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\'Ενα κόσμημα στους πρόποδες του Τροόδους\ 

ΟΜΟΔΟΣ 

ΕΔΩ ΔΕΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

Το Όμοδος εfναι κτισμένο στους 

νότιους πρόποδες του Τ ροόδους, σε υψό

μετρο 800 μέτρων στη δεξιά όχθη του Χα • 
Ποταμιού. Βρίσκεται στα σύνορα των επαρ

χιών Λεμεσού και Πάφου σε απόσταση 42 
χιλιομέτρων από τη Λεμεσό και10 από τις 

Πλάτρες. Αποτελεl κέντρο των Κρασοχω

ριών και αριθμεί σήμερα περlπου 700 
κατοίκους. 

Διάφορες εiναι οι εκδοχές για την προέ

λευση του ονόματος. Σύμφωνα με την επι

κρατέστερη, το όνομα του σχηματίστηκε 

από το επίρρημα <<Ομού~· και τη λέξη 

«οδός)) ~ ΟΜΟΔΟΣ. Από τα πολύ παλιά 

χρόνια ήταν πάντα περιφερειακό κέντρο, 

όπως δικαιολογούν και οι πολλοί δρόμοι για 

τα γειτονικό χωριό Κοιλόνι, Bouvi, Ποτα
μιού, Βάσο, Μαντριά,' Α γιος Νικόλαος,' Α ρ

σος. 

Η ιστορία του είναι μακραίωνη και πολύ 

στενά συνυφασμένη και αλληλένδετη με 

το κύριο καύχημα του, το Μοναστήρι του 

Τιμίου Σταυρού, 

Πηγάζει από τους πρώτους Χριστιανι

κούς χρόνους, παρ' όλο ότι δεν υπάρχουν 

σαφείς μαρτυρίες. Εφ' όσυν η Αγία Ελένη, 
όταν επισκέφθηκε την Κύπρο το 327 μ,Χ, 
αφήκε εδώ κομμάτι από το Άγιο Σχοινίο, 

έπεται ότι προϋπήρχε αξιόλογη εκκλησία ή 

μοναστήρι. Η εκκλησία με το θαυματουργό 

της θησαυρό σύντομ~ απόκτησε φήμη και 

εξελίχθηκε σε μεγάλο Μοναστήρι. Οι πρώ· 
τοι κάτοικοι προήλθαν από γειτονικούς 

συνοικισμούς, που σταδιακό μετακινήθη
καν γύρω από το Μοναστήρι, και τελικό δια
λύθηκαν, πιθανόν στα τέλη της Β_υζαντινής 

περιόδου, ή στις αρχές της Φραγκοκρα· 

τίας. Κυριότερος ήταν εκείνος του χωριού 
Ι<ούπετρα, που βρισκόταν στις απέναντι 

πλαγιές του βουνού Αφόμης στα ανατολικό 
του Ομόδους, και που η ύπαρξη του απeι

δεικνύεται και από ανασκαφές καθώς και 
από ποικίλες π-αραδόσεις, 

Αξιοσημείωτη είναι η σύνδεση της περιο· 

χής με άλλες της Κρήτης, σύνδεση που 

ανάγεται στους aρχαίους χρόνους. Tc 
όνομα του βουνού Αφόμης και οι •1 Αψα· 

μαίες" γαίες" της Κρήτης έχουν απόλυτr 
σχέση μεταξύ τους και ο αρχα{ος Κρητικό< 

και Κυπριακός πολιτισμός ταυτίζονται στο' 
Αφόμη. Οι εδώ συνοικισμοί άκμασαν αργό 
τερα στη Ρωμαϊκή και στην πρώτη Χριστια· 

νική εποχή, ακόμη και μέχρι τον καιρό τη< 
Φραγκοκρατ{ας. Αυτό φανερώνεται και απ 

ης ονομασίες περιοχών γύρω από το Όμο 
δος επικρατούν μέχρι σήμερα. Τέτοιεt 

είναι ο Βάρδας ο Βαρταλής, ή Σκόλα τοι 

Μπενάρτου, το Σπέρτο και όλλα. 

Εr''Jης, όπως αναφέρεται και στον Ερ<ι 
τόκριτο κατά την παράδοση, στη νότΙ 

πλευρό του Αφόμη βρισκόταν το Ρrινό1 
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του Πετρίτη: 

"Τ ζ' ήτανε το Ρηγόπουλο τση Κύπρος ο 

Πετρίτης, 

πούλαμπε ως λάμπει Αuyεριν6ς 

τζαι φέγγει Αποσπερlτης". 

Ένας άλλος παλιός οικισμός υπιlρχε 

στην τοποθεσία <(Πέντε Λιθόρκα», στα ΒΔ 

του Ομόδους, στην περιφtρεια του ξωκ

κλησιού του Αποστόλου Φιλίπποu, Πανόρ

χαιο δέντρ6 δόφνης, ίσως από τα πιο 
γέρικα της Κύπρου, θεμελιώνει έμμονη 

υπόθεση ύπαρξης εκεί αρχαίου ναού του 

Απόλλωνα. Κατό καιρούς βρέθηκαν αρχαία 

αντικεlμενα, όπως πήλινες κοί;ζες, σταυ

ρός, καπνιστήρια και όλλα, που μαpτυροιJν 

μοκρα{ωνα οικισμό, που πρέπει κι αυτός να 

απορροφήθηκε από το Όμοδος. 

ΙΣτΟΡΙΚΟ ΤΟΥ 

ΜΟΝΑΣτΗΡΙΟΥ 

"Τζιυρά του Τζιύκκου μια είσαι 

τζι' άλλη εν του Τρο6δου 

τζ' ένας ο rίμιος Σταυρ6ς 

ο Κάννα6ος του Μόδουη 

Έτσι τραγουδά η ευλαβική λαϊκή μούσα 

τη φήμη του αρχαίου Μοναστηριού του 

Τιμίου Σταυρού που πέρασε από πολλές 

φάσεις μέσα στην πορεία των αιώνων, όπως 

αναφέρει η παράδοση, το ξεκίνημα του 

Μοναστηριού ανάγεται γύρω στον 3ο με 4ο 

αιώνα π.Χ. 

Ακόμη και κατά τους σκληρούς αιώνες 

της Τουρκοκρατίας στην Κύπρο, το Μονα

στήρι κατόρθωσε να διατηρηθεί. Σ' αυτό 

πρέπει να συνέτεινε και το aπόμερο και 

δυσπρόσιτο της περιοχής, που πρόσφερε 

και μεγαλύτερη ασφάλεια από άλλες. 

Ακόμη μπόρεσε, γύρω στο 1700 να εξασφα
λίσει και φιρμάνι aσυλίας από τον Σουλτά

νο, 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 

Στη δεύτερη δεκαετία του 19ου αιώνα 

επιτελέστηκε πλήρης ανακαlνιση του από 

τον Επίσκοπο Πάφου Χρύσανθο με φλο

γερό συνεργό τον Ομοδίτη Οικονόμο του 

Μοναστηριού Δοσlθεο που το υπηρέτησε 

σαν Οικονόμος από το 1810 μέχρι το 1821. 
Το 1817 κατασκευάσθηκε το χρυσοποί
κιλτο εικονοστάσι της εκκλησίας. Το 
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Μεγάλο Σ!i'.'Ηδt;~<, ; ;·~λλι·:ι-; αίθουσες και 
διάδρομοι του Μοvυσrηριού κσλλωπίστη~ 
καν με ξυλόγλυπτα έργα (1812), που οποτε
λοίJv ~:κπληκτικά δεfγματα ξυλοτεχνfας, 
τεχνοτροτΨ~ς Rococo. Ακόμη και η καμ· 
πόνΗ •ωΗ δrατηpεfrαι ως σήμερα, ήταν 

δώρο Γου Δοσiθεοο από το 1812 και η 

πριiιτη Υι\>:r ι)χησε στην Κύπρο μέσα στα 

χρόvιπ η1ς τουρκικής δουλεfας. 

Όμως, η βοι)θειa που το Μοναστήρι 

πρόσφερε στη Φιλικι) Εταιρεfα για τη 
Μεγ(Jλη Ελληνική Επανόσταση του 1821, 
ήταν ιωιραία ιωι για το Μοναστήρι και για 

τον Λοοίθεο. Αυτός σφαγιάστηκε από τους 

Τούριωυς στις 9 Ιουλfου 1821 μαζί με τον 
τότε Αρχιεπfσκοπο Κυπριανό και τους 

άλλους Μητροπολίτες και προκρίτους της 
Κύπρου. 

Τα χρόνια nou ακολούθησαν ήταν πολύ 
δύσκολα για το Μοναστήρι. Εν τούτοις 

μπόρεσε να κρατηθεf για ακόμη ένα σχε

δόν αΗ:JVα. Το 1850 έγινε ανακαίνιση της 
Εκκλησίας~ που επεκrόθηκε στις δυο πλευ

ρές, ποlρνοvτας τη σημερινή μορφή της, 

Τελη{ό το 19171 όλη η περιουσία του 

μοναστηριού πουλήθηκε στους χωρια

νούς, Λlγα χρόνιο αργότερα στερήθηκε και 

των τελευταίων μοναχών του. 

ΑΣΒΕΣτΑ 

'Ομως, ηαρ' όλα αυτό, η μοναστηριακή 

παράδοση της εκκλησίας η βαθειά θρη

σκειJΊικr) ευλάβεια και λατρεία με τα διά

φορα Ορησκευτικά έθιμα διατηρήθηκαν 
άσβεστα μέχρι σήμερα. 

Μίιλιστα την ημέρα που γιορτάζουμε την 

Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, στις 14 του 
Σεπτέμβρη, γίνεται στο Όμοδος μια από 
τις λαμπρότερες και μεγαλύτερες θρη

σκευτικές και εμπορικές πανηγύρείς στην 

Κύπρο. 

Το Μοναστι)ρι, όπως και ο Ληνός, έχουν 

κηρυχθεί αρχαία μνημεία και βρίσκονται 

κάτω από την προστασία του Τμήματος 

Αρχαιοτήτων, που επιτελεί θαυμάσια δου

λειά στην αναστήλωση και συντήρηση 

τους, με κρατική χορηγία και πολλές γεν

ναίες ιδιωτικές εισφορές. Κυριότερος 
δωρητής είναι το Ίδρυμα Αναστασ(ου 
Λεβέντη. 



Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

ΤΟΥ ΜΟΝΑΗΗΡΙΟΥ 

Η αρχιτεκτονική του μοναστηριού που 

βρίσκεται θεμελιωμένο στο κέντρο του 

Ομόδους, είναι χαρακτηριστική, 

Τα κελιά του περιβάλλουν την εκκλησία, 

σύμφωνα με τον κλασσικό μοναστηριακό 

ρυθμό, όπως τυπικά συνηθίζεται στα μονα

στήρια στην Κύπρο· είναι απόδειξη της 

aφοσίωσης των μονaχωV και της θέλησης 

τους να την προστατεύσουν παρεμβάλλον

τας τον εαυτό τους μεταξύ της κοσμικής 

κακοδαιμονίας και του πνευματικού διαλο

γισμού. Είναι επίσης πρόδηλη η επίδραση 

των χρόνων της φραγκοκρατlας · μερικές 
μαρτυρίες διασώζονται στις λίγες aψιδω

τές οξυκόρυφες πέτρινες πόρτες που βρί

σκονται σκόρπιες, βγαλμένες από αλλού 

και κτισμένες ξανά εδώ κι εκεί στο χωριό. 

Τέτοια είναι και η πόρτα του κατά πολύ 

μεταγενέστερου Ληνού. 

Η μεγαλόπρεπη εκκλησfα είναι κτισμένη 

σε ρυθμό τρίκλητης βασιλικής. 

Το αρχοντομονάστηρο του Τιμίου Σταυ

ρού Ομόδους εiναι ένα τεράστιο διώροφο 

παpαληλόγραμμο κτιριακό συγκρότημα 

fδιο με κάστρο ιιδυναμάριιJ που με τα ψηλά 

κελιά του και τις θολωτές του καμάρες 

πλαισιώνει την εκκλησfα. 

Από μια θολωτή είσοδο, τη λεγόμενη 
ιικαμαρόπορται), που βρίσκεται στη βόρεια 

πλευρό μπαίνουμε στον αυλόγυρο. Η 

φρουριακή καμαρδπορτα με τις βαριές 
διπλές αμπάρες, όπως λέει κι η παράδοση, 

δεν άνοιγε όταν πήγαιναν οι Τούρκοι με 

πρόθεση να βλάψουν το μοναστήρι. Δεν 

υποχωρnύσε όσο κι αν προσπαθούσαν να 

την παραβιάσουν. 

Η δυτική είσοδος που υπάρχει από την 

πλευρά της πλατείας πολύ πρόσφατα 

ανοίχθηκε. 

Πολλά πετρόχτιστα κελιά, κελάρια και 

ξενώνες αποτελούν το οικοδομικό συψ 

κρότημα. Παλιότερα σώζονταν δεκαπέντε 

βοηθητικά δωμάτια με μεγάλο περιβόλι για 

τους εργάτες του μοναστηριού. 

Στην εσωτερική πλευρά των κτισμάτων 

τα δαντελωτό καγκελλώματα κάτω από τις 
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καμόρες των χαγατιών προσφέρουν πολλή 

γραφικότητα. 

Στον αυλόγυρο μια μαρμάρινη βρύση 

δροσίζει τους επισκέπτες. Σε μια της πλάκα 

χρονολογίας 1763 βρ[σκονται χαραγμένα • 
τα λόγια «Δεύτε προς με οι διψώντες 

ώσπερ Σιλωάμ την βρύσιν καγώ εκδιψήσω 

υμάς ... " 
Παλιότερα στη νότια πλευρό υπήρχε 

ελαιοτριβείο, που πολύ πιθανόν να ξεκί

νησε για τις ανάγκες του μοναστηριού, που 

διέθετε τεράστιες εκτάσεις. 

ΤΑΑΞΙΟΛΟΓΑ 

ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

Εξαιρετικής σημασίας είναι το χρυσο

σκάλιστο εικονοσταάι της εκκλησίας που 

φιλοτεχνήθηκε το 1817 με τη θήκη του 
Τιμίου Σταυρού και με τις Ρωσικής τεχνο

τροπίας aρχαίες εικόνες. 

Ιδιαlτερο καλλιτέχνημα αποτελούν τα 
ξύλινα ταβάνια, που στολίζουν τους δια
δρόμους και τις αίθουσες του μοναστη

ριού. Είναι εκπληκτικά δείγματα ξυλογλυ
πτικής τέχνης, στυλ Ροκοκό, καμωμένα με 

θαυμαστή τέχνη από μικρά ξύλα αρμονικό 
συνταιριασμένα. 

Πιο αξιόλογο είναι το Συνοδικό με το 

θαυμάσιο ταβάνι του, και με το Θρόνο του 
Τιμίου Σταυρού. Με το Βυζαντινό Δικέ
φαλο Αετό να δεσπόζει, ο Θρόνος χρησί
μευε και σαν κρύπτη του Τιμίου Σταυρού. 
Ακόμη και οι τέσσερις καναπέδες που δια
τηρούνται έχουν να δεiξουν την ξεχωριστή 
ομορφιά τους φτιαγμένοι από ξυλόγλυπτη 

καρυδιά. 

Αξιοσημείωτο εΙ ναι ότι ο Άγγλος Κυβερ

νήτης Στορς συγκινήθηκε τόσο πού ώστε 
θέλησε να αντιγράψει το ταβάνιι του Συνο

δικού σε μια από τις αίθουσες του Κυβερ

νε[ου. 

Σήμερα οι αίθουσες του Μοναστηριού 
στεγάζουν διόφορα μουσεlα που η φιλο
πρόοδη κοινότητα του Ομόδους φρόντισε 

να ιδρύσει. Αυτά είναι:Μουσειο Βυζαντι

νών Εικόνων ανεκτίμητης αξίας (όπως του 

Αποστόλου Φιλίππου χρονολογlας 1528 και 
όλλη του 1773, του Ιωάννη του Βαφτιστή 
χρονολογίας 1570 κ.ά). Μουσείο Λαϊκής 
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Τέχνης με αρχαία κεντήματα, γυαλλικά και 

άλλα στολίδια καθώς και Μουσε[ο Εθνικού 

Αγώνος 1955 - 59, όπου φυλάγονται υλικά 
προσω;τικά αντικείμενα, στολές, έγγραφα 

και φωτογραφίες των ηρώων αγωνιστών 

της ΕΟΚΑ. Το τελευταίο είναι το πρώτο 

στην Κύπρο, που έγινε μετά τον επικό 

αγώνα 

Ακόμα σ' αυτές τις αίθουσες στεγάζονται 

εκθέσεις φωτογραφιών του χωριού, γεωρ

γικών εργαλείων και αντικειμένων, γεωργι

κών προϊόντων και άλλα όταν γiνονται 

μεγάλες γιορτές του χωριού. 

Δένεται δηλαδή εδώ άρρηκτα το παρελ

θόν μαζ[ με το παρόν και το μέλλον αυτού 

του τόπου. Στην εκκλησία φυλάγονται 

εξαιρετικής αξίας χριστιανικό κειμήλια. 

Τέτοια είναι δυο αργυροί σταυροί μεγάλου 

μεγέθους, που στην επιχρυσωμένη θήκη 

του ενός φυλάγεται ο τίμιος Κάνναβος. 

Κομμάτι από τίμιο Ξύλο. τίμιος Λίθος από 

τον Γολγοθά. Οστά πολλών Αγίων. Ο πολύ

τιμος θησαυρός της Βυζαντινής Θήκης που 

φυλάγει την Κάρα του Αποστόλου Φιλίπ

που, της οποίας η αυθεντικότητα από τις 

σφραγίδες τεσσάρων Βυζαντινών Αυτο

κρατόρων. Εξαιρετικής τέχνης δισκοπό

τηρα και άλλα ιερά σκεύη. 

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑ ΤΑ 

Το Όμοδος με την τόσο πλούσια ιστορία 

του όχι μόνο δεν υστέρησε αλλά και πρω

τοπόρησε στα Ελληνικά Γράμματα. Όπως 

μαρτυρούν στα βιβλία τους η Αθηνά Ταρ

σούλη και η Αγνή Μιχαηλίδου και όπως 

συμφωνεί και η ζώσα παράδοση αυτό το 

χωριό υπήρξε ανέκαθεν πνευματικό κέν

τρο. Στον 18ο αιώνα το Μοναστήρι στέγασε 

την πρώτη Ελληνική Σχολή στην Κύπρο, 

που μπόρεσε να επιβιώσει μέσα στα 

σκληρό χρόνια της Τουρκικής δουλείας. Γι' 
αυτό δημιούργησε παράδοση και γέννησε 

το Όμοδος άνδρες διάσημους. Τέτοιοι 

είναι ο Αρχιεπίσκοπος Πανάρετος (1827-
1840), οι Μητροπολίτες Κιτίου Μελέτιος 

(1844-1864), και Πάφου Νεόφυτος (1870-
1888), ο Οικονόμος του Μοναστηριού 
Δοσlθεος που σφαγιάστηκε το 1821. Το 
Όμοδος τιμώντας το Δοσίθεο του έστησε 

προτομή στη μεγάλη πλατεία του χωριού 
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μπροστά στην είσοδο του Μοναστηριού. 

Στη σωρεία των διασήμων ανθρώπων του 

Ομόδους καταλέγονται ακόμη οι Χουρ

μούζιοι, οι Γεώργιος και Ζήνων Λουκό, οι 

Αριστόδημος κοι Κώστας Πηλσ6άκης, ο 

Τζων Μοδινός και τόσοι άλλοι. Ακόμη aπ' 

εδώ κατάγεται από μητέρα και ο μεγάλος 

λυρικός μας ποιητής Δημήτρης Λιπέρτης. 

Κάνοντας αυτή την αναφορά θα ήταν 
παράλειψη να μην αναφέρουμε και το περι

φερειακό Γυμνάσιο Ομόδους από τα πρώτα 

Γυμνάσια της Κυπριακής υπαίθρου που οι 

Ομοδίτες δημιούργησαν το 1952 σε ανα
νέωση της παλιός παράδοσης. Δημιουργη

μένο ύστερα από οραματισμούς δεκαετη

ρίδων και χάpη στα τρεχάματα, τους 

μόχθους και τις θυσίες των φιλόμουσων 

κατοίκων, το Γυμνάσιο Ομόδους κρατή
θηκε με τα δόντια στη διάρκεια του απε

λευθερωτικού αγώνα και έκτοτε αναζωπύ
ρωσε την παλιά παράδοση, αποτέλεσε κέν

τρο πνευματικής ακμής και πολιτιστικής 
ακτινόβολίας στη γύρω περιοχή και αγωνί

ζεται μαζl της να κρατηθεί και να την κρα

τήσει, σε πείσμα της αστυφιλlας και των 

αντίξοων συνθηκών. 

Η νεότερη ιστορiα του Ομόδους 6ρfσκει 
τους κατοίκους, παραλαμθόνοντας' και 

παραδίδοντας ασταμάτητα την σκυτάλη, 
να συμμετέχουν ενεργά στους εθνικούς 
και όλλους αγώνες του τόπου Και του ελλη~ 
νισμού. Συμμετοχή Ομοδιτών στους δυο 

Παγκόσμιους Πολέμους και στον Απελευ
θερωτικό Αγώνα του 1955-59. Η προσφορά 
της κοινότητας σ' αυτό τον αγώνα ήταν 
μεγόλη και το τίμημα βαρύ με συλλήψεις, 
φυλακίσεις, καταστροφές. Μάλιστα το 
Γενάρη του 1957 οι Άγγλοι ανατίναξαν το 
σπίτι που στο κρησφύγετο του έκρυβε αγω 

νιστές. Ένα μνημείο αξίζει να στηθεί σ' 

aυτόν εδώ το χώρο. 

Οι Ομοδίτες πρωτοπόρησαν ακόμη και 

στην επίλυση του χρόνιου αμπελουργικού 

προβλήματος. Μάλιστα το 1909 οργάνωσαν 
στο Όμοδος ένα μαχητι~ό συλλαλητήριο 

που έμεινε ιστορικό. Έκτοτε και χάρη 
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στόυς αγώνες και τις θυσlες τους ιδρύθη

καν αμπελουργικές οργανώσεις και το 

Σχέδιο Αμπελουργικών Προϊόντων. 

ΕΘΙΜΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 

Στο χωριό διατηρούνται ζωνταντό πολλό 
παλιό έθιμα. ΕΙ ναι η κατανυκτική λιτόνευση 

του Τιμίου Σταυρού από σπίτι σε σπίτι με 

συνοδεία ιερέΟΟν και πιστών κόθε Τρίτη της 
Λαμπρής. Η περιφορό του Επιταφίου ολό

γυρα στο χωριό το βράδυ της .Μεγάλης 

Παρασκευής. Τα δημοτικό τραγούδια της 

Παναγlας και της Λαμπρής που οι νέοι κι οι 
νέες του χωριού τραγουδούν τις μέρες του 

Πόοχα. Πολλά έθιμα του Πόοχα. 

ο· γόμος το κάλεσμα του με το μαντήλι, 

ολόκληρες τελετές για τους νιόπαντρους. 

Σ' όλες τις εκδηλώσεις αυτές εντυπωσιάζει 

και συγκινεί η παραδοσιακή επίδοση των 

κατοίκων στη φωνή, στη ψαλμωδία και στο 

τραγούδι. 

ΞΩΚΛΗΣΙΑ 

Η Χριστιανική πίστη και ευλόβεια των 

κατοίκων ήταν τόσο βαθιές ώcπε εκτός από 
lην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού έχουν 
κτίσει και πολλό ξωκλήσια σκορπισμένα 

στη γύρω περιοχή σε διάφορες περιόδους. 

Τέτοια είναι του Αγίου Σπυρίδωνα, της 

Αγlας Παρασκευής του Προφήτη Ηλία, του 
Αποστόλου Φιλίππου. Το τελευταίο που 

βρίσκεται στην τοποθεσία ((Πέντε Λιθόρ

κα» είναι και το aρχαιότερο. 'Πλό'ί του στέ
κεται ένα πανάρχαιο δέντρο δόφνης, που 
μαζl με άλλες μαρτυρίες δεlχνει ότι το 
Ξωκλήσι είναι Χριστιανική επιβίωση 

αρχαιότερου ναού του Θεού Απόλλωνα. 

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ ΟΜΟΔΟγΣ 

Το Όμοδος από τα πανάρχαια χρόνια 

αποτελεί πυρήνα των αμπελοχωριών. Τα 

αμπελουργικά προ'ίόντα είναι φημισμένα. 

Παράγει εύγευστα σταφύλια, διαφόρων 

ποικιλιών, και επιτραπέζια αλλά ιδίως για 

παραγωγή κρασιού. Εlναι αξιοσημειωτο 

πως κατά την παράδοση τόσο πολύ ενθbυ~ 

σιόστηκε ο μέθυσος Σουλτάνος Σελlμ ο Β' 

από. το μοσχάτο κρασί του Αφάμη, που το 

1571 κατάκτησε ολόκληρο το νησί για να 
έχει δικό του αυτό το περlφημο κρασι 

Σήμερα κάθε σπίτι έχει τα δικά του αμπέ~ 

λιa και το δικό του εργαστήρι με τα μεγάλα 
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πιθάρια όπου γίνεται επεξεργασια όσων 
σταφυλιών δεν διατίθενται και παράγεται 
στις οινοβιομηχανlες ένα από τα πιο 

νόσημα κρασιά και θαυμαστή ζιβ!]νlα. 

· Αλλα λαϊκό προϊόντα παρόγωγα του στα
φυλιtιύ εfναι ο περfφημος σουτζούκος, ο 

παλουζές, τα κεφτέρια, τα σταφύλια. 

Επfσης παρόγονται ευγευστότατα 
φρούτα όπως μήλα διαφόρων ποικιλιών, 

οχλόδια, ροδόκινα, κιδώνια, καθώς και 

αμ(ιγδαλα και καρύδια. 

Τα αρκατένα κουλούρια του Ομόδους 

είναι πασίγνωστα και περιζήτητα σε όλη 
την Κύπρο. 

Η οικοτεχνία ανθε·ι στο Όμοδος. Qι 
γυναΙκες του χωριού εκτός από την πολλή 
και σκληρή εργασία που προσφέρουν δίπλα 
στον άντρα για την καλλιέργεια της γης 

ασχολούνται με τα χειροποίητα κεντήματα, 
φτιάχνοντας θαυμάσιους κροσιέδες, τρα
πεζομόντηλα, παπλώματα, δαντέλλες. Επί
σης κατασκευάζόυν γνήσια και εξαιρετικής 
νοστιμάδας γλυκό από τα φρούτα του 

τόπου. 

Όλα τα πιο πάνω προ'ίόντα τα βρlσκει 

κανείς Ότην πλατεία του χωριού να 

πωλούνται σε λα'ίκές τιμές. 

Ο ΛΗΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΟγΛΕΜΑ 

ΤΩΝ ΣτΑΦγΛΙΩΝ 

Αφού το Όμοδος ήταν πάντα ένα από τα 

αρχαιότερα κρασοχώρια η επεξεργασία 
των σταφυλιών είχε αναχθεί σε σημαντική 

για την παλιά εποχι) τεχνολογία. 

Μέχρι πριν μερικές δεκαετιες για το 

στύψιμο των οινοποιήσιμων σταφυλιών 
χρησιμοποιούσαν τον ληνό (πατητήρι στα

φυλιών). 

Ο Ληνός του Ομόδους από τους παλιότε

ρους που διατηρούνται στην Κύπρο είναι 

αντιπροσωπευτικό δείγμα της παραδοσια

κής παραγωγής κρασιού. Στεγάζεται σε 

στενόμακρο πετρόχτιστο χώρο με επίπεδο 

στέγη (δώμα). Αξιόλογο στοιχείο είναι η 

οξυκόρυφη καμάρα της εισόδου. Παρόμοια 

εκείνων του Μοναστηριού του Τιμ!ου Σταυ

ρού Ομόδους. Στο ανατολικό τμήμα του 

χώρου υπάρχει πατάρι (σέντε) για αποθη

κευτικούς σκοπούς. 
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Στο πίσω μέρος διαμορφώνεται υπερυ

ψωμένος και πλακοστρωμένος χώρος στο 

ιcτζυάθι~~ όπου γίνεται το πάτημα των στα

φυλιών. Το πιεοτήρι λειτουργεί σαν μοχλός 

δευτέρου είδους, αποτελείται από μεγάλο 
διπλό ξύλινο δοκάρι, τον ιιΜουκλό,), που το 

ένα άκρο του εισχωρεί σε υποδοχή στον 

τοίχο πfσω από το «τζυάθι''· 

Μέσα aπό το άλλο άκρο του δοκαριού σε 

ελικοειδή υποδοχή περιστρέφεται κάθε

τος κοχλίας, το Αδράχτι με ένα ογκόλιθο 

στερεωμένο στο κάτω μέρος του. 

Τα σταφύλια απλώνονται στο «τζυάθι» 

και σκεπάζονται με σανίδια. Πάνω από τα 

σανίδια τοποθετούνται τράβες τα «Περκα

κά» μια πιο χοντρή τράβα από πάνω, ο 

«Μούσκος» και τέλος το •ιΠαραμούκλι,. 

που συνδέται με το «Μουκλό». 

Δυο-τρια άτομα περιστρέφουν το Αδρά

χτι με ξύλινους βραχίονες τους «Στρέ

φτες», οπότε ο ογκόλιθος ανυψώνεται και 

με το βάρος του προκαλεί το σταδιακό των 

σταφυλιών- η περιστροφή συνεχίζεται έτσι 

ώστε ο ογκόλιθος να παραμένει αιωρούμε

νος και ο «Μουκλός» να εξακολουθεί να 

ασκεί πίεση στα σταφύλια μέχρις ότου 

στραγγ[σει όλος ο χυμός το «Μουστόρι>'. 

Αυτό ρέει μέσα από τρύπα στο κάτω 

μέρος του «τζυαθιού» σε πιθάρι, το «Ποδό

σιην», μισοχωμένο στο δάπεδο. Από δω 

μεταφέρεται σε μεγάλα πιθάρια όπου γίνε

ται η ζύμωση και σε λίγους μήνες το κρασί 

είναι εtοιμο. Η αποπίεση των σταφυλιών 

γίνεται περιστρέφοντας αντίστροφα το 

"Αδράχτι». 

Ο Ληνός του Ομόδους έχει κηρυχθεί σε 

«Αρχαίο Μνημείο» και ανήκει στο Τμήμα 

Αρχαιοτήτων. Κατά τα έτη 1980-84 έγινε 
επισκεuιΊ του κτιρίου και ανακατασκευή 

του μηχανισμού του Ληνού με δωρεά του 

Ιδρύματος Γεωργίου και Θέλμας Παρα

σκευαiδη και δαπάνη της Κυβέρνησης. 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΟΜΟΔΟΥΣ 

ΣτΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως η 

γεωγραφική θέση του Ομόδους μαζί με 

πολλές άλλες συγκυρίες, το έχει κάμει 

ουσιαστικό περιφερειακό κέντρο. 
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Το Μοναστήρι του στις 12 του Σεπτέμβρη 
μαζεύει πιστούς από κάθε γωνιά της 
Κύπρου για το πανηγύρι, που είναι από τα 
μεγαλύτερα στον τόπο, το περιφερειακό 

του Γυμνάσιο, το πρόσφατα κτισμένο 
Ιατρικό του Κέντρο, επαναλαμβάνουν 

σήμερα παλιές ιστορίες. 

Αξιοσημειωτο είναι ότι εδώ είχαν οργα

νωθεί το 1903, πέραν του Τιμίου Σταυρού, 
Μεγάλοι Περιφερειακοί Αγώνες με συμμε

τοχή 21 χωρών και συγκέντρωσαν χιλιάδες 
κόσμου. Οι νικητές πήραν σαν έπαθλο στε

φάνια ελιάς με κυανόλευκες κορδέλλες. 

Αναφέρουμε και πάλι την παλαιότερη 

Ελληνική Σχολή του 18ου αιώνα, καθώς και 

τους πρωτοποριακούς αγώνες του Ομό
δους για το αμπελουργικό πρόβλημα. 

ΠΡΟΣΒΛΕΠΕΙ ΣτΟ ΜΕΛΛΟΝ 

Ως πριν είκοσι χρόνια περίπου το Όpο

δος ήταν ένα από τα μεγάλα χωριά της 

Κύπρου, περνώντας αναλλοlωτο μέσα από 

τόσων αιώνων ιστορία. 

Όμως σήμερα δίνει μια σκληρή μάχη με 

το φοΒερό θεριό της aστυφιλίας. Σκληρή 
και κοπιώδης ασφαλώς η πρρσπάθεια. 

Όμως οι Ομοδίτες και απόδημο~ χωριανοl 

και φίλοι του πιστεύουν φανατικά στο 

αύριο της κοινότητας. Σήμερα κάνουν 

στροφή στις ρίζες τους, αντλούν κουράγιο 
και αναπτύσσουν έντονη και πολύπλευρη 

δραστηριότητα. 

Κινητήρια δύναμη αυτής της προσπά
θειας είναι ο ΟΜ/ΛΟΣ ΟΙ Φ/ΛΟ/ ΤΟΥ ΟΜΟ

ΔΟΥΣ, που ιδρύθηκε το 1980 και που 

ενεργά ενισχύεται από κλιμάκια του στη 

Λευκωσία και Λεμεσό. Πολλοί οι στόχοι του 

Ομίλου που σε στενότατη συνεργασ{α με 

τις Αρχές του χωριού αποΒλέπει στην 

πολύπλευρη ανάπτυξη και πρόοδο του 

χωριού και στο δέσιμο με τις ρlζες τους των 

όπου γης αποδήμων. Ακόμη μεγαλύτερη 

φιλοδοξία του ε{ναι να Βγάλει από την 

αφάνεια και να προσφέρει στην Κύπρο και 

στον Ελληνισμό αυτό το aτίμητο στολίδι. 

Μια από τις πολλές δραστηριότητες του 

Ομίλου είναι και η διοργάνωση των «Λη

ναίων». Έχουν καθιερωθεί από το 1980σαν 

οι ετήσιοι γιορτασμοί Ομ6δους, που εlναι 



συνήθως 4ήμεροι και γίνονται το Δεκαπεν
ταύγουστο. Είναι μια λαμπρή γιορτή 

συνάντησης μνήμης και υπόσχεσης για 

διατήρηση τηςπλούσιαςλαϊκής μας κληρο
νομιάς. 

Σαν επισκεφθείς το Όμοδος και ζήσεις 
για λfyo σε τούτη τη γη, τη νοιώθεις για 
πάντα δική σου και ένα κομμάτι του εαυτού 

σου μένει για πάντα εκεί. 

Μια φωλιά ανάμεσα σε Βακχικά Βουνά, 
μετουσιώνεται μέσα σου σαν θύμηση, ανά
μνηση, ιστορlα, παράδοση. 

ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΣΕ «ΤΡΑΒΑ» 

ΣτΟΟΜΟΔΟΣ 

Τον dνθρωπο του Ομόδους τον χαρακτη· 

ρίζει η καλωσύνη, η απέραντη καρδιά και η 

πατροπαpdδοτη φιλοξενία που εfναι χαρα

κτηριστική μόλις φθάσει ένας επισκέπτης 

στο χωριό. Όμως πρέπει να το ζήσεις το 

Όμοδος για να μπεις στην ιδιόμορφη ιδιο

συγκρασlα των κατοfκων του, με τις πληθω
ρικές αντιδράσεις και τους πολύ συχνά 

φιλοσοφημέ• ους συλλογισμούς τους. 

Δfπλα στον άνθρωπο στέκει η παράδοση, 

ζει η ιστορlα που συνταιριάζουν στο γρα

φικό περιΒdλλον του χωριού. Χωριό ίσως 

από τα λfγα που διατηρεί πεισματικά ανό

θευτη την παλιά ομορφιά, την αρχοντιά και 

τον απόλυτα Κυπριακό χαρακτήρα του, όχι 

μόνο στην όψη, αλλά και στο γενικότερο 

περιεχόμενο όλων των συστατικών στοι

χείων του. 

Η μεγdλη πλατεfα του χωριού εfναι μονα

δική lσως σε γραφικότητα και έκταση (πε

ρlπου 3.000τ.μ.). Πλαισιωμένη από τα 

περήφανα δέντρα της, μπροστά στο μεγα

λόπρεπο μοναστήρι, ενώνει τους ανθρώ

πους του καθημερινού κάματου· εδώ ζει ο 

κόσμος τις χαρές, τις λύπες, τα προΒλήμα

τα, την πάλη, τις προσδοκfες και την αισιο

δοξlα για το μέλλον. 

Στους φιλόξενους και εξυπηρετικούς 

καφενέδες της θα δεις ακόμη το Μοδlτη να 

περνά τις ώρες της σχόλης παlζοντας όχι 

μόνο τα παραδοσιακά παιχνfδια (τάΒλι, 

πρέφα και τόσα άλλα), αλλά ακόμη Μπριτζ 
και Σκάκι. Και πτα περιποιητικά εστιατόρια 

απολαμΒάνει κανεlς καλοφτιαγμένα 
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φαγητά με το γλυκόποτο κρασί. 

Η λαϊκή αρχιτεκτονική του χωριού εfναι 

μοναδική. Το πετρόκτιστο μοναστήρι και ο 

aρχαίος Ληνός, τα πετρόκτιστα σπfτια, τα 

φωλιασμένα στα στενά όμορφα δρομάκια 

του και όλα χωμένα στο πράσινο, στα λου

λούδια και στο Βασιλικό, οι φημισμένες 
Βρύσες στο «Πηγάδι» μαζί με το ευχάριστο 

κλίμα προσφέρουν ένα θέαμα και μια 
ξεκούραση μοναδική στον επισκέπτη. 

Πριν λίγες δεκαετlες στην πλατεία 

υπήρχε ακόμα μεγάλο καμίνι, όπου ψήνον

ταν τα πιθάρια και άλλα πήλινα αντικείμε

να, που έφεραν γι' αυτό το σκοπό οι κατα

σκευαστές τους, ακόμη και από το Φοινί, 

μιας και το Όμοδος ήταν μεγάλος κατανα

λωτής. 

Είχε ακόμα η πλατε[α κάπου στο κέντρο 

της, μια πελώρια Βρύση, καθώς και μύλο, 
όπου άλεθαν το σιτάρι. Μέχρι το 1968, η 
πλατεία ήταν λιθόστρωτη, όπως και όλα τα 
άλλα δρομάκια του χωριού. Όμως δυστυ

χώς αυτή η ομορφιά καλύφθηκε απερίσκε

πτα με άσφαλτο. Τώρα γίνεται προσπάθεια 

για αναδιαμόρφωση της. 
Στον αυλόγυρο του μοναστηριού υπήρχε 

παλιά ελαιοτριΒεfο, που πολύ πιθανόν να 

ξεκίνησε για τις ανάγκες του μοναστηριού, 
που διέθετε τεράστιες εκτάσεις. 

Τα κτίρια που Βρίσκονται στα νότια της 

πλατεfας ήταν κάποτε μέχρι τις αρχές του 

αιώνα μας, περιΒόλια του μοναστηριού. 

Και η καθαριότητα παντού λάμπει. Καλο

συντηρημένα τα σπίτια και οι δρόμοι. Σ' 

όποιο σπίτι και να μπεις θα ξεχωρίσεις το 

παστρικό αρχοντεμένο νοικοκυριό, τις 

λουλουδιασμένες αυλάδες. Η λαϊκή τέχνη 

διατηρεfται παραδοσιακά. Το παλιό ψηλό 
κρεΒάτι με το κεντημένο σκουλουθέρι, ο 

σκαλιστός καναπές, η τόνενη καρέκλα. Οι 

τοfχοι στολισμένοι με κάδρα από καλλιτε
χνήματα με κουκούλι. Η τσιμινιά με τις χαλ

κομαγεfρισσες, τον τσέοτο, την τατσιά. 

Στην αποθήκη του σπιτιού, που εfναι 
πρώτα απ' όλα και εργαστήρι των σταφυ

λιών, θα aπολαύσεις μέσα από τα πελώρια 
πιθάρια το μοσχομυρισμt ~·ο κρασί. Ε κεΙ 

φυλάγονται ακόμα το παλιό άροτρο, το 
ασσίν του κρασιού, το αλεστήρι των σταφυ-




