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Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου 

Ο κοινοτάρχης του χωριού, κ. Παναγιώτης Λάμπρου ενημερώνει  τα 

παιδιά του Δημοτικού χολείου για την παλαιά εκκλησία του χωριού. 

ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΟΡΕΝΗ 
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Σο Λατσιή 

Η πλατεία “Λατσιή» βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. τα παλαιότερα 

χρόνια στο σημείο αυτό υπήρχε πηγάδι. Από εκεί έπαιρναν νερό οι χωριανοί 

για να πιουν τόσο οι ίδιοι όσο και τα ζώα τους. Περιμετρικά φαίνονται οι 

ποτίστρες όπου έβαζαν νερό για να ξεδιψάσουν τα ζώα.  
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Σο Λατσιή 
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ύμφωνα με πληροφορίες από την κ. Μαρία οφοκλέους, το λατσιή 

χρησίμευε τον παλιό καιρό και ως χώρος συγκέντρωσης. Σα βράδια που οι 

άνδρες πήγαιναν στο καφενείο, οι γυναίκες μαζεύονταν στο λατσιή κι 

έλεγαν τα νέα τους.  



… στο δρόμο για το Λατσιή 

Ο κοινοτάρχης του χωριού, και τα παιδιά συνομιλούν με τους 
φιλόξενους κατοίκους του χωριού.   
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Ενετικά γεφύρια 

Ο κοινοτάρχης του χωριού, κ. Παναγιώτης Λάμπρου παρουσιάζει στα παιδιά 
τα Ενετικά Γεφύρια του χωριού, τα οποία προτάθηκαν για να περιληφθούν 
στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς  Unesco 
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Ενετικά γεφύρια 

Μεταλλική στήριξη των γεφυριών 

ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΟΡΕΝΗ 



Ο ποταμός της Μαρούλλενας 

Σο χωριό διασχίζει ο ποταμός της Μαρούλλενας, παραπόταμος                       
του ποταμού Διπλοπόταμου. 
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Σο δέντρο της Μερίκας 

Μαρτυρίες χωριανών και μελετητών αναφέρουν ότι το Καλό Χωριό 
παλαιότερα ονομαζόταν Καλό Χωριό της Μερίκας γιατί υπήρχαν 
πολλές μερίκες στο αρκάτζι (μικρό ρυάκι) που διασχίζει το χωριό. 
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Ο κοτσινόροτσος 

Βράχος στο δρόμο που ενώνει την έναρξη του μονοπατιού 
Πρικρόβρυση της Μερίκας με τον εκδρομικό χώρο του χωριού. 
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Εκδρομικός χώρος 

την έξοδο του χωριού βρίσκεται ο εκδρομικός της Κοινότητας Καλού 
Χωριού Ορεινής «Μερίκα». Εδώ μαζεύονται οι χωριανοί αλλά και ξένοι 
περιηγητές για αναψυχή και παρακολούθηση διαφόρων εκδηλώσεων.  
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Δεντροφύτευση του εκδρομικού χώρου από παιδιά του Δημοτικού 
χολείου. 
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Πτηνολογικό πάρκο 

Ο Πρόεδρος του Πτηνολογικού υνδέσμου Κύπρου, κ. Μελής 
Χαραλαμπίδης διατηρεί στο χωριό Πτηνολογικό Πάρκο.  
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