
Ζήστε μια μοναδική εμπειρία!

Λ Α Ρ Ν Α Κ Α Σ
ΑΓΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ



#    agiostheodoros

ΠΡΩΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ 6/2020



Ο δρόμος που οδηγεί στην παραλιακή περιοχή του χωριού ονομάζεται «Κοιλάδα του Πεντασχοίνου», 
καθώς βρέχεται από τον ποταμό Πεντάσχοινο που διαπερνά το χωριό και καταλήγει στη θάλασσα.  
Υπάρχουν αρκετές παραδόσεις για την ονομασία, μία εξ αυτών αναφέρει ότι ονομάστηκε έτσι γιατί υπήρχε 
στην περιοχή μια μεγάλη «κουφή» (φίδι) του ποταμού που είχε μάκρος πέντε σχοινιά.  

Η διαδρομή προς τη παραλία είναι μοναδική.  Το καταπράσινο χαλί, που απλώνεται γύρω από τον 
επισκέπτη σε ολόκληρη τη διαδρομή προς την παραλία, προσδίδει παραδεισένια ευχαρίστηση.  Οι ανθοί 
από τις πορτοκαλιές, τις μανταρινιές και τις λεμονιές, μαγεύουν και αιχμαλωτίζουν κάθε επισκέπτη.  Οι 
σπηλιές και τα φαράγγια, που συναντά κανείς στη διαδρομή, μαγνητίζουν τα βλέμματα και προσφέρουν 
ένα θέαμα μοναδικό.  Φθάνοντας στην παραλία, γεμίζει και ευφραίνεται η ψυχή από γαλήνη αντικρίζοντας 
την απεραντοσύνη του γαλάζιου που απλώνεται επιβλητικά μπροστά στα μάτια του κάθε επισκέπτη.

Ο Άγιος Θεόδωρος είναι ένα γραφικό 
χωριό της επαρχίας Λάρνακας, 
χτισμένο στις όχθες του ποταμού 
Πεντάσχοινου. Η ονομασία του 
χωριού προήλθε από τον πολιούχο 
Άγιο, στον οποίο είναι αφιερωμένος ο 
μεγαλοπρεπής ναός του χωριού. 

Το χωριό δεν σημειώνεται σε παλιούς 
κυπριακούς χάρτες και είναι πολύ 
πιθανόν να δημιουργήθηκε από 
αρχαίους οικισμούς που υπήρχαν στην 
περιοχή, όπως Αnastadia, Xeugalalio, 
Capno, Vasilopotamo, Pendasino, οι 
οποίοι συναντιούνται σε μεσαιωνικούς 
κυπριακούς χάρτες.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Λίγα λόγια για την Κοινότητά μας…

Ο Άγιος Θεόδωρος ήταν ένα μικτό 
χωριό, μέχρι που οι Τουρκοκύπριοι 
εγκατέλειψαν την κοινότητα, μετά την 
Τούρκικη εισβολή του 1974. 

Σήμερα αριθμεί εφτακόσιους 
κατοίκους και προεκτείνεται μέχρι 
την παραθαλάσσια περιοχή, καθώς 
αρκετοί κάτοικοι επέλεξαν να χτίσουν 
την κατοικία τους στην περιοχή του 
Πεντασχοίνου, ενώ διαθέτει σχεδόν 
ίδιο αριθμό εξοχικών κατοικιών.

Είναι ένα από τα μεγαλύτερα χωριά 
της Κύπρου σε έκταση και αυτό 
φαίνεται από το γεγονός ότι διαθέτει 
8,5 χιλιόμετρα παραλιακό μέτωπο.  
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Θρησκευτικά Μνημεία - Θρησκευτικός Τουρισμός

Εκκλησία Αγίου Θεοδώρου

Η εκκλησία του Αγίου Θεοδώρου του 
Τήρωνος βρίσκεται στο κέντρο της 
κοινότητας σε ένα μικρό λόφο και δεσπόζει 
επιβλητικά σε ολόκληρη την κοινότητα.  
Το κτίσιμο του ναού ξεκίνησε το 1956 
και τελείωσε το 1970. Είναι τρίκλιτος, 
ρυθμού βασιλικής με Σταυροειδή Τρούλο, 
ενώ έχει τοιχογραφηθεί τα τελευταία 
χρόνια.

Σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων, 
στον ίδιο χώρο που ανεγέρθηκε 
ο σημερινός ναός, βρισκόταν ένας 
μικρότερος ναός, οικοδόμημα του 1847. 
Ήταν μονόκλιτος, καμαροσκέπαστος, 
χωρίς κεραμίδια και κτισμένος με πέτρες 
της περιοχής. Στη νότια πλευρά του ναού, 
ήταν κτισμένη καμαροσκέπαστη βεράντα 
που στηριζόταν σε τέσσερις τοξοστιχίες.  
Το καμπαναριό ήταν στην κορυφή του 
Αγίου Βήματος και δεν ξεπερνούσε τα 
δύο μέτρα.  Από αυτό το ναό διασώθηκε μόνο το εικόνισμα του πολιούχου Άγιου της 
κοινότητας, το οποίο βρίσκεται μέσα στο σημερινό οικοδόμημα σε πετρόκτιστη θήκη.

Θρησκευτικά Μνημεία
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Άγιος Αθανάσιος Πεντασχοινίτης
Πριν από αρκετά χρόνια, ο οικισμός του Αγίου Θεοδώρου, βρισκόταν στην περιοχή Πεντάσχοινος, 
σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα.  Εκεί γεννήθηκε και έζησε ο Άγιος Αθανάσιος.  Πήρε την 
επωνυμία Πεντασχοινίτης λόγω του ότι έζησε στην εν λόγω περιοχή.

Το ξωκλήσι χρονολογείται τον 7ο αιώνα και οικοδομήθηκε πάνω από τον τάφο του Αγίου.  
Τα ερείπιά του φανερώνουν ένα μεγαλοπρεπή ναό.  Ο ναός του Αγίου Αθανασίου του 
Πεντασχοινίτη υπέστη καταστροφικές ζημιές από τους σεισμούς που έπληξαν την Κύπρο.

Ο τάφος του Αγίου καθώς και ακόμα ένας 
τάφος, που λέγεται ότι ανήκει στον πατέρα 
του, ανακαλύφθηκαν το 2004 μετά από 
ανασκαφές.  

Χάρη στα πολλά θαύματα του Αγίου, ο ναός 
είχε γίνει πανορθόδοξο προσκύνημα και η 
τιμή του διαδόθηκε σε τέτοιο βαθμό που η 
αγιογράφησή του, από τον 12ο αιώνα και 
μετά, μαρτυρείται σε πολλούς ναούς του 
νησιού.  

Η καθαυτό μνήμη του Αγίου Αθανασίου του 
Πεντασχοινίτη δεν παρέμεινε γνωστή, αλλά 
πριν από μερικά χρόνια καθιερώθηκε ως 
μέρα εορτασμού του η 10η Ιουλίου.

#visitagiostheodoros
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Άγιοι Ανάργυροι
Το ξωκλήσι των Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, βρίσκεται σε απόσταση 
περίπου τριών χιλιομέτρων από τον πυρήνα του χωριού.  Είναι ένα πετρόχτιστο 
εκκλησάκι κτισμένο το 1919, με δαπάνη του Δαμιανού Χατζηκουμή.
 
Είναι μικρών διαστάσεων, κτισμένο από πέτρες της περιοχής ακανόνιστου σχήματος.  
Έχει αμφικλινή, ξύλινη στέγη σκεπασμένη από κεραμίδια και δύο εισόδους. 
Το εικονοστάσι είναι ξυλόγλυπτο με λίγες εικόνες. Το ξωκλήσι ανακαινίστηκε το 2006. 

Οι Άγιοι Ανάργυροι είναι 
θαυματουργοί. Η μνήμη 
τους τιμάται την 1η 
Νοεμβρίου και τελείται 
Θεία Λειτουργία στο 
ξωκλήσι. 

Είναι καθημερινά ανοιχτό 
για προσκύνημα.

Θρησκευτικά Μνημεία
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#visitagiostheodoros

Παναγία Ασταθκιώτισσα
Το ξωκλήσι της Παναγίας των Ασταθκιών βρίσκεται ενάμισι χιλιόμετρο ανατολικά του χωριού, 
πάνω σε ένα μικρό ύψωμα.  Είναι ένα μονόκλιτο καμαροσκέπαστο ξωκλήσι, αφιερωμένο στην 
Παναγία των Ασταθκιών ή Ασταθκιώτισσα.

Για την επωνυμία του ξωκλησιού υπάρχουν δύο εκδοχές.  Η μία λέει ότι η Παναγία πήρε το 
επώνυμό της από την τοποθεσία «Αστάθκια», στην οποία βρίσκεται το ξωκλήσι.  Η δεύτερη 
εκδοχή λέει ότι η τοποθεσία αυτή ήταν πολύ εύφορη και παραγωγική σε σιτηρά.  

Το ξωκλήσι έχει ακανόνιστο σχήμα, είναι 
κτισμένο με πέτρες της περιοχής και έχει 
δύο εισόδους. Το εσωτερικό του ναού 
είναι αγιογραφημένο και σύμφωνα με τον 
Άγγλο ερευνητή – συγγραφέα Rubert Gun-
nis, οι τοιχογραφίες αποτελούν έργα του 
16ου αιώνα.  Το ξωκλήσι της Παναγίας 
των Ασταθκιών έχει κηρυχθεί Μνημείο και 
βρίσκεται κάτω  από την προστασία του 
Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Η μνήμη της Παναγίας της Ασταθκιώτισσας 
τιμάται την Πέμπτη της Διακαινησίμου και 
τελείται Θεία Λειτουργία στο ξωκλήσι.  

Είναι ανοιχτό για προσκύνημα καθημερινά.

6



Θρησκευτικά Μνημεία
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Το τουρκοκυπριακό τέμενος βρίσκεται κοντά στο κεντρικό γεφύρι της κοινότητας.  

Είναι διώροφο, πετρόκτιστο κτίριο με καμάρες. Ο ισόγειος χώρος είχε από έκτοτε διάφορες 
χρήσεις, ενώ ο θρησκευτικός χώρος βρίσκεται στον πάνω όροφο.

Είναι πρόσφατο  εξωκλήσι, το οποίο 
οικοδομήθηκε το 2004.

Το εξωκλήσι των Αγίων Τριών Παίδων 
& Προφήτη Δανιήλ γιορτάζει στις 17 
Δεκεμβρίου. 

Είναι ανοικτό καθημερινά και βρίσκεται επί 
του κεντρικού δρόμου λίγο πριν την παραλία.

Αγίοι Τρεις Παίδες
και Προφήτης Δανιήλ 

Τουρκοκυπριακό Τέμενος



Στην κοινότητα του Αγίου Θεοδώρου υπήρχαν αρκετά ελαιοτριβεία και ένα από αυτά 
είναι το ελαιοτριβείο του Τουρκοκύπριου Ισμαήλ Κασσιανού, το οποίο αναπαλαιώθηκε 
το 2018 από το Κοινοτικό Συμβούλιο και είναι ανοιχτό καθημερινά για επισκέψεις. 
Στον Παραδοσιακό ελαιόμυλο μπορείτε να δείτε τον τρόπο παραγωγής του λαδιού στις 
αρχές του 20ου αιώνα με τις μυλόπετρες, το πιεστήριο, τις μηχανές και τα ζεμπίλια 
της εποχής.

Παραδοσιακός Ελαιόμυλος

Τι σας προτείνουμε να επισκεφθείτε

#visitagiostheodoros
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Αξίζει να το επισκεφθείτε

69

Στην πινακοθήκη οι επισκέπτες μπορούν να δουν πολλά από τα έργα του Αγνοούμενου της 
Κοινότητάς μας Ανδρέα Ευριπίδη, τα οποία φιλοτεχνήθηκαν πριν την Τούρκικη Εισβολή του 1974.
 
Ο Ανδρέας Ευριπίδης θεωρείται ένας ερασιτέχνης ζωγράφος κι από καλλιτεχνικής πλευράς έχει 
αφήσει ως παρακαταθήκη πάρα πολύ αξιόλογο έργο. Η ιστορικός τέχνης, Δρ. Τώνια Λοΐζου, 
αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ο Ευριπίδης δημιουργεί ένα πλασματικό περιβάλλον με ιδιαίτερη 
ευαισθησία, όπου τα καθαρά χρώματα απηχούν ένα μαγικό κόσμο. Η απλοποίηση και η αμεσότητα 
της έκφρασης αποτελούν τα βασικά γνωρίσματα σε όλες του τις προσπάθειες, που κινούνται 
μεταξύ της αφελούς και της προσωπικής γραφής.»

Πινακοθήκη Αγνοούμενου Ανδρέα Ευριπίδη



#visitagiostheodoros
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Το Περιβόλι του Χωριού

Στην περιοχή “Στεφάνι” (βουνό/λόφος 
ανατολικά της Κοινότητας) θα βρείτε 
ένα «μαγικό» και συνάμα εντυπωσιακό 
σημείο θέας, στο οποίο έχει τοποθετηθεί 
ένα «παράθυρο» που προσφέρεται για 
μοναδικές φωτογραφίες. 

Χαρακτηριστική είναι η επιγραφή του, 
#    agiostheodoros

Λίγο μετά τον κυκλικό κόμβο της κοινότητας, 
θα δείτε τον Κοινοτικό Εκδρομικό Χώρο 
«Το Περιβόλι του Χωριού».  

Τα αρώματα των εσπεριδοειδών σας 
μαγεύουν και σας προσκαλούν να καθίσετε 
κάτω από τον μεγάλο ίσκιο τους. Οι 
επισκέπτες μπορουν να δοκιμάσουν και 
να γευτούν τα φρούτα του περιβολιού, ως 
δείγμα φιλοξενίας της Κοινότητας.

Σημείο Θέας 
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Μονοπάτι της φύσης
“Το Βρύτζιη”
Το φυσικό περιβάλλον του χωριού 
είναι μοναδικό, με εντυπωσιακά σε 
ομορφιά τοπία και μια μεγάλη περιοχή 
είναι ενταγμένη στο δίκτυο προστασίας 
της φύσης “Natura 2000”. Μπορείτε 
να θαυμάσετε τη μαγεία του φυσικού 
μας περιβάλλοντος, περπατώντας το 
Μονοπάτι Μελέτης της φύσης, το οποίο 
βρίσκεται στην περιοχή Βρύτζιη, (στο 
δρόμο προς την παραλιακή περιοχή, 4 km 
από το χωριό). Το φαράγγι, οι σπηλιές και 
το έντονο γεωλογικό ανάγλυφο δίνουν 
ένα μυστηριώδη χαρακτήρα και αφήνουν 
στον επισκέπτη μοναδικές εικόνες. Είναι 
γραμμικό, απόστασης 850 μέτρων και 
μπορείτε να ζήσετε την εμπειρία μαζί και 
με τις οικογένειές σας.  

Το Μονοπάτι της φύσης “Το Βρύτζιη” 
και ο Κοινοτικός Εκδρομικός Χώρος «Το 
Περιβόλι του Χωριού»  έχουν βραβευτεί 
με Πράσινη Σημαία στα Παγκύπρια 
Βραβεία 2019 “Πράσινη Πόλη και 
Πράσινη Κοινότητα της Κύπρου” στην 
κατηγορία “Αειφόρος Τουρισμός”. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι η Κοινότητά μας έγινε η 
πρώτη Κοινότητα της Επαρχίας Λάρνακας 
που έχει βραβευτεί με Πράσινη Σημαία.

Αξίζει να το επισκεφθείτε
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#visitagiostheodoros
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Είναι ένα σημαντικό και αξιόλογο έργο 
λαϊκής αρχιτεκτονικής, των περασμένων 
χρόνων, που κατασκευάστηκε από 
κατοίκους του Αγίου Θεοδώρου.
Ολόκληρος ο νερόμυλος είναι κτισμένος 
με πέτρες, τις οποίες λατόμησαν από τις 
κατακόρυφες πλαγιές της κοιλάδας, που 
δημιούργησε ο Πεντάσχοινος. Βρίσκεται 
στη νότια πλευρά του χωριού, κοντά στις 
όχθες του ποταμού.
Βλέποντας την κατασκευή του μύλου, 
αυτήν που διασώθηκε, συμπεραίνεις 
πως πρόκειται για έργο πρωτότυπο και 
αξιοθαύμαστο. Στη σημερινή του μορφή, 
παρουσιάζεται μια πέτρινη τοιχοποιία, 
μήκους έξι ως εφτά μέτρων, στηριγμένη 
σε τρεις ισομεγέθεις καμάρες, το ύψος 
των οποίων φτάνει τα δυο μέτρα.

Ενετικός Νερόμυλος 
ή νερόμυλος του 
Χατζιατού

Πετρόκτιστο γεφύρι στην κοίτη του 
ποταμού Πεντάσχοινου στην περιοχή 
“Αγρίδια”. Χρησιμοποιείτο τα παλιά 
χρόνια ως αρδευτικό για την διέλευση 
νερού, πράγμα που μαρτυρείται από το 
πετράλαυκο που σώζεται κάτω από το 
μεταγενέστερο επίστρωμα.  Το γεφύρι  
«Σσιννάπι», όπως αποκαλείται, αποτελεί 
κομμάτι του μύλου του Χατζιατού που 
ήταν από τα μεγαλύτερα υδρογεωλογικά 
έργα της εποχής. 

Γεφύρι «Σσινάπιν»



Αξίζει να το επισκεφθείτε
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Σύλλογος Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας

Ο Σύλλογος Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας ιδρύθηκε τον 
Οκτώβριο του 2004 από μια μικρή ομάδα 22 γυναικών και 
σήμερα απαριθμεί  πάνω από 500 γυναίκες μέλη από 22 
Κοινότητες της Ορεινής και Ημιορεινής Λάρνακας. Η έδρα 
του Συλλόγου βρίσκεται στον Άγιο Θεόδωρο Λάρνακας. 

Στεγάζεται στο παλιό τουρκοκυπριακό σχολείο, όπου εκεί έχει δημιουργηθεί αίθουσα 
εκπαίδευσης, αίθουσα εκδηλώσεων, εκθετήριο και χώρος επίδειξης Τοπικών 
Παραδοσιακών Προϊόντων και Τεχνών.

Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού, δίπλα 
από την κοίτη του ποταμού Πεντάσχοινος. 
Πρόσφατα έχει ανακαινιστεί με 
πολλά σύγχρονα παιχνίδια και ειδικό 
προστατευτικό πάτωμα. 

Κοινοτικό πάρκο



#visitagiostheodoros
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Παραλιακό
Παιδικό Πάρκο

Κοινοτικό Γήπεδο

Βρίσκεται στην παραλιακή 
περιοχή, δίπλα από τον κεντρικό 
δρόμο Κιτίου – Ζυγίου. Πρόκειται 
για έργο διαμόρφωσης ανοικτού 
χώρου παραλίας και περιλαμβάνει 
τοπιοτέχνηση, υπαίθριο χώρο 
ξεκούρασης και αναψυχής με 
παγκάκια, κούνιες, τραμπάλα και 
τσουλήθρα.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο γήπεδο 
ποδοσφαίρου με χόρτο, το οποίο 
διαθέτει αποδυτήρια γηπεδούχων, 
φιλοξενούμενων ομάδων και διαιτητών, 
γυμναστήριο, καντίνα και κερκίδες. Μπορεί 
να φιλοξενήσει ποδοσφαιρικούς αγώνες 
μέχρι και Γ΄ Κατηγορίας. Κατά καιρούς έχει 
χρησιμοποιηθεί για προπονήσεις από την 
Εθνική Ποδοσφαίρου U15 και από ομάδες Β΄ 
Κατηγορίας. Είναι η έδρα της Ποδοσφαιρικής 
Ομάδας “Θύελλα” Αγίου Θεοδώρου. 



Κοινοτικές Οργανωμένες
Παραλίες

Maia Beach

99890615

Οργανωμένη παραλία με ξαπλώστρες 
και ομπρέλες, τουαλέτες, ντους κι άλλες 
ανέσεις. Προσφέρει σνακ, σάντουιτς και 
διάφορα δροσερά ποτά. Η παραλία έχει 
ρηχά νερά που δημιουργεί ο μικρός 
βραχώδης κόλπος και έτσι είναι ιδανική 
για οικογένειες. Επίσης, μπορείς να 
κάνεις κανό/καγιάκ και μαθήματα γιόγκα.

Κοινοτικές Οργανωμένες Παραλίες
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Akakia Beach

96553192

Οργανωμένη παραλία με ξαπλώστρες 
και ομπρέλες, τουαλέτες, ντους κι 
άλλες ανέσεις. Βρίσκεται δίπλα από 
το Παραλιακό Παιδικό Πάρκο και 
προσφέρει νόστιμα πιάτα και γλυκά, 
δροσερά ποτά, κοκτέιλ  και ναργιλέ. 
Ο συνδυασμός του ξύλου και της 
ψάθας με το μπλε της θάλασσας 
δένουν αρμονικά, κάνοντας το 
σημείο να μοιάζει εξωτικό.
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Γευστικές Εμπειρίες

Ταβέρνες - Εστιατόρια 

Οικογενειακό Κέντρο “Άννα Μαρία”  

Ταβέρνα “Η Καλή Ευτυχία” 

Κ. Χατζηκουμή  2, 
Άγιος Θεόδωρος Λάρνακας

24322690

Αντωνάκη Μανώλη 30,
Άγιος Θεόδωρος Λάρνακας

24322541

Στο εστιατόριο “Άννα Μαρία” μπορείς 
να δοκιμάσεις νόστιμα πιάτα ημέρας, 
κρεατομεζέδες και ψαρομεζέδες. Στην αυλή 
του εστιατορίου λειτουργεί και το Anna Maria 
Cafe Bar όπου μπορείς να απολαύσεις καφέ, 
παγωτό και λαχταριστές γλυκές κρέπες. 

Βρίσκεται στον πυρήνα του χωριού με έντονο το παραδοσιακό κυπριακό αρχιτεκτονικό 
στοιχείο, με εξαιρετική διακόσμηση και με  εσωτερική αυλή γεμάτη λουλούδια.
Προσφέρει υψηλού επιπέδου παραδοσιακό κυπριακό φαγητό. 

Η ταβέρνα βραβεύτηκε με το Σύμφωνο Ανάδειξης της Κυπριακής Γαστρονομίας “Taste 
Cyprus - Delightful Journeys” από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 
Λάρνακας. 



Σερβίρονται νόστιμα φαγητά και εκλεκτοί εποχιακοί μεζέδες. Προσφέρονται  μοναδικές 
και ξεχωριστές γεύσεις σ’ ένα όμορφα διαμορφωμένο παραδοσιακό περιβάλλον δίπλα από 
το Κοινοτικό Πάρκο στον πυρήνα του χωριού. Η ταβέρνα βραβεύτηκε με το Σύμφωνο 
Ανάδειξης της Κυπριακής Γαστρονομίας 
“Taste Cyprus - Delightful Journeys” από 
την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και 
Προβολής Λάρνακας.

#visitagiostheodoros
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Παραδοσιακή Ταβέρνα “Ο Παλιομούχταρος”

Ταβέρνα Μάμα “Το Βάσανο”

Φίλιου Τσιγαρίδη 12,
Άγιος Θεόδωρος Λάρνακας

24323323

Κ. Χατζηκουμή  5,
Άγιος Θεόδωρος Λάρνακας

24323022

Βρίσκεται πλησίον του εκδρομικού χώρου 
“Το περιβόλι του χωριού” σε ένα όμορφο 
και ζεστό περιβάλλον, όπου μπορείς 
να γευτείς και να δοκιμάσεις εκλεκτούς 
μεζέδες παρέα με ζωντανή μουσική. 
Διαθέτει μεγάλο εξωτερικό κήπο με γρασίδι 
κατάλληλο για διάφορα events (βάπτιση, 
αρραβώνα κ.α.). 

Η ταβέρνα βραβεύτηκε με το Σύμφωνο 
Ανάδειξης της Κυπριακής Γαστρονομίας 
“Taste Cyprus - Delightful Journeys” από 
την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και 
Προβολής Λάρνακας.



Γευστικές Εμπειρίες
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Ψαροταβέρνα “Η Λίμνη”

Εστιατόριο - Ψαροταβέρνα Landa

24440101

24440002 / 99115065

Σερβίρονται νόστιμα πιάτα ψαριών και 
θαλασσινών. Διαθέτει οργανωμένη 
παραλία με ξαπλώστρες, όπου μπορείς 
να απολαύσεις το ποτό ή τον καφέ σου 
κάνοντας βουτιές και ακολούθως να γευτείς 
τις μοναδικές και ξεχωριστές γεύσεις του 
φαγητού της. Βρίσκεται στο παραλιακό 
μέτωπο της Κοινότητας.

Μπορείς να δοκιμάσεις νόστιμους ψαρομεζέδες με πολλά 
είδη ψαριών και θαλασσινών και άλλα εκλεκτά πιάτα, 
απολαμβάνοντας τη μοναδική θέα του απέραντου γαλάζιου 
της θάλασσας. Βρίσκεται στο παραλιακό μέτωπο της 
Κοινότητας.

Ψαροταβέρνες - Εστιατόρια 
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Ψαροταβέρνα “Μάμας”

Ψαροταβέρνα Ουζερί
“Πεντάσχοινος”

96236310 / 24440044

99668896

Σερβίρει υψηλού επιπέδου φρέσκους 
ψαρομεζέδες (ψάρια και θαλασσινά). Βρίσκεται 
στον παραλιακό κεντρικό δρόμο και κατά την 
καλοκαιρινή περίοδο διαθέτει ομπρέλες και 
ξαπλώστρες για μπάνιο και ηλιοθεραπεία. 
Απολαύστε το ούζο σας συνοδεύοντάς το με 
εκλεκτούς μεζέδες της θάλασσας.

Βρίσκεται στον παραλιακό κεντρικό δρόμο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα προσφέροντας 
φρέσκο ψάρι της βάρκας και νόστιμα θαλασσινά. Απολαύστε το φαγητό σας δίπλα στην 
θάλασσα όλες τις εποχές του χρόνου.
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Διαμονή στο Άγιο Θεόδωρο

Ζήστε την εμπειρία της
Διαμονής στον Άγιο Θεόδωρο

Elya Beach Luxury Suites
Παραλιακή τουριστική μονάδα πολυτελείας 

99584210 / 24817304

Βρίσκεται στο παραλιακό μέτωπο του χωριού. 
Διαθέτει εξωτερική πισίνα για ενήλικες και 
παιδιά, εγκαταστάσεις μπάρμπεκιου στον κήπο 
και παραθαλάσσια καταλύματα με δυνατότητα 
προετοιμασίας γευμάτων. 

Τα ευρύχωρα και όμορφα διακοσμημένα 
διαμερίσματα και οι σουίτες έχουν κλιματισμό και 
πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα. Όλα περιλαμβάνουν 
καθιστικό, τραπεζαρία, δορυφορική τηλεόραση 
επίπεδης οθόνης και πλυντήριο ρούχων. Καταλήγουν 
σε βεράντα και μπαλκόνι.
Μπορείτε να χαλαρώσετε στις ξαπλώστρες ή στο 
υπαίθριο μπαρ, στη σκιά των ελαιόδεντρων, ή να 
κάνετε θαλάσσια σπορ και καταδύσεις. 

Το προσωπικό μπορεί να μεριμνήσει για την ενοικίαση 
αυτοκινήτου και ποδηλάτων. 
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Cyprus Glamping Park 
Εναλλακτικά ξύλινα σπιτάκια 

Happy Glamping Cy  
Εναλλακτικά ξύλινα σπιτάκια 

99544514

99082534

Διαθέτει πανέμορφα ξύλινα σπιτάκια 
προσφέροντας έναν  εναλλακτικό τρόπο 
διαμονής μέσα στη φύση. 
Όλες οι μονάδες διαθέτουν καθιστικό με 
καναπέ, τραπεζαρία και πλήρως εξοπλισμένη 
μικρή κουζίνα με διάφορες παροχές 
μαγειρέματος, όπως φούρνο μικροκυμάτων, 
ψυγείο και φρυγανιέρα. Το ιδιωτικό μπάνιο 
είναι πλήρως εξοπλισμένο με ντους και 
δωρεάν προϊόντα περιποίησης. Προσφέρει 
επίσης, δωρεάν WiFi, δωρεάν ιδιωτικό χώρο 
στάθμευσης, παιδική χαρά και μπάρμπεκιου.
Το κάμπινγκ σερβίρει καθημερινά ευρωπαϊκό 
ή πλήρες αγγλικό/ιρλανδικό πρωινό. Η 
περιοχή στην οποία βρίσκεται είναι ιδανική 
για κολύμβηση και ηλιοθεραπεία σε μία από 
τις οργανωμένες παραλίες του χωριού, καθώς 
απέχουν λίγα λεπτά μακριά. Μπορείτε ακόμα 
να απολαύσετε πεζοπορία και ποδηλασία, 
εξερευνώντας την φύση.

Το Happy Glamping Cy βρίσκεται 
περίπου 1 Km έξω από την Κοινότητά 
μας σε μια ειδυλλιακή περιοχή στη 
δυτική βουνοπλαγιά που δεσπόζει 
του δρόμου προς την παραλία. Τρεις 
μικρές ανεξάρτητες ξύλινες κατοικίες, 
με υπέροχη θέα, βουτηγμένες 
στο πράσινο, παρέχουν όλες τις 
ανέσεις του Glamorous Gamping για 
όσους επιθυμούν να συνδυάσουν 
εναλλακτικές διακοπές με άνετη 
διαμονή. Συνδυάζει την εμπειρία 
διαμονής σε αγροτόσπιτο στη φύση, 
παρέχοντας στους επισκέπτες την 
δυνατότητα συγκομιδής φρέσκων 
βιολογικών φρούτων, λαχανικών και 
αυγών από την αυλή των σπιτιών και 
τη χρήση ποδηλάτων για περιδιάβαση 
στα αξιοθέατα του χωριού και την 
παραλία. 



Διαμονή στο Άγιο Θεόδωρο
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Το Κονάτζι του Φλοκκά  
Παραδοσιακά αγροτουριστικά καταλύματα 

Είναι μια ανακαινισμένη αγροικία του 19ου 
αιώνα που βρίσκεται στον πυρήνα του χωριού, 
όπου μπορείς να βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για 
την διαμονή σου.  Προσφέρει παραδοσιακά 
καταλύματα με κουζίνα και απέχει 5 λεπτά με το 
αυτοκίνητο από την παραλία.

Οι αγροικίες περιλαμβάνουν δορυφορική 
τηλεόραση, ψυγείο, φούρνο μικροκυμάτων και 
κλιματισμό. Όλα τα δωμάτια έχουν μπαλκόνι 
ή οδηγούν στην υπέροχη πλακόστρωτη αυλή. 
Διαθέτει σκιερό χώρο καθιστικού, όπου οι 
επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν και να 
απολαύσουν το γαλήνιο περιβάλλον.

99340530
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Παραδοσιακό Καφενείο
“Μάμας”

Τηλ.: 99752191

Anna Maria
Café Bar

Τηλ.: 99402541

Οίκημα Λαογραφικού Όμιλου
– Ε.Σ. Αγίου Θεοδώρου
Τηλ: 99567582, 99177687

Απολαύστε το καφεδάκι σας…

Περίπτερο-Καφενείο
“Το Στάμα”

Τηλ.: 24323112

Coffee Shop & Snacks 
«Παλιομούχταρος»
Περιοχή Πεντάσχοινος

Τηλ.: 99833201
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Παραδοσιακά Προϊόντα

Παραδοσιακά Σπιτικά Ζυμαρικά “Μαρίνας”

Χειροποίητα Παραδοσιακά Ζυμαρικά ‘’Το Σκλινίτζι’’

Ψωμιά & κουλούρια
«Μυριάνθη»

Τηλ.: 99909042

Τηλ.: 97868342, 96589883

Παρασκευή παραδοσιακών 
ζυμαρικών (μακαρόνια της σμίλας, 
τερτζιελλούδκια κ.α.). Μπορείτε 
να τα βρείτε σε διάφορα φεστιβάλ 
παράδοσης, κατόπιν παραγγελίας, 
στο εργαστήριο στον Άγιο Θεόδωρο 
Λάρνακας και σ’ άλλα επιλεγμένα 
καταστήματα. 

Παρασκευή παραδοσιακών προϊόντων 
όπως μακαρόνια της σμίλας, ολικής 
αλέσεως, τερτζιελλούδκια αλλά και 
μακαρόνια με σπανάκι και καρότο. 
Μπορείτε να τα βρείτε, κατόπιν παραγγελίας, 
σε φρουταρίες και κρεοπωλεία της 
περιοχής αλλά και σε επιλεγμένα βιολογικά 
καταστήματα σε Λευκωσία, Λάρνακα και 
Λεμεσό.

Παρασκευή ψωμιού και κουλουριών 
με προζύμι, ψημένα σε παραδοσιακό 
ξυλόφουρνο.

Αγοράστε παραδοσιακά προϊόντα…

Τηλ.: 99647569
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Προμηθευτείτε με όλα τα απαραίτητα…

Παντοπωλείο Θεόδωρου Μενελάου
Τηλ.: 24323028, 99564100

Φρουταρία Ξανθούλα
Τηλ.: 99142536

Κρεοπωλείο Α/ΦΟΙ ΑΝΔΡΕΟΥ
Τηλ.: 24322090

Fresh Vegetables Cyprus
Τηλ.: 99313590

Κεντρικό Γεφύρι



Η νεολαία μας
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Λαογραφικός Όμιλος “Πεντάσχοινος”

Ο Λαογραφικός Όμιλος «Πεντάσχοινος» ιδρύθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2003 με σκοπό την 
διοργάνωση πολιτιστικών – καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, την αναβίωση, καλλιέργεια 
και διαφύλαξη των γνήσιων λαϊκών μας παραδόσεων, ηθών και εθίμων. Στεγάζεται στο 
παλιό τουρκοκυπριακό σχολείο. Διατηρεί παιδικές ομάδες διδασκαλίας χορού, χορευτικό 
συγκρότημα, θεατρική ομάδα και μπάντα. Ανάμεσα 
στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ξεχωρίζουν η 
μεγάλη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση “Χριστούγεννα 
στο χωριό” και  οι εορταστικές εκδηλώσεις για τις 
επετείους της 25ης Μαρτίου 1821 και της 1ης Απριλίου 
1955 οι οποίες περιλαμβάνουν παρέλαση, δοξολογία, 
λαμπαδηφορία και θεατρική παράσταση. Είναι ο 
εμπνευστής της ιδέας του τριήμερου Φεστιβάλ “Τέχνης 
& Πολιτισμού” της Κοινότητάς μας. Το φεστιβάλ γίνεται 
κάθε χρόνο το πρώτο σαββατοκύριακο του Αυγούστου 
και περιλαμβάνει κυρίως μεγάλες συναυλίες διάσημων 
Ελλαδιτών καλλιτεχνών και θεατρικών παραστάσεων 
από την Θεατρική Ομάδα του Ομίλου. Διοργανώνει, 
επίσης, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδρομές, τα 
πασχαλινά παραδοσιακά παιχνίδια, παιχνίδι κρυμμένου 
θησαυρού για παιδιά και άλλες εκπαιδευτικές διαλέξεις, 
που αφορούν κυρίως τους νέους, ανταλλαγές με 
άλλους Πολιτιστικούς Ομίλους της Κύπρου αλλά και του 
εξωτερικού.
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Αθλητικός Όμιλος “Θύελλα”
Ο Αθλητικός Όμιλος «Θύελλα», με ρίζες από το 1929, συμμετέχει στο ετήσιο πρωτάθλημα 
ομοσπονδίας της ΣΕΚ.  Έχει διακριθεί με τον τίτλο Πρωταθλήτρια ΣΕΚ για πρώτη φορά το 2006 
και το 2007 στέφεται Πρωταθλήτρια και Κυπελλούχος. Μετά από αρκετά χρόνια και πολλές 
προσπάθειες, η Θύελλα κατάφερε να πάρει τον τίτλο της Πρωταθλήτριας το 2017. Για τρεις 
συνεχόμενες χρονιές 2017, 2018 και 2019 ήταν φιναλίστ για την κατάκτηση του κυπέλου.  
Εκτός από τις αθλητικές διοργανώσεις, ο Αθλητικός Όμιλος διοργανώνει καλλιτεχνικές, έντεχνες 
και λαϊκές βραδιές.
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