
Δημιουργία Γραμμικού πάρκου κατά 

μήκος του ποταμού Κούρη 

 Περίληψη 

Η κοιλάδα του Κούρη καλύπτει μια απόσταση 10,2 Km και έκταση 
1862 στρέμματα. Εκτείνεται από τα ταμιευτήρια Κούρη και το 
ομώνυμο φράγμα μέχρι τη θάλασσα σχηματίζοντας γραμμική 
ακανόνιστου σχήματος. Διέρχεται μέσα από τρεις κοινότητες της 
δυτικής περιοχής Λεμεσού, την Επισκοπή, την Ερήμη και το Καντού. 

Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής αλλοιώθηκε με τη κατασκευή του 
μεγαλύτερου φράγματος στην Κύπρο, του φράγματος του Κούρη 
μεταξύ των ετών το 1984-1988.  

Μια ανεξέλεγκτη δραστηριότητα έχει ξεκινήσει από τότε. Ασυνείδητοι 
απορρίπτουν στο χώρο κάθε είδους άχρηστα υλικά , προχωρούν σε 
παράνομες επεμβάσεις. Οι εμπλεκόμενες κοινότητες, εκτιμώντας την 
υφιστάμενη κατάσταση της κοιλάδας του ποταμού Κούρη, την εικόνα 
εγκατάλειψης που παρουσιάζει, τις αρνητικές ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες όπου σε συγκεκριμένα σημεία, εντοπίζονται 
υποβαθμισμένες περιοχές, ανάθεσαν σε ομάδα ειδικών συμβούλων 
την ετοιμασία ολοκληρωμένου ρυθμιστικού έργου για εκτέλεση έργων 
ανάπτυξης. 

Οι ομάδα των συμβούλων έθεσε τρεις κύριους στόχους. 

Πρώτος στόχος είναι η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος 
εισάγοντας και νέα στοιχεία συμβατά με το οικοσύστημα. 

Δεύτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός συμπλέγματος αναψυχής 
που θα προσελκύει ευρύ φάσμα επισκεπτών προσφέροντας 
πολλαπλές δυνατότητες δραστηριοτήτων. 

Τρίτος στόχος  είναι η αρμονική συμβολή  του έργου στην τοπική 
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής των 
οικισμών. 

Οι τρεις εμπλεκόμενες κοινότητες επιδιώκουν το έργο να περιληφθεί 
στα ευρωπαϊκά προγράμματα, και συγκεκριμένα στον άξονα 
προτεραιότητας για την «Αναζωογόνηση των Αστικών Περιοχών και 
των Περιοχών της υπαίθρου, που συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Δυστυχώς το έργο δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα παρά τις 
επανειλημμένες διαβεβαιώσεις που δόθηκαν από διάφορους 
κυβερνητικούς φορείς. 
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Μαθητική ομάδα : 

Γιαννακού Ελένη Α1.1 

Ιακώβου Παναγιώτα Α1.1 

Δημητρίου Δέσποινα Β1 

Ευδοκίμου Νικολέττα Β1 

Θεοδώρου Τροοδία Β1 

Λάμπρου Σωκράτης Β1 

Μαρνέρου Μαρία Β1 

Σουλιώτη Μαριάννα Β1 

Παπακώστας Αυγουστίνος Β3 

 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια:       

Τασούλα Μουλλωτού 

Βοηθός Διευθύντρια:               

Άντρη Ιωάννου  

 

1. Σεμινάριο από Δημοσιογράφο 

2. Συνεντεύξεις από τους κοινοτάρχες της   

υπό μελέτη περιοχής 

3. Συλλογή δεδομένων από την περιοχή  

4. Σχεδιασμός 

1. Στις 2 Δεκεμβρίου ο κ. Γιώργος Παυλίδης 

Δημοσιογράφος – Πανεπιστημιακός μίλησε 

στην ομάδα των Νέων Δημοσιογράφων για 

τη διαδικασία  συγγραφής  άρθρου  και τη 

δημοσιοποίηση του στα μέσα ενημέρωσης.  
2. Οι Νέοι Δημοσιογράφοι πήραν 

συνεντεύξεις από τον Κοινοτάρχη Ερήμης 

κ. Πανίκο Χατζηχαμπή, τον Κοινοτάρχη 

Καντού κ. Σοφοκλή Γεωργίου και το 

Κοινοτάρχη Επισκοπής κ. Παύλο Πούρη. 

Προβλέπεται η δημιουργία 

μονοπατιών που θα οδηγούν σε 

παρακείμενες αρχαιότητες.  

3 β. Η Παράλια Βασιλική βρίσκεται, όπως δηλώνει το  

όνομά της, στην παραλία, στους πρόποδες της 

Ακρόπολης του Κουρίου. Πρόκειται για τρίκλινη 

βασιλική των αρχών του 6ου αι. μ.Χ. με περίστωο 

αίθριο. Τα δάπεδά της κοσμούν πολύχρωμα 

ψηφιδωτά. 

3α.Το Ιερό του Απόλλωνα Υλάτη, 

βρίσκεται 2,5 χιλιόμετρα δυτικά της 

αρχαίας πόλης του Κουρίου. Ήταν 

ένα από τα σημαντικότερα 

θρησκευτικά κέντρα της Κύπρου 

,όπου ο Απόλλωνας λατρευόταν σαν 

Υλάτης, θεός των δασών. 

Δύο εκκλησάκια βρίσκονται  

στη περιοχή, του Αγίου Ερμογένη 

στην παραλία Κουρίου και το 

άγνωστο για  πολλούς εκκλησάκι της 

Αγίας Νάπας στο Καντού.      

3γ. Η σχεδόν άγνωστη στον πολύ κόσμο μικρή εκκλησία 

της Αγίας Νάπας βρίσκεται στη δυτική όχθη του ποταμού 

Κούρη. Κτίστηκε τον 11ο ή 12ο αιώνα. 

 Ανήκει στον τύπο του μονόκλιτου με τρούλλο ναού. Οι 

τοιχογραφίες καταστράφηκαν από τους Τούρκους 

κάτοικους του γειτονικού χωριού Καντού και από τη 

διείσδυση των νερών της βροχής.  

3δ. Ο ναός tτου Αγίου Ερμογένη κτίστηκε  τον 10ο 

ή 13ο αιώνα Ο ναός είναι δίκλιτος, 

καμαροσκέπαστος κι υπήρξε μοναστηριακός. Στο 

βόρειο κλίτος βρίσκεται ο τάφος του Αγίου 

Ερμογένη. Πολλοί πιστοί, γηγενείς και τουρίστες, 

σπεύδουν καθημερινά στην εκκλησία αυτή για να 

πάρουν την ευλογία από το ναό και να ασπαστούν 

τον τάφο του Αγίου. 

Επιθυμία μας είναι να  μετατρέψουμε  
την περιοχή με τέτοιο τρόπο που θα 

μπορεί κάποιος να περπατά μαζί με την 
οικογένειά του, να ξεκουράζεται, να 

βλέπει τις φυσικές ομορφιές της 
περιοχής μας και συνάμα η περιοχή να 
σταματήσει να είναι ένας απέραντος 

σκουπιδότοπος. 

3 ε. Με  τη δημιουργία του ομώνυμου  

φράγματος η ευρύτερη περιοχή 

αφέθηκε στο έλεος της βρομιάς και στην 

κακοποίησης του περιβάλλοντος . 

  

4. Σχεδιασμός: Πάρκα, 

μικρές πλατείες,  

περίπτερα, αναβάθμιση 

γεφυριών ,αμφιθέατρα , 

πεζόδρομοι , 
ποδηλατοδρόμοι… 
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