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Αξιοθέατα

ΣΠΗΛΙΟΙΛΙΘΑΡΙ

EΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΔΙΠΛΟΓΕΦΥΡΟ
(ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ)

ΤΡΟΥΛΛΟΡΟΤΣΟΣ

ΚΟΡΝΟΣ

Το Χωριό του
Κόκκινου Πηλού

από Λευκωσία
Έξοδος 11

από Λεμεσό
Έξοδος 11
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ΚΟΡΝΟΣ
Το Χωριό του Κόκκινου Πηλού

Λιθάρι

Τρουλλόροτσος

Εκδρομικός Χώρος

Μια διπλή βραχοκορφή σαν ψάρι (σμέρνα) που θυμίζει
τερατόμορφη μορφή στο κέντρο του χωριού. Έτσι
περιγράφεται από μελετητές που υποστηρίζουν την
ενεργειακή ροή που εκχύνεται. Επίσης κάποιοι
θεωρούν ότι εδώ ήταν η Ατλαντίδα.

, το ρομβικό του σχήμα θυμίζει τον αστερισμό
του Ταύρου.

Από μελέτες για ζωτικής ενέργειας αόρατα ηλεκτρο-
μαγνητικά κανάλια, που περνούν στη γη σε σημαντικά
κτίσματα όπως είναι ο Παρθενώνας, η Μεγάλη
Πυραμίδα κ.α, έχει εντοπισθεί ένα τέτοιο στην Κύπρο.
Είναι στον δρόμο Κόρνου - Δελίκηπου και οι μελέτες
αναφέρονται σε άπλετη θετική κοσμική ενέργεια. Είναι
τρικέρατο με ύψος περίπου στα 20 μέτρα. Πιστεύεται
πως τέτοιοι τόποι είχαν χρησιμοποιηθεί για ενεργειακή
φόρτιση του χώρου (Ιερών χώρων και μαντείων) και
θεωρούνται από παλαιά τόποι με θεραπευτική και
αναζωογονητική δύναμη.

Ιδανικός χώρος για πικ-νικ και ψήσιμο φαγητού στην
σχάρα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο δάσος του
Κόρνου.

Από δορυφορική
εικόνα

Όταν επισκέπτεστε τους Ιερούς Ναούς παρακαλείστε
να είστε κατάλληλα ντυμένοι και να σβήνετε τα
αν μ να κεριά κατά την έξοδο σας για αποφυγή
πυρκαγιάς.

Ιδανικός χώρος για περιήγηση και αναζωογόνηση.

Για περισσότερες πληροφορίες: geoment.e-e-e.gr/geoenkornu.htm

Ιδανικός χώρος για περιήγηση και αναζωογόνηση.

Για περισσότερες πληροφορίες: geoment.e-e-e.gr/geoenkornu.htm

Διπλογέφυρο

Σπήλιοι

Μια πανέμορφη και ήσυχη λιμνούλα στο δρόμο
Κόρνου - Δελίκηπου με διπλό γεφύρι. Βρίσκεται σε
περιβάλλον με πλούσια χλωρίδα (πευκόφυτο) και
φιλοξενεί στα νερά της πολλούς βατράχους και άγριες
πάπιες.

Οι 'σπήλιοι΄, ένας ακόμη θησαυρός της φύσης, είναι
παλαιά σπήλαια πίσω από κατοικημένη περιοχή κοντά
στο νέο Ναό και φαίνονται ως βράχοι από πάνω. Το
ένα σπήλαιο είναι αρκετά μεγάλο. Πολλοί είναι οι
μύθοι για αυτούς. Για παράδειγμα λέγεται ότι
χρησιμοποιούνταν για Ιερούς σκοπούς και ότι ήταν
καταφύγιο για τους Χριστιανούς.

αμ έ

Ιδανικό για βόλτες και πικ-νικ

Χώρος προς ανακάλυψη και αναρρίχηση.

Παρακαλείστε όταν επισκέπτεστε τους χώρους να φροντ ζετε
ώστε να παραμείνουν καθαροί. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται
για αποφυγή πυρκαγιών μια και η περιοχή είναι ιδιαίτερα
ευαίσθητη λόγω της πυκνής βλάστησης.

ί

Για επισκέψεις και περισσότερες πληροφορίες για τους
Ιερούς Ναούς καλέστε τον κύριο Αναστάση (Νεωκόρος)
στο 357 99522507++

Αξιοθέατα

Εκκλησίες

τη θάλασσα. Το xωριό είναι ανάμεσα σε πεύκα, κυπαρίσσια,
ευκαλύπτους, ακακίες, τρεμιθιές, σχίνους, αγριελιές και
αγριολούλουδα.

Ο Κόρνος είναι ιδιαίτερα γνωστός από τα πολύ παλιά
χρόνια για την αγγειοπλαστική του τέχνη, η φήμη της οποίας
τυγχάνει παγκόσμιας αναγνώρισης. Στην περιοχή του χωριού
υπάρχουν αρχαία κατάλοιπα που αποδεικνύουν ότι αυτή
κατοικείτο από την Αρχαιότητα. Ο Αλή Μπέη, Ισπανός Ντομίγκο,

Η περιοχή προσφέρεται για ποδηλασία και
περιηγήσεις.

που επισκέφτηκε τον Κόρνο το 1806, γράφει: Δεν μπόρεσα να
πληροφορηθώ τίποτε για την προέλευση του χωριού. Πρέπει
να είναι παλαιό. Μπορεί να περιέχει το πολύ τριάντα σπίτια.
Η θέση του είναι πολύ ευχάριστη, στο μέσο μιας μικρής κοιλάδας
γεμάτης ελιές και χαρουπιές. Σχεδόν όλοι οι κάτοικοι
ασχολούνται με την αγγειοπλαστική. Τα γύρω βουνά είναι
καλυμμένα με κυπαρίσσια που βλαστάνουν πυκνά σε συστάδες
εδώ κι εκεί.

Το γραφικό χωριό Κόρνος είναι κτισμένο σε λοφώδη περιοχή
Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας, σε υψόμετρο 320 μέτρων από

μεταξύ

ω

Άγιος Φανούριος

Αρχοντικό Παπαδοπούλου

Γιώργος Λε νίδα

Εργαστήρι και Παραδοσιακό
Εστιατόριο Κυπριακής Δημιουργικής Κουζίνας

Αρτοζαχαροπλαστείο

Αγγειοπλαστικής Κόρνου

Αγιογράφος

Παραδοσιακό, οικογενειακό αρτοζαχαροπλαστείο στο κέντρο
του χωριού. Μερικά από τα προϊόντα που παρασκευάζονται είναι
τα Κορνιώτικα κουλούρια, παραδοσιακά ζυμωτά ψωμιά,
δάκτυλα και μπουρέκια.

Διεύθυνση: Ανεξαρτησίας 10, Κόρνος 7640
Τηλ επικοινωνίας: ++357 22533642
Ώρες/μέρες λειτουργίας:
Δευτ - Σαβ: 7:00π.μ.-8:00μ.μ. Κυριακή: 7:00π.μ.-1:00μ.μ.

Διεύθυνση: Λε φόρος Μακαρίου 67, Κόρνος 7640
Τηλ επικοινωνίας: ++357 22531000
www.archontikopapadopoulou.com.cy
Ώρες/μέρες λειτουργίας:
Τρίτη - Κυριακή: 9:30π.μ. - 3:00μ.μ., 6:00μμ - 11:00μμ

,

ω Γ

Ο πολυχώρος στεγάζεται σε ένα νεοκλασικό κτήριο του και
αποτελείται από εργαστήρι αγγειοπλαστικής, εστιατόριο, κελάρι
κυπριακών κρασιών όπου και βρίσκεται η παλαιότερη
κουμανδαρία που βρέθηκε στην Κύπρο, κουμανδαρία μπαρ και
καφετερία. Στο εργαστήρι μας παρακολουθείστε τις
"μαστόρισσες" του Κόρνου να δημιουργούν με μοναδικό τρόπο,
έντεχνα κορνιώτικα παραδοσιακά αγγεία. Απολαύστε
παραδοσιακή δημιουργική κουζίνα από φρέσκα ντόπια υλικά στο

βραβευμένο εστιατόριο μας και
συνδυάστε κρασί από τη
πλούσια συλλογή κυπριακών
κρασιών που θα βρείτε στο
επίσης βραβευμένο μας κελάρι.

ο ό ο

1897

Ιερ μ ναχ
Πάτερ Καλλίνικο (από το Σταυροβούνι)
Ο Γιώργος Λεωνίδα παρακολούθησε μαθήματα στον

και στον αγιογράφο
Άνδρο Αριστοδήμου. Στη συνέχεια δημιούργησε το δικό του
ατελιέ αγιογραφίας στον Κόρνο όπου ασχολείται επαγγελματικά
πλέον με την τέχνη αυτή. Ταυτόχρονα παρακολουθεί μαθήματα
στο συντηρητή και αγιογράφο Χρίστο Καρή. Αγιογράφησε
πολλές εικόνες από την εκκλησιαστική Ορθόδοξη παράδοση
ακολουθώντας αυστηρά τους κανόνες της βυζαντινής τέχνης
απορροφώντας στοιχεία από παλαιότερους αγιογράφους αλλά
και αποδίδοντας τες με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Έργα του
βρίσκονται σε μητροπόλεις και επισκοπές του εξωτερικού.

Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 15, Κόρνος 7640
Τηλ επικοινωνίας: ++357 99901124
Ώρες/μέρες λειτουργίας: Δευτ - Παρ : 4:00π.μ.- 9:00μ.μ.

Δημήτρης Σταφυλάρης

Ελισάβετ Νικολάου Doll House

Παραδοσιακό ργυροχρυσοχοΐο

Χειροποίητες ούκλες ορσελάνης

Α

Κ Π

To χρυσοχοείο S.G.N. Jewellery Ltd ιδρύθηκε το 1985. Στα
επόμενα χρόνια ακολούθησε η ανοδική πορεία πρός την
εξέλιξη στη κατασκευή και το πρωτοποριακό σχεδιασμό.
Το χειροποιήτο κόσμημα αποτέλεσε και αποτελεί το κύριο
προϊόν προώθησης όχι μόνο για το ότι είναι μοναδικό αλλά
και για την αγάπη και μαεστρία που χρειάζεται για να
κατασκευαστεί. Αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε είναι η
παραδοσιακή κατασκευή καπνιστομέρρεχων. Παραδοσιακό
προϊόν του τόπου μας, ένα από τα έθιμα μας, κατασκευάζεται
αποκλειστικά στο χέρι, γι΄αυτό και διατηρεί την αξία του
μέχρι και σήμερα. Επίσης κοντά μας μπορείτε να βρείτε
μεγάλη συλλογή σε ασήμι, χρυσό, εκκλησιαστικά ειδή και
ασημικά σκεύη.

ο ό ο
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αγιογραφίες του

αι

τον

Έχει εκπαιδευτεί από τον Ιερ μ ναχ Πάτερ Καλλίνικο
(από το Σταυροβούνι) και εξασκεί αυτή τη τέχνη από το 1965
αγιογραφώντας πάρα πολλές εκκλησίες υνεργάζεται με την
ρχιεπισκοπή. γιογράφησε το μοναστήρι του Άγιου Ιγνατίου
στον Άγιο Μηνά, στηνΒάβλα. Οι είναι
Βυζαντινού τύπου με φύλλο χρυσού, φυσικές σκόνες
χρώματος και κρόκο αβγού όπως γινόταν παραδοσιακά.
Χρησιμοποιείτ η τέχνη 'του φρέσκου' δηλαδή ζωγραφισμένα
σε σουβατισμένο φρέσκο ασβέστη όπως γινόταν
παραδοσιακά. Έχει λάβει μέρος σε πολλές Τουριστικές
εκθέσεις στην Ευρώπη και στην Κύπρο σε συνεργασία
με ΚΟΤ.

Διεύθυνση: Λε φόρος Μακαρίου , Κόρνος 7640
Τηλ επικοινωνίας: 357 22533480, 357 99526577

Διεύθυνση: Γρηγόρη Αυξεντίου 77, Κόρνος 7640
Τηλ επικοινωνίας: 357 99332936

Ώρες/μέρες λειτουργίας: Τρίτη Κυ ιακή: 11:00π.μ. 6:00μ.μ.

ω Γ 63
++ ++

++

- ρ -

Ώρες μέρες λειτουργίας Δευτ - Σαβ 9 0 π μ - 1 μ μ
4:00μ.μ. - 7:30μ.μ.

/ : : : 0 . . :00 . .

Εργαστήρι χειροποίητων κούκλων αυθεντικής πορσελάνης.
Έχει εκπαιδευτ στην Αμερική από όπου προέρχονται οι
πρώτες ύλες για την κατασκευή τους. Πρόκειται για κούκλες
συλλογής με πιστοποιητικό αυθεντικότητας.Η συλλογή
αποτελείτ από διαφόρων τύπων ενδυμασίες με έμφαση
στις τοπικές Κυπριακές φορεσιές.

εί
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Στέλιος Χρίστου
Αγιογράφος

www.sgn-jewellery.com

www.dollscyprus.com

Διεύθυνση 28ης Οκτωβριου Κόρνος
Τηλ επικοινωνίας

Ώρες μέρες λειτουργίας Δευτ - Σάβ 7 π μ - 6 μ μ

: , 7640
:

/ : :00 . . :00 . .

7Α,
357 22533293 357 99349468

( )

++ , ++

Ιερομόναχο
Πάτερ Καλλίνικο από το Σταυροβούνι

Κωνσταντίνος Χρίστου

Συνεργατική Εταιρεία
Αγγειοπλαστών Κόρνου

Τυροκομείο 'Κόρνος'

Ψηφιδογράφος

Τα πρώτα στάδια είχε εκπαιδευτεί από τον
, συνέχισε από τον

πατέρα του αγιογράφο Στέλιο Χρίστου και μετέπειτα από
τον γνωστό Κύπριο ψηφιδογράφοΓιώργο Κεπόλα. Άρχισε
από το 1994 σε εκκλησίες, στην ρχιεπισκοπή και τα έργα
του τώρα είναι σε όλη την Κύπρο, Αγγλία και Αμερική. Τα
ψηφιδωτά γίνονται με τον παραδοσιακό τρόπο από
σμάλτο και χρυσό (όπως της Κωνσταντινούπολης) και με
φυσικές πέτρες οι οποίες κόβονται και δημιουργούν τα
ψηφιδωτά σεΒυζαντινές εικόνες ή άλλες ιστορικές
παραστάσεις. Έχει λάβει μέρος σε Ευρωπαϊκές εκθέσεις και
στην Κύπρο σε συνεργασία με ΚΟΤ και την ρχιεπισκοπή.

Παλιό εργαστήρι αγγειοπλαστικής Κόρνου που ιδρύθηκε
από γυναικείο συνεταιρισμό το 1953 για την οικονομική
στ των αγγειοπλαστών του Κόρνου. Ο χώρος διατηρεί
το παλιό καμίνι με τα ξύλα.

Παραδοσιακό, οικογενειακό τυροκομείο με υπερσύχρονα
μέσα παραγωγής που πλ όλα τα μέτρα υγιεινής.
Το επισκέψιμο τυροκομείο βρίσκεται πολύ κοντά στο
μοναστήρι του Σταυροβουνιού. Παράγει τα τοπικά
παραδοσιακά τυριά του Κόρνου όπως χαλούμι, αναρί και
τυρί της φλαούνας από αιγινό γάλα.

Α
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ήριξη
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Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 7Β, Κόρνος 7640
Τηλ επικοινωνίας: 00357 22533293 00357 99408595

Ώρες/μέρες λειτουργίας: Δευτ Σαβ: 8:30π.μ. 6:00μ.μ.

Διεύθυνση: A , Κόρνος 7640
Τηλ επικοινωνίας: 357 22533395
Ώρες/μέρες λειτουργίας:

Διεύθυνση: Παλιός δρόμος Λευκωσίας - Λεμεσού, Κόρνος 7640
ηλ επικοινωνίας: 357 99366613
Κόρνος 7640 ηλ επικοινωνίας: 357 99366613
Ώρες/μέρες λειτουργίας: Δευτ Σαβ: 10:00π.μ. 2:00μ.μ.

- -

γγειοπλαστών 5
++

Καλοκαίρι 10:00 π.μ. - 5:30 μ.μ.
Χειμώνας 10:00 π.μ. - 4:00 μ.μ.

,
Τ ++

, Τ ++
- -

www.christoumosaicart.com

www.christoumosaicart.com

Τα Παραδοσιακά Εργαστήρια του Κόρνου

http://www.christoumosaicart.com/
http://www.christoumosaicart.com/
www.dollscyprus.com/
http://www.sgn-jewellery.com/
http://www.archontikopapadopoulou.com.cy/

