -

Αγιος
Θεόδωρος

2 2 1 1

Αγιος

Ιωάννης

2 2 3 3 - - - - - - 2 2 - - - - - -

Αγρίδια 1 1 2 2
Αγρός 4 7 7 12 2 60 1 1 - - 3 3 - - 3 3 1 1
Δύμες 1 1 1 1 1 1
Κάτω Μύλος - - 1 1
Κυπερούντα 5 6 7 8 1 1 - - - - 5 5 1 1 4 4 2 2
Πελένδρι 3 8 9 15 - - 2 3 2 4 5 5 - - - - 1 1
Ποταμίτισσα 1 1 1 1
Χανδριά 1 1 4 9 - - 1 1

Πηγή: Έρευνα πεδίου

3.6.3.2 Τουρισμός

Ένας από τους λόγους που ο τριτογενής τομέας στην χωρο-εδαφική ενότητα δεν 
παρουσιάζει μεγάλα ποσοστά απασχόλησης (46%), είναι λόγω της μη ύπαρξης 
υψηλής τουριστικής ανάπτυξης. Ο Αγρός θεωρείται η πιο τουριστική κοινότητα της 
περιοχής, και στηρίζεται κυρίως σε ντόπιους τουρίστες (61%). Η δημιουργία του 
ξενοδοχείου του Αγρού τα τελευταία 10 χρόνια ανέβασε αρκετά την τουριστική 
ανάπτυξη της περιοχής, δημιουργώντας κάποια περαιτέρω ανάπτυξη αρκετών 
τουριστικών δραστηριοτήτων (εστιατόρια, καφενεία, μπαράκια). Το ξενοδοχείο του 
Αγρού διαθέτει 300 δωμάτια και απασχολεί περίπου 60 εργαζόμενους, οι οποίοι είναι 
κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής.

Σε επίπεδο κοινοτήτων παρατηρείται ότι στην πλειοψηφία τους (19 από τις 29), 
παρουσιάζουν τουριστική ανάπτυξη, οι οποία στηρίζεται κυρίως στον αγροτουρισμό 
και τις οργανωμένες εκδρομές. Ο τουρισμός που αναπτύσσεται είναι κυρίως εγχώριος 
και ως σύνολο η χώρο-εδαφική ενότητα δέχεται περίπου 144.000 επισκέπτες ετησίως.

Η πιο αναπτυγμένη μορφή τουρισμού που παρατηρείται στην περιοχή είναι ο 
αγροτουρισμός, ο οποίος είναι μια εναλλακτική πρόταση διακοπών. Η ανάπτυξη του 
αγροτουρισμού ξεκίνησε από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού με ένα 
πρόγραμμα ανασκευής παραδοσιακών οικιών και ενδυνάμωσης του παραδοσιακού 
στοιχείου στις κοινότητες.

111



«Οργάνωση και Λειτουργία των Χώρο - εδαφικών Ενοτήτων στον Ύπαιθρο Χώρο:
Η περίπτωση της Πιτσιλιάς»_________________________________________________

Σήμερα ο αγροτουρισμός αποτελεί στην Πιτσιλιά ένα ανυπόστατο ζωντανό κομμάτι 
του τουρισμού της που περιλαμβάνει παραδοσιακά καταλύματα ιστορικής αξίας, 
έτοιμα να προσφέρουν μια νέα εναλλακτική πρόταση διακοπών.28 Η ανάπτυξη του 
όμως δεν απλώνεται σε όλες τις Κοινότητες της χώρο-εδαφικής ενότητας. Ο αριθμός 
των αγροτουριστικών καταλυμάτων που υπάρχουν δεν είναι αρκετός για να στηρίξει 
μια σημαντική ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην περιοχή, τα οποία παρουσιάζουν 
αυξημένα ποσοστά πληρότητας. Τα παραπάνω υποδεικνύουν ότι υπάρχουν 
δυνατότητες ανάπτυξης οι οποίες πρέπει να αξιοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές για 
την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα.

Υπάρχει το σχέδιο αγροτουρισμού, που επιχορηγεί σε μεγάλο βαθμό την επιδιόρθωση 
κατοικιών, στην περιοχή. Με υπόδειξη της Ένωσης Συνδέσμων Αποδήμων Πιτσιλιάς, 
αυξήθηκε το ποσό της επιχορήγησης στις 30 χιλιάδες λίρες, χρειάζονται όμως και 
άλλες βελτιώσεις και κίνητρα, ώστε να μπορέσουν οι κάτοικοι να ανακαινίσουν τα 
σπίτια τους.

Τα παραπάνω αποτελούν εν μέρει τις προσπάθειες που γίνονται τα τελευταία χρόνια 
για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, εφόσον πιστεύετε ότι αυτό θα δώσει μια 
νέα ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, και αυτό με την σειρά του να 
βοηθήσει στην επιβίωση της. Πέρα από τις διάφορες χρηματοδοτήσεις από τον 
Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, πραγματοποιούνται και διάφορα έργα με έμφαση 
τον τουρισμό, με την δημιουργία νέων αξιοθέατων στην περιοχή.

Πίνακας 3.6.3.2.1: Τουριστική ανάπτυξη, επισκέπτες και αξιοθέατα

Κοινότητα
Τουριστική 
ανάπτυξη 

περιοχής και 
είδος

Επισκέπτες
ετησίως Αξιοθέατα

Αξιοθέατα
υπό

δημιουργία

Αγία Ειρήνη ΝΑΙ 50 Μονοπάτια της Φύσης, Πάρκο

Αληθινού Ναι, εποχιακός 
(καλοκαιρι- 

χειμώνα)

500 Βουνό, δάσος, ποταμοί. Κοιλάδα με 
φουντουκιές, αμπελώνες γύρω από το 
χωριό κυρίως. Παλαιό δημοτικό σχολείο, 
Ελαιόμυλος. Εκκλησία Αγ. Μάμαντος 
(Μνημείο Β' Τάξης).

Άλωνα Ναι οργανωμένες 
εκδρομές

500 Τοπία, δάσος φουντουκιών

Ασκός ΝΑΙ 500 Φουντουκιές, ελιόμυλομ εκκλησίες, 
Παλιό παρθεναγωγείο, παλαιός 
αστυνομικός σταθμός

Γούρρι Ναι.
αγροτουρισμός

10000 Μονοπάτι της 
Φύσης

Καμπί ΟΧΙ 6000 Τοπία, ποτάμια, κέντρο κοινοτικό

Καννάβια Ναι (ξενώνες) 2500 Μονοπάτια της Φύσης, Εκκλησία

Λαγουδερά Ναι, επισκέπτες 

και οργανωμένες 

εκδρομές

70000 Τοπία εξαιρετικής Φυσικής Καλλονής, 

Αρχαία Εκκλησία Παναγίας του Θρακα, 

Φράγμα στο Δρόμο Ξυλάτου Λαγουδερά, 

Εκδρομικός χώρος φράχτη. Δάσος 

Αδελφοί, Αρχαιολογικοί χώροι

28Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, «Οδηγός Αγροτουριστικών Καταλυμάτων», Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού, 
Λευκωσία, 2002
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Λαζανιάς Ναι,
αγροτουρισμός

80 Μοναστήρι Μαχαιρά, ολόκληρη η 
κοινότητα προσφέρετε ως αξιοθέατο 
δεδομένου ότι έχουν πλακοστρωθεί με 
παραδοσιακή πέτρα όλοι οι δρόμοι στο 
πάρκο και στην εκκλησία του Αγίου 

Γεωργίου στο κέντρο του χωριού.

Παλ,αιχώρι
Μόρφου

Ναι, οργανωμένες 

εκδρομές
2500 Μεσαιωνικός ελιόμυλος, μουσείο 

βυζαντινών εικόνων, νερόμυλος, Ξυναρή, 

Τρεμιθιά του Αγ. Γεωργίου Πλικιάς 
ηλικίας πέραν των 700 χρόνων

Παλαιχώρι

Ορεινής

Ναι, οργανωμένες 

εκδρομές

10000 Μουσείο Βυζαντινών εικόνων, εκκλησίες 

μια από τις οποίες βρίσκετε στον 
κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 

ΟΥΝΕΣΚΟ, κρησφύγετο Γρηγόρη 
Αυξεντίου, Λημέρια Παπούτσας

Πλατανιστάσα Ναι, οργανωμένες 

εκδρομές

2000 Μουσείο Λαϊκής τέχνης, εκκλησία 

Σταυρού Αγιαμάτη, Φουντουκόδασος

Πολύστυπος Ναι, εσωτερικός 2000 Εξωκλήσι Απ. Ανδρέα, Κοιλάδα των 
Φουντουκιών

Ξωκλήσι Απ. 
Ανδρέα

Σαράντι Ναι, περιηγητές 12000 Παναγιά του Άρακα

Φαρμακάς Ναι, οργανωμένες 
εκδρομές

100 Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης

Φικάρδου Ναι,
αγροτουρισμός

16000 Ολόκληρη η κοινότητα προσφέρετε ως 
αξιοθέατο δεδομένου ότι διατηρείτε στην' 
παραδοσιακή της μορφή και όλες οι 
αναπτύξεις ακολουθούν την παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική.

Φτερικούδι ΟΧΙ 500 Περιήγηση Θείου Αβακούμ όπου υπάρχει 
και ο τάφος του στον ιερό του ναό. 

Ποτάμια, Τοπία, Μονοπάτια

Αγιος
Θεόδωρος

Ναι, (εγχώριος, 
αγροτουρισμός)

1000 Εκκλησία Παναγίας Κιβωτού βυζαντινό 

κτίσιμο 19ου αι. Βρύση Λασμακάς

Αγιος Ιωάννης ΌΧΙ Εκκλησία Αρχαγγέλου Μιχαήλ,-18ου 
αιώνα (υπό προστασίας τμήματος 
αρχαιοτήτων) εκκλησία Αγ. Ιωάννη 
Λαμπαδιστή-18ος αι.

Αγρίδια ΟΧΙ Εκκλησιαστικό μουσείο ελ,αιόμυλος

Αγρός Ναι,
(αγροτουρισμός)

4500 Εκκλησία Παναγίας Αγρού, εκκλησία 

Προδρόμου, ελιόμυλος

Δύμες ΌΧΙ Εκκλησία Τιμίου Σταυρού του 19ου αι. 
Υπό την προστασία του τμήματος 
αρχαιοτήτων Κοινοτικό πάρκο

Κοινοτικό
πάρκο

Κυπερούντα λίγος 1000 Αρχαίες εκκλησίες(2), μουσείο Αγώνος 
1955-59

Μουσείο
φυσικής
ιστορίας

Πελένδρι Ναι

(αγροτουρισμός)

2000 Εκκλησία Τιμίου Σταυρού 12ου αιώνα, 

εκκλησία Παναγίας Καθολ,ικής-16ου 

αιώνα-τμήμα αρχαιολογίας

Χανδριά Ναι,

αγροτουρισμός

100

Πηγή: Έρευνα πεδίου
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3.6.3.2.1 Τουριστική Υποδομή

Η τουριστική υποδομή στη χώρο-εδαφική ενότητα Πιτσιλιάς, χωροθετείται σε μικρό 
αριθμό κοινοτήτων, οι οποίες κατά εξαίρεση με τις υπόλοιπες υποδομές η κατανομή 
δεν γίνεται αποκλειστικά στις μεγαλύτερες πληθυσμιακά κοινότητες. Οι κοινότητες 
που διαθέτουν τουριστικές υποδομές (ξενοδοχεία και ξενώνες) είναι ο Ασκάς, 
Γούρρι, Καννάβια, Πολύστυπος, Αγρός και Κυπερούντα.

Οι τουριστικές υποδομές που βρίσκονται στον Ασκά και στον Πολύστυπο είναι 
αποκλειστικά αγροτουριστικά καταλύματα, τα οποία είναι πιστοποιημένα από τον 
Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού (ΚΟΤ). Έτσι βλέπουμε την ύπαρξη 3 ξενώνων οι 
οποίοι λειτουργούν κατά την διάρκεια όλου του χρόνου και διαθέτουν συνολικά 18 
κλίνες.

Η πιο μεγάλη ξενοδοχειακή) μονάδα βρίσκεται στη κοινότητα του Αγρού, όπου 
βρίσκεται το ξενοδοχείο «Το Ρόδο», το οποίο τον τελευταίο χρόνο έχει ανακαινιστεί 
και λειτουργεί ολόχρονα. Εκτός από ξενοδοχειακή μονάδα λειτουργεί και ως 
συνεδριακό κέντρο, στο οποίο φιλοξενούνται κατά καιρούς διάφορα συνέδρια που 
γίνονται στην περιοχή.

Πέρα από τα παραπάνω λειτουργούν και 2 ξενώνες στη κοινότητα Γούρρι και στην 
Κυπερούντα και ακόμα 1 ξενοδοχείο στα Καννάβια, μικρότερης δυναμικής από τον 
Αγρό, όπου εργάζονται 10 άτομα.

Πίνακας 3.6.3.2.1.1: Αγροτουριστικά καταλύματα
Α/α Τοποθεσία Ονομασία Δυναμικότητα Περίοδος

λειτουργίας
] Πολύστυπος Το Σπίτι της 

Ευρυδίκης
2 κατοικίες, 2 
υπνοδωματίων 

(4κλίνες)

Όλο το χρόνο

2 Πολύστυπος Ευδοκία 3 κατοικίες, 2 
υπνοδωματίων (6 

κλίνες)

Όλο το χρόνο

3 Ασκάς Το Σπίτι της 

Ευγενίας

4 στούντιο 

(8 κλίνες)

Όλο το χρόνο

Πηγή:Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού

3.6.3.2.2 Μορφές τουρισμού και δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού

Οι κοινότητες του Αγρού, Άγιου Ιωάννη. Άγιου Θεόδωρου, Παλαιχώρι, Άλωνα, 
Πολύστυπος και άλλα χωριά της περιοχής, είχαν τουρισμό εσωτερικό και εξωτερικό 
(Μέση Ανατολή) από το τέλος του 19ου αιώνα. Συνεπώς το μέλλον της περιοχής 
εκτός από τις γεωγραφικές καλλιέργειες και την μεταποίηση των προϊόντων μπορεί 
να στηριχθεί και στις νέες μορφές τουρισμού (οικοτουρισμός, αθλητικός τουρισμός, 
ειδικών ενδιαφερόντων κ.λ.π.)
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Στην περιοχή αξιολογείται ότι μπορεί να γίνει η ανάπτυξη δυο μορφών τουρισμού, οι 
οποίες θα μπορούσαν να επιφέρουν ήπια αειφόρο ανάπτυξη στην περιοχή, ο 
οικοτουρισμός και ο αγροτουρισμός.29 Στη χώρο-εδαφική ενότητα τα τελευταία 
χρόνια έχει αναπτυχθεί δειλά ο αγροτουρισμός. Αν και υπάρχουν οι βάσεις για 
περαιτέρω ανάπτυξης του, η παρουσία του είναι ακόμα μικρή όπως μαρτυρά και ο 
μικρός αριθμός των αγροτουριστικών καταλυμάτων που βρίσκονται στην περιοχή.

Οριοθετώντας την έννοια αγροτουρισμός ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 
αναφέρει ότι πρόκειται για μια δραστηριότητα τουριστική που αναπτύσσεται σε χώρο 
μη αστικό, κυρίως μέσα από μικρές μονάδες οικογενειακού χαρακτήρα, ή 
συνεταιριστικού χαρακτήρα και στοχεύει στη δημιουργία συμπληρωματικής 
απασχόλησης και εισοδήματος στον τοπικό πληθυσμό. Διαφορετικά θα μπορούσε να 
ειπωθεί ότι ο αγροτουρισμός είναι ένα δεύτερο υποσύνολο του φάσματος των τύπων 
τουρισμού που βασίζεται πάνω στην ομορφιά του αγροτικού τοπίου, στην λαϊκή 
αρχιτεκτονική κληρονομιά και τον πολιτισμό. (Χατζηστερκώτης Ε., 2004). Τα τρία 
αυτά στοιχεία συναντιόνται στην χώρο-εδαφική ενότητα της Πιτσιλιάς.

Η Πιτσιλιά διαθέτει ένα τοπίο το οποίο δημιουργήθηκε από την ανθρώπινη 
προσπάθεια δια μέσου των αιώνων, χρησιμοποιώντας φυσικά υλικά, όπως φυτικές 
ύλες, νερό, χώμα και πέτρες. Ένα αγροτικό τοπίο φτιαγμένο με μαστοριά από 
ξερολιθιές, δόμες ή αναβαθμίδες, οι οποίες δίνουν μορφή στις πλαγιές του βουνού και 
στηρίζουν αμπελώνες, ελαιώνες, οπωροφόρες καλλιέργειες κ.λ.π. Οι πλαγιές αυτές 
διασχίζονται από πολύπλοκα συστήματα άρδευσης φτιαγμένα για να ποτίσουν 
κήπους και περιβόλια ή να κατευθύνουν το νερό προς την πεδιάδα. Ένα αγροτικό 
τοπίο κατάσπαρτο με ιστορικά πανάρχαια οικοδομήματα και άλλα ιστορικά έργα και 
αντικείμενα.

Όσον αφορά τον οικοτουρισμό, η οικοτουριστική εταιρεία (Ecotourism Society) 
καθορίζει τον οικοτουρισμό ως έξης: «Σκόπιμο ταξίδι σε φυσικές περιοχές για 
κατανόηση του πολιτισμού και της φυσικής ιστορίας του περιβάλλοντος, παίρνοντας 
όλες τις φροντίδες για να μην αλλοιωθεί η συνοχή του οικοσυστήματος και 
παράγοντας οικονομικές ευκαιρίες που θα κάνουν τη διατήρηση των οικονομικών 
πόρων προσοδοφόρα για τους ντόπιους ανθρώπους».

Από τα χαρακτηριστικά της χώρο-εδαφικής ενότητας της Πιτσιλιάς, μπορούμε να 
διαπιστώσουμε ότι διαθέτει τα χαρακτηριστικά τα οποία χρειάζονται για να 
αναπτυχθεί οικοτουρισμός στην περιοχή. Ο οποίος ως ήπια μορφή τουρισμού δεν θα 
δημιουργήσει και μεγάλες ανατροπές και αναταράξεις στο φυσικό περιβάλλον της 
περιοχής, αποφέροντας οικονομικούς πόρους στους κατοίκους, στο πλαίσιο της 
αειφορίας.

3.6.3.3 Ανάλυση πλεονεκτημάτων - μειονεκτημάτων και ευκαιριών - απειλών 
του τριτογενή τομέα

Πλεονεκτήματα

❖ Αξιόλογο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, το οποίο μπορεί να στηρίξει 
την ανάπτυξη διάφορων εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

29 Β' Περιφερειακό Συμπόσιο Πιτσιλιάς, Βιώσιμη Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών και Agenda 21
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❖ Ύπαρξη τουριστικών υποδομών με δυνατότητες ανάπτυξης.

❖ Υψηλό επίπεδο απασχόλησης στον τριτογενή τομέα.

Μειονεκτήματα

❖ Το μικρό τους μέγεθος των επιχειρήσεων εμποδίζει σε ένα μεγάλο βαθμό την 
ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα τους.

❖ Χαμηλή τεχνολογική στάθμη, βαθμός καινοτομίας και παραγωγικότητα των 
επιχειρήσεων.

❖ Εξάρτηση των επιχειρήσεων από τις εγχώριες αγορές.

❖ Χαμηλή επικερδότητα των επιχειρήσεων.

❖ Η χαμηλή προσπελασιμότητα της περιοχής δυσχεραίνει την πρόσβαση των 
πελατών των επιχειρήσεων σε αυτές.

❖ Εξάρτηση των ξενοδοχειακών υποδομών από τον εποχιακό τουρισμό.

Ευκαιρίες

❖ Δυνατότητες ανάπτυξης αγροτουρισμού και οικοτουρισμού παράλληλα με την 
ολοένα αυξανόμενη διεθνής ζήτηση για εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

❖ Τάση απόκτησης δεύτερης κατοικίας σε περιοχές της υπαίθρου.

❖ Ευκαιρίες χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα στον 
τομέα των μικρό-μεσαίων επιχειρήσεων και του τουρισμού.

Απειλές

❖ Η προσπάθεια ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού, απομακρύνει το 
επίκεντρο της προσπάθειας προς μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη της χώρο- 
εδαφικής ενότητας, η οποία αποτελεί σημαντικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη 
του τουρισμού.

❖ Ο ανταγωνισμός του τουρισμού σε εθνικό επίπεδο με τις παράκτιες περιοχές, 
οι οποίες παρουσιάζουν έντονη τουριστική ανάπτυξη στηριζόμενες στο 
μοτίβο ήλιος -θάλασσα -υπηρεσίες.

3.6.4 Ανεργία

Οι ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή της Πιτσιλιάς είναι περιορισμένες και για 
αυτό το λόγο, μέρος του πληθυσμού της αναγκάζεται να μετακινείται για την 
αναζήτηση εργασίας. Σήμερα μεγάλο ποσοστό των απασχολούμενων στην περιοχή 
εργάζονται εκτός της κοινότητας που διαμένουν (είτε σε κοντινά αστικά κέντρα - 
Λεμεσού και Λευκωσίας- ή σε άλλες κοινότητες της υπαίθρου). Η έλλειψη ευκαιριών 
απασχόλησης οδηγεί σταδιακά τους κατοίκους της περιοχής να μετακινηθούν μόνιμα
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στα αστικά κέντρα, έχοντας ως αποτέλεσμα την αποψίλωση της περιοχής από ενεργό 
εργατικό δυναμικό.

Η μικρή συμμετοχή στην αγορά εργασίας, αλλά και η μετακίνηση αυτών που δεν 
μπορούν να βρουν δουλεία στα μεγάλα αστικά κέντρα, είναι οι λόγοι που κρατάνε σε 
χαμηλά επίπεδα την ανεργία στη χώρο-εδαφική ενότητα. Η ανεργία σύμφωνα με την 
απογραφή του 2001 από την Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, κυμαινόταν σε επίπεδο
2,8 %, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε εθνικό επίπεδο ήταν 3,45%. Στον πίνακα πιο 
κάτω παρατίθενται στοιχεία για τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό (άνεργοι και 
εργαζόμενοι), για τη κάθε κοινότητα.

Πίνακας 3.6.4.1: Οικονομικά ενεργός πληθυσμός, άνεργοι και εργαζόμενοι

Κοινότητα
Σύνολο

Οικονομικά
ενεργού

Πληθυσμού

Ανεργοι Σύνολο
Εργαζομένων

Αγία Ειρήνη 12 1 11

Αληθινού 1 0 1

Αλωνα 17 0 17

Απλίκι 28 0 28

Ασκάς 60 4 56

Γούρρι 76 5 71

Καμπί 30 0 30

Καννάβια 71 1 70

Λαγουδερά 44 2 42

Λαζανιάς 27 0 27

Λειβάδια 4 0 4

Παλαιχώρι Μόρφου 287 9 278

Παλαιχώρι Ορεινής 145 2 143

Πλατανιστάσα 40 0 40

Πολύστυπος 44 1 43

Σαράντι 13 0 13

Φαρμακάς 169 9 160

Φικάρδου 0 0 0

Φτερικούδι 26 1 25

Αγιος Θεόδωρος 16 1 15

Αγιος Ιωάννης 96 1 95

Αγρίδια 19 0 19

Αγρός 293 7 286

Δύμες 34 0 34

Κάτω Μύλος 16 1 15

Κυπερούντα 640 15 625

Πελένδρι 398 15 383

Ποταμίτισσα 15 0 15

Χανδριά 53 0 53

Σύνολο 2674 75 2599

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Απογραφή 2001
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3.6.5 Συμπεράσματα

Στο σύνολο της η χώρο-εδαφική ενότητα παρουσιάζει μεγάλο ποσοστό απασχόλησης 
στον πρωτογενή τομέα (14%), ενώ ένα σημαντικό ποσοστό εργαζομένων 
απασχολείται στον δευτερογενή τομέα (40%). Η απασχόληση στον τριτογενή τομέα 
παρουσιάζει σχετικά χαμηλό ποσοστό (46%), αν το συγκρίνουμε με το μέσο όρο της 
περιοχής της υπαίθρου που είναι 60%. και τον εθνικό μέσο όρο 72,8%.

Σε επίπεδο κοινότητας είναι εμφανές οι περιπτώσεις όπου οι τοπικές οικονομίες 
αποκλίνουν σημαντικά από το μέσο όρο της χώρο-εδαφικής ενότητας όσον αφορά τα 
ποσοστά απασχόλησης στους τρεις παραγωγικούς τομείς.

Η οικονομία της περιοχής στηρίζεται κατά πολύ στην ύπαρξη του δευτερογενή τομέα 
και κυρίως των μεταποιητικών μονάδων των αγροτικών προϊόντων. Λόγω της 
ύπαρξης κάποιων μεταποιητικών μονάδων, δημιουργούνται δυναμικότητες στην 
περιοχή οι οποίες κρατάνε τον πληθυσμό σε πολλές κοινότητες.

Μεγάλος αριθμός κατοίκων μετακινείται καθημερινά για τις ανάγκες τις εργασίας του 
λόγω των λιγοστών ευκαιριών απασχόλησης που υπάρχουν στη χώρο-εδαφική 
ενότητα.

Οι οικονομικές αλλαγές και διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια 
στον οικονομικό τομέα της περιοχής, ακολουθούν τις διεθνείς κυρίως τάσεις όπου 
βλέπουμε την διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης των περιοχών της υπαίθρου και 
την ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων απασχόλησης.

Οι μεταβολές στην απασχόληση και συγκεκριμένα στη γεωργία, η οποία 
διαδραματίζει ολοένα και περισσότερο φθίνοντα ρόλο στην σύνθεση της τοπικής 
απασχόλησης, ενώ η ανάπτυξη των μη γεωργικών κλάδων της οικονομίας, κυρίως 
του τουρισμού και των υπηρεσιών δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης.

Επίσης παρατηρούμε την ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων, όπως του 
αγροτουρισμού και της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, κυρίως λόγω της 
αδυναμίας αντιμετώπισης των νέων συνθηκών ανταγωνισμού στην γεωργία με την 
είσοδο της Κύπρου στην Ε.Ε.

3.7 Οικιστική - Διοικητική Υποδομή

Σε αυτή την ενότητα γίνεται μια παρουσίαση της οικιστικής υποδομής των οικισμών 
της χώρο-εδαφικής ενότητας της Πιτσιλιάς, σε κοινοτικό επίπεδο. Συγκεκριμένα 
γίνεται μια παρουσίαση στατιστικών στοιχείων σε δυο πίνακες από την απογραφή του 
2001 της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου.

Όσον αφορά των αριθμό των κατοικιών συνολικά στην χώρο-εδαφική ενότητα της 
Πιτσιλιάς βλέπουμε ότι σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του 2001 κυμαίνεται σε 
5833. Από το σύνολο των κατοικιών ποσοστό 58,9 % (3429 κατοικίες) είναι 
ανεξάρτητες κατοικίες και ποσοστό 41,1 % (2404 κατοικίες) ανήκουν στην γενική 
κατηγορία των άλλων κατοικιών σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Στατιστικής 
Υπηρεσίας Κύπρου.
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Πίνακας 3.7,1: Αριθμός κατοικιών και τύποι κηρίων

Κοινότητα
Κατοικίες

Τύπος Κτιρίου
Σύνολο Ανεξάρτητη

Κατοικία
Άλλες Κατοικίες

Αγία Ειρήνη 44 34 10

Αληθινού 22 13 9

Αλωνα 230 111 119

Απλίκι 54 35 19

Ασκός 148 35 113

Γούρρι 180 123 57

Καμπί 78 28 50

Κοινόβια 139 75 64

Λαγουδερά 118 69 49

Λαζανιάς 43 28 15

Λειβάδια 40 34 6

Παλαιχώρι Μόρφου 356 210 146

Παλαιχώρι Ορεινής 353 159 194

Πλατανιστόσα 227 110 117

Πολύστυπος 176 63 113

Σαράντι 66 40 26

Φαρμακάς 239 126 113

Φικάρδου 52 25 27

Φτερικσύδι 130 58 72

Αγιος Θεόδωρος 226 176 50

Άγιος Ιωάννης 281 225 56

Αγρίδια 157 155 2

Αγρός 596 401 195

Δύμες 97 70 27

Κάτω Μύλος 70 59 11

Κυπερούντα 781 394 387

Πελένδρι 662 353 309

Ποταμίτισσα 102 60 42

Χανδριά 166 160 6

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Απογραφή 2001

Ο τύπος των κατοικιών που βρίσκονται στην χώρο-εδαφική ενότητα της Πιτσιλιάς 
φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα όπου οι κατοικίες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 
κατοικημένες κατοικίες, δεύτερη /εξοχική κατοικία και κενή /για κατεδάφιση 
κατοικία. Ο συνολικός αριθμός των κατοικιών ανέρχεται στις 5816 κατοικίες, από τις 
οποίες οι 2807 (ποσοστό 48,2 %) χρησιμοποιούνται για πρώτη κατοικία, οι 2727 
(ποσοστό 46,9 %) για δεύτερη / εξοχική κατοικία και οι 282 (ποσοστό 4,9 %) είναι 
κενές / για κατεδάφιση κατοικίες. Τα ποσοστά που παρουσιάζονται σε κάθε 
κατηγορία διαφέρουν από τα ποσοστά που εμφανίζονται σε εθνικό επίπεδο. 
Συγκεκριμένα το εθνικό ποσοστό των κατοικιών που χρησιμοποιούνται για πρώτη 
κατοικία κυμαίνεται περίπου στο 76 % επί του αριθμού όλων των κατοικιών, έναντι 
του 48 % της χώρο-εδαφικής ενότητας. Επίσης σε εθνικό επίπεδο το ποσοστό των 
κατοικιών που χρησιμοποιούνται για δεύτερη / εξοχική κατοικία ανέρχεται σε 17 %, 
έναντι του 47 % στη Πιτσιλιά και τέλος το ποσοστό των κενών και προς κατεδάφιση 
κατοικιών είναι μικρότερο από το 7 % σε εθνικό επίπεδο.
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Από τα πιο πάνω δεδομένα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι σχεδόν το μισό του 
συνόλου των κατοικιών στην χώρο-εδαφική ενότητα χρησιμοποιούνται για δεύτερη / 
εξοχική κατοικία. Αυτό οδηγεί και σε διακυμάνσεις στον πληθυσμό σε περιόδους 
αιχμής, όπου βλέπουμε τον πληθυσμό να αυξάνεται κατά πολύ, τις εν λόγω 
περιόδους, λόγω των υψηλών ποσοστών της δεύτερης κατοικίας.

Πίνακας 3.7.2: Τύποι κατοικιών

Κοινότητα
Κατοικίες

Σύνολο Κατοικημένη Δεύτερη/
Εξοχική

Κενή/ Γ ια 
κατεδάφιση

Αγία Ειρήνη 44 18 26 0

Αληθινού 22 8 9 5

Άλωνα 230 69 159 2

Απλίκι 54 26 24 4

Ασκός 148 76 60 12

Γούρρι 180 81 49 50

Καμπί 78 45 25 8

Καννάβια 139 58 81 0

Λαγουδερά 117 56 55 6

Λαζανιάς 43 5 36 2

Λειβάδια 40 15 25 0

Παλαιχώρι Μόρφου 356 247 105 4

Παλαιχώρι Ορεινής 353 130 223 0

Πλατανιστάσα 227 74 131 22

Πολύστυπος 176 79 87 10

Σαράντι 66 25 40 1

Φαρμακάς 238 158 58 22

Φικάρδου 52 3 49 0

Φτερικούδι 130 55 69 6

Άγιος Θεόδωρος 226 57 168 1

Άγιος Ιωάννης 281 152 128 1

Αγρίδια 157 58 99 0

Αγρός 585 256 320 9

Δύμες 97 63 34 0

Κάτω Μύλος 70 26 44 0

Κυπερούντα 778 453 253 72

Πελένδρι 661 400 218 43

Ποταμίτισσα 102 32 69 1

Χανδριά 166 82 83 1

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Απογραφή 2001

Τέλος, όσον αφορά την διοικητική υποδομή, η πλειοψηφία των κοινοτήτων της χώρο- 
εδαφικής ενότητας, διαθέτει κοινοτικό κτίριο, όπου στεγάζονται οι διοικητικές 
υπηρεσίες και το γραφείο του Κοινοτάρχη της κοινότητας, με εξαίρεση τις 
κοινότητες: Δύμες, Φτερικούδι και Απλίκι. Επίσης στα Λαγουδερά, αν και υπάρχει 
κοινοτικό κτίριο αυτό δεν λειτουργεί λόγω της ανάγκης πρόσληψης κάποιου 
υπαλλήλου για την λειτουργία του.
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3.7.1 Εξέλιξη οικιστικού συστήματος και διοικητικής δομής

Όσον αφορά την οικιστική οργάνωση γενικά των περιοχών της υπαίθρου στον 
κυπριακό χώρο, διαπιστώνεται ότι χαρακτηρίζονται από χαμηλή πληθυσμιακή 
πυκνότητα και μεγάλη διασπορά του πληθυσμού τους σε πολλές κοινότητες. 
Συγκεκριμένα για την περιοχή της Πιτσιλιάς η πληθυσμιακή πυκνότητα είναι 25 
κάτοικοι ανά τ. χλμ. κατά μέσο όρο, σε σύγκριση με 117,8 κάτοικοι ανά τ. χλμ. για το 
σύνολο του νησιού30. Επίσης αξιοσημείωτος είναι και ο αριθμός των πολύ μικρών 
κοινοτήτων (10 από το σύνολο των 29 κοινοτήτων που απαρτίζουν την χώρο-εδαφική 
ενότητα), με πληθυσμό έως 100 κατοίκους.

Οι οικισμοί της χώρο-εδαφικής ενότητας, τα τελευταία χρόνια δεν παρουσιάζουν 
ιδιαίτερη οικιστική ανάπτυξη, λόγω κυρίως της αποψίλωσης του πληθυσμού της. Τα 
νέα κτίσματα που κατασκευάζονται χρησιμεύουν κυρίως ως δεύτερη κατοικία. Η 
όποια οικιστική λοιπόν ανάπτυξη παρατηρείται στις κοινότητες που απαρτίζουν την 
χώρο-εδαφική ενότητα, δεν συνδέεται με αύξηση των κατοίκων της περιοχής, αλλά 
με τον τουρισμό. Επίσης εκφράζεται η ανησυχία από τους κατοίκους πως τα νέα 
κτίσματα σταδιακά καταργούν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, η οποία 
σηματοδοτείται από τα πέτρινα σπίτια με τις ξύλινες στέγες.

Όσον αφορά τώρα την διοικητική δομή η χώρο-εδαφική ενότητα της Πιτσιλιάς 
υπάγεται σε δυο επαρχίες, της Λεμεσού και της Λευκωσίας και απαρτίζεται στο 
σύνολο της από 29 Κοινότητες, εκ των οποίων οι 19 ανήκουν στην Επαρχία 
Λευκωσίας και οι 10 στην Επαρχία Λεμεσού.

Ο Νόμος ο οποίος ισχύει για την διοίκηση των κοινοτήτων τέθηκε σε ισχύ στις 9 
Ιουλίου 1999, και αποτελεί μια νέα αναθεωρημένη και εκσυγχρονισμένη νομοθεσία 
για τη διοίκηση των κοινοτήτων, κατά το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Πριν την εφαρμογή του νέου Νόμου, υπήρχαν δυο τύποι Τοπικών Αρχών στις 
κοινότητες, τα Συμβούλια Βελτιώσεως και οι Χωρητικές Αρχές, οι οποίες 
προκαλούσαν σύγχυση και δημιουργούσαν ανισοπολιτειακή κατάσταση, αφού τα 
ορεινά θέρετρα που ήταν Συμβούλια Βελτιώσεως και έσφυζαν από ζωή, με την 
έλλειψη ενδιαφέροντος εκ μέρους της Κυβέρνησης αποψιλώθηκαν και τώρα 
βρίσκονται σε κατάσταση ερήμωσης. Αυτό λειτούργησε αντίθετα από ότι στις μικρές 
περιαστικές και παραλιακές κοινότητες που αναπτύχθηκαν ραγδαία. Ως αποτέλεσμα 
αυτών, μικρές αποψιλωμένες κοινότητες λειτουργούσαν με αναβαθμισμένη 
νομοθεσία των Περί Συμβουλίων Βελτιώσεως Νόμο και μεγάλες αναπτυσσόμενες 
κοινότητες με βάση των Περί Χωρητικών Αρχών Νόμο.

Έτσι επήλθε η ψήφιση του νέου Νόμου Περί Κοινοτήτων, ο οποίος αποτελεί ένα 
σύγχρονο εργαλείο στα χέρια των Κοινοτικών Συμβουλίων για την ενάσκηση των 
εξουσιών, αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους. Οι βασικότερες διατάξεις του Νόμου 
συνοψίζονται στα ακόλουθα:

❖ Καταργήθηκαν τα τότε Συμβούλια Βελτιώσεως και οι Χωρητικές Αρχές και 
δημιουργήθηκε μια νέα μορφή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Κοινοτικά 
Συμβούλια που εκλέγονται για πενταετή θητεία.

30 Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Απογραφή 2001
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❖ Προνοείται διοικητική αυτοτέλεια των Κοινοτικών Συμβουλίων που 
προεδρέυονται από τον Κοινοτάρχη της οικείας κοινότητας, ο οποίος αποτελεί 
την εκτελεστική αρχή κάθε Κοινοτικού Συμβουλίου και προΐσταται των 
υπηρεσιών του.

❖ Ο αριθμός των μελών κάθε Κοινοτικού Συμβουλίου είναι ανάλογος με τον 
αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων της κάθε κοινότητας, εκτός από τις 
Δημαρχούμενες και τις απροσπέλαστες περιοχές, όπου το Κοινοτικό 
Συμβούλιο αποτελείται από τον Κοινοτάρχη, τον Αναπληρωτή Κοινοτάρχη 
και τρία μέλη. Σημειώνεται ότι με βάση τις νομοθεσίες που καταργήθηκαν, ο 
αριθμός των μελών των Συμβουλίων ήταν ο ίδιος για όλες τις κοινότητες.

❖ Προβλέπεται ενιαία εκλογή των μελών των Κοινοτικών Συμβουλίων για 
αυτόχθονες και εκτοπισθέντες, ενώ με βάση τις καταργηθείσες νομοθεσίες 
προβλεπόταν ξεχωριστή εκλογή.

❖ Καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την κήρυξη δύο ή 
περισσοτέρων κοινοτήτων που συνορεύουν σε σύμπλεγμα κοινοτήτων, με τη 
διεξαγωγή δημοψηφίσματος μεταξύ των εγγεγραμμένων κάθε επηρεαζόμενης 
κοινότητας.

❖ Καθίσταται υποχρεωτική η δυνητική εξουσία που παρέχεται στον Υπουργό να 
κηρύσσει σε σύμπλεγμα κοινοτήτων δυο ή περισσότερες Κοινότητες που 
συνορεύουν, μετά από επιθυμία των κοινοτήτων που εκφράζεται με 
δημοψήφισμα, καθώς και η εξουσία του να διατάσσει τη διεξαγωγή 
δημοψηφίσματος μεταξύ των εγκεκριμένων εκλογέων οποιοσδήποτε 
κοινότητας που έχει συμπλεγματοποιηθεί, για να εξακριβωθεί κατά πόσο 
αυτοί επιθυμούν την κατάργηση του συμπλέγματος.

❖ Παρέχεται η δυνατότητα σε Κοινότητα που μετέχει σε σύμπλεγμα 
Κοινοτήτων να αποχωρήσει από αυτό κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.

♦> Καθορίζεται ότι Πρόεδρος του Συμβουλίου Συμπλέγματος Κοινοτήτων είναι ο 
Κοινοτάρχης της μεγαλύτερης σε πληθυσμό κοινότητας που μετέχει στο 
σύμπλεγμα.

❖ Καταργήθηκαν οι πρόνοιες με τις οποίες οι Κοινοτάρχες και τα μέλη των 
Συμβουλίων, σε περίπτωση άρνησης εκτέλεσης των καθηκόντων τους είναι 
ένοχοι αδικήματος καθώς και εκείνες που παρείχαν στους Κοινοτάρχες 
εξουσία να ασκούν αστυνομικά καθήκοντα. Διαγράφτηκαν επίσης οι πρόνοιες 
για την επιβολή και την είσπραξη διαπυλίων, την επιβολή του τέλους 
δημοσίου θεάματος, καθώς και οι πρόνοιες για τη διαδικασία ζύγισης και 
μέτρησης αγαθών που πωλούνται εντός των ορίων οποιοσδήποτε κοινότητας.

❖ Καθορίζεται ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός των κοινοτήτων που ετοιμάζεται 
από το Συμβούλιο θα πρέπει να είναι ισοσκελισμένος. Εξαίρεση θα 
επιτρέπεται μόνο έπειτα από έγκριση του Υπουργού.

❖ Η εξουσία που παρέχεται στο Υπουργικό Συμβούλιο να ορίζει και να 
τροποποιεί τα σύνορα οποιοσδήποτε πόλης ή κοινότητας υπόκειται στην 
έγκριση της Βουλής των Αντιπροσώπων.
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❖ Σε κοινότητες που βρίσκονται στις δημαρχούμενες περιοχές δεν 
εγκαθιδρύονται Συμβούλια, αλλά σε αυτές εκλέγονται μόνο Κοινοτάρχες. 
(Δαμιανού Π., 2004)

3.7.2 Ιεράρχηση οικιστικού δικτύου και λειτουργική διάρθρωση

Στη κορυφή της εσωτερικής ιεράρχησης του οικιστικού δικτύου της χωρο-εδαφικής 
ενότητας, υπάρχουν 4 κοινότητες, οι οποίες εξυπηρετούν τη Πιτσιλιά με λειτουργίες 
τοπικής κλίμακας (ιατρική περίθαλψη, αστυνομικός σταθμός, πυροσβεστική και 
εκπαίδευση). Οι κοινότητες αυτές είναι το Παλαιχώρι (Μόρφου και Ορεινής ως ένας 
οικισμός), ο Αγρός, το Πελένδρι και η Κυπερούντα. Ιδιαίτερα οι τρεις κοινότητες 
Αγρού, Πελενδριού και Κυπερούντας λόγω της μικρής απόστασης μεταξύ τους 
δημιουργούν ένα τρίπολο ανάπτυξης. Έπειτα στην ιεράρχηση ακολουθούν όλες οι 
υπόλοιπες κοινότητες οι οποίες λίγο ως πολύ διαθέτουν τις ίδιες υποδομές και 
λειτουργίες. Σε υψηλότερη κλίμακα βρίσκονται οικισμοί που βρίσκονται έξω από τη 
χώρο-εδαφική ενότητα, και εξυπηρετούν ανάγκες οι οποίες δεν καλύπτονται από τους 
οικισμούς στο εσωτερικό της είτε λόγω ανεπάρκειας είτε λόγω απόστασης. Οι 
οικισμοί αυτοί αποτελούν κοινότητες /Δήμους οι οποίοι γειτονεύουν με τη χωρο- 
εδαφική ενότητα και εξυπηρετούν κάποιες από τις κοινότητες της Πιτσιλιάς 
(εκπαίδευση, ιατρικά κέντρα κ.λ.π.). Σε πιο υψηλή κλίμακα στη λειτουργική και 
οικιστική διάρθρωση βρίσκονται τα αστικά κέντρα της Λεμεσού και Λευκωσίας, τα 
οποία είναι οι πρωτεύουσες των Επαρχιών στις οποίες ανήκει διοικητικά η Πιτσιλιά. 
Η πόλη της Λευκωσίας ως πρωτεύουσα της Κύπρου κατέχει την υψηλότερη θέση 
στην ιεράρχηση τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο της χωρο-εδαφικής 
ενότητας.

Πιο κάτω δίνουμε μια κατανομή της ιεράρχησης του οικιστικού δικτύου, όπως αυτή 
προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων της χωρο-εδαφικής ενότητας:

5ου επιπέδου: Αγία Ειρήνη, Αληθινού, Άλωνα, Απλίκι, Ασκάς, Γούρρι, Καμπί, 
Καννάβια, Λαγουδερά, Λαζανιάς, Λειβάδια, Πλατανιστάσα, Σαράντι, Φικάρδου, 
Φτερικούδι, Άγιος Θεόδωρος, Αγρίδια, Δύμες, Κάτω Μύλος, Ποταμίτισσα, Χανδριά.

4ου επιπέδου: Άγιος Ιωάννης, Πολύστυπος, Φαρμακάς.

3ου επιπέδου: Κυπερούντα, Παλαιχώρι Ορεινής και Μόρφου, Αγρός, Πελένδρι, Καλό 
Χωριό, Μιτσερό, Κακοπετριά.

2ου επιπέδου: Λεμεσός

1ου επιπέδου: Λευκωσία

3.7.3 Χρήσεις γης

Οι κύριες χρήσεις γης που παρατηρούνται στη περιοχή μελέτης κατανέμονται μεταξύ 
των οικισμών και των διάφορων δασών και καλλιεργειών που υπάρχουν εκτός αυτών. 
Η έκταση των οικισμών είναι πολύ μικρή σε σχέση με την συνολική έκταση της 
χωρο-εδαφικής ενότητας, και η πυκνότητα του οικιστικού δικτύου είναι πολύ μικρή 
και παρατηρείται σημειακά στον χώρο.
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Όσον αφορά τις εκτάσεις εκτός των οικισμών, όπως παρατηρούμε και από τον χάρτη 
των χρήσεων γης που δημιουργήσαμε βάση του CORINE 2000, βλέπουμε ότι 
κατανέμονται κυρίως ανάμεσα στις αμπελοκαλλιέργειες, στη γεωργική γη με άγρια 
βλάστηση, τις πολύπλοκες φυτείες, τα κωνοφόρα δάση και τη σκληρόφυλλη 
βλάστηση.

Το μεγαλύτερο ποσοστό της σκληρόφυλλης βλάστησης αναπτύσσεται στης έκταση 
των κοινοτήτων οι οποίες βρίσκονται κεντρικά της χωρο-εδαφικής ενότητας και 
συγκεκριμένα στις κοινότητες, Πλατανιστάσα, Φτερικούδι, Άλωνα, Ασκάς, 
Παλαιχώρι Ορεινής, Παλαιχώρι Μόρφου, Απλίκι, Καμπί, Γούρι, Φικάρδου. Στις 
υπόλοιπες κοινότητες παρατηρούμε κυρίως την ανάπτυξη των κωνοφόρων δασών. Οι 
αμπελοκαλλιέργειες, οι πολύπλοκές φυτείες και η γεωργική γη με άγρια βλάστηση 
κατανέμεται διάσπαρτα στην έκταση της χωρο-εδαφικής ενότητας.

Στο σύνολο της χωρο-εδαφικής ενότητας δεν παρατηρούνται ιδιαίτερες συγκρούσεις 
χρήσεων γης πέρα από τους παραδοσιακούς οικισμούς με τις καινούργιες κατοικίες, 
οι οποίες δημιουργούν μια αντίθετη αισθητική στο εσωτερικό των οικισμών. Επίσης 
συγκρούσεις στο χώρο εκτός των οικισμών παρατηρούνται σε χώρους όπου 
παρατηρείται ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριμμάτων, που βρίσκονται σε χώρους 
δασικής ή καλλιεργήσιμης γης, οι οποίοι δημιουργούν μια αντίθετη και άσχημη 
αισθητική στο χώρο.

Σχήμα 3.7.3.1: Χρήσεις γης στη χωρο-εδαφική ενότητα Πιτσιλιάς

3.7.4 Συμπεράσματα

Από την ανάλυση που προηγήθηκε οδηγούμαστε σε διάφορα συμπεράσματα που 
αφορούν την οικιστική/ διοικητική υποδομή, την εξέλιξη του οικιστικού δικτύου και 
τη λειτουργική διάρθρωση καθώς και τις χρήσεις γης στη χωρο-εδαφική ενότητα:
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❖ Η οικιστική υποδομή και εξέλιξη της, υποδεικνύει την ανάπτυξη του 
φαινομένου της δεύτερης κατοικίας στην περιοχή, φαινόμενο που ακολουθεί 
τις διεθνείς τάσεις του ύπαιθρου χώρου.

❖ Διοικητική υποδομή υπάρχει σε όλες σχεδόν τις κοινότητες και τα τελευταία 
χρόνια η διοικητική δομή έχει εκσυγχρονιστεί στο πλαίσιο του πρότυπου 
Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

❖ Οι σημαντικότερες συγκρούσεις όσον αφορά τις χρήσεις γης, παρατηρούνται 
μεταξύ των νέων και παλιών κτισμάτων, όπου τα πρώτα καταργούν την 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική (πέτρινα σπίτια με ξύλινες στέγες).

❖ Η λειτουργική διάρθρωση της περιοχής παρουσιάζει μια εσωτερική 
ολοκλήρωση σε επίπεδο χωρο-εδαφικής ενότητας, η οποία όμως περιορίζεται 
σε λειτουργίες τοπικής κυρίως κλίμακας, και παρουσιάζει εξαρτήσεις από τα 
γειτονικά αστικά κέντρα της Λεμεσού και κυρίως της Λευκωσίας για 
κεντρικές λειτουργίες.

3.8 Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης

Τα γενικά χαρακτηριστικά της χώρο-εδαφικής ενότητας Πιτσιλιάς που προκύπτουν 
από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής είναι ότι χαρακτηρίζεται 
από πολύ χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, ελλείψεις οικονομικής και κοινωνικής 
υποδομής και γήρανση του πληθυσμού. Η πρόσβαση και η προσπελασιμότητα στην 
περιοχή καθίσταται δύσκολη και κουραστική λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους 
αλλά και του οδικού δικτύου, γεγονός που περιορίζει την ανάπτυξη οικονομικών 
δραστηριοτήτων και οδηγεί στην πληθυσμιακή αποψίλωση των οικισμών.

Η ύπαρξη ενδογενής δυναμικής στη χωρο-εδαφική ενότητα λόγω της καθετοποίησης 
της αγροτικής παραγωγής και της τουριστικής ανάπτυξης (Αγρός, Κυπερούντα), 
συνέβαλαν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και στην συγκράτηση 
του τοπικού πληθυσμού, τα τελευταία χρόνια.

Το Ενιαίο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Πιτσιλιάς, με τα έργα που πρότεινε, 
κατάφερε να κρατήσει τον πληθυσμό της Πιτσιλιάς για μερικά χρόνια στην περιοχή, 
συγκριτικά με άλλες περιοχές της υπαίθρου, με παρόμοια χαρακτηριστικά , όπου δεν 
εφαρμόστηκαν παρόμοια σχέδια. Εν τούτοις όμως η ενίσχυση κυρίως της 
αγροτικότητας της περιοχής, με τα έργα που προτάθηκαν από το εν λόγω σχέδιο, δεν 
μπορούσε να αντισταθμίσει την ανάπτυξη της με τις αστικές και τις πεδινές υπαίθριες 
περιοχές και έτσι η έξοδος του πληθυσμού συνεχίστηκε. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι αν 
και τα έργα που υλοποιήθηκαν βοήθησαν την περιοχή, δεν αφουγκράστηκαν τις 
μελλοντικές οικονομικές αλλαγές και απέτυχαν στην επίτευξη μιας ολοκληρωμένης 
ανάπτυξης της περιοχής.

Η ένταξη στο Σχέδιο, κοινοτήτων πέραν της χώρο-εδαφικής ενότητας, είχε ως 
αποτέλεσμα το Σχέδιο να μην επικεντρώνεται τελείως στην Πιτσιλιά, και συντέλεσε 
στην διάχυση των θετικών επιδράσεων έξω από αυτήν, χωρίς αυτές να έχουν κάποιο 
θετικό αντίκτυπο στη χώρο-εδαφική ενότητα.
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Σε επίπεδο κοινοτήτων, υποστηρίζεται από τους ίδιους τους κάτοικους ότι τα έργα 
δεν βοήθησαν όλες τις κοινότητες, αλλά ο χαρακτήρας των σημειακών παρεμβάσεων 
κράτησε και την ανάπτυξη σε μικρή κλίμακα, χωρίς αυτή να διοχετευτεί σε όλη την 
χώρο-εδαφική ενότητα. Ιδίως τα έργα κοινωνικού χαρακτήρα που προτάθηκαν και 
υλοποιήθηκαν είχαν ως κέντρα παρέμβασης τις ήδη πιο ανεπτυγμένες κοινότητες με 
αποτέλεσμα να μην δημιουργούν ευκαιρίες ανάπτυξης στις μικρότερες και ειδικότερα 
σε αυτές που αντιμετώπιζαν τα περισσότερα προβλήματα, με αποτέλεσμα να 
κινδυνεύουν να εξαφανιστούν από το χάρτη.

Όσον αφορά την τάσεις που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια στη χώρο-εδαφική 
ενότητα, αυτές συμπορεύονται με τις διεθνείς τάσεις του ύπαιθρου χώρου. 
Συγκεκριμένα ακολουθεί τις δημογραφικές τάσεις (μετανάστευση κατοίκων από τα 
αστικά κέντρα στον ύπαιθρο χώρο και γήρανση του πληθυσμού), τις μεταβολές στην 
απασχόληση, όπου η γεωργία διαδραματίζει ολοένα και περισσότερο φθίνοντα ρόλο 
στην σύνθεση της τοπικής απασχόλησης, ενώ η ανάπτυξη των μη γεωργικών κλάδων 
της οικονομίας, κυρίως του τουρισμού και των υπηρεσιών δημιουργεί νέες ευκαιρίες 
απασχόλησης και τέλος την διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης όπως αυτή 
παρατηρείται στον διεθνή χώρο.

3.9 Ανάλυση πλεονεκτημάτων, μειονεκτημάτων, ευκαιριών και 
απειλών της χώρο-εδαφικής ενότητας

Παρακάτω παραθέτουμε μια αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων, μειονεκτημάτων, 
ευκαιριών και απειλών (SWOT analysis^ou αντιμετωπίζει η χώρο-εδαφική ενότητα 
της Πιτσιλιάς, όπως αυτή προκύπτει από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης 
που προηγήθηκε.

Πλεονεκτήματα

❖ Καθετοποίηση της αγροτικής παραγωγής, (οινοποιεία, μεταποιητικές μονάδες 
αγροτικών προϊόντων).

❖ Ύπαρξη ενδογενής δυναμικής που οφείλεται στις μεταποιητικές μονάδες και 
στην τουριστική ανάπτυξη των τελευταίων χρόνων.

❖ Χαμηλός βαθμός εξάρτησης από την πόλη της Λεμεσού.

❖ Αξιόλογο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

❖ Παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων (αλλαντικών) υψηλής ποιότητας.

❖ Ύπαρξη κοινοτήτων με ρόλο πόλων ανάπτυξης.

Μειονεκτήματα

❖ Γήρανση του πληθυσμού (κάποιες κοινότητες αποτελούνται εξολοκλήρου από 
ηλικιωμένους).

❖ Δυσκολία πρόσβασης και προσπελασιμότητας της περιοχής λόγω των 
γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών της.
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❖ Υψηλός βαθμός εξάρτησης από την πόλη της Λευκωσίας

❖ Το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων εμποδίζει την ανταγωνιστικότητα και 
βιωσιμότητα τους.

❖ Ύπαρξη πολλών κοινοτήτων με πολύ μικρό αριθμό πληθυσμού (10 
κοινότητες με 0-100 κατοίκους).

♦> Έλλειψη υποδομών (κυρίως κοινωνικών).

❖ Εγκατάλειψη της γεωργικής γης.

❖ Έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης, κυρίως για το γυναικείο πληθυσμό.

Ευκαιρίες

❖ Χρηματοδοτήσεις για κατασκευή υποδομών από ευρωπαϊκά και εθνικά 
προγράμματα.

❖ Ολοένα αυξανόμενη διεθνής ζήτηση για εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

❖ Αναπτύσσονται τάσεις απόκτησης δεύτερης κατοικίας σε περιοχές της ορεινής 
υπαίθρου.

❖ Η υιοθέτηση του ευρωπαϊκού μοντέλου και των ευρύτερων προσανατολισμών 
της Ε.Ε. στον τομέα της αγροτικής πολιτικής αναμένεται να συμβάλει στην 
εξουδετέρωση υφιστάμενων στρεβλώσεων (π.χ. στον αμπελουργικό τομέα), 
σε εντονότερη αναζήτηση βιώσιμων λύσεων και σε παροχή αυξημένων 
κινήτρων στο πλαίσιο του πολυδιάστατου ρόλου της γεωργίας με πιθανό 
αποτέλεσμα την ανάκαμψη ορισμένων τομέων που παρουσιάζουν 
προβλήματα.

Απειλές

❖ Οι ισχυρές ανταγωνιστικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής και 
δευτερογενής τομέας με την ένταξη στην Ε.Ε., σε συνάρτηση με τα ήδη 
υφιστάμενα σοβαρά διαρθρωτικά και άλλα προβλήματα.

❖ Η πιθανώς μη αναστρέψιμη αποψίλωση από τον παραδοσιακό πληθυσμό και 
η συνακόλουθη γήρανση των κατοίκων και πιθανή εγκατάλειψη κάποιων 
κοινοτήτων.

❖ Ανταγωνιστική σχέση με τις παράκτιες και ήδη ανεπτυγμένες τουριστικές 
περιοχές στην προσπάθεια ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
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Γ' ΜΕΡΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΧΩΡΟ-ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
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Κεφάλαιο 4: Αναπτυξιακοί Άξονες

4.1 Εισαγωγή

Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης που προηγήθηκε μπορούμε να 
προσδιορίσουμε την ύπαρξη αναπτυξιακών δυνατοτήτων οι οποίες χαρακτηρίζουν 
την χώρο-εδαφική ενότητα και μπορούν να δώσουν αναπτυξιακή ώθηση μέσα από 
την προώθηση κατάλληλων μέτρων, πολιτικών και έργων.

Όσον αφορά την λειτουργικότητα της χώρο-εδαφικής ενότητας παρατηρούμε ότι σε 
γενικές γραμμές μπορεί να χαρακτηριστεί ως αυτοτελής και αυτόνομη και συνάμα 
διαθέτει υψηλό βαθμό λειτουργικότητας, πέρα από τις εξαρτήσεις από τα γειτονικά 
αστικά κέντρα της Λευκωσίας και της Λεμεσού. Διαθέτει συνοχή στο βαθμό που 
παρουσιάζει μια ισχυρή εσωτερική διάρθρωση με επίκεντρο διάφορες κοινότητες που 
παρουσιάζουν κεντρικές λειτουργίες τοπικής κλίμακας. Η συγκέντρωση μεγάλου 
αριθμού δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών (υγείας, εκπαίδευσης και άλλες δημόσιες 
υπηρεσίες), σε αυτές συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην αυτονομία της .

Στο εσωτερικό της, εντοπίζεται ένας σημαντικός αριθμός θεσμικών φορέων και 
μικρών επιχειρήσεων στις μεγάλες πληθυσμιακά κοινότητες, γεγονός που αποτελεί 
σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη της χωρο-εδαφικής ενότητας. 
Στο εσωτερικό της, παρατηρούμε την ύπαρξη δομών, εξοπλισμών, πόρων, 
δραστηριοτήτων, ροών και σχέσεων που επιτρέπουν τη γέννηση ενδογενών 
αναπτυξιακών διαδικασιών και πρωτοβουλιών, καθώς και τη σύνδεση με το εξωγενές 
περιβάλλον.

Οι 4 κοινότητες του Αγρού, Πελενδριού, Κυπερούντας και Παλαιχωρίου, αποτελούν 
τις Κοινότητες στις οποίες αναπτύσσονται κεντρικές λειτουργίες τοπικής σημασίας 
και μπορούν να αποτελέσουν πόλους ανάπτυξης για την περιοχή, διαχέοντας έτσι την 
ανάπτυξη και στις μικρότερες και μειονεκτικότερες κοινότητες της χώρο-εδαφικής 
ενότητας, με σκοπό την επιβίωση και την ανάπτυξη τους. Ιδιαίτερα οι κοινότητες 
Πελενδριού - Αγρού - Κυπερούντας, και Παλαιχωρίου Ορεινής - Παλαιχωρίου 
Μόρφου, λόγω της μικρής απόστασης μεταξύ τους, μπορούν να αποτελέσουν ένα 
τρίπολο και δίπολο αντίστοιχα ανάπτυξης που στον μέλλον θα διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής

4.2 Σχέδιο Ενιαίας Αγροτικής Ανάπτυξης Πιτσιλιάς

Το συγκεκριμένο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης, εφαρμόστηκε κατά την περίοδο 
1978-1983, από το Υπουργείο Γεωργίας, και πρόκειται για το μοναδικό 
ολοκληρωμένο Σχέδιο Ενιαίας Αγροτικής Ανάπτυξης που εφαρμόστηκε στην πράξη 
στον κυπριακό χώρο, με ενιαίο προϋπολογισμό, διοίκηση και συντονισμό στη βάση 
μιας ολιστικής προσέγγισης και αξιολόγησης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων μιας 
συγκεκριμένης περιοχής. Το Σχέδιο είχε ως επίκεντρο την υδατική ανάπτυξη, τη 
βελτίωση των τοπικών αρδευτικών έργων και την υδατοπρομήθεια. Παράλληλα όμως 
δημιουργήθηκε η αναγκαία υποδομή για την καθοδήγηση των παραγωγών και τη 
διεξαγωγή έρευνας, βελτιώθηκε ουσιαστικά το οδικό δίκτυο και οι τοπικές υπηρεσίες 
υγείας και παιδείας και έγιναν σημαντικά αντιδιαβρωτικά και άλλα έργα για την 
επέκταση και την αναδιανομή της γεωργικής γης.
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Γενικά με το σχέδιο προγραμματίζονταν τρεις κατηγορίες επενδύσεων: επενδύσεις 
για παραγωγικά έργα, επενδύσεις για την ανάπτυξη των κοινωνικών υπηρεσιών και 
επενδύσεις για θεσμικά έργα. Συγκεκριμένα πιο κάτω παρουσιάζονται τα 
προγραμματιζόμενα έργα για τον κάθε τομέα ξεχωριστά:

Α) Παραγωγικές Επενδύσεις:

❖ Ανάπτυξη των υδάτινων πόρων της περιοχής για την άρδευση 1150 περίπου 
στρεμμάτων γης. Τα έργα αυτά περιλάμβαναν:

> Τη κατασκευή ενός υδατοφράκτη στην περιοχή Ξυλιάτου για την 
άρδευση 240 στρεμμάτων περίπου

> Τη κατασκευή πάνω από 30 υδατοδεξαμενών που υπολογιζόταν ότι θα 
μπορούσαν να αρδεύσουν 388 στρέμματα.

> Την ανόρυξη 20 περίπου γεωτρήσεων για την άρδευση περίπου 375 
στρεμμάτων.

> Τη βελτίωση υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων για την άρδευση 147 
περίπου στρεμμάτων.

> Στις πιο πάνω εκτάσεις σκοπός ήταν να προωθηθεί η καλλιέργεια 
πατατών, λαχανικών, φυλλοβόλων οπωροφόρων δέντρων (βασικά 
κερασιές και σε μικρότερο βαθμό ροδακινιές, δαμασκηνιές και 
μηλιές), ελιών, σταφυλιών, εσπεριδοειδών και αμυγδαλιές.

❖ Κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων και κυρίως αναβαθμίδων με μηχανήματα 
σε έκταση περίπου 2542 στρεμμάτων, από τις οποίες 1739 στρέμματα ήταν 
ξηρική γη. Στην ξηρική γη θα καλλιεργούνταν (1252 στρέμματα) σταφύλια 
ποικιλιών κατάλληλων για οινοποίηση, αμυγδαλιές και ελιές.

❖ Αναδασμός σε 495 στρέμματα στις περιοχές που θα αρδευόντουσαν από τον 
υδατοφράκτη και από μερικές μεγάλες υδατοδεξαμενές και γεωτρήσεις. 
Αναδασμός θα γινόταν σε εκτάσεις πάνω από 27 στρέμματα.

❖ Κατασκευή αγροτικών δρόμων και γενικά δρόμων προσπελάσεως στα 
αγροτεμάχια, συνολικού μήκους 180 μιλιών. Επιπρόσθετα αγροτικοί δρόμοι 
θα κατασκευάζονταν και στις εκτάσεις όπου θα γινόταν αναδασμός.

❖ Εγκατάσταση συστημάτων διανομής του νερού και αρδεύσεως στα 
αγροτεμάχια σε έκταση 1003 περίπου στρεμμάτων.

❖ Παροχή δανείων για την ίδρυση δυο μικρών βιομηχανιών επεξεργασίας 
χοιρινού κρέατος και μιας μονάδας επεξεργασίας γάλακτος, για την 
εγκατάσταση 5 μονάδων αποφλοιώσεως αμυγδάλων, για την εγκατάσταση 50 
μελισσοκομικών μονάδων μέτριου μεγέθους (πάνω από 35 κυψέλες η κάθε 
μια), για την αγορά γεωργικών μηχανημάτων κατάλληλων για τα ορεινά 
εδάφη της περιοχής, για την ανάπτυξη της οικόσιτης αιγοπροβατοτροφίας και 
για άλλους σκοπούς γεωργικής αναπτύξεως.

♦> Βελτίωση και ασφαλτόστρωση 31 μιλιών υφιστάμενων γεωργικών δρόμων 
που ενώνουν διάφορα χωριά της περιοχής.

Β) Κοινωνικές Επενδύσεις:

❖ Στον τομέα της παιδείας θα δημιουργούνταν δυο κεντρικά δημοτικά σχολεία 
δυναμικότητας 500 μαθητών, έναντι δαπάνης 250.000 κυπριακών λιρών. Τα
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σχολεία αυτά θα συγκέντρωναν τους μαθητές 12 περίπου μικρών χωριών της 
περιοχής.

❖ Στον τομέα της υγείας:
> Μετατροπή μέρος του σανατόριου Κυπερούντας σε κανονικό 

νοσοκομείο με 20 κλίνες
> Βελτίωση των υγειονομικών κέντρων Αγρού και Παλαιχωρίου.
> Βελτίωση των τριών υγειονομικών υποκέντρων Πελεντριού, Καλού 

Χωριού και Κάτω Αμίαντου.31

❖ Βελτίωση της υδατοπρομήθειας σε 15 χωριά.

❖ Βελτίωση και επίστρωση 12,5 περίπου μίλια δρόμων μέσα στα χωριά

Γ) Θεσμικές επενδύσεις και μελέτες:
❖ Το σχέδιο προέβλεπε την αναδιοργάνωση και ενίσχυση της Υπηρεσίας 

Γεωργικών Εφαρμογών στην περιοχή με τον διορισμό γεωπόνων σαν 
Περιφερειακών Γεωργικών Λειτουργών και ειδικών σε διάφορες ιδιότητες 
καθώς και βοηθητικού προσωπικού, επίσης της ανέγερσης ενός Κέντρου 
Γεωργικής Εκπαίδευσης (ΚΕΓΕ) στον Αγρό, δυναμικότητας 20 θέσεων για 
την εντατική εκπαίδευση των αγροτών και των αγροτισσών από την περιοχή.

❖ Βελτίωση των παρεχόμενων κτηνιατρικών υπηρεσιών στον Αγρό και στο 
Παλαιχώρι.

❖ Διεξαγωγή γεωργικών πειραμάτων πάνω σε θέματα που ενδιαφέρουν την 
περιοχή, όπως για παράδειγμα η παραγωγή πατατόσπορου, η εισαγωγή νέων 
ειδών δενδρωδών καλλιεργειών κ.α., κατάλληλων στο περιβάλλον της 
περιοχής.

❖ Τέλος με τη συνεργασία της Διεθνούς Τράπεζας και άλλων Διεθνών 
Οργανισμών, προβλεπόταν η διεξαγωγή διάφορων μελετών και ερευνών με 
σκοπό να βοηθήσουν την Κυβέρνηση σε διάφορους τομείς της γεωργικής και 
αγροτικής ανάπτυξης της Κύπρου.

Στην πλειοψηφία τους οι δράσεις που πρότεινε το Σχέδιο υλοποιήθηκαν και 
εφαρμόστηκαν. Συγκεκριμένα πιο κάτω παρουσιάζονται οι Κοινότητες της Πιτσιλιάς 
οι οποίες επωφελήθηκαν του Σχεδίου και οι δράσεις που έγιναν στην κάθε 
περίπτωση.

Σαράντι: κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων και βελτίωση αγροτικών δρόμων.

Λαγουδέρα: κατασκευή χωμάτινης δεξαμενής χωρητικότητας 71.500 m3 νερού και 
αρδευτικού δικτύου για την άρδευση 17,4 εκταρίων γης, βελτίωση του δρόμου 
Ξυλιάτου - Λαγουδέρων - Πολυστύπου μέχρι τη διασταύρωση προς τα Χανδριά, 
κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων, κατασκευή γεώτρησης για σκοπούς άρδευσης, 
και βελτίωση αγροτικών δρόμων.

Πολύστυπος: ανόρυξη γεώτρησης για σκοπούς άρδευσης, βελτίωση και κατασκευή 
αγροτικών δρόμων και εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων.

31 Το Καλό Χωριό και ο Κάτω Αμίαντος δεν ανήκουν στην περιοχή της Πιτσιλιάς, αλλά ανήκουν στα γειτονικά χωριά που 
προστέθηκαν στο Σχέδιο για την βοήθεια ανάπτυξης τους.
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Πλατανιστάσα: βελτίωση και κατασκευή αγροτικών δρόμων και εκτέλεση 
εγγειοβελτιωτικών έργων.

Φτερικούδι: βελτίωση αγροτικών δρόμων και κατασκευή αναβαθμίδων.

Φικάρδου: βελτίωση αγροτικών δρόμων και κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων.

Ααζανιάς: βελτίωση αγροτικών δρόμων, κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων και 
αξιοποίηση διατρήσεων για υδρευτικούς σκοπούς.

Καμπί: βελτίωση αγροτικών δρόμων, κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων, 
αξιοποίηση πηγών για σκοπούς άρδευσης και βελτίωση του υφιστάμενου αρδευτικού 
δικτύου.

Φαρμακάς: κατασκευή δυο υδατοδεξαμενών συνολικής χωρητικότητας 82.000 m 
για άρδευση, κατασκευή αναβαθμίδων και βελτίωση αγροτικών δρόμων.

Χανδριά: κατασκευή χωμάτινης υδατοδεξαμενής, χωρητικότητας 70.000 m , για 
άρδευση, κατασκευή αναβαθμίδων και βελτίωση αγροτικών δρόμων.

Κυπερούντα: βελτίωση αγροτικών δρόμων, κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων, 
μετατροπή του σανατορίου σε νοσοκομείο και κατασκευή υδατοδεξαμενής 
χωρητικότητας 270.000 m3 νερού για την άρδευση 70 περίπου εκταρίων γης.

Δύμες: βελτίωση των αγροτικών δρόμων, κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων, 
ανόρυξη διατρήσεων, και επέκταση της άρδευσης σε έκταση 235 δεκαριών στα 
βόρεια του οικισμού της κοινότητας.

Αγρίδια: κατασκευάστηκε μια υδατοδεξαμενή, χωρητικότητας 59.000 m3 νερού για 
την άρδευση 90 σκάλων γης.

Ποταμίτισσα: ανόρυξη δυο γεωτρήσεων για σκοπούς άρδευσης, βελτίωση 
αγροτικών δρόμων και εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων.

Πελένδρι: κατασκευή χωμάτινης υδατοδεξαμενής χωρητικότητας 123.000m , 
βελτίωση του υγειονομικού κέντρου, κατασκευή αναβαθμίδων, και βελτίωση 
αγροτικών δρόμων

Γενικά το Σχέδιο συνέβαλε στην ανάπτυξη της περιοχής που για την συγκεκριμένη 
περίοδο ήταν σημαντική εφόσον κατάφερε να κρατήσει για μερικά χρόνια την έξοδο 
του πληθυσμού σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με άλλες περιοχές με παρόμοια 
χαρακτηριστικά. Η έξοδος όμως που επήλθε στη συνέχεια, μετά το πέρας της 
εφαρμογής του σχεδίου αντανακλά στην αποτυχία του σχεδίου να αφουγκραστεί τις 
νέες ανάγκες που δημιουργήθηκαν και είχαν ως αποτέλεσμα την εγκατάλειψη της 
περιοχής.

Η δράση του σχεδίου επικεντρώθηκε κυρίως στην ανάπτυξη του αγροτικού- 
γεωργικού τομέα στην περιοχή, με ενίσχυση των υποδομών του γεωργικού τομέα. Η 
μετέπειτα όμως, εγκατάλειψη της γεωργίας και η τριτογενοποίηση της οικονομίας, 
καθιστά τις περισσότερες δράσεις του σχεδίου πλέον μη ικανές από μόνες τους να 
κρατήσουν την απασχόληση στον τομέα της γεωργίας.
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Οι επεμβάσεις και τα μέτρα που εφαρμόστηκαν είχαν περισσότερο σημειακό 
χαρακτήρα και δεν κάλυψαν όλες τις κοινότητες της χωρο-εδαφικής ενότητας (15 από 
τις 29 Κοινότητες), επίσης κάποιες από τις δράσεις του σχεδίου εφαρμόστηκαν σε 
γειτονικές Κοινότητες, έξω από την χωρο-εδαφική ενότητα της Πιτσιλιάς, οι οποίες 
δράσεις δεν βοήθησαν κάθε αυτό την Πιτσιλιά. Επίσης οι παρεμβάσεις που έγιναν 
πέρα του γεωργικού τομέα επικεντρώθηκαν στις κοινότητες Κυπερούντας, Αγρού, 
Παλαιχωρίου και Πελενδριού, γεγονός που ενίσχυσε τη σημασία τους ως χώρος 
συγκέντρωσης λειτουργιών τοπικής κλίμακας.

Οι δράσεις που έγιναν στο τομέα της υγείας ήταν πολύ σημαντικές και ευθύνονται 
μερικώς για την μέχρι τώρα κατάσταση, η οποία δεν έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό, 
λόγω της έλλειψης ενδιαφέροντος από την μέχρι τώρα κυβερνητική πολιτική και την 
επικέντρωση της στις πεδινές, ήδη ανεπτυγμένες περιοχές της κυπριακής υπαίθρου.

Η διάνοιξη νέων αγροτικών δρόμων και η βελτίωση των ήδη υφιστάμενων που 
προέβλεπε το σχέδιο, αποτέλεσε πολύ σημαντικό μέτρο το όποιο βελτίωσε την 
πρόσβαση σε διάφορες περιοχές και κοινότητες εντός της χωρο-εδαφικής ενότητας. 
Τα μετέπειτα έργα όμως που εκτελέστηκαν στον τομέα της οδικής σύνδεσης ήταν 
αυτά που κατέχουν σημαντική θέση στην σημερινή πρόσβαση και προσπελασιμότητα 
της περιοχής.

Κάποιοι από τους στόχους και τα μέτρα του σχεδίου μπορούν να εφαρμοστούν ξανά 
με νέο όμως επίπεδο αναφοράς και στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης και αειφορικής 
ανάπτυξης της περιοχής.

4.3 Πολιτικές για την ανάπτυξη της χώρο-εδαφικής ενότητας

Οι πολιτικές που έχουν προταθεί και υλοποιηθεί μέχρι τώρα στη Κύπρο για την 
ανάπτυξη του ορεινού ύπαιθρου χώρου, συμπεριλαμβανομένου και της χωρο- 
εδαφικής ενότητας της Πιτσιλιάς, έχουν ως στόχο την προστασία της δημόσιας 
υγείας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την αύξηση του αγροτικού εισοδήματος και 
τη διαφοροποίηση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιοτεχνιών με παραδοσιακό 
προσανατολισμό, την ανάπτυξη του αγροτουρισμού και πολλών άλλων έργων.

Ορισμένα από αυτά τα προγράμματα και έργα, όπως η κατασκευή σκυβαλότοπων, η 
προώθηση του αγροτουρισμού, η υποστήριξη των μικρομεσαίων βιοτεχνικών 
επιχειρήσεων, η βελτίωση στην παροχή υπηρεσιών κοινής ωφελείας και το Σχέδιο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, εκτός από την κρατική χρηματοδότηση, τυγχάνουν και της 
στήριξης των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που θα 
συμβάλλει περαιτέρω στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Για την περιοχή της Πιτσιλιάς συγκεκριμένα η τελευταία προσπάθεια για ανάπτυξη 
της προτάθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου για την Αειφόρο Ανάπτυξη με θέμα 
«Βιώσιμη Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών και Agenda 21», που οργανώθηκε από το 
Κέντρο Ερευνών και Ανάπτυξης του Intercollege σε συνεργασία με την 
Περιφερειακή Ένωση Συνδέσμων Αποδήμων Πιτσιλιάς (ΠΕΣΑΠ) και το Υπουργείο 
Εσωτερικών, στις 13 Μαρτίου 2004 στον Αγρό. Στόχος υπήρξε η δρομολόγηση μιας 
προσπάθειας για την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας και τη συγκράτηση του 
πληθυσμού της ορεινής Πιτσιλιάς, με την ενεργοποίηση του ενδογενούς της 32

32 Η Κύπρος εντάσσεται στο Στόχο 2 της Ε.Ε.
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δυναμικού μέσω της ενθάρρυνσης του επιχειρηματικού πνεύματος, της διατήρησης 
τοπικής ταυτότητας και των πολιτισμικών χαρακτηριστικών, των καινοτόμων 
πρωτοβουλιών, των εξειδικεύσεων και των τοπικών βιομηχανικών παραδόσεων. 
(Θεοφάνους Α., 2004).

Όσον αφορά τις κοινότητες συγκεκριμένα, η ανάπτυξη τους διέπεται κυρίως από τη 
Δήλωση Πολιτικής, η οποία καθορίζει την πολιτική για την ανάπτυξη και τις 
προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγείται άδεια για ανάπτυξη. Η Δήλωση 
Πολιτικής, έχει βασιστεί στην ευρωπαϊκή αντίληψη περί αειφορίας. Μέσα στο 
πλαίσιο του πνεύματος αυτού, έχουν καθοριστεί περιοχές ανάπτυξης σε επίπεδο 
κοινότητας και οι περιοχές αυτές είναι ανάλογες με το δυναμισμό της κάθε 
κοινότητας. Οι περιοχές αυτές, κάθε πέντε χρόνια αναθεωρούνται και σε κάθε 
αναθεώρηση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα νέα δεδομένα στην υπό αναθεώρηση 
κοινότητα. Μεταξύ των δεδομένων που λαμβάνονται υπόψη είναι και ο στόχος της 
διατήρησης του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα της προστασίας ευαίσθητων περιοχών ή 
και γεωργικά αποδοτικών χωραφιών.(Δαμιανού Π., 2004).

4.3.1 Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Κύπρου

Το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2004-2006 θα αποτελέσει τη βάση για την 
ετοιμασία των προγραμματικών εγγράφων στα οποία θα περιλαμβάνονται δράσεις 
και έργα τα οποία θα προταθούν για συγχρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, 
το Ταμείο Συνοχής και άλλες Κοινοτικές Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 
στρατηγικές επιδιώξεις και οι προτεραιότητες ανάπτυξης του Σχεδίου έχουν 
καθοριστεί μετά από την ενδελεχή SWOT ανάλυση της κυπριακής οικονομίας.

Κεντρική επιδίωξη του Σχεδίου Ανάπτυξης είναι η επίτευξη ικανοποιητικού ρυθμού 
αειφόρου ανάπτυξης και η αξιοποίηση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των ευκαιριών 
που προσφέρει η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε., συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά σε 
μεγαλύτερη πραγματική σύγκλιση με τις χώρες μέλη της Ε.Ε..

Οι επιμέρους επιδιώξεις του Σχεδίου είναι οι ακόλουθες:

❖ Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της μακροοικονομικής σταθερότητας 
της οικονομίας,

❖ Επίτευξη ισόρροπης χωρικής ανάπτυξης,

❖ Εμπέδωση συνθηκών κοινωνικής συνοχής και πλήρους απασχόλησης, και

❖ Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Για να καταστεί δυνατή η συνέχιση της ανόδου και η συνεχή βελτίωση της ευημερίας 
θα επιδιώκεται σταθερά τα μέτρα, τα έργα και οι παρεμβάσεις, εκτός από τους 
άμεσους στόχους που θα υπηρετεί το καθένα, να συντείνουν και στη συνεχή 
αναβάθμιση του ρόλου της Κύπρου ως διεθνούς και περιφερειακού κέντρου παροχής 
υπηρεσιών και προαγωγής της σε γέφυρα οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ε.Ε. 
και των χωρών της Μ. Ανατολής και της Β. Αφρικής.

Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες για την επίτευξη των πιο πάνω στρατηγικών 
επιδιώξεων καθορίζονται ως εξής:
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1. Επέκταση και Αναβάθμιση των Βασικών Υποδομών
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών στους 
τομείς των μεταφορών και σύνδεση της Κύπρου με τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα, της 
ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών. Η επέκταση και η αναβάθμιση των υποδομών 
δεν θα καλύψει μόνο τις υφιστάμενες αδυναμίες αλλά θα συμβάλλει στη διασφάλιση 
των απαραίτητων προϋποθέσεων για συνεχή και αειφόρο ανάπτυξη, δεδομένης της 
συμπληρωματικότητας μεταξύ των επενδύσεων σε υποδομές και των επενδύσεων 
του ιδιωτικού τομέα. Θα επιτευχθεί, είτε με επενδυτικές δαπάνες του ευρύτερου 
δημοσίου τομέα και με τη συνεισφορά του Ταμείου Συνοχής της Ε.Ε. και ενδεχόμενα 
άλλων Ταμείων και Πρωτοβουλιών της Ε.Ε., είτε και με την ανάληψη της 
κατασκευής και της διαχείρισης έργων υποδομής από τον ιδιωτικό τομέα, με τη 
συνεργασία και του κράτους.

2. Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας
Στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην ενθάρρυνση δραστηριοτήτων έρευνας και 
ανάπτυξης με τους κατάλληλους τρόπους, καθώς και στην αξιοποίηση, στο μέγιστο 
δυνατό βαθμό των δυνατοτήτων που διανοίγει η κοινωνία της πληροφορίας. 
Παράλληλα, θα προωθηθούν εξειδικευμένα μέτρα για ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, που θα στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην αξιοποίηση της 
σύγχρονης τεχνολογίας και στην προώθηση καινοτομιών, στη βελτίωση της 
παραγωγικότητας και στην εξειδίκευση των επιχειρηματικών μονάδων, στην 
παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών ψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας.

3. Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού - Προώθηση Τσων Ευκαιριών και 
Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής
Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το βασικό παραγωγικό συντελεστή της κυπριακής 
οικονομίας. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του Σχεδίου στοχεύετε η συνεχής ανάπτυξη 
του ανθρώπινου δυναμικού. Η επανάσταση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της 
πληροφορικής και οι διαφοροποιήσεις των παραγωγικών συστημάτων, της 
οργάνωσης εργασίας και των αναγκών στην αγορά εργασίας, επιβάλλουν την 
προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις σημερινές ανάγκες 
της αγοράς εργασίας και στην κοινωνία της πληροφορίας, καθώς και την εμπέδωση 
της δια βίου μάθησης. Έμφαση θα δοθεί στην προώθηση της ισότητας μεταξύ των 
φύλων, που θα περιλαμβάνει μέτρα για αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των 
γυναικών στην αγορά εργασίας, σμίκρυνση του χάσματος στις απολαβές μεταξύ 
ανδρών και γυναικών, καθώς και λήψη μέτρων για συγκερασμό της οικογενειακής 
ζωής και της απασχόλησης. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Σχεδίου, αναγνωρίζοντας 
τη μεγάλη σημασία της κοινωνικής συνοχής τόσο για τη σταθερότητα του όλου 
κοινωνικού - οικονομικού συστήματος όσο και για την απρόσκοπτη ανάπτυξη της 
οικονομίας, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση μέτρων για απομάκρυνση του 
ενδεχομένου του κοινωνικού αποκλεισμού ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. 4

4. Ισόρροπη Χωρική και Αγροτική Ανάπτυξη
Η οικονομική ανάπτυξη που παρατηρήθηκε κατά τις τελευταίες δεκαετίες, και 
ιδιαίτερα μετά την ανεξαρτησία, δεν υπήρξε ισόρροπη σ' ότι αφορά τη γεωγραφική 
κατανομή της και είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία περιφερειακών ανισοτήτων με 
την επικέντρωση της οικονομικής ανάπτυξης στα αστικά κέντρα και στις παράλιες 
περιοχές. Παράλληλα, εντός των αστικών κέντρων έχουν παρατηρηθεί τάσεις 
υποβάθμισης συγκεκριμένων περιοχών, κυρίως των παραδοσιακών κέντρων, όπως 
επίσης και των περιοχών που γειτνιάζουν με τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός. Για 
τους λόγους αυτούς, στο Σχέδιο Ανάπτυξης θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην
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εφαρμογή μιας ορθολογικής περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής, που θα στοχεύει 
στην ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιοχών της Κύπρου και στην ενίσχυση της 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Στο πλαίσιο αυτά, θα προωθηθεί η ανάπτυξη 
των μειονεκτουσών περιοχών της υπαίθρου, μέσω της αναδιάρθρωσης του τομέα της 
γεωργίας και της ενθάρρυνσης νέων οικονομικών δραστηριοτήτων και η προώθηση 
μέτρων για αναζωογόνηση των υποβαθμισμένων περιοχών των αστικών κέντρων και 
των περιοχών που γειτνιάζουν με τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός.

5. Προστασία του Περιβάλλοντος και Αναβάθμιση της Ποιότητας της Ζωής
Η ραγδαία τουριστική ανάπτυξη στις παράλιες περιοχές έχει οδηγήσει σε 
καταπόνηση του περιβάλλοντος και σε υποβάθμιση της ποιότητας ζωής του τοπικού 
πληθυσμού. Παράλληλα, η μεγάλη μείωση του πληθυσμού και η υποτονικότητα των 
οικονομικών δραστηριοτήτων σε αρκετές περιοχές συμβάλλουν στην υποβάθμιση 
πολύτιμων στοιχείων του ανθρωπογενούς και του φυσικού περιβάλλοντος. Τέλος, η 
συνεχής άνοδος των εισοδημάτων και της κατανάλωσης είναι ανάγκη να 
συμπληρώνεται με αντίστοιχη βελτίωση της ποιότητας ζωής και των ανέσεων των 
πολιτών. Η αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και των στοιχείων που το 
συνθέτουν και η αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής, εκτός από την αυξανόμενη 
σημασία τους για την ευημερία του πληθυσμού, αποτελούν σημαντικό παράγοντα 
στήριξης εξαγωγικών δραστηριοτήτων των τριτογενών τομέων. Μπορεί να 
συμβάλουν στη αύξηση της ελκυστικότητας της Κύπρου ως διεθνούς και 
περιφερειακού κέντρου εγκατάστασης οικονομικών δραστηριοτήτων ψηλής στάθμης.

4.3.2 Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Κύπρου 2004 - 2006

Το Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006 ετοιμάστηκε από το Τμήμα Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Γ ραφείο
Προγραμματισμού, το Τμήμα Δασών, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού, το Υπουργείο Εσωτερικών και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

Κατά την ετοιμασία του Σχεδίου λήφθηκαν υπόψη τα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
η Κυπριακή γεωργία, αλλά και η μεγάλη σημασία που δίνεται στο περιβάλλον στον 
κανονισμό 1257/99 για την Αγροτική Ανάπτυξη. Μετά από διαβουλεύσεις, 
αποφασίστηκε όπως δοθεί έντονος περιβαλλοντικός χαρακτήρας στο Σχέδιο, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα όπως τα 
ακόλουθα: εγκατάλειψη της γεωργίας, υποβαθμισμένη αξιοποίηση των γεωργικών 
γαιών, προβλήματα από τις υψηλές αξίες γης λόγω ανάπτυξης του τουρισμού, 
υπέρμετρη συγκέντρωση και εντατικοποίηση ορισμένων τομέων της κτηνοτροφίας, 
υπερβολική χρήση νιτρικών, προβλήματα που δημιουργούνται από τη χρήση 
ζιζανιοκτόνων ως υποκατάστατο της μηχανικής καλλιέργειας και οι πυρκαγιές που 
αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο στις αγροτικές περιοχές.

Ενόψει εξάλλου του γεγονότος ότι αρκετοί εκτατικοί κλάδοι της κυπριακής γεωργίας 
δεν θεωρούνται μελλοντικά βιώσιμοι λόγω του ξηροθερμικού κλίματος της 
μειωμένης γονιμότητας των εδαφών και της έλλειψης νερού, θεωρήθηκε αναγκαίο να 
τονιστεί ο πολυλειτουργικός ρόλος της γεωργίας και ο ρόλος του αγρότη ως 
θεματοφύλακα του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, δίδοντας τα 
απαραίτητα κίνητρα, καθώς και κίνητρα για τη συμπλήρωση του εισοδήματος της 
αγροτικής οικογένειας.

136



«Οργάνωση και Λειτουργία των Χώρο - εδαφικών Ενοτήτων στον Ύπαιθρο Χώρο:
Η περίπτωση της Πιτσιλιάς»

Δόθηκε επίσης έμφαση σε δραστηριότητες διατήρησης και ανασύστασης του 
παραδοσιακού τοπίου καθώς και σε δασικές δραστηριότητες περιλαμβανομένης της 
ανάπτυξης της ιδιωτικής δασοπονίας όπου η Κύπρος δε διαθέτει ιδιαίτερη 
παραδοσιακή εμπειρία.

Σημασία δόθηκε τέλος, στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και 
ιδιαίτερα του νερού, το οποίο, υπό τις συνθήκες της Κύπρου, αποτελεί πολύτιμο 
αγαθό. Για σκοπούς προώθησης της ολοκληρωμένης και αειφόρου αξιοποίησης των 
συντελεστών της παραγωγής ενσωματώθηκαν στο Σχέδιο πρόνοιες και μέτρα που 
ξεπερνούν κατά πολύ την Ορθή Γεωργική Πρακτική.

Το Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006 αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά 
στην αναζωογόνηση της αγροτικής οικονομίας και στην ανασυγκρότηση της 
Κυπριακής Υπαίθρου. Ταυτόχρονα, η εμπειρία που θα αποκτηθεί κατά την πρώτη 
αυτή τριετή μετενταξιακή περίοδο αναμένεται ότι θα διαδραματίσει καθοριστικό 
ρόλο και θα βοηθήσει τα μέγιστα στην ετοιμασία ενός ολοκληρωμένου, εύστοχου και 
αποτελεσματικού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης για την επόμενη προγραμματική 
περίοδο 2007-2013.

Στόχος του Σχεδίου Ανάπτυξης είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για 
να τεθεί σε κίνηση μια αυτοδύναμη ανάπτυξη, που θα διανοίξει νέες προοπτικές στις 
αγροτικές περιοχές και θα δημιουργήσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για παραμονή 
του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές, καθώς και για ισόρροπη και αποτελεσματική 
ανάπτυξη της Κυπριακής υπαίθρου. Η ανάπτυξη αυτή θα είναι εναρμονισμένη με τη 
διατήρηση του περιβάλλοντος, υιοθετώντας την αειφορική διαχείριση και τη μείωση 
των ανισοτήτων μεταξύ των αγροτικών και των αστικών περιοχών.

Οι στρατηγικοί στόχοι του Σχεδίου είναι:
1. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα και των αγροτικών 
προϊόντων.
2. Η ανασυγκρότηση του κοινωνικού και οικονομικού ιστού των αγροτικών 
περιοχών.
3. Η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων 
και
4. Η προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου και των μηχανισμών άσκησης αγροτικής 
πολιτικής.

Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μέσω της παράλληλης εφαρμογής των 
προγραμμάτων που θα συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
ιδιαίτερα του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης (RDP), του προγράμματος για τις 
φθίνουσες αγροτικές περιοχές (περιοχές Στόχου2) που θα χρηματοδοτηθεί από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) αλλά και από το Εθνικό 
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της περιόδου 2004-2006.33

Οι δράσεις μέσω των οποίων θα υλοποιηθούν οι στόχοι του Προγράμματος έχουν 
ομαδοποιηθεί σε τέσσερις άξονες προτεραιότητας:

Άξονας 1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και εκσυγχρονισμός της 
παραγωγής και διάθεσης γεωργικών προϊόντων
Ο άξονας 1 περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν στην προώθηση των επενδύσεων 
για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των

33 Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Κύπρου 2004 - 2006, Απρίλιος 2004, Τμήμα Γεωργίας

137



«Οργάνωση και Λειτουργία των Χώρο - εδαφικών Ενοτήτων στον Ύπαιθρο Χώρο:
Η περίπτωση της Πιτσιλιάς»________________________________________________

μονάδων που δραστηριοποιούνται στην πρώτη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών 
προϊόντων για να αντεπεξέλθουν στο διεθνή ανταγωνισμό. Ιδιαίτερα σημαντικά 
στοιχεία προς την κατεύθυνση αυτή είναι η εισαγωγή νέας τεχνολογίας και ο 
εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθώς και η ανάπτυξη των δομών 
εμπορίας από ιδιώτες και ομάδες παραγωγών. Μεγάλη σημασία αποδίδεται επίσης 
στην παραγωγή προϊόντων με ψηλή προστιθέμενη αξία, όπως τα προϊόντα 
μεταποίησης. Περιλαμβάνει επίσης μέτρα που στοχεύουν στην επίλυση βασικών 
διαρθρωτικών προβλημάτων της κυπριακής γεωργίας με την αναδιάρθρωση των 
καλλιεργειών, την κατά το δυνατό αύξηση του μεγέθους του γεωργικού κλήρου και 
τη βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού.

Μέτρα:
1. Παροχή ενισχύσεων για επενδύσεις για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και 
διαχείριση των αποβλήτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
1.1. Γενικές επενδύσεις για εκσυγχρονισμό των γεωργο-κτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων
1.2 Αναδιάρθρωση και προσαρμογή γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
1.3 Ενισχύσεις για διαχείριση των αποβλήτων των κτηνοτροφικών περιοχών
1.4 Ενισχύσεις για τη βελτίωση της βιωσιμότητας εκμεταλλεύσεων ημι- 
αυτοπρομήθειας
1.5 Ενθάρρυνση και ενίσχυση μεταποιητικών δραστηριοτήτων μικρής κλίμακας για 
γεωργικά προϊόντα, από κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων
2. Ενθάρρυνση της βελτίωσης και ανάπτυξης της μεταποίησης και εμπορίας 
γεωργικών προϊόντων
3. Ενθάρρυνση σύστασης και λειτουργίας Ομάδων Παραγωγών/ Ενώσεων Ομάδων 
Παραγωγών και ανάληψη υποχρεώσεων προώθησης προϊόντων ποιότητας
4. Προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης αγροτών
5. Παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στους αγρότες
6. Πρόωρη συνταξιοδότηση αγροτών
7. Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών

Άξονας 2: Διατήρηση και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και 
ενδυνάμωση του κοινωνικοοικονομικού ιστού των αγροτικών περιοχών
Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στον άξονα αποσκοπούν στην προστασία και 
βελτίωση του ανθρωποποίητου και φυσικού περιβάλλοντος των αγροτικών περιοχών, 
εξυπηρετώντας τους στόχους της Κοινοτικής πολιτικής που αφορούν στη γεωργία και 
το περιβάλλον. Περιλαμβάνονται επίσης μια σειρά από μέτρα που στοχεύουν στην 
αποκατάσταση του παραδοσιακού περιβάλλοντος και του τοπίου στις ορεινές και 
αποστερημένες περιοχές και στην ενίσχυση του ρόλου των αγροτών για τη διαφύλαξη 
της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της κυπριακής υπαίθρου. Ο άξονας αυτός 
σκοπεύει ταυτόχρονα στην ενδυνάμωση του οικονομικού και κοινωνικού ιστού των 
αγροτικών περιοχών. Εκτός από την παραχώρηση εξισωτικών αποζημιώσεων για 
απάμβλυνση των φυσικών μειονεκτημάτων στις μειονεκτικές περιοχές, επιδιώκεται ο 
εμπλουτισμός του εισοδήματος των αγροτικών περιοχών με την προώθηση 
δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην αξιοποίηση της γεωργικής και δασικής 
κληρονομιάς των αγροτικών κοινοτήτων και την παραγωγή και εμπορία τοπικών 
ποιοτικών προϊόντων με ειδικό χαρακτήρα.

Μέτρα:
1. Ειδικές ενισχύσεις για ικανοποίηση των προτύπων της Ε.Ε.
2. Παροχή ενισχύσεων για την υιοθέτηση γεωργικών μεθόδων φιλικών προς το 
περιβάλλον
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2.1 Ανάληψη αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στις πατάτες, τα εσπεριδοειδή, τα 
οινοποιήσιμα αμπέλια και τις αροτραίες καλλιέργειες
2.2 Ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής γεωργικών προϊόντων
3. Αγροπεριβαλλοντικές δράσεις για τη διατήρηση της φυσικής αξίας του γεωργικού 
περιβάλλοντος, για τη διατήρηση του τοπίου και των ιστορικών χαρακτηριστικών 
των γεωργικών εκτάσεων και για τη διάσωση σπάνιων φυλών ζώων και 
παραδοσιακών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπελιών υπό εξαφάνιση
3.1 Διατήρηση της φυσικής αξίας του γεωργικού περιβάλλοντος και του 
παραδοσιακού τοπίου με έμφαση στις αποστερημένες περιοχές
3.2 Διάσωση και συντήρηση σπάνιων φυλών αγροτικών ζώων και παραδοσιακών 
ποικιλιών οινοποιήσιμων αμπελιών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση
4. Δάσωση γεωργικής γης
5. Χωροταξική κτηνοτροφική ανάπτυξη
6. Παροχή εξισωτικών πληρωμών σε μειονεκτικές περιοχές
7. Ενθάρρυνση της συμμετοχής αγροτών σε κοινοτικά ή εθνικά προγράμματα 
βελτίωσης της ποιότητας
8. Ενθάρρυνση και ενίσχυση χειροτεχνικών δραστηριοτήτων μικρής κλίμακας από 
κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων
9. Διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς και επιλεγμένων τοποθεσιών ιδιαίτερης 
φυσικής ομορφιάς

Άξονας 3: Προστασία, ανάπτυξη και αειφόρος διαχείριση των δασικών πόρων
Ο άξονας αυτός περιλαμβάνει μέτρα στο δασικό τομέα που στοχεύουν στην 
προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας των δασών με σκοπό τη 
διατήρηση και βελτίωση του κοινωνικού, οικολογικού και οικονομικού τους ρόλου. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα Μέτρα αυτά συνάδουν πλήρως με το εν ισχύ Εθνικό 
Δασικό Πρόγραμμα το οποίο καλύπτει την περίοδο 2000-2009. Επίσης είναι πλήρως 
συμβατά και συμβάλλουν στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων που 
απορρέουν σε διεθνές επίπεδο και ειδικότερα των Υπουργικών Διασκέψεων για την 
προστασία των δασών στην Ευρώπη συμπεριλαμβανόμενης της Διάσκεψης της 
Βιέννης.

Μέτρα:
1. Προστασία των δασών από τις πυρκαγιές και τις φυσικές καταστροφές και 
αναδάσωση καιόμενων περιοχών
2. Δάσωση μη γεωργικής γης και επενδύσεις για τη διατήρηση και βελτίωση του 
οικονομικού, οικολογικού και κοινωνικού ρόλου των δασών
3. Βελτίωσης της συγκομιδής, μεταποίησης και εμπορίας δασοκομικών προϊόντων

Άξονας 4: Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράμματος
Ο Άξονας περιλαμβάνει την υλοποίηση των δράσεων που είναι αναγκαίες για την 
υποστήριξη της εφαρμογής του Προγράμματος και περιλαμβάνει δύο Μέτρα.

Μέτρα:
1. Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου του 
Προγράμματος
2. Τεχνική υποστήριξη και προετοιμασία ομαδικών ιδιωτικών αναπτυξιακών 
πρωτοβουλιών τοπικού χαρακτήρα
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4.4 Αναπτυξιακές Προοπτικές

Η χωρο-εδαφική ενότητα της Πιτσιλιάς διαθέτει αναπτυξιακές προοπτικές οι οποίες 
εδώ και χρόνια παραμένουν ανεκμετάλλευτες με αποτέλεσμα σήμερα να 
αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα κυρίως δημογραφικού και οικονομικού χαρακτήρα. 
Ο προσδιορισμός των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων και η εκμετάλλευση τους για 
την αειφορική ανάπτυξη της περιοχής είναι ένας από τους στόχους της συγκεκριμένης 
μελέτης.

Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και την ανάλυση πλεονεκτημάτων, 
μειονεκτημάτων, ευκαιριών και απειλών που προηγήθηκε μπορούμε να δούμε ότι η 
χώρο-εδαφική ενότητα διαθέτει εσωτερικές δυνατότητες ανάπτυξης που 
δημιουργούνται από τα χαρακτηριστικά της. Πέρα όμως από την εσωτερική της 
δυναμική διαθέτει την δυνατότητα να δημιουργήσει και να αναπτύξει και άλλες 
αναπτυξιακές δράσεις μέσω της προώθησης διάφορων μέτρων και πολιτικών.

Η κύρια αναπτυξιακή επιλογή - όραμα, που επιλέξαμε βάση της υφιστάμενης 
κατάστασης της χωρο-εδαφικής ενότητας, με στόχο την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της 
στο πλαίσιο της αειφορίας είναι:

«Επίτευξη εσωτερικής ολοκλήρωσης με επίκεντρα κάποιες κοινότητες, με την 
ενίσχυση των δομών, εξοπλισμών, πόρων, δραστηριοτήτων, ροών και σχέσεων 
για την γέννηση ενδογενών αναπτυξιακών διαδικασιών και πρωτοβουλιών. 
Ενίσχυση του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με παράλληλη ανάπτυξη του 
τριτογενή τομέα και ιδιαίτερα του τουρισμού»

Το όραμα που έχουμε θέσει στοχεύει να ανατρέψει την έξοδο του τοπικού πληθυσμού 
και τη γήρανση που παρατηρείται, την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και 
την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής με την άρση της μειονεκτικότητας της.

Μέσω του προτάσεων που θα προτείνουμε επιδιώκουμε να αναδείξουμε τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε κοινότητας και να εξομαλύνουμε τα 
μειονεκτήματα της έτσι ώστε να επιτύχουμε το όραμα που έχουμε θέσει για την 
χώρο-εδαφική ενότητα. Για την επίτευξη του αναπτυξιακού οράματος που 
προωθείται μέσω της παρούσας μελέτης απαιτείται η ανάλυση των κύριων 
προτεραιοτήτων του αναπτυξιακού οράματος που έχουμε θέσει, οι οποίοι είναι οι 
εξής:

❖ Δημιουργία θέσεων, κατάλληλων συνθηκών και κινήτρων απασχόλησης στον 
πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, με στόχο τη συγκράτηση 
κρίσιμου μεγέθους πληθυσμού και παραγωγικών ηλικιών, με παράλληλη 
αντιμετώπιση της εγκατάλειψης και συρρίκνωσης του πληθυσμού και 
ιδιαίτερα την απώλεια του δυναμικού του μέρους.

❖ Οργανική σύνδεση των τριών παραγωγικών τομέων, με κύρια βάση τον 
δευτερογενή και τριτογενή τομέα, μέσω των οποίων θα γίνεται η επεξεργασία 
και προώθηση των προϊόντων που θα παράγονται από τον πρωτογενή.

❖ Ενθάρρυνση παραγωγής γεωργοπεριβαλλοντικών προϊόντων, μέσω της 
προώθησης της βιολογικής καλλιέργειας, υποστήριξη της περιβαλλοντικής 
γεωργίας και την ανάπτυξη καλλιεργητικών μεθόδων σε μια οικολογική 
κατεύθυνση με τελικό στόχο την καλλιέργεια πρότυπων γεωργικών και 
κτηνοτροφικών προϊόντων ονομασίας προέλευσης.
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❖ Ανάδειξη ορισμένων μεγαλύτερων πληθυσμιακά κοινοτήτων σε αναπτυξιακά 
κέντρα - πόλους για την χώρο-εδαφική ενότητα.

Η επίτευξη των στόχων του αναπτυξιακού οράματος στηρίζεται στην ανάδειξη 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χωρο-εδαφικής ενότητας τα οποία έχουν προκόψει 
από την έντονη ποικιλομορφία, που χαρακτηρίζει τον ορεινό ύπαιθρο χώρο. Η 
ποικιλία αυτή είναι απόρροια της διάσπασης του ύπαιθρου χώρου και των 
διαφορετικών τοπικών συνθηκών, των κοινωνικο-οικονομικών επιδράσεων και 
εξελίξεων.

Θεωρήσαμε ότι μπορούν να διαμορφωθούν σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα:

❖ Τα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα ονομασίας προέλευσης, που 
παράγονται αποκλειστικά ή κατά βάση στην χώρο-εδαφική ενότητα, δίνοντας 
έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων.

❖ Οι μονάδες μεταποίησης παραδοσιακού χαρακτήρα των προϊόντων που 
προέρχονται από τον πρωτογενή τομέα, μέσω τον οποίων διατηρείται τμήμα 
της πολιτιστικής κληρονομιάς και του παραδοσιακού τρόπου ζωής.

❖ Η δειλή μέχρι τώρα ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην χωρο-εδαφική 
ενότητα.

❖ Οι μεγαλύτερες πληθυσμιακά Κοινότητες που παρατηρείται να δημιουργούν 
κάποια ενδογενή ανάπτυξη στην περιοχή.

4.5 Αναπτυξιακές προτάσεις

4.5.1 Αναπτυξιακοί στόχοι

Οι βασικοί στόχοι που υιοθετούνται σύμφωνα και με την ανάλυση που προηγήθηκε 
πιο πάνω γύρω από την χωρο-εδαφική ενότητα της Πιτσιλιάς, στο πλαίσιο των 
οποίων θα ενταχθούν οι αναπτυξιακές προτάσεις είναι:

❖ Η ενίσχυση του ρόλου των μεγαλύτερων πληθυσμιακά κοινοτήτων οι 
οποίες συγκεντρώνουν λειτουργίες τοπικής κλίμακας με σκοπό την 
ομογενοποίηση των συνθηκών διαβίωσης με την ισότητα πρόσβασης στις 
υποδομές και τον κοινωνικό εξοπλισμό.

❖ Η ενίσχυση της προσπάθειας διαφοροποίησης της οικονομίας της 
υπαίθρου και η αξιοποίηση του ρόλου των αγροτικών πόλων, οι οποίοι θα 
πρέπει όχι μόνο να έλκουν αλλά και να ωθούν τα αναπτυξιακά οφέλη στις 
μειονεκτικότερες περιοχές.

❖ Η προώθηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, οι οποίες σχεδιάζονται και 
υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο.
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❖ Η χορήγηση ευέλικτων επενδυτικών κινήτρων για τον ιδιωτικό τομέα, με 
στόχο την προσέλκυση νέων επιχειρηματιών στην ύπαιθρο και προς τις 
νέες οικογένειες για την εγκατάσταση τους στην περιοχή.

❖ Η δέσμευση ενός ποσοστού των επενδυτικών δαπανών του κράτους προς 
τη παροχή βασικών σύγχρονων υπηρεσιών και υποδομών στην ύπαιθρο, 
με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, του ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος και τη προσέλκυση των νέων.

♦> Η προώθηση τοπικών μεταφορικών δικτύων, με στόχο την 
καταπολέμηση της απομόνωσης.

❖ Η προώθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, 
προσανατολισμένα στις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε τοπικής οικονομίας 
και προγράμματα πληροφόρησης για επενδυτικές ευκαιρίες και για τη 
νέα τεχνολογία.

❖ Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στην περιοχή και ιδιαίτερα για 
τον γυναικείο πληθυσμό.

❖ Προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.

❖ Προώθηση του τουρισμού και κυρίως του αγροτουρισμού

❖ Εκσυγχρονισμός και στήριξη του γεωργικού τομέα

4.5.2 Προτεινόμενες αναπτυξιακές προτάσεις

Α. «Ενίσχυση του ρόλου των μεγαλ.ύτερων πληθυσμιακά κοινοτήτων οι οποίες 
συγκεντρώνουν λειτουργίες τοπικής κλίμακας με σκοπό την ομογενοποίηση των 
συνθηκών διαβίωσης με την ισότητα πρόσβασης στις υποδομές και τον κοινωνικό 
εξοπλισμό».

❖ Χωροθέτηση στα κέντρα -πόλους της χώρο-εδαφικής ενότητας κεντρικές 
λειτουργίες με σκοπό την ενίσχυση τους και την διάχυση των 
αναπτυξιακών οφελών στις μειονεκτικότερες περιοχές.

Από την ανάλυση της υφισταμένης κατάστασης βλέπουμε ότι στη χωρο-εδαφική 
ενότητα Πιτσιλιάς από τις συνολικά 29 κοινότητες που την απαρτίζουν, οι 4 
μεγαλύτερες πληθυσμιακά Αγρός, Κυπερούντα, Πελένδρι και Παλαιχώρι, 
συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των δημόσιων υποδομών και αποτελούν κέντρα 
εξυπηρέτησης για τις υπόλοιπες κοινότητες. Επίσης όμως παρατηρούμε ότι κάποιες 
από τις κοινότητες εξαρτώνται από κοινότητες και Δήμους οι οποίες βρίσκονται έξω 
από τα όρια της χωρο-εδαφικής ενότητας.

Στην προσπάθεια μας λοιπόν να ενισχύσουμε την εσωτερική ολοκλήρωση της χωρο- 
εδαφικής ενότητας με παράλληλη ομογενοποίηση των συνθηκών διαβίωσης, με 
ισότητα πρόσβασης στις υποδομές και τον κοινωνικό εξοπλισμό, θα ενισχύσουμε τον 
ρόλο αυτών των κοινοτήτων ως πόλοι ανάπτυξης στην περιοχή. Θα προσπαθήσουμε 
επίσης μέσω διαφόρων μέτρων να ενισχύσουμε και τον ρόλο κάποιων άλλων
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κοινοτήτων με κάποια πληθυσμιακή δυναμικότητα ως κέντρα ανάπτυξης, με σκοπό 
να αποτελόσουν τη βάση υποστήριξης για μια πολιτική συγκράτησης του πληθυσμού, 
και όχι ως κέντρα εξασθένισης της συνοχής της χωρο-εδαφικής ενότητας, ως τόποι 
συγκέντρωσης πληθυσμού και υπηρεσιών.

Έτσι επιλέξαμε κάποιες κοινότητες με βάση κυρίως του πληθυσμού τους και της 
γεωγραφικής τους θέσης στη χωρο-εδαφική ενότητα, έτσι ώστε να εξυπηρετούν τις 
πιο μειονεκτικές κοινότητες που έχουν μεγαλύτερη απόσταση από τα ήδη υφιστάμενα 
4 κέντρα. Παρακάτω παραθέτουμε τις κοινότητες που θα αποτελόσουν πόλους 
ανάπτυξης, καθώς και τις κοινότητες που προτίθεται να εξυπηρετήσουν με την 
εφαρμογή της πρότασης ανάπτυξης:

Α) Κυπερούντα- Αγρός- Πελένδρι:
Κοινότητες εζυπηρέτησηα: Ποταμίτισσα, Δύμες, Κάτω Μύλος, Άγιος Ιωάννης, Άγιος 
Θεόδωρος, Πολύστυπος, Αγρίδια, Χανδριά, Αειβάδια
Β) Παλαιχώρι Ορεινής και Μόρφου:
Κοινότητες εξυπηρέτησης: Ασκάς, Απλίκι, Καμπί, Γούρρι, Φικάρδου, Λαζανιάς, 
Φαρμακάς
Γ) Πλατανιστάσα:
Κοινότητες εξυπηρέτησης: Λαγουδερά, Αληθινού, Φτερικούδι, Άλωνα
Δ) Καννάβια:
Κοινότητες εξυπηρέτησης: Αγία Ειρήνη. Σαράντι

Στις κοινότητες που θα αποτελόσουν κεντρικούς τόπους -πόλους ανάπτυξης θα 
χωροθετηθούν υποδομές, θα θεσμοθετηθούν κίνητρα και θα προταθούν μέτρα που θα 
ενισχύσουν το ρόλο τους στην περιοχή και που θα εξυπηρετούν και τις 
εξυπηρετούμενες κοινότητες.

Β. «Η ενίσχυση της προσπάθειας διαφοροποίησης της οικονομίας της υπαίθρου 
και η αξιοποίηση του ρόλου των αγροτικών πόλων, οι οποίοι θα πρέπει όχι μόνο να 
έλκουν αλίά και να ωθούν τα αναπτυξιακά οφέλη στις μειονεκτικότερες περιοχές».

❖ Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των ΜΜΕ επιχειρήσεων.

Οι ΜΜΕ στην περιοχή χρειάζονται αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό έτσι ώστε να 
ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού, με σκοπό την επιβίωση τους και 
την ανάπτυξη τους. Έτσι απαιτείται ανάπτυξη, επέκταση και εκσυγχρονισμός των 
χειροτεχνικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων με έμφαση στις ΜΜΕ, και των 
επιχειρήσεων προώθησης των παραδοσιακών προϊόντων. Τα τελευταία χρόνια η 
αύξηση της ζήτησης για ποιοτικά αγροτικά προϊόντα είναι εμφανής ιδιαίτερα από 
τους κατοίκους των πόλεων αλλά και τους τουρίστες, γεγονός που προδιαθέτει καλές 
προοπτικές ανάπτυξης του συγκεκριμένου τομέα.

❖ Προσπάθεια κάλυψης της ανεπάρκειας ορισμένων κτηνοτροφικών 
προϊόντων, έτσι ώστε να μην χρειάζεται η εισαγωγή τους, για τη 
δημιουργία των παραδοσιακών προϊόντων με ονομασία προέλευσης 
(αλλαντικά)

Στην περιοχή παράγονται παραδοσιακά προϊόντα με ονομασία προέλευσης, κυρίως 
αλλαντικά που για την παρασκευή τους τα κτηνοτροφικά υλικά που αποτελούν πρώτη 
ύλη για τη κατασκευή τους εισάγονται στην περιοχή από άλλες περιοχές, λόγω της 
ελάχιστης παρουσίας στην περιοχή του κτηνοτροφικού τομέα. Αυτό αποτελεί
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μειονέκτημα για τη περιοχή λόγω του ότι ένας σημαντικός τομέας για την επιβίωση 
της περιοχής παρουσιάζει έντονη εξάρτηση από άλλες περιοχές. Για την ενδυνάμωση 
της αυτονομίας και της ανάπτυξης της εσωτερικής ολοκλήρωσης της περιοχής 
προτείνουμε τη δημιουργία κτηνοτροφικών μονάδων σε κατάλληλα θεσμοθετημένη 
περιοχή κοντά στη κοινότητα Φτερικούδι, η οποία αποτελεί και μια από τις 
κοινότητες που συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά του ζωικού κεφαλαίου στη 
χωρο-εδαφική ενότητα. Το ζωικό κεφάλαιο από την θεσμοθετημένη περιοχή και από 
τις περιοχές που ήδη διαθέτουν κτηνοτροφικές μονάδες (Καννάβια, Παλαιχώρι 
Ορεινής, Πλατανιστάσα, Φαρμακάς, Άγιος Ιωάννης, Αγρός) θα πηγαίνει στα σφαγεία 
της περιοχής (Πλατανιστάσα, Άγιου Θεόδωρου, Άγιου Ιωάννη και Αγρού- 
Πελενδριού), από όπου θα διοχετεύονται σε μεταποιητικές μονάδες για τη παραγωγή 
των αλλαντικών. Προτείνουμε επίσης στο πλαίσιο της πρότασης να αναβαθμιστούν 
τα ήδη υπάρχοντα σφαγεία στη περιοχή στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προδιαγραφών 
έτσι ώστε η εξάρτηση της περιοχής σε αυτό τον τομέα από τις γειτονικές περιοχές 
(Αγ. Τριμιθιάς, Κοφίνου, Ακάκι κ.α.) να εξασθενίσει.

❖ Εκσυγχρονισμός του δευτερογενή τομέα

Ο δευτερογενής τομέας στην περιοχή, παρουσιάζει μεγάλο ποσοστό απασχόλησης34 
και αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη συγκράτηση του πληθυσμού στην περιοχή 
και στη τοπική οικονομία. Παρουσιάζει όμως κάποια προβλήματα που απορρέουν 
κυρίως από το μικρό μέγεθος των μεταποιητικών μονάδων και βιομηχανιών και της 
μη ανταγωνιστικότητας τους σε εθνικό επίπεδο.

Για τη προστασία του τομέα από τον έντονο ανταγωνισμό προτείνουμε την ενίσχυση 
του με επιχορηγήσεις, τη διεξαγωγή σεμιναρίων, τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού 
τους και τη δημιουργία μιας περιοχής υποδοχής του στον Αγρό, όπου και 
παρουσιάζεται η μεγαλύτερη ανάπτυξη του. Σκοπός είναι να ενισχυθεί η δημιουργία 
νέων μεταποιητικών μονάδων στο πλαίσιο των συνολικών δράσεων που προτείνουμε 
στην περιοχή, έτσι ώστε να μεταφέρονται εκεί τα προϊόντα από τον πρωτογενή τομέα 
για μεταποίηση τους, και μετέπειτα διάθεση τους στις υπηρεσίες του τριτογενή τομέα 
στη τοπική και εθνική αγορά.
Συγκεκριμένα προτείνεται η δημιουργία των εξής βιομηχανιών στη θεσμοθετημένη 
περιοχή στον Αγρό:

■ Βιομηχανία δημιουργίας και συσκευασίας τοματοπολτού.
■ Βιοτεχνίας συσκευασίας μελιού και παραγωγής παράγωγων προϊόντων από 

αυτό.
■ Βιομηχανία επεξεργασίας γάλακτος και παραγωγής τυροκομικών

προϊόντων.
■ Βιομηχανία επεξεργασίας χοιρινού κρέατος και παραγωγή αλλαντικών και 

άλλων παράγωγων προϊόντων.
■ Οινοποιείο παραγωγής κρασιών και παραδοσιακών οινοποιητικών

προϊόντων.
■ Βιομηχανία επεξεργασίας σταφυλιών και παραγωγής παραδοσιακών

προϊόντων (σουτζούκος, παλουζές).
■ Βιομηχανία επεξεργασίας και συσκευασίας ξηρών καρπών (π.χ.

φουντούκια).
■ Σοκολατο-βιομηχανία η οποία θα χρησιμοποιεί τα παράγωγα της

βιομηχανίας επεξεργασίας και συσκευασίας ξηρών καρπών.

34 Μεγαλύτερο από τον εθνικό μέσο όρο
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❖ Δημιουργία κέντρου εμφιάλωσης νερού

Υπάρχουν αρκετές γεωτρήσεις στην περιοχή των οποίων κάποιοι ιδιοκτήτες 
εμπορεύονται το νερό. Η δημιουργία ενός κέντρου εμφιάλωσης νερού και μετέπειτα 
διάθεσης του σε εθνικό επίπεδο θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας για τους κατοίκους 
της περιοχής. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για την πιο πάνω δράση είναι η 
προστασία των γεωτρήσεων από τις οποίες προμηθεύεται το νερό το οποίο θα 
εμφιαλώνεται, από πιθανές μολύνσεις οι οποίες παρατηρούνται στη περιοχή λόγω μη 
ορθολογικής χρήσης των λιπασμάτων από τους γεωργούς. Η χωροθέτηση του 
κέντρου προτείνεται να γίνει στην περιοχή υποδοχής βιομηχανιών που έχει προταθεί 
να γίνει στη κοινότητα του Αγρού.

Γ. «Η προώθηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, οι οποίες σχεδιάζονται και 
υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο».

❖ Ίδρυση αναπτυξιακής εταιρείας στην χώρο-εδαφική ενότητα με κύριο 
στόχο την προώθηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και την διαχείριση 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων - επιχορηγήσεων στην περιοχή.

Οι ευρωπαϊκές δράσεις στη χωρο-εδαφική ενότητα είναι αμελητέες. Οι πλείστες 
αναπτυξιακές δράσεις οφείλονται στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού. Η 
δημιουργία ενός αναπτυξιακού οργανισμού από τις κοινοτικές αρχές θα επιφέρει 
αρκετά θετικά αποτελέσματα για την αειφορική ανάπτυξη της περιοχής. 
Εκμεταλλευόμενος τις γνώσεις για την περιοχή και με τη δυνατότητα διαβουλεύσεων 
με την τοπική κοινωνία θα μπορέσει να πάρει ουσιαστικότερες αποφάσεις-δράσεις 
που θα βοηθήσουν στην τοπική ανάπτυξη. Με την υλοποίηση και την δράση της 
αναπτυξιακής εταιρίας η χωρο-εδαφική ενότητα έχει την ευκαιρία να βελτιώσει την 
οικονομική και κοινωνική της κατάσταση μειώνοντας σημαντικά τις εσωτερικές 
χωρικές ανισότητες. Η αναπτυξιακή αυτή εταιρεία προτείνεται να έχει ως έδρα τη 
κοινότητα Πλατανιστάσας.

Δ. «Η χορήγηση ευέλικτων επενδυτικών κινήτρων για τον ιδιωτικό τομέα, με 
στόχο τ?/ν προσέλκυση νέων επιχειρηματιών στην ύπαιθρο και προς τις νέες 
οικογένειες για την εγκατάσταση τους στην περιοχή».

❖ Κίνητρα προς τις ιδιωτικές επενδύσεις για την προσέλκυση τους στην 
χώρο-εδαφική ενότητα.

Η προσέλκυση επενδυτικού κεφαλαίου θα συμβάλει στην κάλυψη των τοπικών 
αναγκών αλλά και την αύξηση της ενδογενής δυναμικής της περιοχής. Παράγοντες 
που θα βοηθήσουν σημαντικά στην βελτίωση της τοπικής οικονομίας και συνάμα θα 
αυξήσουν την αυτονομία της περιοχής αφού θα ανεξαρτητοποιηθεί περισσότερο από 
την αστική περιοχή Λευκωσίας και Λεμεσού.

❖ Κίνητρα προς τις νέες οικογένειες για εγκατάσταση στην χώρο-εδαφική 
ενότητα με ευνοϊκούς όρους και επιχορηγήσεις.

Μέσω των αρμόδιων κυβερνητικών φορέων μπορούν να δοθούν κίνητρα στις νέες 
οικογένειες για εγκατάσταση στη χωρο-εδαφική ενότητα. Τα κίνητρα που δόθηκαν 
μέχρι τώρα δεν ήταν επαρκή για την ικανοποιητική προσέλκυση νέων ζευγαριών στη
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χωρο-εδαφική ενότητα. Ένα από τα προβλήματα που παρατηρήθηκε είναι στην 
γραφειοκρατία που παρεμποδίζει την ανάπτυξη των συγκεκριμένων μέτρων.

Η επανεξέταση λοιπόν των κινήτρων και των πιθανών επιχορηγήσεων (π.χ. δάνεια με 
χαμηλό επιτόκιο, χρηματικές επιχορηγήσεις για το κτίσιμο κατοικίας κ.α.) κρίνεται 
απαραίτητη για την αποτελεσματικότητα τους.

Ε. «Η δέσμευση ενός ποσοστού των επενδυτικών δαπανών του κράτους προς τη 
παροχή βασικών σύγχρονων υπηρεσιών και υποδομών στην ύπαιθρο, με στόχο τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής, του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και τι] 
προσέλκυση των νέων».

♦> Δημιουργία υποδομών και βελτίωση των υφιστάμενων.

Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και την επιτόπια έρευνα που έγινε 
στην περιοχή, παρατηρούμε ότι υπάρχουν αρκετές ελλείψεις στις κοινότητες που 
απαρτίζουν τη χωρο-εδαφική ενότητα όσον αφορά το τομέα των υποδομών. Πιο κάτω 
δίνουμε κάποιες απαραίτητες σημειακές επεμβάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν για 
την βελτίωση των συνθηκών ζωής στη περιοχή.

Κοινωνικές - Κοινωφελής Υποόοιιές:
Όσον αφορά τον τομέα της ιατρικής περίθαλψης στη χωρο-εδαφική ενότητα, 
σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση και το όραμα που προτείνουμε για τη 
περιοχή προτείνουμε: την επέκταση των προσφερόμενων υπηρεσιών στο Νοσοκομείο 
Κυπερούντας έτσι ώστε να μειωθεί η εξάρτηση της περιοχής για ιατρική περίθαλψη 
από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και το Νοσοκομείο Λεμεσού (ενίσχυση του 
Νοσοκομείου Κυπερούντας, σε βαθμό που να καλύπτει και χειρουργικές επεμβάσεις 
και γιατρούς περισσότερων ειδικοτήτων, αντικατάσταση του υλικού αμίαντος, με το 
οποίο είναι στεγασμένο το Νοσοκομείο, υλικό το οποίο θεωρείται καρκινογόνο), την 
αναβάθμιση του αγροτικού κέντρου στο Παλαιχώρι με γιατρούς με περισσότερες 
ειδικότητες, την αύξηση του ιατρικού προσωπικού στο αγροτικό ιατρείο του Αγρού 
με περισσότερες ειδικότητες, και αναβάθμιση του κτιρίου, και τέλος τη καθημερινή 
παρουσία ιατρικού προσωπικού στις κοινότητες Καννάβια, Πελένδρι και 
Πλατανιστάσα.

Στη χωρο-εδαφική ενότητα παρατηρείται η έλλειψη στεγών ευγηρίας και οργανισμών 
πρόνοιας και κοινωνικής ευημερίας για τη φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων, των 
οποίων το ποσοστό επί του πληθυσμού είναι αρκετά μεγάλο, οπότε η ανάγκη 
δημιουργίας διάφορων υποδομών και οργανισμών για την φροντίδα των εν λόγω 
ατόμων, κρίνεται απαραίτητη.

Προτείνεται η δημιουργία Οργανισμών Κοινωνικής Ευημερίας στις κοινότητες οι 
οποίες δεν διαθέτουν στέγες ευγηρίας και παρουσιάζουν τους μεγαλύτερους αριθμούς 
ατόμων ηλικίας πάνω από 65 ετών, προκειμένου να εξυπηρετούν όλη τη χωρο- 
εδαφική ενότητα και συγκεκριμένα στις κοινότητες: Παλαιχώρι (703 κάτοικοι άνω 
των 65 ετών), Φαρμακάς (314 κάτοικοι άνω των 65 ετών), Άγιος Ιωάννης (190 
κάτοικοι άνω των 65 ετών) και Καννάβια (127 κάτοικοι άνω των 65 ετών). 5 Η 
υλοποίηση αυτού του μέτρου είναι πολύ σημαντική διότι από τις συνεντεύξεις που 
κάναμε σε διάφορους κατοίκους της περιοχής κατά την έρευνα πεδίου, ήταν ένα 35

35 Οι κοινότητες Κυπερούντας και Πελενδριού έχουν αντίστοιχα 899 και 725 κάτοικους άνω των 65 ετών, όμως η χωροθέτηση 
σε αυτές στέγης ευγηρίας θεωρείται άσκοπη λόγω του ότι εξυπηρετούνται από την υφιστάμενη στέγη ευγηρίας «Η Ελεούσα» 
στον Αγρό.
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σημείο το οποίο συναντούσαμε συνεχώς στις απαντήσεις τους για τις ανάγκες της 
περιοχής, αποτέλεσμα της κοινωνικής απομόνωσης στην οποία βρίσκεται ιδιαίτερα 
αυτή η μερίδα του πληθυσμού στη χωρο-εδαφική ενότητα.

Οι ανάγκες για αθλητικές υποδομές δεν καλύπτονται από τις ήδη υπάρχουσες όπως 
βλέπουμε και από την ανάλυση που έγινε στο δεύτερο μέρος, οπότε προτείνεται η 
δημιουργία τους, ανάλογα με τις εξειδικευμένες ανάγκες της κάθε κοινότητας ως 
εξής: α) δημιουργία αθλητικού κέντρου στις κοινότητες, Λαγουδερά, Παλαιχώρι, 
Πελένδρι, Πλατανιστάσα, Γούρρη, Χανδριά και Δύμες, β) ανακατασκευή του 
κοινοτικού γηπέδου στη κοινότητα Πολύστυπου και γ) κατασκευή κλειστής αίθουσας 
αθλοπαιδιών στη κοινότητα Φαρμακά. Η συγκεκριμένη χωροθέτηση στις 
προτεινόμενες κοινότητες έγινε βάση των ελλείψεων και τις ανάγκες για αθλητικές 
υποδομές, σε επίπεδο κοινότητας.

Τέλος, θα αναφερθούμε στην ύπαρξη βιβλιοθηκών στη χωρο-εδαφική ενότητα όπου 
βλέπουμε ότι υπάρχουν μόνο σε 12 από τις 29 κοινότητες που απαρτίζουν την 
περιοχή. Με βάση λοιπόν το πληθυσμό και τις ελλείψεις που παρατηρούνται 
προτείνουμε τη δημιουργία βιβλιοθηκών στις κοινότητες: Γούρρι, Καννάβια, 
Λαγουδερά, Φαρμακάς και Άγιος Ιωάννης.

Υποδορές Εκπαίδευσης:
Προτείνουμε τη κατασκευή παιδικών σταθμών στις κοινότητες Καννάβια, Απλίκι και 
Φτερικούδι, οι οποίες παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά παιδιών προσχολικής 
ηλικίας, για την εξυπηρέτηση και των γύρω κοινοτήτων, επίσης προτείνουμε και τη 
δημιουργία Γυμνάσιου (113 μαθητές)- Λυκείου (115 μαθητές) στη κοινότητα 
Παλαιχωρίου Μόρφου (60 μαθητές), για την φοίτηση 228 μαθητών γυμνασίου και 
λυκείου από τις γύρω κοινότητες Παλαιχωρίου Ορεινής (30 μαθητές). Φαρμακά (90 
μαθητές), Ασκά (10 μαθητές), Απλίκι (7 μαθητές), Καμπί (2 μαθητές), και Γούρρι (29 
μαθητές)

Αηρόσιες Υπηρεσίες
Σύμφωνα με τις ελλείψεις που παρατηρούνται από την ανάλυση της υφιστάμενης 
κατάστασης στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών, προτείνεται:

❖ Δημιουργία ταχυδρομείου ή ταχυδρομικών υπηρεσιών στις κοινότητες 
Άλωνα, Καμπί, Λαζανιά και Αγρίδια.

❖ Δημιουργία υποκαταστήματος της ΑΗΚ (Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου) στη 
κοινότητα Ποταμίτισσα και

❖ Δημιουργία Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας (ΣΠΕ) στις κοινότητες 
Καμπί, Λαζανιά, Λειβαδιά και Αγρίδια

❖ Επέκταση του δικτύου της ΑΤΗΚ στη κοινότητα Καμπί, έτσι ώστε να 
καλύπτει όλες τις κατοικίες εντός της οικιστικής περιοχής

Ύδρευση - Απο/έτευση
Σύμφωνα με τις ελλείψεις που παρατηρούνται από την ανάλυση της υφιστάμενης 
κατάστασης στον τομέα της ύδρευσης-αποχέτευσης, προτείνεται:

❖ Η δημιουργία δικτύου αποχέτευσης οικιστικών λυμάτων στις κοινότητες Αγία 
Ειρήνη, Αληθινού, Άλωνα, Γούρρι, Καμπί, Λαγουδερά, Λαζανιά, Λειβάδια, 
Πλατανιστάσα, Πολύστυπος, Σαράντι, Φικάρδου, Φτερικούδι, Φαρμακάς, 
Αγιος Θεόδωρος, Αγρίδια, Δύμες, Κάτω Μύλος, Ποταμίτισσα, Χανδριά και

❖ Η δημιουργία ΧΥΤΑ στη κοινότητα Άγια Ειρήνη για την υγειονομική ταφή 
των απορριμμάτων και επέκταση της διαδρομής του απορριμματοφόρου 
οχήματος κα στις κοινότητες οι οποίες μέχρι τώρα δεν εξυπηρετούνταν και

147



«Οργάνωση και Λειτουργία των Χώρο - εδαφικών Ενοτήτων στον Ύπαιθρο Χώρο:
Η περίπτωση της Πιτσιλιάς»

χρειαζόταν η μεταφορά των απορριμμάτων από τους ίδιους τους κατοίκους σε 
χωματερές.

Υποόοιιές Αγροτικού τοιιέα
Προτείνεται η δημιουργία υδατοδεξαμενών και άλλων αρδευτικών έργων ή η 
βελτίωση των ήδη υφιστάμενων, για την εξυπηρέτηση των αναγκών άρδευσης στις 
κοινότητες: Αγία Ειρήνη, Αληθινού, Ασκά, Γούρρι, Καμπί, Καννάβια και 
Πλατανιστάσα .

Πολιτιστικές Υποδοιιές
Οι παρεμβάσεις που προτείνουμε σε αυτό τον τομέα των υποδομών είναι κυρίως 
αποτέλεσμα της έρευνας πεδίου που κάναμε στη περιοχή. Έτσι προτείνουμε την 
αναπαλαίωση του δημοτικού σχολείου και τη δημιουργία μουσείου σε αυτό στη 
κοινότητα Αληθινού, τη κατασκευή πολιτιστικού κέντρου όπου θα γίνονται διάφορες 
πολιτιστικές εκδηλώσεις και άλλες εκδηλώσεις στις κοινότητες Απλίκι, Λαγουδερά, 
Παλαιχώρι Μόρφου, Πολύστυπος και Δύμες και τέλος τη κατασκευή μουσείου στη 
κοινότητα Γούρρι

Διοικητικές Υποδομές
Σε κάποιες κοινότητες παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν κοινοτικά κτίρια έτσι ώστε να 
στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες των κοινοτήτων. Σύμφωνα λοιπόν με την 
υφιστάμενη κατάσταση, προτείνεται η κατασκευή κοινοτικών κτιρίων στις 
κοινότητες: Αληθινού, Απλίκι, Σαράντι36 37, Φτερικούδι και Δύμες.

❖ Βελτίωση ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Η αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής στις κοινότητες είναι μια απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη διατήρηση του τοπικού πληθυσμού και ειδικά των νέων. Η τάση 
πληθυσμιακής αποδυνάμωσης, που σημειώνεται τις τελευταίες δεκαετίες, έχει 
οδηγήσει στην εγκατάλειψη πολλών κοινοτήτων και στην υποβάθμιση των δημόσιων 
και κτιριακών υποδομών.

Στην χωρο-εδαφική ενότητα, πολύ λίγες κοινότητες διαθέτουν πλέον ένα δομημένο 
περιβάλλον, το οποίο να είναι ελκυστικό και λειτουργικό σύμφωνα με τα σύγχρονα 
πρότυπα ζωής για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Η προστασία και η 
αναβάθμιση τόσο του περιβάλλοντος όσο και της πολιτιστικής ταυτότητας είναι 
επιτακτική ανάγκη για την αύξηση της ελκυστικότητας των κοινοτήτων ως τόποι 
κατοικίας και προσέλκυσης τουριστών.

Έτσι συστήνεται η εκπόνηση τοπικών αρχιτεκτονικών σχεδίων κατοικίας με βάση τη 
τοπική αρχιτεκτονική παράδοση και τις σύγχρονες απαιτήσεις ενός νοικοκυριού., 
καθώς και η διεξαγωγή πολεοδομικών αναπλάσεων για την διευθέτηση των 
προβλημάτων που συνδέονται με την αποχέτευση, την ύδρευση, τη κυκλοφορία- 
στάθμευση αυτοκινήτων38, τη διαμόρφωση και ανάπλαση των κέντρων των οικισμών 
των κοινοτήτων, τη πεζοδρόμηση, και την επέκταση των οικισμών για τη δημιουργία 
νέων οικοπέδων για νέους κατοίκους.

Η προώθηση αυτών των μέτρων συνίσταται σε όλες τις κοινότητες της χωρο- 
εδαφικής ενότητας αλλά κυρίως σε αυτές που προωθείται η ανάπτυξη του

36 Ανάγκη προώθησης για άμεση ολοκλήρωση των έργων του αρδευτικού τμήματος Πλατανιστάσας
37 Αποπεράτωση ήδη υφιστάμενου κοινοτικού κτιρίου
38 Παρουσιάζονται ελλείψεις χώρων στάθμευσης με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται αρκετά κυκλοφοριακά προβλήματα κυρίως 
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου οι ανάγκες για χώρους στάθμευσης αυξάνονται λόγω των επισκέψεων των αποδήμων.
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αγροτουρισμού και οικοτουρισμού, σκοπεύοντας σε ένα πιο ελκυστικό τοπίο για τους 
επισκέπτες.

Στ. «Η προώθηση τοπικών μεταφορικών δικτύων, με στόχο την καταπολέμηση 
της απομόνωσης».

♦> Βελτίωση του οδικού δικτύου με στόχο την καλύτερη πρόσβαση και 
προσπελασιμότητα της περιοχής.

Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης η οποία προηγήθηκε, παρατηρούμε 
αρκετές ελλείψεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο της περιοχής που σχετίζονται με 
την κατάσταση των δρόμων, τη σύνδεση των διάφορων οικισμών της χωρο-εδαφικής 
ενότητας μεταξύ τους και με τα γειτονικά αστικά κέντρα και γενικότερα περιοχές. Η 
βελτίωση της προσβασιμότητας και της προσπελασιμότητας στην περιοχή κρίνεται 
απαραίτητη γιατί αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα λόγω του ορεινού της χαρακτήρα, 
και δυσχεραίνει τη σύνδεση με τον υπόλοιπο εθνικό χώρο καθώς και την οικονομική 
ανάπτυξη της περιοχής.

Όπως διαπιστώσαμε και από την επιτόπια έρευνα, χρειάζονται βελτιώσεις στην οδική 
σύνδεση των κοινοτήτων της χωρο-εδαφικής ενότητας μεταξύ τους, λόγω του ότι το 
ήδη υφιστάμενο οδικό δίκτυο παρουσιάζει προβλήματα τα οποία επικεντρώνονται 
στην ανάγκη διαπλάτυνσης και ευθυγράμμισης του οδικού δικτύου. Επίσης 
βελτιώσεις μπορούν να γίνουν στο οδικό δίκτυο που ενώνει την χωρο-εδαφική 
ενότητα με τα γειτονικά αστικά κέντρα της Λεμεσού και Λευκωσίας.

Εντός των οικισμών παρατηρούνται προβλήματα που σχετίζονται με τη στενότητα 
του οδικού δικτύου (ιδιαίτερα στις κοινότητες Αληθινού και Ασκά) και την έλλειψη 
οχετών για τα νερά της βροχής. Γενικότερα όσον αφορά την κατάσταση του οδικού 
δικτύου, πολλά σημεία χρήζουν ανάγκης νέας ασφαλτόστρωσης, έργων για την 
αποφυγή κατολισθήσεων και οδικό φωτισμό.

Σύμφωνα με την επιτόπια έρευνα για τα κύρια προβλήματα του οδικού δικτύου, 
απαιτούνται τα πιο κάτω έργα:

■ Ολοκλήρωση κατασκευής δρόμου Βυζακιάς- Κανναβιών- Αγίας Ειρήνης
■ Ευθυγράμμιση-διαπλάτυνση δρόμου Βυζακιάς-Καννάβια
■ Βελτίωση δρόμου Ξυλιάτου- Λαγουδερών- Χανδριών
■ Κατασκευή αυτοκινητόδρομου Ανθούπολης -Κλήρου
■ Νέα χάραξη δρόμου Λαγουδερά- Μαδαρή- Σπήλιά
■ Αποπεράτωση δρόμου Λατομείο Μιτσερού-Κάτω Μονή
■ Διαπλάτυνση του δρόμου Λαζανιά -Γουριού
■ Ευθυγράμμιση οδικού δικτύου προς Λευκωσία
■ Διάνοιξη δρόμου Καμπί-Απλίκι,
■ Ευθυγράμμιση και διαπλάτυνση του δρόμου Λεμεσού-Αϊ Μάμα- Τριμίκλινης

Ζ. «Η προώθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, προσανατολισμένα 
στις ιδιαιτερότητες τ?/ς εκάστοτε τοπικής οικονομίας και προγράμματα 
πληροφόρησης για επενδυτικές ευκαιρίες και για τ?/ νέα τεχνολογία».
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❖ Στήριξη τεχνογνωσίας, επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης.

Συστήνεται η δημιουργία κέντρων πληροφόρησης, υποστήριξης και παρακολούθησης 
των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών του τοπικού παραγωγικού δυναμικού, καθώς 
επίσης και η ευρεία ενημέρωση, κατάρτιση και εκπαίδευση των στελεχών και 
ιδιοκτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε θέματα οικολογικής διαχείρισης και 
ελέγχου με σκοπό τον περιβαλλοντικό εκσυγχρονισμό των χρησιμοποιούμενων 
μεθόδων παραγωγής, διάθεσης αποβλήτων και διακίνησης των αγροτικών προϊόντων. 
Χρήσιμο θα ήταν η διοργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων για τους κατοίκους της 
περιοχής καθώς και η μεταφορά γνώσεων μέσα από εμπειρίες άλλων χωρών που 
αντιμετώπισαν τις ίδιες καταστάσεις.

❖ Ενίσχυση της παραγωγής τοπικών προϊόντων, ιδιαίτερα στις κοινότητες 
με σχετική παράδοση, με τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας σε 
επίπεδο χρηματοδότησης, τεχνογνωσίας, πληροφόρησης, εμπορίας και 
διάθεσης.

Στην περιοχή το μεγαλύτερο ποσοστό των κοινοτήτων παράγει ποιοτικά 
παραδοσιακά προϊόντα που σε εθνικό επίπεδο είναι αναγνωρισμένα ως προς την 
ποιότητα τους. Η διάθεση τους όμως και η ανάπτυξη του τομέα αν και διαθέτει 
προοπτικές ανάπτυξης αυτές παραμένουν ανεκμετάλλευτες σε μεγάλο επίπεδο. Η 
ενίσχυση του τομέα της παραγωγής των συγκεκριμένων προϊόντων με τη στήριξη της 
επιχειρηματικότητας σε επίπεδο χρηματοδότησης, τεχνογνωσίας, πληροφόρησης, 
εμπορίας και διάθεσης, θα δώσει νέα ώθηση στον τομέα αυτό, αξιοποιώντας τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει. Προτείνεται η δράση αυτή να 
προωθηθεί σε επίπεδο χωρο-εδαφικής ενότητας, αφού και από την ανάλυση της 
υφιστάμενης κατάστασης που προηγήθηκε σχεδόν σε όλη την έκταση της 
παρατηρείται η παραγωγή των εν λόγω προϊόντων, είτε γεωργικά είτε κτηνοτροφικά.

Η. «Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στην περιοχή και ιδιαίτερα για τον 
γυναικείο πληθυσμό».

❖ Δημιουργία θέσεων απασχόλησης και συγκράτηση των εργαζόμενων στην 
χωρο-εδαφική ενότητα.

Η πρόταση αυτή απορρέει διαμέσου των δράσεων που έχουμε ήδη προτείνει και 
αφορούν την παροχή κινήτρων προς τις ιδιωτικές επενδύσεις για την προσέλκυση 
τους στη περιοχή, τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης για τον γυναικείο 
πληθυσμό και τη δημιουργία ξενώνων για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού και 
οικοτουρισμού. Σε συνολικό επίπεδο όμως και άλλες προτάσεις λειτουργούν με 
τρόπο έτσι ώστε να επιτευχθεί η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στη χωρο- 
εδαφική ενότητα. Αυτό θα βοηθήσει στη συγκράτηση του πληθυσμού και η 
δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την εγκατάσταση στην περιοχή.

❖ Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης για τον γυναικείο πληθυσμό.

Στις περιοχές της υπαίθρου γενικότερα, όπως και στην χωρο-εδαφική ενότητα 
παρατηρείται ότι οι ευκαιρίες απασχόλησης του γυναικείου πληθυσμού είναι 
περιορισμένες ως ανύπαρκτες και πολλές γυναίκες είναι άνεργες ή δεν εργάζονται σε 
τακτική βάση. Στο πλαίσιο λοιπόν μιας ολοκληρωμένης ανάπτυξης και δημιουργίας 
ίσων ευκαιριών απασχόλησης ανάμεσα στα δυο φύλα καλούμαστε να προτείνουμε
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συγκεκριμένες δράσεις για την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης του γυναικείου 
πληθυσμού της χώρο-εδαφικής ενότητας.

Ακολουθώντας λοιπόν το παράδειγμα της κοινότητας Γούρρι, όπου υπάρχει 
εργαστήρι κατασκευής υφαντών που χρηματοδοτείται από την κοινότητα, και του 
γυναικείου συνεταιρισμού στον Αγρό, όπου παράγονται και πωλούνται τοπικά 
προϊόντα και είδη χειροτεχνίας (αγιογραφίες, γυάλινα δοχεία με χειροποίητες 
ζωγραφιές, γλυκά του κουταλιού κ.α.) με σκοπό τη στήριξη του αγροτουρισμού και 
της προώθησης των τοπικών προϊόντων, προτείνουμε την δημιουργία μικρών 
βιοτεχνιών όπου θα κατασκευάζονται παραδοσιακά προϊόντα όπως κεντήματα και 
γλυκά, που θα διατίθενται προς πώληση στον τοπικό πληθυσμό, στους επισκέπτες της 
περιοχής καθώς και να εμπορεύονται σε εθνικό επίπεδο.

Προτείνουμε λοιπόν τη δημιουργία βιοτεχνιών για την απασχόληση του γυναικείου 
πληθυσμού, όπου θα παράγονται παραδοσιακά προϊόντα στις κοινότητες 
Κυπερούντας, Πελένδρι και Φαρμακάς οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλο αριθμό μη 
απασχολούμενων γυναικών, 200, 100 και 60 αντίστοιχα, και στις κοινότητες 
Πλατανιστάσας και Καννάβια. Η χωροθέτηση των βιοτεχνιών, έγινε με βάση τον 
αριθμό των γυναικών χωρίς απασχόληση σε τακτική βάση και με τη πρόταση 
ανάπτυξης κεντρικών τόπων για τη περιοχή που έγινε πιο πάνω.

Πιο κάτω δημιουργήσαμε ένα πίνακα όπου παρουσιάζονται οι τέσσερις βιομηχανίες 
που προτείνουμε και τις κοινότητες οι οποίες θα εξυπηρετούνται από τη δημιουργία 
τους ως προς τις θέσεις απασχόλησης, καθώς και ο αριθμός των γυναικών που δεν 
απασχολούνται σε τακτική βάση, από όπου θα αντληθεί το εργατικό δυναμικό των 
βιοτεχνιών. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι τα ποσά που παρουσιάζονται είναι 
ενδεικτικά και συλλέχτηκαν κατά τη φάση της έρευνας πεδίου, και ότι η κατανομή 
των κοινοτήτων είναι ενδεικτική επίσης και όχι απόλυτη.

Βιοτεχνία παραδοσιακών προϊόντων
Κυπερούντας Πελενδριού Πλατανιστάσας Καννάβια Φαρμακάς

Εξυπηρε
τούμενες

κοινότητες

Αριθμός 
γυναικών 
που δεν 

εργάζονται 
σε

τακτική
βάση

Εξυπηρε
τούμενες

κοινότητες

Αριθμός 
γυναικών 
που δεν 

εργάζονται 
σε

τακτική

βάση

Εξυπηρε
τούμενες

κοινότητες

Αριθμός 
γυναικών 

που δεν 
εργάζονται 

σε
τακτική

βάση

Εξυπηρε
τούμενες

κοινότητες

Αριθμός 
γυναικών 
που δεν 

εργάζονται 
σε

τακτική

βάση

Εξυπηρε
τούμενες

κοινότητες

Αριθμός 
γυναικών 

που δεν 
εργάζονται 

σε
τακτική

βάση

Κυπερούντα 200 Πελένδρι 100 Πλατανιστάσα 10 Καννάβια 40 Φαρμακάς 60
Πολύστυπος 20 Ποταμίτισσα 15 Λαγουδέρα 10 Αγία

Ειρήνη
3 Απλίκι 8

Αγρίδια 30 Δύμες 25 Αληθινού Σαράντι 5 Καμπί 10
Χανδριά 30 Κάτω

Μύλος
20 Φτερικούδι 10 Γούρρι 30

Λειβάδια 2 Αγιος

Ιωάννης

50 Αλωνα Φικάρδου

Αγρός 50 Αγιος

Θεόδωρος

10 Παλαιχώρι

Μόρφου

50 Λαζανιάς "

Παλαιχώρι

Ορεινής

60

Ασκάς 20
Σύνολο 332 220 170 48 108
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Θ. «Προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος».

♦> Προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.

Η χωρο-εδαφική ενότητα χαρακτηρίζεται από πλούσιο φυσικό περιβάλλον. Οπότε η 
προστασία του περιβάλλοντος στοχεύει στην κατασκευή έργων που θα περιορίσουν 
τα φαινόμενα επιβάρυνσης του και θα βελτιώσουν τα φυσικά οικοσυστήματα. 
Ιδιαίτερα κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία έργων για την μείωση των προβλημάτων 
κατολισθήσεων του εδάφους που παρατηρείται στην περιοχή.

Η αξιοποίηση των φυσικών πόρων επιδιώκεται στην πιο ήπια μορφή με σήμανση και 
χάραξη διαδρομών γνωριμίας με τις φυσικές ομορφιές της περιοχής που έχει ήδη 
αρχίσει να γίνεται σε μικρό βαθμό από το Τμήμα Δασών και το Κυπριακό Οργανισμό 
Τουρισμού. Επίσης κρίνεται απαραίτητη η προστασία των εκατοντάδων φυτών με 
διακοσμητική και κτηνοτροφική αξία. Η δημιουργία επίσης δασονομικού σταθμού 
στην περιοχή κρίνεται απαραίτητη για την προστασία των δασών που 
καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση της περιοχής μελέτης.

7. «Προώθηση του τουρισμού και κυρίως του αγροτουρισμού».

❖ Δημιουργία ξενώνων για την ανάπτυξη αγροτουρισμού και παράλληλη 
ανάπτυξη οικοτουρισμού με εθνική και διεθνή προβολή.

Σε διάφορες κοινότητες της χωρο-εδαφική ενότητας υπάρχει μεγάλος αριθμός 
παλαιών εγκαταλελειμμένων σπιτιών, τα οποία εδώ και χρόνια μένουν 
ανεκμετάλλευτα. Με την κατάλληλη αναπαλαίωση των συγκεκριμένων κατοικιών 
(χρηματοδότηση από προγράμματα της Ε.Ε. και Κ.Ο.Τ.) τα οποία διαθέτουν μια 
ιδιαίτερη αρχιτεκτονική μπορούν να διαμορφωθούν σε αγροτουριστικά καταλύματα. 
Αυτό θα βοηθήσει στην αύξηση των θέσεων εργασίας στη περιοχή καθώς και του 
αγροτουρισμού, και της ανάπτυξης της περιοχής.

ΕΙ χωρο-εδαφική ενότητα δέχεται ετησίως περίπου 150000 επισκέπτες. Οι κοινότητες 
που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση είναι οι κοινότητες: 
Λαγουδερά (70.000 επισκέπτες ετησίως), Σαράντι (12.000 επισκέπτες ετησίως), 
Παλαιχώρι Ορεινής (10.000 επισκέπτες ετησίως), Γούρρι (10.000 επισκέπτες 
ετησίως), Φικάρδου (6.000 επισκέπτες ετησίως) και Αγρός (4.500 επισκέπτες 
ετησίως). Όλες οι κοινότητες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση 
δεν διαθέτουν τουριστικά καταλύματα για τους επισκέπτες, πέραν του Αγρού. Έτσι 
προτείνεται με βάση αυτά τα στοιχεία η δημιουργία κυρίως αγροτουριστικών 
καταλυμάτων σε αυτές, μέσω διαφόρων προγραμμάτων που ήδη βρίσκονται σε 
εξέλιξη στη περιοχή για τον αγροτουρισμό, ο οποίος έχει δυνατότητες ανάπτυξης 
στην περιοχή, λόγω του χαρακτήρα της (έντονο αγροτικό τοπίο με παραδοσιακά 
στοιχεία, και παρουσία πολλών πολιτιστικών στοιχείων και λαϊκή αρχιτεκτονική). 
Παράλληλα με τη δημιουργία αγροτουριστικών καταλυμάτων, συνίσταται και η 
δημιουργία συμπληρωματικών υποδομών για τους επισκέπτες (π.χ. εστιατόρια, χώροι 
αναψυχής κ.α)

Επίσης η περιοχή διαθέτει όλα όσα προϋποθέτει η ανάπτυξη του οικοτουρισμού που 
μπορεί να αναπτυχθεί παράλληλα και συμπληρωματικά με τον αγροτουρισμό. Η 
περιοχή διαθέτει πληθώρα πολιτιστικών μνημείων και φυσικών ομορφιών που μπορεί 
κανείς να τα επισκεφτεί μέσω των μονοπατιών της φύσης που υπάρχουν στη περιοχή.
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Η προβολή της περιοχής σε εθνικό επίπεδο και διεθνές είναι απαραίτητη για την 
ανάπτυξη της, λόγω του ανταγωνισμού κυρίως που υπάρχει με τις πεδινές παράλιες 
περιοχές οι οποίες είναι έντονα αναπτυγμένες προωθώντας το πακέτο ήλιος- 
θάλασσα- υπηρεσίες. Στο πλαίσιο λοιπόν του έντονου ανταγωνισμού, στοχεύουμε 
στην παροχή διαφορετικών υπηρεσιών με βάση το φυσικό περιβάλλον και τον 
πολιτισμό, του οποίου η επιβίωση και ανάπτυξη του σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από 
την προβολή του, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα.

Απώτερος σκοπός είναι η διάχυση της τουριστικής ανάπτυξης σε όλη τη χωρο- 
εδαφική ενότητα, με την προσφορά πακέτων τα οποία να διαθέτουν εκδρομές στα 
αξιοθέατα της περιοχής, που υπάρχουν σε πολλές από τις κοινότητες της χωρο- 
εδαφικής ενότητας και αναφέρονται στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης 
αναλυτικά. Η επιλογή των συγκεκριμένων μορφών τουρισμού έγινε με βάση τα 
χαρακτηριστικά της περιοχής και των δυνατοτήτων της για ανάπτυξη τουρισμού 
καθώς και με το σκεπτικό της ήπιας ανάπτυξης η οποία δεν θα δημιουργήσει μεγάλες 
ανατροπές και αναταράξεις στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, αποφέροντας 
οικονομικούς πόρους στους κατοίκους, στο πλαίσιο της αειφορίας. Οι δυο μορφές 
τουρισμού προωθούνται ήδη τα τελευταία χρόνια από διάφορους τοπικούς και 
κρατικούς οργανισμούς, αλλά μέχρι τώρα η ανάπτυξη τους είναι σε πολύ αρχικό 
στάδιο.

❖ Ανάπτυξη του τουρισμού σε συνεργασία με τον πρωτογενή και το 
δευτερογενή τομέα (σχέσεις αλληλοτροφοδότησης)

Τα προϊόντα που θα παράγονται από τον πρωτογενή τομέα μπορούν να διοχετεύονται 
στον δευτερογενή για μεταποίηση ή κατευθείαν να διοχετεύονται στον τριτογενή 
τομέα και ιδιαίτερα στον τουρισμό, έτσι ώστε να υπάρχει μια σχέση 
αλληλοτροφοδότησης για την παραγωγή και κατανάλωση των προϊόντων στη τοπική 
αγορά με σκοπό την ενδυνάμωση των σχέσεων στη χωρο-εδαφική ενότητα και της 
δημιουργίας μιας απεξάρτησης από τα γειτονικά αστικά κέντρα όσον αφορά τα 
συγκεκριμένα προϊόντα παραγωγής.

Για παράδειγμα η παραγωγή φουντουκιών που γίνεται στα χωρία Άλωνα και 
Πολύστυπος να ενισχυθεί μέσω διαφόρων επιχορηγήσεων και τα προϊόντα να 
διατίθενται στον δευτερογενή τομέα για μεταποίηση και μετέπειτα να διατίθενται 
στον τριτογενή τομέα.

Ια. «Εκσυγχρονισμός και στήριξη του γεωργικού τομέα».

❖ Εύρεση νέων καλλιεργειών που να προσαρμόζονται με τη χαμηλή 
γονιμότητα του εδάφους που παρατηρείται στη χωρο-εδαφική ενότητα.

Με την πορεία που χάραξε το Ενιαίο Αγροτικό Σχέδιο Πιτσιλιάς, με τη δημιουργία 
Κέντρου Γεωργικής Εκπαίδευσης (ΚΕΓΕ) στη κοινότητα Αγρού στο πλαίσιο της 
αναδιοργάνωσης και της ενίσχυσης της Υπηρεσίας Γεωργικών Εφαρμογών στη 
περιοχή, μπορούμε να αναπτύξουμε και να ενισχύσουμε αυτή τη δράση με τη 
διεξαγωγή ερευνών στη περιοχή, για την εύρεση νέων καλλιεργειών που να 
προσαρμόζονται στις εδαφολογικές συνθήκες της περιοχής, έτσι ώστε να δοθεί μια 
νέα ώθηση στο γεωργικό τομέα και να αποτρέψει το φαινόμενο εγκατάλειψης της 
γεωργικής γης λόγω των διάφορων διαρθρωτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει. 
Αυτό μπορεί να γίνει με κέντρο τα ήδη υφιστάμενα κέντρα που κατασκευάστηκαν 
στο πλαίσιο του σχεδίου (ΚΕΓΕ) και του παραρτήματος του Τμήματος Γεωργίας στο
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Παλαιχώρι, με αναβάθμιση τους και επέκταση των δραστηριοτήτων τους. Τα 
αποτελέσματα των ερευνών μπορούν να μεταφέρονται στους κατοίκους με την 
διεξαγωγή σεμιναρίων.

❖ Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων στην καλλιέργεια ρόδων, 
και καλύτερη οργάνωση στις συνθήκες τυποποίησης, μεταφοράς και 
εμπορίας για την προώθηση των προϊόντων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η οριοθέτηση περιοχής καλλιέργειας της τριανταφυλλιάς στη κοινότητα του Αγρού, 
θα βοηθήσει στην αύξηση της παραγόμενης ποσότητας και του κλάδου γενικά, οι 
καλλιέργειες του οποίου μέχρι τώρα βρίσκονταν διάσπαρτες και αναμιγμένες με 
άλλες καλλιέργειες. Με αυτό τον τρόπο θα ενισχυθεί η καλλιέργεια των ρόδων, που 
τα παράγωγα τους τα τελευταία χρόνια εμπορεύονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

❖ Ενίσχυση της γεωργίας στον τομέα της αμπελουργίας και της βιολογικής 
καλλιέργειας, συνοδευόμενη από πολυδραστηριότητα, η οποία να 
ανατρέψει την εγκατάλειψη της γεωργικής γης.

Ο τομέας της αμπελουργίας ο οποίος έχει ακμάσει πλέον στην περιοχή λόγω των 
νέων διατάξεων στον τομέα της αμπελουργίας, χρειάζεται ενίσχυση μέσω διάφορων 
μέτρων, λόγω των πολλαπλών προβλημάτων που έχει δημιουργήσει η εγκατάλειψη 
του στη περιοχή, όπως η εγκατάλειψη της γεωργικής γης και του γεωργικού τομέα ως 
επάγγελμα και ο κλονισμός της επικρατούσας καλλιέργειας στη περιοχή. Επίσης 
προτείνεται η δημιουργία συνδέσμου διάθεσης αμπελουργικών/ γεωργικών 
προϊόντων στη κοινότητα Αληθινού

Γενικότερα για την ενίσχυση του τομέα της γεωργίας απαιτούνται έργα τα οποία θα 
προστατέψουν και θα επεκτείνουν τη γεωργική γη, η οποία αντιμετωπίζει αρκετά 
διαρθρωτικά προβλήματα που ενισχύονται από τη γεωμορφολογία της περιοχής. 
Προτείνεται λοιπόν η ανακατασκευή των παλαιών αναβαθμίδων εδάφους και η 
δημιουργία καινούργιων για την προστασία και την επέκταση της γεωργικής γης και 
την αύξηση της γεωργικής παραγωγής.

Η μικρή παρουσία βιολογικών καλλιεργειών που παρατηρείται στην περιοχή (μόνο 
σε 2 κοινότητες με συνολική έκταση 95 στρέμματα) και δεδομένου των νέων τάσεων 
που αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια σε θέματα διατροφής με τη στροφή των 
πολιτών σε βιολογικά προϊόντα, προτείνουμε την ενθάρρυνση παραγωγής 
γεωργοπεριβαλλοντικών προϊόντων μέσω της προώθησης της βιολογικής 
καλλιέργειας, με στόχο την καλλιέργεια πρότυπων γεωργικών προϊόντων ονομασίας 
προέλευσης. Η αποτελεσματικότητα του μέτρου αυτού εναπόκειται στην μεγάλη 
απήχηση που έχουν τα εν λόγω προϊόντα στην εθνική και διεθνή αγορά, γεγονός που 
θα βοηθήσει στην παραγωγή προϊόντων στα οποία υπάρχει ζήτηση, έτσι ώστε να 
αναπτυχθεί ο γεωργικός τομέας και να αυξηθεί το γεωργικό εισόδημα του αγρότη της 
περιοχής και θεματοφύλακα της υπαίθρου, το οποίο υστερεί από το αντίστοιχο στην 
πεδινή ύπαιθρο. Επίσης απώτερος σκοπός είναι η αναστροφή του φαινομένου 
εγκατάλειψης της γεωργικής γης που πλήττει την περιοχή, με ανεπανόρθωτες ζημιές, 
ιδίως στο φυσικό περιβάλλον, τα τελευταία χρόνια.

❖ Οριοθέτηση γεωργικής γης.

Η γεωργική γη στην περιοχή μελέτης παρατηρείται να καταλαμβάνει μικρή έκταση 
στο σύνολο των χρήσεων γης λόγω του ανάγλυφου της περιοχής. Η οριοθέτηση και 
προστασία της γεωργικής γης αποσκοπεί στην διατήρηση και προστασία της, με
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περιορισμούς στη χρήση της προκειμένου να αποφευχθεί η υποβάθμιση της από την 
αχρησία, από τη μονοκαλλιέργεια και από την υπερβολική και μη ορθολογική 
λίπανση.

4.6 Συσχέτιση των αναπτυξιακών προτάσεων με τον Στρατηγικό 
Σχέδιο Ανάπτυξης και το Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Κύπρου

Σε αυτή την ενότητα κάνουμε μια συσχέτιση των αναπτυξιακών προτάσεων που 
έχουμε συντάξει για τη χωρο-εδαφική ενότητα με τις προτεραιότητες του 
Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Κύπρου και τους άξονες του Σχεδίου Αγροτικής 
Ανάπτυξης Κύπρου. Οι διάφορες αναπτυξιακές προτάσεις που έχουμε συντάξει στο 
πλαίσιο της εργασίας μας, μπορούν να ενταχθούν στους διάφορους άξονες και 
προτεραιότητες των δυο Σχεδίων, με στόχο τη χρηματοδότηση και την ενίσχυση τους 
με διάφορα μέτρα, στο πλαίσιο της υλοποίησης τους.

Οι προτεραιότητες που δίνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης, έχουν καθολικό- 
περιφερειακό χαρακτήρα και σχετίζονται άμεσα με τις προτεραιότητες των 
υπευθύνων Υπουργείων, αλλά και με τους άξονες Εθνικής Αναπτυξιακής 
Στρατηγικής, ενώ στο πλαίσιο της μελέτης μας οι στόχοι που έχουμε θέσει έχουν 
τοπικό χαρακτήρα και εξειδικεύονται στη χωρο-εδαφική ενότητα Πιτσιλιάς. Παρόλα 
αυτά υπάρχουν κάποια κοινά σημεία -στόχοι οι οποίοι εντάσσουν τις προτάσεις στις 
διάφορες προτεραιότητες του Σχεδίου.

Συγκεκριμένα το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης προωθεί την επέκταση και 
αναβάθμιση των βασικών υποδομών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την 
ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού - προώθηση ίσων ευκαιριών και ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής, την ισόρροπη χωρική και αγροτική ανάπτυξη και την προστασία 
του περιβάλλοντος και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Το Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει χαρακτήρα περισσότερο κατευθυντήριων 
γραμμών μικρότερης κλίμακας που ειδικεύεται στον ύπαιθρο χώρο. Στόχοι του 
σχεδίου είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα και των 
αγροτικών προϊόντων, η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφόρος διαχείριση 
των φυσικών πόρων και τέλος η προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου και των 
μηχανισμών άσκησης αγροτικής πολιτικής.

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται συνοπτικά οι αναπτυξιακές προτάσεις που 
εντάσσονται στις προτεραιότητες του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης και στους 
άξονες του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης.
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4.7 Γενικά Συμπεράσματα

Η Κύπρος αν και παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, 
κυρίως λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης του τομέα των υπηρεσιών και τουρισμού, 
παράλληλα παρακολουθούμε την περιθεριωποίηση του ύπαιθρου σε σχέση με τον 
αστικό χώρο, όσον αφορά την εξέλιξη τους, και κυρίως των παράκτιων περιοχών σε 
σχέση με την ενδοχώρα και κυρίως τις ορεινές περιοχές. Έτσι βλέπουμε να 
εξελίσσονται περιφερειακές ανισότητες ανάμεσα στην χωρική κατανομή της προόδου 
και της ανάπτυξης ανάμεσα στις αστικές και παράκτιες περιοχές σε σχέση με τις 
αγροτικές και ορεινές περιοχές. Επακόλουθο της πιο πάνω διαδικασίας ήταν σχεδόν 
όλες οι κοινότητες της ορεινής υπαίθρου, να παρουσιάζουν έντονες τάσεις 
συνεχιζόμενης πληθυσμιακής αποψίλωσης και γήρανσης.

Οι ορεινές περιοχές της υπαίθρου, παρουσιάζουν έλλειψη υποδομών και υπηρεσιών 
και μια σημαντικά ελάχιστη πληθυσμιακή πυκνότητα, η οποία οφείλεται στην 
αγροτική έξοδο που έπληξε τις περιοχές αυτές τις τελευταίες δεκαετίες με αρνητικές 
συνέπειες στον οικονομικό κυρίως τομέα τους. Τα κυριότερα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο ορεινός ύπαιθρος χώρος στη Κύπρο είναι:

❖ Το μικρό μέγεθος του αγροτικού κλήρου.

❖ Χαμηλό οικογενειακό και γεωργικό εισόδημα σε σχέση με τις πεδινές 
περιοχές της υπαίθρου.

❖ Λιγότερες ευκαιρίες εξωγεωργικής απασχόλησης.

❖ Μικρό εισόδημα από τις καλλιέργειες που αναπτύσσονται στον ορεινό 
ύπαιθρο χώρο (κυρίως αμπελουργία), με αποτέλεσμα την εγκατάλειψη τους 
που οδηγεί σε σοβαρή υποβάθμιση του περιβάλλοντος και σχεδόν πλήρη 
καταστροφή του παραδοσιακού αγροτικού τοπίου.

❖ Έντονο πρόβλημα της γήρανσης και συρρίκνωσης του πληθυσμού.

❖ Εξάρτηση από τα γειτονικά αστικά κέντρα λόγω έλλειψης σημαντικών 
υποδομών.

Μετά τη μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης της υπό μελέτης χωρο-εδαφικής 
ενότητας της Πιτσιλιάς που ανήκει στον ορεινό ύπαιθρο χώρο, την τελευταία 
δεκαετία παρατηρήθηκε μια διαδικασία αναζωογόνησης που συνδέεται με τον 
δημογραφικό τομέα και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων όπως τις μικρές 
βιοτεχνίες και του αγροτουρισμού, οι οποίες συνέβαλαν στη δημιουργία μιας 
ενδογενής δυναμικής στη περιοχή. Η οικονομική και δημογραφική ανασύνθεση της 
περιοχής όμως δεν βοήθησε στη δημιουργία μιας νέας σχέσης και αλληλεξάρτησης 
μεταξύ της χωρο-εδαφικής ενότητας και των γειτονικών αστικών κέντρων της 
Λευκωσίας και της Λεμεσού σε θέματα δημόσιων κοινωνικών και κεντρικών 
υπηρεσιών αφού οι ελλείψεις σε υποδομές υγείας-πρόνοιας και εκπαίδευσης στη 
χωρο-εδαφική ενότητα είναι αρκετές.

Η ανάπτυξη της χωρο-εδαφικής ενότητας σε δημογραφικό επίπεδο που επιτεύχθηκε 
τα τελευταία χρόνια οφείλεται κυρίως στη βελτίωση του οδικού δικτύου που συνδέει 
την περιοχή με τα γειτονικά αστικά κέντρα και την μεταστροφή των αντιλήψεων προς 
μια πιο ανθρωποκεντρική και ποιοτική διάσταση της σύγχρονης ζωής.
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Αν και εντοπίζονται σημαντικές βελτιώσεις στη χωρο-εδαφική ενότητα τις τελευταίες 
δεκαετίες, όσον αφορά το επίπεδο ανάπτυξης, εντούτοις στο επίπεδο της χωρο- 
εδαφικής ενότητας παρατηρούνται έντονες χωρικές ανισότητες ανάμεσα στις 
μεγαλύτερες πληθυσμιακά κοινότητες, οι οποίες συγκεντρώνουν και την πλειοψηφία 
των υπηρεσιών και υποδομών στη περιοχή και στις υπόλοιπες κοινότητες. Η 
συγκέντρωση όμως αυτών των δημόσιων υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων στις 
συγκεκριμένες κοινότητες ενισχύει την αυτονομία και τη λειτουργικότητά της χωρο- 
εδαφικής ενότητας, δημιουργώντας αναπτυξιακές προοπτικές.
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Πίνακας 3.1.2.2: Υψόμετρο Κοινοτήτων

Κοινότητα Υψόμετρο
(m)

Κοινότητα Υψόμετρο
(m)

Καννάβια 890 Φικάρδου 1060
Αγία Ειρήνη 930 Λαζανιά 1060
Σαράντι 1240 Καμπί 700
Λαγουδέρα 1030 Φαρμακάς 910
Πολύστυπος 1090 Χανδριά 1215
Λειβαδιά 1000 Κυπερούντα 1140
Αληθινού 940 Δύμες 910
Πλατανιστάσα 940 Αγρίδια 1090
Άλωνα 1090 Αγρός 1000
Φτερικούδι 925 Ποταμίτισσα 845
Ασκάς 940 Πελένδρι 880
Παλαιχώρι Ορεινής 910 Κάτω Μύλος 790
Παλαιγώρι Μόρφου 910 Αγιος Ιωάννης 850
Απλίκι 530 Άγιος Θεόδωρος 970
Γούρρι 760

Πηγή:Κωδικοποιημένοι Κατάλογοι Κοινοτήτων, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
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Πίνακας 3.3.2.2: Θρησκευτικές, πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις κοινοτήτων 
Πιτσιλιάς και ημερομηνίες διεξαγωγής τους

Κοινότητα Θρησκευτικές, πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις
Αληθινού Χοροεσπερίδα / Ιούλιος, Εκστρατεία ενημέρωσης /διαφώτισης για την κοινότητα 

/Αύγουστος
Άλωνα Καλλιτεχνικό φεστιβάλ Άλωνας/ αρχές μέχρι μέσα Αυγούστου
Απλίκι Χορός Αποδήμων
Ασκάς Πανήγυρης / 29 Αυγούστου και Τρίτη του Πάσχα, Παραδοσιακά παιχνίδια / 

Πάσχα
Γούρρι Πολιτιστική εκδήλωση / 30 Ιουνίου
Κοινόβια Χοροεσπερίδα /Αύγουστος
Λαγουδερά Τριήμερο φεστιβάλ με πολιτιστικές εκδηλώσεις /13-15 Αυγούστου, Παραδοσιακά 

παιχνίδια / Πάσχα, Πανήγυρη Παναγίας του Αρακα / 8 Σεπτεμβρίου
Λαζανιάς Χοροεσπερίδα συνδέσμου Αποδήμων / Σεπτέμβριος
Λειβάδια Ετήσια χοροεσπερίδα / Αύγουστος
Παλαιχώρι Μόρφου Μουσική βραδιά / καλοκαίρι, Αγώνες στίβου 'ΗΡΩΑ' / καλοκαίρι
Παλαιχώρι Ορεινής Παραδοσιακά έθιμα / Πάσχα, Πανήγυρη / 6 Αυγούστου, Γιορτή εκκλησίας της 

Παναγίας /15 Αυγούστου, Πανηγύρι (Αγ. Κορώνη) / Κυριακή του Θωμά
Πλ,ατανιστάσα Χορός κρασιού / Ιούνιος, Πολιτιστικός Αύγουστος, Πανήγυρη Σταυρού 

Αγιασμάτη /14 Σεπτεμβρίου, Πανήγυρη Αρχ, Μιχαήλ / 6 Σεπτεμβρίου
Πολύστυπος Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις / Δεκέμβριος, Πασχαλινές εκδηλώσεις / 

Απρίλιος
Γιορτή φουντουκιού / Αύγουστος, Γιορτή για Σουτζούκου / Οκτώβρης

Σαράντι Ετήσια χοροεσπερίδα / Αύγουστος
Φαρμακάς Εκδήλωση με τραγούδια / Χριστούγεννα, Πάσχα, Πανήγυρη Αγ. Ειρήνης / 5 

Μαΐου
Φτερικούδι Γαϊδουροδρομίες, παραδοσιακά παιχνίδια / Πάσχα
Άγιος Θεόδωρος Χοροεσπερίδα-Αύγουστος
Άγιος Ιωάννης Χοροεσπερίδα, αθλητικές εκδηλώσεις, πολιτιστικές (παραδοσιακοί χοροί) και 

εδέσματα-Αύγουστος
Αγρίδια Χοροεσπερίδα -15 Αυγούστου, Εθνική γιορτή -25 Μαρτίου, 1 Απριλίου, 

Θρησκευτική γιορτή -πανηγύρι -20 Ιουλίου, Θρησκευτικές εκδηλώσεις - 
Δευτέρα του Πάσχα

Αγρός Φεστιβάλ, Αγρού (γεωργικό) -15 Αυγούστου, Τοπικό εμπορικό πανηγύρι 
Παναγίας-21 Νοεμβρίου

Δύμες Χοροεσπερίδα -Αύγουστος, Θεατρικές παραστάσεις -Αύγουστος, Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις -Σεπτέμβριος

Κάτω Μύλος Χοροεσπερίδα (φεστιβάλ ροδάκινου)-Αύγουστος, Θρησκευτικό Πανηγύρι 
(Σωτήρος) -6 Αυγούστου

Κυπερούντα Πανηγύρι Αγ. Μαρίνας -17/7, Πανηγύρι Χρυσοσώτηρος-6/8, Φεστιβάλ 
ελληνικών -κυπριακών χωρών, Φεστιβάλ, Μήλωυ -Νοέμβριος

Πελένδρι Φεστιβάλ, πολ.ιτιστικό -Αύγουστος, Χοροεσπερίδες(2) -Αύγουστος, Εκδηλώσεις 
ΣΚΕ (συμβούλ.ιο κοινοτικής ευημερίας)-Αύγουστος, Μουσικοχορευτικές 
εκδηλώσεις ο πολ.ιτιστικό όμιλως "Όλ.υμπος" -Αύγουστος

Ποταμίτισσα Χοροεσπερίδα-Αύγουστος, Πανηγύρι "Παναγίας"-26 Δεκεμβρίου
Χανδριά Χοροεσπερίδα /Αύγουστος

Πηγή: Έρευνα πεδίου
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Πίνακας 3.4.3.2: Υπηκοότητα κατοίκων χωρο-εδαφικής ενότητας

Κοινότητα Σύνολο Κύπριοι Ποσοστό
(%)

Υπήκοοι
Ευρωπαϊκής

Ένωσης

Ποσοστό
(%)

Υπήκοοι άλλων 
χωρών

Ποσοστό
(%)

Αγία Ειρήνη 49 49 100 0 0 0 0

Ανδρες 26 26 100 0 0 0 0

Γυναίκες 23 23 100 0 0 0 0
Αληθινού 9 9 100 0 0 0 0

Άνδρες 1 1 100 0 0 0 0

Γυναίκες 8 8 100 0 0 0 0

Αλωνα 128 126 98.5 0 0 2 1,5

Άνδρες 53 53 100 0 0 0 0

Γυναίκες 75 73 97,3 0 0 2 2,7

Απλίκι 80 80 100 0 0 0 0

Άνδρες 45 45 100 0 0 0 0

Γυναίκες 35 35 100 0 0 0 0

Ασκός 187 182 973 0 0 5 2,7

Άνδρες 90 88 97,7 0 0 2 2,3

Γυναίκες 97 94 96,9 0 0 3 3,1
Γούρρη 225 225 100 0 0 0 0

Άνδρες 115 115 100 0 0 0 0

Γυναίκες 110 110 100 0 0 0 0

Καμπί 104 102 98 0 0 2 2

Άνδρες 51 49 96 0 0 2 4

Γυναίκες 53 53 100 0 0 0 0

Κανναβιά 186 186 100 0 0 0 0

Άνδρες 92 92 100 0 0 0 0

Γυναίκες 94 94 100 0 0 0 0

Ααγουδερά 142 135 95 1 0,7 6 43

Άνδρες 66 62 93,9 1 1,5 3 4,6

Γυναίκες 76 73 96 0 0 3 4

Λαζανιάς 33 31 93.9 0 0 2 6,1

Άνδρες 30 28 93,3 0 0 2 6,7

Γυναίκες 3 3 100 0 0 0 0

Λειβάδια 20 20 100 0 0 0 0

Άνδρες 9 9 100 0 0 0 0

Γυναίκες 11 11 100 0 0 0 0

Παλαιχώρι
Μόρφου

775 773 99,7 0 0 2 03

Άνδρες 375 375 100 0 0 0 0

Γυναίκες 400 398 99,5 0 0 2 0,5
Παλαιχώρι
Ορεινής

421 416 98,8 0 0 5 U

Άνδρες 208 208 100 0 0 0 0

Γυναίκες 213 208 97,6 0 0 5 2,4

Πλατανιστάσα 172 166 96.5 0 0 6 3,5

Άνδρες 75 74 98,6 0 0 1 1,4

Γυναίκες 97 92 94.8 0 0 5 5,2

Πολύστυπος 173 173 100 0 0 0 0

Άνδρες 84 84 100 0 0 0 0

Γυναίκες 89 89 100 0 0 0 0
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Σαράντι 57 55 96.6 1 1,7 1 1,7

Άνδρες 30 29 96.6 1 3,4 0 0

Γυναίκες 27 26 96,3 0 0 1 3,7

Φαρμακάς 507 500 98.6 6 U 1 0,2

Ανδρες 260 255 98,1 4 1,5 1 0,4

Γυναίκες 247 245 99,2 2 0,8 0 0

Φικάρδου 3 3 100 0 0 0 0

Ανδρες 1 1 100 0 0 0 0

Γυναίκες 2 2 100 0 0 0 0

Φτερικούδι 142 142 100 0 0 0 0

Άνδρες 58 58 100 0 0 0 0

Γυναίκες 84 84 100 0 0 0 0

Άγιος Θεόδωρος 106 105 99 1 1 0 0

Ανδρες 53 52 98,1 1 1,9 0 0

Γυναίκες 53 53 100 0 0 0 0

Άγιος Ιωάννης 396 396 100 0 0 0 0

Άνδρες 189 189 100 0 0 0 0

Γυναίκες 207 207 100 0 0 0 0

Αγρίδια 121 121 100 0 0 0 0

Ανδρες 53 53 100 0 0 0 0

Γυναίκες 68 68 100 0 0 0 0

Αγρός 837 803 95,9 8 1 26 3,1

Ανδρες 429 411 95,8 6 1,4 12 2,8

Γυναίκες 408 392 96 2 0,5 14 3,5

Δύμες 164 163 93,4 0 0 1 6.6

Ανδρες 80 79 98,7 0 0 1 1,3

Γυναίκες 84 84 100 0 0 0 0

Κάτω Μύλος 63 62 98.4 1 1,6 0 0

Ανδρες 31 30 97 1 3 0 0

Γυναίκες 32 32 100 0 0 0 0

Κυπερούντα 1497 1484 99.1 4 0J 9 0,6

Ανδρες 732 725 99 3 0,4 4 0,6

Γυναίκες 765 759 99,2 1 0,1 5 0,7

ΓΙελένόρι 1185 1180 99,6 0 0 5 0,4

Ανδρες 578 576 99,6 0 0 2 0,4

Γυναίκες 607 604 99,5 0 0 3 0,5

Ποταμίτισσα 70 70 100 0 0 0 0

Ανδρες 35 35 100 0 0 0 0

Γυναίκες 35 35 100 0 0 0 0

Χανδριά 205 205 100 0 0 0 0

Άνδρες 98 98 100 0 0 0 0

Γυναίκες 107 107 100 0 0 0 0

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Απογραφή 2001, ίδια επεξεργασία

171



«Οργάνωση και Λειτουργία των Χώρο - εδαφικών Ενοτήτων στον Ύπαιθρο Χώρο:
Η περίπτωση της Πιτσιλιάς»

Πίνακας 3.4.3.2.2: Επίπεδο εκπαίδευσης Ανδρών/ Γυναικών

Κοινότητα
Επίπεδο μόρφωσης (για άτομα 15 χρονών και πάνω)

Σύνολο Μέχρι Γυμνασιακό κύκλο Λυκειακός κύκλος Τριτοβάθμια Λεν δηλώθηκε

Αγία Ειρήνη 41 35 5 1 0

Ανδρες 19 16 2 1 0

Γυναίκες 22 19 3 0 0

Αληθινού 9 9 0 0 0

Ανδρες 1 1 0 0 0

Γυναίκες 8 8 0 0 0

Άλιονα 125 115 8 2 0

Ανδρες 52 49 2 1 0

Γυναίκες 73 66 6 1 0

Απλίκι 59 46 10 3 0

Ανδρες 33 26 4 3 0

Γυναίκες 26 20 6 0 0

Ασκάς 167 129 35 5 0

Ανδρες 78 53 22 3 0
Γυναίκες 89 76 11 2 0

Γ ούρρη 187 149 30 8 0

Ανδρες 92 74 14 4 0

Γυναίκες 95 75 16 4 0

Καμπί 86 76 9 1 0

Ανδρες 41 35 6 0 0

Γυναίκες 45 41 3 1 0

Καννάβια 164 110 49 5 0

Ανδρες 85 53 29 3 0

Γυναίκες 79 57 20 2 0

Λαγουδερά 135 110 20 5 0

Ανδρες 61 46 13 2 0

Γυναίκες 74 64 7 3 0

Λαζανιάς 33 7 11 15 0

Ανδρες 30 4 11 15 0

Γυναίκες 3 3 0 0 0

Αειβάδια 20 20 0 0 0

Ανδρες 9 9 0 0 0
Γυναίκες 11 11 0 0 0

Παλαιχώρι
Μόρφου

602 330 224 48 0

Ανδρες 283 139 121 23 0

Γυναίκες 319 191 103 25 0

Παλαιχώρι
Ορεινής

325 217 90 16 2

Ανδρες 157 92 56 8 1

Γυναίκες 168 125 34 8 1

Πλατανιστάσα 151 129 17 4 1

Ανδρες 63 49 13 1 0

Γυναίκες 88 80 4 3 1

Πολύστυπος 160 133 19 8 0

Ανδρες 75 59 11 5 0

Γυναίκες 85 74 8 3 0
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Σαράντι 53 41 9 3 0

Ανδρες 26 19 6 1 0
Γυναίκες 27 22 3 2 0
Φαρμακάς 407 305 76 24 2

Ανδρες 210 148 51 10 1

Γυναίκες 197 157 25 14 1
Φικάρδου 3 3 0 0 0

Ανδρες 1 1 0 0 0

Γυναίκες 2 2 0 0 0

Φτερικούδι 114 99 13 2 0

Ανδρες 49 40 8 1 0

Γυναίκες 65 59 5 1 0

Αγιος Θεόδωρος 102 93 8 1 0

Ανδρες 50 43 7 0 0

Γυναίκες 52 50 1 1 0

Αγιος Ιωάννης 304 256 45 3 0

Ανδρες 140 119 20 1 0

Γυναίκες 164 137 25 2 0

Αγρίδια 109 103 4 2 0

Ανδρες 48 45 2 1 0

Γυναίκες 61 58 2 1 0

Αγρός 685 439 213 31 2

Ανδρες 353 219 118 14 2

Γυναίκες 332 220 95 17 0

Δΰμες 135 104 28 3 0

Ανδρες 135 104 28 3 0

Γυναίκες 71 56 13 2 0

Κάτω Μύλος 52 39 12 1 0

Ανδρες 26 15 10 1 0

Γυναίκες 26 24 2 0 0

Κυπερούντα 1151 707 298 137 9

Ανδρες 555 329 168 55 3

Γυναίκες 596 378 130 82 6
Πελένόρι 981 701 242 34 4

Ανδρες 478 315 147 14 2

Γυναίκες 503 386 95 20 2

Ποταμίτισσα 65 58 3 2 2

Ανδρες 35 31 1 1 2

Γυναίκες 35 31 1 1 2

Χανδριά 185 157 24 3 1

Ανδρες 86 69 15 1 1

Γυναίκες 99 88 9 2 0

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Απογραφή 2001, ίδια επεξεργασία
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Πίνακας 3.6.1.2.3.2: Εκμεταλλεύσεις και εκτάσεις με αμπέλια κατά κατηγορία *

Κοινότητα

Αμπέλια που προορίζονται για:
Κουμανδαρία Οίνοι (κρασί, ζιβανία, 

ξύδι κ.α.)
Επιτραπέζια Σταφύλια Ξερή σταφίδα

Αριθμός
εκμ/σεων

Εκτάσεις
(δεκάρια)

Αριθμός
εκμ/σεων

Εκτάσεις
(δεκάρια)

Αριθμός
εκμ/σεων

Εκτάσεις
(δεκάρια)

Αριθμός
εκμ/σεων

Εκτάσεις
(δεκάρια)

Αγία Ειρήνη 0 0 12 40 * 1 0 0

Αληθινού 0 0 5 39 0 0 0 0

Αλωνα 0 0 65 479 * 11 0 0

Απλίκι 0 0 * 25 6 6 0 0
Ασκός 0 0 50 365 9 6 0 0

Γούρρι 0 0 29 152 4 2 0 0

Καμπί 0 0 25 394 4 1 0 0

Καννάβια 0 0 37 174 11 10 0 0
Λαγουδέρα 0 0 39 150 5 20 0 0

Λαζανιάς 0 0 * 3 0 0 0 0

Λειβάδια 0 0 5 24 0 0 0 0

Παλαιχώρι
Μόρφου

0 0 99 455 4 1 0 0

Παλαιχώρι
Ορεινής

0 0 31 163 14 10 0 0

Πλατανιστάσα 0 0 61 296 0 0 0 0

Πολύστυπος 0 0 66 392 5 3 0 0

Σαράντι 0 0 10 39 0 0 0 0

Φαρμακάς 0 0 96 1.373 13 14 0 0

Φικάρδου 0 0 * 7 0 0 0 0

Φτερικούδι * 3 33 109 ♦ 1 0 0

Αγιος Θεόδωρος * 10 48 274 0 0 0 0

Αγιος Ιωάννης * 39 105 580 * 5 0 0

Αγρίδια * 1 46 279 0 0 0 0

Αγρός 0 0 150 1.074 0 0 0 0

Δύμες 0 0 34 149 * 3 0 0

Κάτω Μύλος 0 0 11 28 0 0 0 0

Κυπερούντα * 9 301 1.254 * 1 0 0

Πελένδρι 0 0 131 378 * 6 0 0

Ποταμίτισσα 0 0 27 137 0 0 0 0

Χανδριά 0 0 67 290 4 10 0 0

* Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων είναι μικρότερος ή ίσος με το 3.
Πηγή: Γεωργική Απογραφή 2003, Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών, Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
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«Οργάνωση και Λειτουργία των Χώρο - εδαφικών Ενοτήτων στον Ύπαιθρο Χώρο:
Η περίπτωση της Πιτσιλιάς»

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
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«Οργάνωση και Λειτουργία των Χώρο - εδαφικών Ενοτήτων στον Ύπαιθρο Χώρο:
Η περίπτωση της Πιτσιλιάς»

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Αριθμός Ερωτηματολογίου:______
Ημερομηνία:____________________

1. Γενικά στοιχεία:
Ονομασία Κοινότητας:_

Όνομα Ερωτώμενου:__

2. Τοπική Οικονομία:

Πρωτονενικ Toiisac:

Γ εωργία:
Ποία είναι τα κύρια προϊόντα που παράγονται από την γεωργία; 

Που διατίθενται τα προϊόντα που παράγονται από την γεωργία;

Από τα προϊόντα παραγωγής υπάρχουν κάποια που προωθούνται για μεταποίηση 
σε τοπικές μονάδες μεταποίησης; Αν ναι, ποία;

Παράγονται γεωργικά προϊόντα με ονομασία προέλευσης;

Ποιες είναι οι κύριες χρήσεις αγροτικής γης;

Η άρδευση της γεωργικής γης από τα φράγματα είναι επαρκής;

Κτηνοτροφία:
Ποία είδη εκτρέφονται στην κτηνοτροφία;

Ποία κτηνοτροφικά προϊόντα παράγονται;

Που διατίθενται τα κτηνοτροφικά προϊόντα που παράγονται;

Παράγονται κτηνοτροφικά προϊόντα με ονομασία προέλευσης;

Δασοκομία:
Υπάρχει ανάπτυξη της δασοκομίας στην περιοχή;
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«Οργάνωση και Λειτουργία των Χώρο - εδαφικών Ενοτήτων στον Ύπαιθρο Χώρο:
Η περίπτωση της Πιτσιλιάς»

Δευτερογενής Τοιιέας

Μεταποιητικές μονάδες αγροτικών προϊόντων.
Ονομασία επιχείρησης Αριθμός

απασχολούμ
ενων

Τόπος παραγωγής 
προϊόντων

Αγορά προϊόντων 
Παραγωγής

1.
2.
3.
4.
5.

Τριτονενικ Τοαέας

Λιανικό Εμπόριο (μπακάλικο, υπεραγορά)
Ονομασία επιχείρησης Αριθμός

απασχολούμενων
Περιοχή προέλευσης 

προϊόντων
1.
2.
3.
4.

Χονδρικό εμπόριο
Ονομασία επιχείρησης Αριθμός

απασχολούμενων
Περιοχή προέλευσης 

προϊόντων
1.
2.
3.
4.

Εστιατόρια / Ταβέρνες
Ονομασία επιχείρησης Αριθμός

απασχολού μενών
1.
2.
3.
4.

Καφενεία / Μπαράκια
Ονομασία επιχείρησης Αριθμός

απασχολούμενων
1.
2.
3.
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«Οργάνωση και Λειτουργία των Χώρο - εδαφικών Ενοτήτων στον Ύπαιθρο Χώρο:
Η περίπτωση της Πιτσιλιάς»

Ξενοδοχεία /Ξενώνες
Ονομασία επιχείρησης Αριθμός

κλινών
Αριθμός

απασχολού μενών
Προέλευση
τουριστών

1.
2.
3.
4.

Τράπεζες / Συνεργατικούς ο ργανισμούς.
Ονομασία επιχείρησης Αριθμός

απασχολούμενων
Τόπος προσέλκυσης πελατών

1.
2.
3.
4.

Απασχόληση
Πόσοι από τους κατοίκους μετακινούνται για εργασία σε άλλη περιοχή και σε ποια;

Υπάρχουν εργαζόμενοι στην Κοινότητα από άλλες περιοχές; Αν ναι, πόσοι και από 
πού;

3. Κοινωνική υποδομή

Εκπαίδευση :
Νηπιαγωγείο Δημοτικό Γυμνάσιο/

λύκειο
Ιδιωτικά

φροντιστήρια
Αν δεν υπάρχει 

από που 
εξυπηρετούνται

Αριθμός
Μαθητών
Αριθμός
Δασκάλων
Αίθουσες
διδασκαλίας

Υγεία / Πρόνοια :
Υποδομές Πληροφορίες
Αγροτικό Ιατρείο Πόσες φορές την 

βδομάδα υπάρχει 
γιατρός

Νοσοκομείο Αριθμός κλινών
Ιδιωτικά Ιατρεία Αριθμός
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«Οργάνωση και Λειτουργία ίων Χώρο - εδαφικών Ενοτήτων στον Ύπαιθρο Χώρο:
Η περίπτωση της Πιτσιλιάς»

Αλλες Υποδομές /Υπηρεσίες:
Υποδομές /υπηρεσίες: Σύνολο Περιγραφή (αν 

χρειάζεται)
Αν δεν υπάρχει από 
που εξυπηρετήστε

Κοινοτικό Γραφείο
Κατάστημα ΑΤΗΚ
Κατάστημα ΑΗΚ
Ταχυδρομείο
Αστυνομικός σταθμός
Πυροσβεστικός σταθμός
Πολιτιστικό κέντρο
Βιβλιοθήκη
Αθλητικές εγκαταστάσεις
Κέντρο νεότητας
Παιδικοί / βρεφικοί σταθμοί
Άλλο

4. Τεχνικές - Κοινωφελής Υποδομές

Πώς θα κρίνατε την κατάσταση του οδικού δικτύου, στο εσωτερικό της Κοινότητας 
και στην σύνδεση της με τις γειτονικές Κοινότητες;

Πόση είναι η χρονική απόσταση από την Κοινότητα προς την Λευκωσία και τη 
Λεμεσό;

Τι κοινωνικές υποδομές νομίζετε ότι χρειάζεται η Κοινότητα; (ιατρείο, εκπαίδευση, 
αθλητισμός, αστυνομικός σταθμός, πυροσβεστικός σταθμός κ.λ.π.)

Υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης στην Κοινότητα;

Πώς θα κρίνατε την κατάσταση του δικτύου ύδρευσης;

Πώς γίνεται η διαχείριση των απορριμμάτων στην Κοινότητα;

Υπάρχουν κάποια προγραμματισμένα έργα ως προς τον τομέα των τεχνικών και 
κοινωφελών υποδομών; (οδικό δίκτυο, εκπαίδευση, δημόσιες υπηρεσίες, κοινωφελής 
υπηρεσίες)

5. Δημογραφικά Στοιχεία

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έξοδος του πληθυσμού στη Κοινότητα;

Αν Ναι:
Ποιοι οι λόγοι που ώθησαν τους κατοίκους στην εγκατάλειψη της Κοινότητας;
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«Οργάνωση και Λειτουργία των Χώρο - εδαφικών Ενοτήτων στον Ύπαιθρο Χώρο:
Η περίπτωση της Πιτσιλιάς»

Η έξοδος αυτή του πληθυσμού από την Κοινότητα συνεχίζεται; Πιστεύεται ότι 
υπάρχει κίνδυνος να εγκαταλειφθεί τελείως η Κοινότητα;

Κάθε πόσο οι κάτοικοι που έχουν φύγει μόνιμα από την Κοινότητα την 
επισκέπτονται;

6. Τουρισμός

Υπάρχει ανάπτυξη του τουρισμού στην Κοινότητα;_____________________________
Αν ναι, από που προέρχονται οι τουρίστες;______________________________________

Υπάρχει ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην Κοινότητα;__________________________
Αν ναι, ποσά αγροτουριστικά καταλύματα υπάρχουν στην Κοινότητα;_____________

Υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην περιοχή 
Πιτσιλιάς;___________________________________________________________________

7. Ανάπτυξη

Τα έργα που εκτελούνται από την κυβέρνηση για την Κοινότητα και γενικότερα την 
περιοχή Πιτσιλιάς, κατά πόσο βοηθούν την ανάπτυξη της περιοχής;

Κατά πόσο το Ενιαίο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Πιτσιλιάς βοήθησε την περιοχή 
και ολοκλήρωσε τα έργα τα οποία πρότεινε;

Έχετε κάποιους δεσμούς, σχέσεις ή συνεργασίες με γειτονικές Κοινότητες για 
αναπτυξιακές πρωτοβουλίες; Αν ναι με ποιες;

Με ποιες κοινότητες θα μπορούσατε να συνεργαστείτε για αναπτυξιακές 
πρωτοβουλίες;

Θα ήσασταν θετικοί σε μια πρόταση δημιουργίας ενός συμπλέγματος Κοινοτήτων,
όπου θα ανήκει και η Κοινότητα σας;____________________________________________
Αν ναι, με ποιες Κοινότητες θα μπορούσατε να δημιουργήσετε ένα σύμπλεγμα
Κοινοτήτων;__________________________________________________________________
Αν όχι, γιατί;_________________________________________________________________
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«Οργάνωση και Λειτουργία των Χώρο - εδαφικών Ενοτήτων στον Ύπαιθρο Χώρο:
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ΧΑΡΤΕΣ
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