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Ο Δήμος σε συνεργασία με ιδιωτική εταιρεία
έχει τοποθετήσει κάδο (SKIP) στο χώρο του
Δημοτικού Σταδίου, όπου οι δημότες μπορούν
να τοποθετούν άχρηστα αντικείμενα (έπιπλα,
ηλεκτρικές συσκευές κ.α.) εκτός από οικιακά
απόβλητα, κλαδέματα και μπάζα.

Το περιδικό “Λεύκαρα” μπορείτε να το διαβάσετε
και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.lefkara.org.cy
καθώς και στο facebook
ΛΕΥΚΑΡΑ
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Λεύκαρα Μήνυμα του δημάρχου

Αγαπητοί Λευκαρίτες και φίλοι των Λευκάρων,
Με την ευκαιρία της νέας έκδοσης του περιοδικού μας, σας αναγγέλλω με πολλή χαρά την έναρξη της λειτουργίας του Κέντρου Χειροτεχνίας στα υποστατικά που βρίσκονται πλάι από το παρεκκλήσι
του Αγίου Γεωργίου και τα οποία διαμορφώθηκαν κατάλληλα από το
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.
Ήδη έχει συμληρωθεί η επίπλωση του Κέντρου και εκτίθενται σε ειδικές βιτρίνες αντιπροσωπευτικά δείγματα λευκαρίτικου κεντήματος
και κομψοτεχνήματα αργυροχοΐας. Έχουν επίσης αναρτηθεί χαρακτηριστικές φωτογραφίες κεντητριών σε ώρα δουλειάς, καθώς και
κεντηματεμπόρων σε δράση στις χώρες της Ευρώπης.
Βασικός σκοπός του Κέντρου είναι η διατήρηση, η συνέχιση και η
ανάπτυξη των παραδοσιακών τεχνών των Λευκάρων, κεντήματος
και αργυροχοΐας. Στο Κέντρο θα εκπαιδεύονται νέοι και νέες και θα
ενθαρρύνεται η νέα γενιά να ασχοληθεί με τις τέχνες αυτές. Ανάμεσα
στις δραστηριότητες τού Κέντρου θα είναι η προσφορά επιμόρφωσης σε όσους ασχολούνται με την παράδοση, η προσφορά τεχνικής
βοήθειας και καθοδήγησης και η συμμετοχή σε εκθέσεις και άλλες
πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
Στο κέντρο θα βρίσκονται καθημερινά κεντήτριες από το σύνδεσμο
κεντητριών καθώς και αργυροχόοι ώστε οι επισκέπτες να μπορούν
να παρακολουθούν άμεσα τη διαδικασία κατασκευής ενός κεντήματος
ή ενός κομψοτεχνήματος αργυροχοΐας.
Σε μεταγενέστερο στάδιο θα δημιουργηθεί εντός του Κέντρου και
μουσείο αργυροχοΐας.
Σας πληροφορώ επίσης ότι έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για την τυποποίηση του λευκαρίτικου κεντήματος και το σχετικό προσχέδιο έχει
ήδη υποβληθεί από την επιστημοκική επιτροπή προς έγκριση από τις
αρμόδιες αρχές.
Τέλος είναι σημαντικό να σας αναφέρω ότι η εκπόνηση του νέου τοπικού σχεδίου Λευκάρων βρίσκεται σε εξέλιξη. Στις 23 Μαρτίου έγινε
παρουσίαση του σχεδίου από λειτουργό του Τμήματος Πολεοδομίας και στις 3 Ιουλίου 2015 θα γίνει δημόσια ακρόαση στα Λεύκαρα
για παρατηρήσεις, απόψεις και εισηγήσεις από τους δημότες και τη
Δημοτική Αρχή έτσι ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι προβλεπόμενες
από το νόμο διαδικασίες για κατάληξη στο Τελικό Τοπικό Σχέδιο.
Καλό Καλοκαίρι!

Σάββας Ξενοφώντος
Δήμαρχος Λευκάρων
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Λεύκαρα Δράσεις και ενέργειες του δήμου
ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΆΡΧΟΥ
ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ ΕΙΔΉΣΕΩΝ
1. Ποιες είναι οι μελλοντικές προοπτικές για το
Δήμο σας;

•

Η πεζοδρομοποίηση δύο εμπορικών δρόμων μικρής έκτασης

Το 2015 ελπίζουμε να κυλίσει ομαλά. Προσπάθειά μας
θα είναι η ομαλή λειτουργία του Δήμου μας παρά τις
δύσκολες οικονομικές συνθήκες που περνά ο τόπος
μας.

•

Η δημιουργία περιφερειακού δρόμου που ενώνει
το δρόμο Λευκάρων - Βαβατσινιάς και Λευκάρων
- Κόρνου.

•

Η επιδιόρθωση Τουρκοκυπριακών κατοικιών και
η παραχώρηση τους σε νέα ζευγάρια με προτεραιότητα πρόσφυγες.

•

Η διαπλάτυνση του δρόμου Λευκάρων – Κόρνου
μήκους 4 Χιλιομέτρων.

•

Η διαμόρφωση του δρόμου Πάνω Λευκάρων –
Κάτω Λευκάρων.

Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην εξυπηρέτηση των δημοτών μας. Οι προοπτικές ανάπτυξης θα
είναι καλές αν εγκύψουμε όλοι μαζί Δήμος και δημότες
στα προβλήματα που υπάρχουν και εάν έχουμε βέβαια
τη βοήθεια και συμπαράσταση του κράτους.
Συνεχής προσπάθειά μας θα είναι η ανάδειξη των χαρακτηριστικών στοιχείων των Λευκάρων που είναι το
λευκαρίτικο κέντημα, η αργυροχοΐα, η λαϊκή αρχιτεκτονική. Επίσης η προβολή των ποδηλατικών διαδρομών, των ετήσιων ποδηλατικών αγώνων sunshine
cup, των δρόμων του κρασιού και του κέντρου χειροτεχνίας που θα λειτουργήσει σε λίγες μέρες. Για την
ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού να καταστήσουμε γνωστά σε ντόπιους και ξένους τα δεκαοκτώ
εκκλησάκια πέραν της κυρίως εκκλησίας του Τιμίου
Σταυρού που είναι κατάσπαρτα εντός και εκτός του
οικισμού και επτά από τα οποία είναι κηρυγμένα ως
αρχαία μνημεία καταγραμμένα στον κατάλογο Β του
Τμήματος Αρχαιοτήτων.
Τα Λεύκαρα ζουν από τον Τουρισμό και θα κάνουμε ότι
μπορούμε προς αυτή την κατεύθυνση.
2. Ποια είναι τα σχέδια που έχετε ως Δήμαρχος
και Δημοτικό Συμβούλιο για το Δήμο, λαμβάνοντας υπόψη και την άσχημη οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο;
Τα σχέδιά μας είναι διαχρονικά αλλά δυστυχώς δεν
βρίσκουν άμεση και σύντομη λύση από τις αρμόδιες
υπηρεσίες , είναι τα ακόλουθα:
•

Η ανάπλαση της Πλατείας που χρονολογείται από
το 2003. Είναι ο μόνος Δήμος που δεν έχει την
πλατεία που του αρμόζει τη στιγμή που όλες σχεδόν οι κοινότητες τουλάχιστον της Επαρχίας Λάρνακας έχουν τη δική τους.

3. Ποια και τι είδους προβλήματα αντιμετωπίζει
ο Δήμος σας και πώς σκέφτεστε να τα λύσετε;
Το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος
μας αλλά και ολόκληρη η ορεινή περιοχή Λάρνακας
είναι η αστυφιλία, η γήρανση του πληθυσμού, η υπογεννητικότητα και η μη ύπαρξη αναπτυξιακών έργων.
Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι. Ο αριθμός των μαθητών
του περιφερειακού Γυμνασίου και Λυκείου Λευκάρων
το 2004 ήταν περίπου 460 μαθητές, το 2014 μειώθηκε στους 274 περίπου 42%, στο Δημοτικό περιφερειακό σχολείο την ίδια χρονική περίοδο ο αριθμός των
125 μαθητών μειώθηκε στους 59, περίπου 53%. Η
απογραφή του πληθυσμού το 2011 κατέγραψε 762
κατοίκους.
Η κατάσταση είναι τραγική. Από μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Αναμένουμε
την κρατική βοήθεια.
4. Η κυβέρνηση σάς προσφέρει οποιαδήποτε
βοήθεια για επίλυση των προβλημάτων αυτών
και εάν ναι ποια είναι; Είστε ικανοποιημένοι από
τη γενική προσφορά του κράτους προς τους Δήμους;
Δυστυχώς διαχρονικά το κράτος έχει ρίξει το βάρος
της οποιασδήποτε βοήθειας ή ανάπτυξης στα αστικά
κέντρα παραμελώντας την ύπαιθρο.
ΛΕΥΚΑΡΑ
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Η κυβερνητική βοήθεια δεν είναι η αναμενόμενη και
ως εκ τούτου ολόκληρη η ορεινή Λάρνακας αποψιλώνεται και μαραίνει. Αναμένουμε την εκπόνηση νέου
τοπικού σχεδίου λαμβάνοντας υπόψη τις ενστάσεις,
ανησυχίες και εισηγήσεις των δημοτών και του Δήμου
που θα δώσει ώθηση στην οικοδομική ανάπτυξη.
Επίσης εκείνο που περιμένουμε από την κυβέρνηση
είναι η εκπόνηση ενός ελκυστικού στεγαστικού σχεδίου καθώς επίσης και κάποια κίνητρα στους νέους για
να παραμείνουν στον τόπο τους αλλά και σε άλλους που
θέλουν και προτιμούν να κατοικήσουν στην ύπαιθρο.
5. Εχετε κάποια σχέδια τα οποία ενδεχομένως
να μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία; Ποια είναι τα σχέδια αυτά;
Το κυριότερο σχέδιο που υπάρχει και είναι καθ΄ όλα
ώριμο είναι η ανάπλαση της πλατείας στο κέντρο του
Δήμου. Όπως ανάφερα και πιο πάνω έχει υποβληθεί
από την Πολεοδομία στο Τμήμα Προγραμματισμού για
υλοποίηση. Περιμένουμε την απόφαση.
Ένα άλλο σχέδιο που άρχισε να ετοιμάζεται είναι η
ανακαίνιση και συντήρηση της εκκλησίας του Αγίου
Γεωργίου που είναι καταγραμμένη ως αρχαίο μνημείο
του Τμήματος Αρχαιοτήτων και η δημιουργία μουσείου
Βυζαντινής εικόνας όπου θα εκτίθενται ιερά σκεύη και
θρησκευτικά κειμήλια. Ένα έργο που σε συνδυασμό με
το κέντρο Χειροτεχνίας και τον υπό μελέτη εκθεσιακό
χώρο μηχανημάτων αργυροχοΐας θα προσελκύει το
ενδιαφέρον πολλών επισκεπτών.
6. Πώς αντιμετωπίζετε τα προβλήματα του Δήμου λόγω των μνημονιακών υποχρεώσεων της
Κύπρου και επηρεάζουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση;
Είναι γνωστό ότι άρχισε η διαδικασία αναδιάρθρωσης
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αναμένεται η κατάθεση
νομοσχεδίου στη Βουλή από το Υπουργείο Εσωτερι-
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κών. Μετά τη ψήφισή του θα αρχίσει η διαδικασία
εφαρμογής του η οποία και θα γίνει μετά το 2016.
Το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι το οικονομικό. Προσπάθειά μας είναι η
όσο το δυνατό καλύτερη εξοικονόμηση με μείωση
των υπερωριών, αύξηση της παραγωγικότητας και
πρόωρης εθελοντικής αφυπηρέτησης προσωπικού.
7. Έχετε κάποια προγράμματα για το περιβάλλον και την ανακύκλωση που εφαρμόζονται στο
Δήμο σας; Εάν ναι ποια είναι και εάν όχι έχετε
κάποια σχέδια για αυτά;
Σε συνεργασία με εταιρείες – οργανώσεις έχουμε
πρόγραμμα ανακύκλωσης για το χαρτί, το πλαστικό,
είδη ένδυσης και υπόδησης. Επίσης προσπαθούμε να
εντάξουμε ακόμα το γυαλί και το αλουμίνιο.
Για βελτίωση του περιβάλλοντος προβαίνουμε στις
εξής ενέργειες:
•

Ενημέρωση και προτροπή των δημοτών για κομποστοποίηση τόσο των κλαδεμάτων όσο και των
οργανικών αποβλήτων.

•

Μεταφορά των μπαζών στην περιοχή Σταυροβουνίου.

•

Σε συνεργασία με το ενεργειακό γραφείο γίνεται
προσπάθεια για μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως με τοποθέτηση λαμπτήρων LED

•

Δημιουργία ποδηλατικής ομάδας για μείωση των
καυσαερίων.

•

Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα «καθαρίζουμε την Κύπρο σε μια μέρα».

•

Δενδροφύτευση.

•

Τέλος η αποκατάσταση του παλιού σκυβαλλότοπου με τη βοήθεια Ευρωπαϊκού προγράμματος.

Δράσεις και ενέργειες του δήμου Λεύκαρα
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Το Τοπικό Σχέδιο στο οποίο καθορίζονται οι χώροι
πρασίνου, οι βιομηχανικές και κτηνοτροφικές ζώνες
και οι οικιστικές περιοχές είναι ζωτικής σημασίας για
την επιβίωση της κοινότητας.
Το Σχέδιο που προτάθηκε το 2003 περιόριζε δραστικά
την ανάπτυξη των Λευκάρων αφού αύξανε την περιοχή natura σε βάρος της οικιστικής ζώνης και μείωνε το
συντελεστή δόμησης.
Μετά από επανειλημμένες και έντονες ενέργειες του
Δήμου το Σχέδιο αναθεωρήθηκε και στις 23 Μαρτίου
2015 έγινε από αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος
Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών παρουσίαση της προκαταρκτικής έκθεσης εκπόνησης του νέου Τοπικού Σχεδίου Λευκάρων.

Ανταλλάγησαν απόψεις, απαντήθηκαν ερωτήσεις και
θα ακολουθήσει σύντομα δημόσια ακρόαση, όπου ο
κάθε Δημότης θα θέσει το πρόβλημά του τεκμηριωμένα για προώθηση. Μετά την ενημέρωση ακολούθησε ξενάγηση των αρμοδίων στο Κέντρο Χειροτεχνίας
Λευκάρων.

ΚΑΘΑΡΊΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΎΠΡΟ ΣΕ ΜΙΑ ΜΈΡΑ!
2015 - 3η ΧΡΟΝΙΆ
Ο Δήμος μας συμμετείχε και φέτος στην εκστρατεία
«καθαρίζουμε την Κύπρο σε μία μέρα», Let’s Do it
Cyprus την Κυριακή 26 Απριλίου 2015 που είναι μέρος της παγκόσμιας καμπάνιας Let’s Do it world στην
οποία συμμετέχουν πέραν των 100 χωρών, με στόχο
την απαλλαγή των φυσικών περιοχών του κόσμου από
τα σκουπίδια.

ΛΕΥΚΑΡΑ
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ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑ ΕΥΧΗ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ

Ο Αντιδήμαρχος κ. Αντρέας Ρούβης προσφέρει στους
μοτοσικλετιστές του Συνδέσμου «Ένα όνειρο μια
ευχή» χρηματικό ποσό εκ μέρους της κοινότητάς μας,
ως βοήθεια για τα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο.

Φωτογραφία από την επίσκεψη της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών στα Λεύκαρα. Εκ μέρους του Δήμου τους
υποδέχθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιάκωβος Βασιλείου.

ΔΕΥΤΈΡΑ ΤΟΥ ΠΆΣΧΑ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος η
καθιερωμένη εκδήλωση της Δευτέρας του Πάσχα,
στην οποία παρευρέθηκε πάρα πολύς κόσμος ντόπιοι και ξένοι. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον
Δήμο και πλαισιώθηκε με την παρουσία του νεοσύστατου Κέντρου Νοεότητας, τον Πολιτιστικό Όμιλο, και
τον Σύνδεσμο Γονέων του Νηπιαγωγείου. Αναβίωσαν
παραδοσιακοί χοροί και παιχνίδια με κύριους πρωταγωνιστές τα παιδιά.
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Προσφέρθηκε σε όλο τον κόσμο άφθονο ποτό και
παραδοσιακή σούβλα και οι παρευρισκόμενοι το διασκέδασαν.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες μας σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της
εκδήλωσης. Επικράτησε μια θερμή και εύθυμη ατμόσφαιρα και πιστεύουμε ότι αυτός ο θεσμός πρέπει να
συνεχιστεί.

Δράσεις και ενέργειες του δήμου Λεύκαρα
Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΑΣ
Το μέλλον των Λευκάρων είναι πάνω απ΄ όλα τα νέα
παιδιά. Πρέπει να τους παρέχεται κάθε διευκόλυνση
και κάθε ευκαιρία να διοχετεύουν τις δυνάμεις τους σε
υγιείς και δημιουργικές δραστηριότητες.
Με αυτό το σκεπτικό ο Δήμος συνέλαβε την ιδέα της
ανασύστασης και επαναδραστηριοποίησης του Κέντρου Νεότητας. Για το σκοπό αυτό στις 22 Μαρτίου
2015 κλήθηκαν όλοι οι νέοι και οι νέες της κοινότητας
σε συγκέντρωση, στην οποία τους αναλύθηκαν οι σκοποί και στόχοι του υπό ίδρυση Κέντρου.
Η ανταπόκριση υπήρξε άμεση. Συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός νέων παιδιών που με τη βοήθεια και
την καθοδήγηση του Δήμου και ακλουθώντας όλες τις
δημοκρατικές διαδικασίες εξέλεξαν Διοικητικό Συμβούλιο:
Χρυστάλλα Χατζηαδάμου - Πρόεδρος
Βαρβάρα Ραουνά - Αντιπρόεδρος
Κάλια Ραουνά - Γραμματέας
Ελεάνα Βασιλείου,
Έλενα Λεωνίδου - Βοηθοί Γραμματείς
Μαρίνα Ονησιφόρου - Ταμίας
Νικολέττα Σωτηριάδη - Βοηθός Ταμίας
Ιωάννα Ραουνά - Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και
Διαδικτύου
Μέλη: Κάλια Γεωργίου, Ιάκωβος Ιακώβου, Θέκλα

Κυριάκου, Χρίστος Παναγίδης, Ευφημία Ραουνά,
Αντρέας Σταφυλάρης, Νικόλας Σταφυλάρης
Σύσσωμοι οι νεολαίοι έδειξαν, ότι είναι πρόθυμοι να
υλοποιήσουν τους στόχους του Κέντρου. Ο Δήμος
παραχώρησε το οίκημα του Πολιτιστικού Κέντρου για
στέγαση και τα παιδιά στρώθηκαν στη δουλειά για να
το ευπρεπίσουν.
Τους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και θα έχουν τη
συμπαράσταση όλων για τη λειτουργία του. Αναμένεται ο αρχικός ζήλος να έχει συνέχεια και το Κέντρο να
καταστεί χώρος υγιούς ενασχόλησης και δημιουργίας.

ΛΕΥΚΑΡΑ
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Λεύκαρα Εθελοντισμός
ΜΕΓΆΛΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ
ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΉ ΑΙΜΟΔΟΣΊΑ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΜΑΣ
Στις 5 Απριλίου πραγματοποιήθηκε για ακόμη μια
φορά στο Δημοτικό Σχολείο αιμοδοσία με στόχο την
ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος του Νοσοκομείου Λάρνακας.
Δεκάδες εθελοντές απέδειξαν και πάλι την κοινωνική
τους ευαισθησία, προσφέροντας αίμα προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο.
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συμμετείχαν στην
αιμοδοσία που έχει γίνει θεσμός στην κοινότητά μας:
τους Δημότες, τους εργαζόμενους στον Δήμο και το
Κέντρο Νεότητας.
Τέτοιες εκδηλώσεις τιμούν την κοινότητά μας και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους.

ΤΣΆΙ ΑΓΆΠΗΣ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΊΟ
Είναι σε όλους μας γνωστό, ότι τα οικονομικά του γηροκομείου δεν είναι καθόλου ανθηρά και ως εκ τούτου
καταβάλλεται από πολλές πλευρές κάθε προσπάθεια
για να συνεχίσει τη λειτουργία του. Το γηροκομείο
μας θεωρείται μια πολύ σημαντική κοινωνική κατάκτηση για την κοινότητα και επιβάλλεται με κάθε τρόπο η πολύπλευρη στήριξή του με όλους τους δυνατούς
τρόπους.
Γι αυτό την Κυριακή 26 Απρίλιου 2015 πραγματοποιήθηκε φιλανθρωπικό τσάι αγάπης για την οικονομική
ενίσχυση του. Την οργάνωση ανέλαβε, ομάδα πρωτοβουλίας γυναικών με τη συμπαράσταση του Δήμου και
του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πολλοί φίλοι του γηροκομείου ανταποκρίθηκαν στην
πρόσκληση προσφέροντας συντροφιά στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.
Από την εκδήλωση συγκεντρώθηκε το ποσό των
€500.
Τα κεραστικά πρόσφεραν γυναίκες της κωμόπολής
μας, τις οποίες ευχαριστούμε.
10
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Λεύκαρα Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι
ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥ
Του Ντίνου Θεοδότου
Υπήρξε μια εποχή για τα Λεύκαρα που οι τιμές των
χαρουπιών ήταν τόσο ψηλές που ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού ασχολείτο με τα χαρούπια και η
κοινότητα είχε τεράστια ωφέλεια αφού τα χαρούπια με
τις ελιές ήταν το κύριο εισόδημά της. Η παραγωγή και
η εμπορία των χαρουπιών (του μαύρου χρυσού όπως
ονομάστηκαν, μαύρος από το χρώμα και χρυσός από
την ψηλή τιμή) έφερε θέσεις εργασίας, χρήματα και
ευημερία στην Κωμόπολη και αποτελεί χρονικό σημείο
στο οποίο αναφέρονται όσοι ασχολούνται με την ιστορία των Λευκάρων.
Ήδη, από τη δεκαετία του 1930 η τιμή ενός κανταριού
(180 οκάδες ) ήταν 4 σελίνια που ήταν τότε το μεροκάματο μιας εβδομάδας. Η τιμή των χαρουπιών ανέβηκε κατακόρυφα αμέσως μετά τον πόλεμο του 1940
και γύρω στο 1970 η τιμή ήταν περίπου £40 το καντάρι, όταν το μέσο μεροκάματο ήταν 16 σελίνια την
ημέρα. Χρυσή εποχή για τα χαρούπια θεωρείται η περίοδος 1940-1980. Τα χαρούπια της περιοχής Λευκάρων υπερτερούσαν σε ποιότητα σε σχέση με αυτά των
παραλιακών περιοχών και τα προτιμούσαν οι έμποροι.

Τα χωράφια με χαρουπιές είχαν τέτοια αξία που ήταν
η πρώτη επένδυση για τους Λευκαρίτες, αφού τους
άφηναν ένα γερό εισόδημα. Αξίζει ν΄ αναφερθεί ότι
κτήματα με χαρουπιές είχαν μεγαλύτερη αξία από ένα
οικόπεδο στις πόλεις.

Τα αλεσμένα χαρούπια χρησίμευαν ως ζωοτροφές.
Η μεγάλη τους όμως αξία οφειλόταν στα κουκούτσια
από το εσωτερικό των οποίων υπήρχε ουσία από την
οποία κτασκευάζετο δυνατή γόμα για αεροπλάνα και
ταινίες του σινεμά. Από την φλούδα τους κατασκευάζονταν καλλυντικά. Η τιμή των κουκουτσιών ανέβηκε
μέχρι τις £1200 τον τόνο.
Η ημερομηνία έναρξης συγκομιδής των χαρουπιών
ορίζετο με απόφαση της κυβέρνησης και ήταν πάντοτε
το τελευταίο 10ήμερο του Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα. Ο λόγος που καθορίζετο ημερομηνία ήταν για να
ωριμάσουν τα χαρούπια και να μπορούν να αλέθονται.
Η συλλογή πριν από την καθορισμένη ημερομηνία
απαγορεύετο. Τα ανώριμα περιείχαν νερό και ζύγιζαν
περισσότερο. Η συγκομιδή διαρκούσε περίπου ενάμιση μήνα, δηλαδή μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Δύο
με τρεις μέρες πριν από την έναρξη της συγκομιδής
κατεύθαναν εργάτες με τα ζώα τους που θα βοηθούσαν στην συλλογή των χαρουπιών. Οι εργάτες προέρχονταν από τα χωριά Χάρτζια, Άγιο Αμβρόσιο, Επηχώ, Όρκα και άλλα χωριά της επαρχίας Κερύνειας.
Οι Λευκαρίτες παραγωγοί επέλεγαν τους εργάτες τους
και είχαν την υποχρέωση να τους παρέχουν στέγη και
φαγητό. Εκείνη την περίοδο της συλλογής των χαρουπιών επικρατούσε στα Λεύκαρα ατμόσφαιρα πανηγυΛΕΥΚΑΡΑ
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ριού με τους εργάτες ν΄ αναζητούν δουλειά και τους
Λευκαρίτες να εργοδοτήσουν εργάτες. Ένας κιρατζιής
όπως ελέγετο ( αγωγιάτης ) μαζί με τα δύο ζώα του
(γαϊδούρια) πληρωνόταν £1 - £2 την ημέρα.

Οι κανταριτζιήδες διορίζονταν από τους εμπόρους
μέσω των αντιπροσώπων και έκοβαν απόδειξη στον
παραγωγό για να πληρωθεί από τον έμπορο. Οι έμποροι καθόριζαν μια προκαταρκτική τιμή με βάση την
οποία πλήρωναν τους παραγωγούς.
Η τελική τιμή διαμορφώνετο τον Οκτώβρη μετά την
πώληση των χαρουπιών από τους εμπόρους.Όσοι παραγωγοί είχαν άμεση ανάγκη χρημάτων έπαιρναν την
προκαταβολή με βάση την προκαταρκτική τιμή. Άλλοι,
που δεν είχαν άμεση ανάγκη, φύλαγαν τα χαρούπια
στο σπίτι τους αναμένοντας ότι η τελική τιμή θα ήταν
ψηλότερη από την προκαταρκτική.

«Κάρκα» που χρησιμοποιήθηκε για το ζύγισμα των χαρουπιών. Μουσείο Μέλισσας και Κεντήματος στον Κάτω Δρυ.

Την εμπορία των χαρουπιών είχαν σε παγκύπριο επίπεδο ο Ν. Π. Λανίτης, ο Τζιηρκάτζιης από τον Κάτω
Δρυ και ο Λοΐζος Λουκά από τα Λεύκαρα. Οι τοπικοί
έμποροι ήταν ο Λοΐζος Χρ. Λοΐζου, η Συνεργατική και
ο Τούρκος Χουσεϊν του Μεχμέτ Αλή που ήταν αντιπρόσωπος του Λανίτη. Ο Μιχαλάκης Ποχάνης αντιπροσώπευε στα Λεύκαρα το Λοΐζο Λουκά και ο Γραμματέας
της ΣΠΕ Λευκάρων Γεώργιος Κυριακούδης τη Συνεργατική. Στα πρώτα χρόνια το ζύγισμα αναλάμβανε το
Δημαρχείο υπό την εποπτεία του με τους Κανταριτζιήδες, δηλαδή τους ζυγιστές. Τα ζυγιστικά δικαιώματα κατέβαλλαν οι παραγωγοί στους οποίους εδίνετο
απόδειξη, το λεγόμενο τταβίλι για να πληρωθούν
από τους αντιπροσώπους των εμπόρων. Μερικοί από
τους κανταριτζιήδες ήταν ο Χαράλαμπος Σακκούλλας, ο
Αναστάσης του Κολοκάση και ο Γιακώφος Χ΄΄ Κουμή.
Μετά το 1950 δημιουργήθηκαν οι «Κάρκες». Η κάρκα ήταν ειδική ζυγαριά σε συγκεκριμένο χώρο όπου
οι παραγωγοί έφερναν τα χαρούπια τους για ζύγισμα.
Υπήρχαν μια κάρκα μέσα στο χωριό κάτω από το σπίτι
του Κωνσταντούρη (περιοχή Λάγκα), στης Μαρίας του
Θεοτή στον Άγιο Αντρόνικο, στα Πάνω Χωράφια, στα
Πυκνά, στα Κλώσματα (δρόμος Σκαρίνου – Λευκάρων)
στο Πραστειό (κοντά στο Διπόταμο) και μια στα σημερινά σπίτια του Κόσιη.
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Οι αντιπρόσωποι των εμπόρων μετέφεραν τα χαρούπια με φορτηγά αυτοκίνητα σε αποθήκες στο Ζύγι.
Εκεί αλέθονταν, εγίνετο ο διαχωρισμός των κουκουτσιών από το υπόλοιπο μέρος του καρπού και με πλοία
εξάγοντο στο εξωτερικό.
Η μέση ετήσια παραγωγή χαρουπιών για τα Λεύκαρα
ήταν 15.000 – 18.000 καντάρια. Η μεγαλύτερη παραγωγή σημειώθηκε το 1926 με 26.000 καντάρια. Το
1951 στα Λεύκαρα είχε βαριά χιονόπτωση και ο παγωμένος άνεμος ξέρανε τις χαρουπιές. Όλοι ανέμεναν
ότι την επόμενη χρονιά δεν θα υπήρχε παραγωγή. Εν
τούτοις υπήρξε υπερπαραγωγή και το 1952 θεωρείται
«τερατσοχρονιά».
Το 1984 βρέθηκε ένα υποκατάστατο του χαρουπιού
στην Κίνα και οι τιμές έπεσαν κατακόρυφα. Το Συνεργατικό κίνημα είχε παγκύπρια ζημιές £100.000 και η
Συνεργατική Λευκάρων ζημιά £1000. Αυτό σήμανε και
το τέλος της χρυσής εποχής των χαρουπιών.
Αυτή είναι εν συντομία η ιστορία μιας εποχής που πέρασε αλλά σημάδεψε και επηρέασε την κοινωνία των
Λευκάρων. Λέξεις όπως κάρκα, κανταριτζιής, τταβίλι
ή κιρατζιής, μπορεί σήμερα να μην λένε τίποτε. Όμως
για κάποια μεγάλη περίοδο αυτές οι έννοιες ήταν ζωντανές και γεμάτες περιεχόμενο για όσους έζησαν
τότε.
Οφείλονται θερμές ευχαριστίες στους Γεώργιο Κυριακούδη,
Ιάκωβο Ρούβη και Σάββα Ξενοφώντος για τις πληροφορίες
που έδωσαν ώστε να γραφτεί αυτό το κείμενο.

Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι Λεύκαρα
ΑΝΑΔΙΦΏΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΆ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΛΕΥΚΆΡΩΝ
Μιχαλάκη Μιλητού
Συνεχίζουμε την παρουσίαση χαρακτηριστικών πρακτικών συνεδριάσεων του Δήμου Λευκάρων που σκιαγραφούν τη ζωή στα Λεύκαρα τις πρώτες δεκαετίες
του εικοστού αιώνα.
Λεύκαρα 14/09/1931
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως συνάψει δάνειο ύψους £420 το οποίο θα διατεθεί για την εγκατάσταση νέου δικτύου σωλήνων για παροχή πόσιμου
νερού στα σπίτια επί πληρωμή. Για τούτο δίνει εντολή
στο Δήμαρχο όπως ζητήσει έγκριση από την κυβέρνηση για το πιο πάνω δάνειο.
Το δάνειο αυτό προτίθεται να χορηγήσει εις το Δημαρχείο ο κ. Χρ. Αναγιωτίδης με επιτόκιο 6%, πληρωτέο
σε 5 χρόνια με ετήσιες ισόποσες δόσεις.
Λεύκαρα 27/09/1931
Το Δημοτικό Συμβούλιο σε έκτακτη του συνεδρία
αποφασίζει όπως καλέσει το ραβδοσκόπο κ. Πολύβιο Κυριακούδη, από τη Λεμεσό, όπως επισκεφθεί τα
Λεύκαρα προς εξεύρεση νερού για ύδρευση της κωμόπολης. Το σημείο διερεύνησης θα πρέπει να βρίσκεται
σε τέτοιο ύψος, ώστε να μην υπάρχει ανάγκη ύπαρξης
υδραντλίας. Προς το σκοπό τούτο ψηφίζει κοντύλι
ύψους δύο λιρών για τα οδοιπορικά του ραβδοσκόπου
και δίδει εντολή στον Δήμαρχο όπως τον καλέσει στο
χωριό.
Λεύκαρα 25/10/1931
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνέρχεται σήμερα σε έκτακτη
συνεδρία με θέμα την απόπειρα εμπρησμού του Δημαρχείου και αποφασίζει όπως μισθώσει φύλακα, ο
οποίος θα επιτηρεί το κτίριο κατά τις νυκτερινές ώρες.
Δίδει δε την εντολή στο Δήμαρχο όπως ασφαλίσει το
κτίριο αντί του ποσού των £400 - £500.
Λεύκαρα 09/09/1931
Το Δημοτικό Συμβούλιο σε έκτακτη του συνεδρία αποφασίζει όπως εξαιρέσει από τον κατάλογο των φορολογουμένων για επαγγελματικό φόρο εκείνους που είναι πραγματικά πτωχοί και εκείνους που απουσιάζουν
στο εξωτερικό. Σ΄ αυτούς το Συμβούλιο δε δικαιούται

να επιβάλει φορολογία. Ακολουθούν τα ονόματα 49
Λευκαριτών.
Λεύκαρα 14/12/1931
Το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίζει τους πιο κάτω κανονισμούς για να τους υποβάλει στον Άγγλο Κυβερνήτη
προς έγκριση:
Μουσικοί που εργάζονται εντός των δημοτικών ορίων
οφείλουν να λαμβάνουν άδεια από το Δημαρχείο. Τα
δικαιώματα για έκδοση άδειας είναι τα ακόλουθα:
• Για γάμο 3 σελίνια
• Για κάθε μέρα στα καφενεία 11/2 σελίνια
• Για κάθε μέρα στα καφενεία με συνοδεία γυναικών 3 σελίνια. Νοείται ότι το Συμβούλιο έχει το
δικαίωμα να αρνηθεί παροχή άδειας.
Λεύκαρα 31/05/1932
Το Συμβούλιο αποφασίζει όπως διορίσει ως προσωρινό υπάλληλο το Γεώργιο Π. Γιωργούς όπως επιβλέπει
την καθαριότητα του χωριού, τους πλανοδιοπώλες,
τους εισάγοντας εντός των δημοτικών ορίων είδη
«υποκείμενα εις πληρωμής ζυγιστικών» και όπως
εκτελεί οιανδήποτε εργασία την οποία θα του αναθέσει το Συμβούλιο. Ο μισθός που θα του καταβάλλεται
είναι 11 γρόσια την ημέρα.
Λεύκαρα 08/08/1932
Το Συμβούλιο αποφασίζει όπως επιβάλει φόρο επί
της ακίνητης περιουσίας της ευρισκόμενης εντός των
δημοτικών ορίων με σκοπό την προμήθεια πόσιμου
νερού για την κωμόπολη η πηγή του οποίου βρίσκεται
σε ύψος 30 μέτρων του υπάρχοντα ντεπόζιτου. Την
ευθύνη του όλου έργου αναλαμβάνει ο ραβδοσκόπος
κ. Πολύβιος Κυριακούδης.
Λεύκαρα 14/09/1932
Το Συμβούλιο αποφασίζει να καταβληθεί στον Χριστοφή Μ. Πάτσαλο το ποσό της μιας αγγλικής λίρας για
συμφωνηθείσα αποζημίωση της γης του στην τοποθεσία «Κοιλάδα» που χρησιμοποίησε το Δημαρχείο για
διάνοιξη του δρόμου Σκαρίνου –Βαβατσινιάς ( Νέος
Δρόμος ).
ΛΕΥΚΑΡΑ
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Λεύκαρα Τα Λεύκαρα σήμερα
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΦΥΛΛΆΔΙΟ ΤΟΥ ΚΈΝΤΡΟΥ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
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Τα Λεύκαρα σήμερα Λεύκαρα
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΛΕΥΚΑΡΩΝ
ΠΑΙΡΝΕΙ ΣΑΡΚΑ ΚΑΙ ΟΣΤΑ
ΠΡΩΤΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
Οι στόχοι που τέθηκαν με τη δημιουργία του Κέντρου Χειροτεχνίας, όπως η διατήρηση, η ανάπτυξη και η συνέχιση της
λευκαρίτικης παράδοσης στο κέντημα και την αργυροχοΐα
άρχισαν ήδη να υλοποιούνται και να αποδίδουν.
Οι διάφορες λειτουργίες του κέντρου όπως η εκπαίδευση
της νέας γενιάς στις παραδοσιακές τέχνες, η προσφορά τεχνικής βοήθειας και καθοδήγησης σε βιοτέχνες και ο εν γένει πολιτιστικός ρόλος του κέντρου, συμβάλλουν ουσιαστικά
στην ανάπτυξη ενδιαφέροντος για τα Λεύκαρα. Προβάλλουν
τα παραδοσιακά προϊόντα και αποτελούν στέρεα υποδομή
για την προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού.
Έτσι στις 27 του περασμένου Απρίλη, ομάδα μαθητών και
φοιτητών από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστρία, την
Ισπανία και την Κύπρο επισκέφτηκαν το κέντρο χειροτεχνίας
μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo
( Life long learning programme). Είναι η πρώτη φορά που
το κέντρο ανοίγει τις πύλες του για να πληροφορήσει και να
μυήσει στη λευκαρίτικη χειροτεχνία.
Όπως ανάφερε η συντονίστρια του προγράμματος κ. Λουκία
Παντελίδου
«Η επιλογή των Λευκάρων ως χώρος ξενάγησης, έρευνας
και μελέτης δεν ήταν τυχαία. Καθώς το θέμα του ΕυρωπαΪκού εκπαιδευτικού μας προγράμματος είναι «Μόδα με παραδοσιακά στοιχεία»/ «Fashion with traditional aspects»,
τα Λεύκαρα ήταν ο πιο αντιπροσωπευτικός προορισμός,
όπου οι φιλοξενούμενοι θα είχαν μιαν άποψη της πολιτιστικής κληρονομιάς, της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και της
παραδοσιακής τέχνης της Κύπρου. Στα Λεύκαρα υποδέχτηκε
την ομάδα ο Δήμαρχος κ. Ξενοφώντος, κάνοντας μια ιστορική και πολιτισμική αναδρομή στην ιστορία τους. Ακολούθησε
ξενάγηση στο μουσείο και στα αξιοθέατα της κωμόπολης».

Η πρόεδρος του Συνδέσμου Παραγωγής και Προβολής Λευκαρίτικου κεντήματος κα Μαργαρίτα Χαραλάμπους ξενάγησε
τους επισκέπτες, τους μίλησε για την ιστορία του κεντήματος και τους ανέλυσε τις τεχνικές του. Για να νιώσουν στην
πράξη αυτή τη δύσκολη τέχνη, δόθηκε στον καθένα λινό,
κλωστή και μαξιλαράκι για να κεντήσουν.
Οι έμπειρες κεντήτριες Μαργαρίτα Χαραλάμπους, Μαργαρίτα Κολά, Κατελίτσα Κωνσταντίνου, Νίνα Λάμπρου, Ευδοκία
Σταυρή καθοδήγησαν τους επισκέπτες στα πρώτα βήματα
της κεντητικής τέχνης. Διαπιστώθηκε στην πράξη πόσο δύσκολη και επίπονη είναι αυτή η χειροτεχνία και πως μόνο
με μεράκι και πολλή αγάπη μπορεί να κατακτηθεί. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να εκτιμήσουν τον πλούτο και τη
φαντασία του λευκαρίτικου κεντήματος και την επιδεξιότητα
που απαιτείται για την κατασκευή του.
Αξίζει να αποδοθούν τα εύσημα στον εμπνευστή της ιδέας
για την ανέγερση του κέντρου, ο οποίος με τις άοκνες προσπάθειές του κατάφερε να πείσει για τη δημιουργία του και
να ξεπεράσει όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες έτσι που
σήμερα να αποτελεί μια ζωντανή πραγματικότητα. Επιβάλλεται, όπως η εκκλησιαστική επιτροπή στην οποία ανήκει το
κέντρο να το αγκαλιάσει με θέρμη και να αναπτύξει περαιτέρω δράσεις για την ικανοποίηση των πολλαπλών στόχων
του.
Επιτροπή Παραγωγής και Προβολής Λευκαρίτικου Κεντήματος.
ΛΕΥΚΑΡΑ
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ΤΟ ΦΥΣΙΚΌ ΜΕΤΑΛΛΙΚΌ ΝΕΡΌ ΠΗΓΉΣ «ΑΎΓΟΥΣΤΟΣ»
Αχιλλέα Ιωάννου
Ήταν ένα ήσυχο πρωινό του πρώτου δεκαημέρου του
Μαγιού όταν για πρώτη φορά επισκέφτηκα το χώρο
της πηγής «Αύγουστος». Βρίσκεται στο δρόμο Λευκάρων προς Βαβατσινιά και απέχει 4 χιλιόμετρα από τα
Λεύκαρα, αλλά μόλις μπεις στον ιδιωτικό δρόμο προς
το εργοστάσιο εμφιάλωσης, νιώθεις πως βρίσκεσαι
σ΄ ένα ευλογημένο μέρος, σ΄ ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό
χώρο. Βλέπεις μια πανέμορφη κοιλάδα όπου οργιάζει η πυκνή μεσογειακή βλάστηση, ενώ καταλαβαίνεις
πως σε κυριεύει μια απέραντη γαλήνη, μια ουσιαστική
ηρεμία.
Στο δρομάκι προς το υπέροχο τούτο μέρος αλλά και
στον περίβολο του εργοστασίου είναι φυτεμένα διάφορα οπωροφόρα δέντρα. Τα πυριγενή πετρώματα
και το άφθονο νερό κάνουν τα φυλλώματα πιο πυκνά,
πιο πράσινα. Τέλος φτάνοντας στον εξωτερικό χώρο,
ο Αύγουστος και ο Παναγιώτης Γεωργίου – πατέρας
και γιος (ιδιοκτήτες) - με υποδέχτηκαν με πλατύ χαμόγελο και πρόσχαρο τρόπο κάνοντάς με να αισθάνομαι
θαυμάσια. Έτσι με φιλεύουν, με ξεναγούν και μου διηγούνται τα απαραίτητα για το χώρο και το νερό.
Το χωράφι ανήκε από παλιά στην οικογένεια αλλά για
διάφορους λόγους πουλήθηκε και άλλαξε χέρια. Αργότερα ο Αυγουστής κατάφερε να το αγοράσει πίσω
κι έτσι αποτέλεσε και πάλι ιδιοκτησία της οικογένειας.
Το 1999 αποφασίστηκε να γίνει διάτρηση για σκοπούς
άρδευσης με στόχο την αξιοποίηση όλου του χωραφιού, που είναι περίπου δέκα σκάλες, με καλλιέργεια
διάφορων καρποφόρων δέντρων. Με δορυφορική
μελέτη και έρευνα έγινε η διάτρηση και κατέδειξε πως
δυο υπόγειοι ποταμοί, ο ένας πάνω από τον άλλο αλλά
με αντίθετες κατευθύνσεις, ρέουν ασταμάτητα με φρέσκο δροσερό νεράκι.
Τότε πάρθηκε η απόφαση για εμφιάλωση του νερού κι
έγινε ένα μονάχα δωμάτιο που αποτελούσε το πρώτο
εμφιαλωτήριο. Όλα γίνονταν με το χέρι και υπήρχαν
πάμπολλες δυσκολίες. Ωστόσο καταφάνηκε η ανάγκη δημιουργίας ενός σύγχρονου εργοστασίου που
δημιουργήθηκε το 2004. Το νερό από την τουρμπίνα μπαίνει σε ανοξίδωτα ντεπόζιτα στον εξωτερικό
χώρο. Χωρίς καμιά καθυστέρηση στέλλεται στη μηχανή εμφιάλωσης. Οι φιάλες καθαρίζονται με ζεστό
χημικό, ξεπλένονται, αποστειρώνονται και πάλι ξαναπλένονται.
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Ακολουθεί η εμφιάλωση αυτόματα, σφραγίζονται,
μπαίνει ημερομηνία παραγωγής και λήξης και παραδίδονται στους αντιπροσώπους οι οποίοι μεριμνούν να
προωθήσουν το νερό στον καταναλωτή. Όλα γίνονται
μηχανικά και είναι άξιο θαυμασμού πώς πετυχαίνουν
σταθερά, ψηλά επίπεδα καθαριότητας και άριστης ποιότητας. Το εμφιαλωτήριο συνεργάζεται με ειδικό χημείο γιατί θέλουν να γνωρίζουν πως πάντα διατηρούν
τις απαραίτητες προδιαγραφές υγιεινής. Παράλληλα
το Κρατικό Χημείο κάνει τις δέουσες αναλύσεις και
μάλιστα απροειδοποίητα και με αιφνιδιαστικό τρόπο,
ώστε να είναι σίγουροι για την υγιεινή και την καθαριότητα του προσφερόμενου νερού.
Το νερό κυκλοφορεί σε φιάλες των πέντε γαλονιών
και φτάνει με ταχεία εξυπηρέτηση σε κάθε σπίτι, εστιατόριο ή κατάστημα. Το φυσικό Μεταλλικό Νερό Πηγής « Αύγουστος» προσφέρεται για όλους μας.
Το εμφιαλωτήριο λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους
υγιεινής και τις διαδικασίες παραγωγής που προβλέπονται από το σύστημα πιστοποίησης τροφίμων
HACCP. Μ΄ αυτό τον τρόπο ο καταναλωτής είναι σίγουρος για το νερό που παίρνει . Παρόλο τον αθέμιτο
ανταγωνισμό από ψυγεία με κερματοδέκτες, το νερό
«Αύγουστος» κερδίζει συνεχώς έδαφος και προτιμάται από ολοένα και περισσότερο κόσμο.
Φεύγοντας από το χώρο του εργοστασίου ένιωθα
πολύ ενημερωμένος για το θέμα τούτο, αλλά παράλληλα η εκτίμηση μου για το νερό «Αύγουστος» ανέβηκε
κατακόρυφα.

Τα Λεύκαρα σήμερα Λεύκαρα
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΛΕΎΚΑΡΑ
Δημήτρη Σάββα

Το Σάββατο και την Κυριακή 23 και 24 Μαϊου πραγματοποιήθηκε στα Λεύκαρα στην αίθουσα τελετών του Γυμνασίου Λευκάρων η Γ΄Επιστημονική συνάντηση φοιτητών
και αποφοίτων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
του Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και άλλων ιστορικών/
ερευνητών.
Οι προηγούμενες δυο συναντήσεις έγιναν στην Κακοπετριά και τον Αγρό. Οι οργανωτές και ο επιστημονικός
υπεύθυνος αναπλ.καθηγητής Πέτρος Παπαπολυβίου ελπίζουν ότι η συνάντηση αυτή θα γίνει ετήσιος θεσμός που
θα φιλοξενείται κάθε χρόνο σε διαφορετικό χωριό της
κυπριακής υπαίθρου,
Η συνάντηση αυτή έχει τον τίτλο ¨Κοινόν Κυπρίων¨ εις
ανάμνηση του Συλλόγου Κυπρίων φοιτητών και διανοουμένων που ιδρύθηκε από τον φιλόλογο-ιστορικό και
ήρωα της Εθνικής Ανίστασης, Ροδίωνα Γεωργιάδη, στην
Αθήνα τον Οκτώβριο του 1942, μεσούσης της γερμανικής
κατοχής.
Την επιστημονική αυτή διημερίδα που ήταν ανοικτή στο
κοινό, παρακολούθησαν 60 περίπου σύνεδροι, απόφοιτοι, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου
Κύπρου, ιστορικοί, ερευνητές καθώς και αρκετοί Λευκαρίτες.Παρουσιάστηκαν 30 ανακοινώσεις για διάφορα θέματα της νεότερης και της σύγχρονης ιστορίας της
Κύπρου. Ανάμεσα τους υπήρξαν και ανακοινώσεις που
αφορούσαν τα ίδια τα Λεύκαρα:
¨Ιστορικοί σταθμοί στην εξέλιξη των Λευκάρων¨
¨Οι πρόσφυγες της Μικρασιατικής καταστροφής στην Κύπρο και η συνεισφορά των Λευκάρων στην περίθαλψή
τους΄.

¨Οι τρόποι εμπορίας των κεντημάτων.Ο κοσμοπολιτισμός
των Λευκάρων και η μετάδοση ιδεών μέσω των ταξιδιών
τους για εξαγωγή των κεντημάτων¨, ΄Εξισλαμισμοί και
επανεκχριστιανισμοί στα Πάνω Λεύκαρα κατά την Τουρκοκρατία και στα πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας¨, ¨Αναμνήσεις από τα Λεύκαρα των παιδικών μου χρόνων.Αναστοχασμός΄, από τον Βάσο Λυσσαρίδη.
Τους συνέδρους καλωσόρισε ο Δήμαρχος Σάββας Ξενοφώντος και ευχαρίστησε την οργανωτική επιτροπή που
επέλεξε τα Λεύκαρα για τη Επιστημονική αυτή συνάντηση.
¨Είναι πολύ ενθαρρυντικό¨, είπε, ¨που τόσοι νέοι άνθρωποι επέλεξαν ως πεδίον των προτιμήσεών τους την
Ιστορία και ενδιατρίβουν με την έρευνά τους σε πτυχές
της Ιστορίας του τόπου μας αλλά και του ευρύτερου Ελληνικού χώρου φέρνοντας στο φως άγνωστα στοιχεία που
συμβάλλουν στη βελτίωση των γνώσεών μας και ακόμα
ίσως και στην αναθεώρηση των απόψεών μας σχετικά με
ορισμένα ιστορικά γεγονότα¨.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συμβολή των Λευκάρων
λέγονας : ¨Τα Λεύκαρα είναι μέρος της Ιστορίας της Κύπρου μας και σ΄αυτά συνέβησαν γεγονότα κατά τους αιώνες που πέρασαν, κατά τη φραγκοκρατία, ενετοκρατία,
τουρκοκρατία, αγγλοκρατία, τα οποία ξέφευγαν από τη
βούληση των απλών ανθρώπων, του αδύνατου λαού.
του νησιού μας. Μπορεί όμως από την άλλη να ισχυρισθεί κανένας ότι οι κάτοικοι αυτού του χωριού, οι
Λευκαρίτες και οι Λευκαρίτισσες δημιούργησαν ιστορία στον οικονομικό τομέα του τόπου, παίρνοντας στα
χέρια τους και προάγοντας το εμπόριο του κεντήματος¨.
Αναφέρθηκε επίσης στην έμπρακτη βοήθεια των ξενητεμένων Λευκαριτών προς τη γενέτειρα με έργα σημαντικά.
και αξιοθαύμαστα όπως η ίδρυση της Ανωτέρας Σχολής
Λευκάρων που εξελίχθηκε στο σημερινό Περιφερειακό
Γυμνάσιο, που οφείλεται στις γενναιόδωρες εισφορές
των Λευκαριτών της Αμερικής.
Η ίδρυση του Νοσοκομείου που οφείλεται στα φιλάλληλα
αισθήματα των Λευκαριτών της Αγγλίας, η στέγη υπερηλίκων, οι αθλητικοί χώροι του Δημοτικού Σχολείου και
σωρεία άλλων δωρεών προς την Εκκλησία και γενικά
την κοινότητα που δείχνει διαχρονικά την απεριόριστη
αγάπη των ξενητεμένων τέκνων προς τα Λεύκαρα..
Τέλος ευχήθηκε κάθε επιτυχία στη Γ΄Επιστημονική Συνάντηση και εξέφρασε την ελπίδα να συνεχισθεί η ωραία
αυτή προσπάθεια και στο μέλλον..
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΕΠΊΤΙΜΟΥ ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΔΕΚ ΔΡΟΣ
ΒΆΣΟΥ ΛΥΣΣΑΡΊΔΗ ΣΤΟ ΣΥΝΈΔΡΙΟ
«ΚΟΙΝΌΝ ΚΥΠΡΊΩΝ» - ΛΕΎΚΑΡΑ 2015
Άφηναν τις βράκες σ΄ ένα ξενοδοχείο στη Λάρνακα.
Ντυνόντουσαν τα «φράγκικα» και επιβιβαζόντουσαν
σ΄ ένα πλοίο με άγνωστο προορισμό. Έφταναν σε μια
χώρα με κανένα γνωστό και καμιά γνώση της γλώσσας.
Για τη δεύτερη γενιά τα πράγματα ήταν πιο εύκολα. Στο
χωριό απόμειναν αγρότες και αργυροχόοι.
Για καιρό νόμιζα ότι η παραμονή του Λεονάρντο Ντα
Βίντσι στα Λεύκαρα ήταν επικοινωνιακό δημιούργημα.
Λάθος.

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω στη γενέτειρά μου και το θεωρώ τιμή γιατί έστω και με ένα
σύντομο χαιρετισμό συμμετέχω στις εργασίες του συνεδρίου σας με έναν αξιόλογο κατάλογο ομιλητών.
Μου ζητήθηκε να κάνω μια σύντομη αναδρομή σε αναμνήσεις από το χωριό μου, τα Λεύκαρα. Το να ισχυριστεί κανείς ότι μπορεί να κάνει μια τέτοια αναδρομή με
αντικειμενικότητα θα ήταν εξωπραγματικός.

Κάποτε, επιστρέφοντας από τα Λεύκαρα, συνταξίδευα
με τον Μάριο Μασκαρέλλι, ένα μεγάλο Γιουγκοσλάβο
ζωγράφο. Σε κάποια στροφή με παρακάλεσε να σταματήσω. Για αρκετό χρόνο απόμεινε να θαυμάζει το
τοπίο.
Αυτό το τοπίο είναι το υπόβαθρο ενός πίνακα του
Λεονάρντο Ντα Βίντσι, χωρίς να έχει υπόψη του την
πληροφορία για διαμονή του Ντα Βίντσι στα Λεύκαρα.

Όμως, αληθινά πιστεύω ότι τα Λεύκαρα είχαν μια ιδιαίτερη μορφή. Τα καφενεία των Λευκάρων στα δικά
μου μαθητικά χρόνια αποτελούσαν μια μορφή Πανεπιστημίου. Με τους επαναπατριζόμενους βρακοφόρους
συγχωριανούς να μιλάνε ξένες γλώσσες και να μεταφέρουν προβληματισμούς από ευρωπαϊκές και παγκόσμιες εμπειρίες.

Πολυαίωνη η ιστορία του χωριού. Mε νεολιθικές ρίζες,
με την κάθοδο των αρχαίων Ελλήνων στην Κύπρο, με
πληθώρα βυζαντινών καταλοίπων, με την ενετική παρουσία, το Κάστρο της Ρήγαινας. Με τον Άγιο Νεόφυτο
των Λευκάρων, μια από τις πιο αξιόλογες μορφές, τον
πιο επιφανή συγγραφέα της εποχής του, όχι μόνο με
το εκκλησιαστικό κείμενο, αλλά με επαναστατικό πολιτικό αφθάστου κάλλους. Με τη βρετανική κυριαρχία,
με τον Μητροπολίτη Νικόδημο Μυλωνά, τον αρχηγό
της επανάστασης του 1931 βουλευτή διαμερίσματος
Λευκάρων.

Να διδάσκουν μπριτζ, σκάκι και να διηγούνται αληθινές ή και φανταστικές ιστορίες και περιπέτειες. Με τον
τυφλό βιολιστή να συμπληρώνει το τοπίο.

Τα Λεύκαρα υπήρξαν πρωτεύουσα του διαμερίσματος
με πληθυσμό μεγαλύτερο από τη Λάρνακα.

Ακόμα, ομολογώ, ότι αδυνατώ να αντιληφθώ πώς η
πρώτη γενιά κεντηματεμπόρων παγκόσμιων ταξιδευτών επιβίωναν.

Ακόμα νοσταλγώ τα υπέροχα χρώματα του σούρουπου. Καλύτερα όμως να περιγράψω σε ποιητικό λόγο
την εντύπωση που εξακολουθώ να κουβαλώ.

Η πρώτη συνειδητότητα, η πρώτη ακαθόριστη αγάπη,
τα πρώτα γιατί, οι πρώτες αναμνήσεις, τα πρώτα βήματα στη διαμόρφωση απόψεων.
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Τα Λεύκαρα σήμερα Λεύκαρα
Λεύκαρα του ονείρου και του ξενιτεμένου
αδελφού
Λεύκαρα των πολυποίκιλων χρωμάτων,
των στενών σοκακιών, του πλατειού ορίζοντα
και του ξενητεμού

Λεύκαρα της αγάπης, της πρώτης
νιότης και της ύστερης ώρας
Λεύκαρα ασπροκόκκινα, λουλακιά,
λουλουδένια, μισοχαλασμένα, μα αιώνια νέα.

Λεύκαρα της αγνής κοπελιάς, των σοφών
γερατειών και της αγέραστης ρίζας

Λεύκαρα που μου χαρίσατε τα πρώτα
μου βήματα δεχθείτε τα στερνά μου
και κρατήστε με όπως και νάμαι στα
δικά σας και στα δικά μου τα σπλάχνα.

Λεύκαρα σκορπισμένα στον πλανήτη
πληγωμένα από το μισεμό
Λεύκαρα της αιώνιας ανάμνησης, του
αιώνιου νόστου, της άσβεστης δίψας
για γυρισμό

Λεύκαρα της καρδιάς μου, της αρχής
και τους τέλους.

Λεύκαρα του ονείρου και των
χρωμάτων.
Σε σας παραδίδω το τελευταίο μου
όνειρο.

ΓΙΏΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΆΔΗΣ
Ο ΓΙΑΤΡΌΣ-ΚΑΜΆΡΙ ΤΩΝ ΛΕΥΚΑΡΙΤΏΝ

Πρόσωπα

Του Δρος Χριστόδουλου Μέση
Όταν με ρωτούν γιατί
ακολούθησα την ιατρική, χωρίς κανένα ενδοιασμό τους απαντώ
πως είχα πάντοτε σαν
πρότυπο τον θείο μου,
αδελφό της μητέρας
μου, χειρουργό Γιώργο
Γεωργιάδη. Η οικογένεια μου και οι Λευκαρίτες είχαν δημιουργήσει τέτοια ατμόσφαιρα
γύρω από το όνομα του που δεν θα μπορούσα να μην
επηρεασθώ στην επιλογή του επαγγέλματος μου.
Ο Γ. Γεωργιάδης, γιός του κεντηματέμπορα Χριστόδουλου Γεωργιάδη Παπά (Χατζητταουλή) και της πολυβραβευμένης κεντιτάρισσας Φροσούς, διακρινόταν
από μικρός για τη μεγάλη έφεση του για μάθηση, σα-

ρώνοντας όλα τα βραβεία πρώτα στην Ανωτέρα Σχολή
Λευκάρων (με διευθυντή τον πατέρα μου Πάνο Μέση)
και αργότερα στο Παγκύπριο Γυμνάσιο μαζύ με τον
συγχωριανό και φίλο του Βάσο Λυσσαρίδη.
Όπως και άλλα παιδιά κεντηματεμπόρων σπούδασε
ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης την οποία ο
πατέρας του για πολλά χρόνια όργωνε πουλώντας τα
πασύγνωστα λευκαρίτικα κεντήματα.
Κατά τη διάρκεια της ειδίκευσης του στη χειρουργική
είχε την τρομακτική εμπειρία να βομβαρδίζεται από τα
συμμαχικά αεροπλάνα ενώ χειρουργούσε. Ευτυχώς
χωρίς δυσμενή επακόλουθα. Γιά ένα χρόνο μάλιστα η
οικογένεια του δεν είχε κανένα νέο για την τύχη του.
Παντρεύτηκε με την Lilo, σπουδάστρια τότε του θεάτρου, και με την λήξη του πολέμου το 1944 επέστρεψαν μαζί στην Κύπρο με σκοπό την άσκηση του επαγγέλματος του.
ΛΕΥΚΑΡΑ
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Θυμάμαι,7-8 χρονών τότε, κατά την πρώτη του έξοδο
στο χωριό σχεδόν όλοι οι Λευκαρίτες ήρθαν να τον
προϋπαντήσουν και να τον θαυμάσουν σαν εθνικό
ήρωα, ενώ άρχισαν ο ένας μετά τον άλλο να τον επισκέπτονται στο πατρικό του σπίτι για να τον συμβουλευτούν για τα ιατρικά και άλλα προβλήματα τους.
Δυστυχώς η αποικιακή κυβέρνηση της Κύπρου δεν του
αναγνώρισε το πτυχίο ιατρικής και την ειδικότητα της
χειρουργικής επειδή αποκτήθηκαν σε εχθρική τότε
χώρα, την Αυστρία. Δεν του άφησαν άλλη επιλογή
παρά να εγκαταλείψει την Κύπρο και να ταξιδέψει στην
μακρυνή Νότια Αφρική όπου ζούσαν πολλοί κύπριοι
και κυρίως Λευκαρίτες. Εκεί αναγκάσθηκε να ξανακάνει την ειδικότητα της χειρουργικής και να εργασθεί
για 15 χρόνια στην Πραιτώρια. Από τα χέρια του πέρασαν πολλοί κύπριοι και ελλαδίτες μετανάστες που
είχαν να πουν τα καλύτερα λόγια γιαυτόν.

Κάθε φορά που επισκεπτόμουν τη Βιέννη απολάμβανα
την ξενάγηση του σε κάθε γωνιά της Αυστρίας γιατί
συνδύαζε την ευρυμάθεια και την αγάπη του προς την
κουλτούρα της χώρας που θεωρούσε σαν δεύτερη του
πατρίδα. Δεν ήταν τυχαίο γιατί ο πρώτος μου γιός ο
Πάνος αποφάσισε να συνεχίσει τις σπουδές του στη
Μουσική στην γεννέτειρα του Mozart και του Straus.
Ο Γιώργος Γεωργιάδης έφυγε σε ηλικία 90 χρονών
μετά από μια πλούσια και μεστή επαγγελματική σταδιοδρομία καθώς και έντονη κοινωνική δραστηριότητα
τόσο στην Νότια Αφρική όσο και στην Βιέννη, με την
Κύπρο και τα Λεύκαρα να καταλαμβάνουν ένα μεγάλο
μέρος της καρδιάς και της ψυχής του. Οι Λευκαρίτες
μπορούν να είναι περήφανοι γιά ένα ακόμη άξιο τέκνο
τους.

Μαζύ του πήγε και ο αδελφός του Ανδρέας Γεωργιάδης, ποδοσφαιριστής της ΕΠΑ Λάρνακος, ο γνωστός
Φούτσιος.
Στην Νότια Αφρική απόκτησε και τα δυό παιδιά του τον
Peter και την Άννα που είχαν την ευκαιρία να αναμιχθούν με την κυπριακή και ελληνική παροικία.
Ανήσυχο πνεύμα όπως ήταν ο Γιώργος Γεωργιάδης
μετά από 15 τόσα χρόνια αποφάσισε να επιστρέψει
στη Αυστρία όπου εργάσθηκε για άλλα 20 χρόνια σαν
χειρουργός σε κεντρικό νοσοκομείο της Βιέννης. Εκεί
ανάπτυξε και πλούσια δράση στην ελληνική κοινότητα.
Μετά την συνταξιοδότηση του σχεδόν κάθε χρόνο
επισκεπτόταν την Κύπρο και είχα την ευκαιρία να μοιράζομαι μαζί του τις απεριόριστες εμπειρίες του στην
άσκηση της ιατρικής τόσο στην Νότια Αφρική όσο και
στην Βιέννη. Ο ίδιος έννοιωθε περήφανος γιατί τον
είχα σαν πρότυπο και τον ακολούθησα στο θαυμάσιο
λειτούργημα του Ιπποκράτη.
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Ο γιατρός Γεωργιάδης στο κέντρο με τους γονείς και
τον αδελφό του.

Λεύκαρα Ευρωπαϊκά προγράμματα
ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΜΑΣ
ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ
Στα πλαίσια του προγράμματος Charter youth European
program, στο οποίο συμμετέχουν διάφορες ευρωπαϊκές χώρες την Κύπρο και φέτος εκπροσώπησε ο Δήμος
Λευκάρων με τετραμελή ομάδα. Για το 2015 το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στο ΒUEINE της Ιταλίας.
Στόχος του προγράμματος ήταν η εξοικονόμηση τροφίμων και η βιώσιμη κατανάλωσή τους. Από την πρώτη κιόλας μέρα χωριστήκαμε σε ομάδες εργασίας με
στόχο την εξεύρεση δέκα πρακτικών τρόπων που να
βοηθούν τους νέους να είναι πιο αποτελεσματικοί στην
ανακύκλωση και εξοικονόμηση τροφίμων. Είχαμε την
ευκαιρία να ακούσουμε απόψεις και να γνωρίσουμε
τις σύγχρονες αντιλήψεις γύρω από αυτό το θέμα, τις
οποίες θα αξιοποιήσουμε στον τόπο μας.
Στο περιθώριο της συνάντησης πραγματοποιήθηκε
εκδρομή στην ιστορική Σιένα, μία όμορφη πόλη με
πολλά στοιχεία της Αναγέννησης. Ξεναγηθήκαμε στα
στενά δρομάκαι της πόλης και στην υπέροχη πλατεία
΄Piaza del Campo’. Στη διαδρομή επισκεφτήκαμε εργοστάσιο ζυθοποιϊας και παρακολουθήσαμε τη διαδικασία παραγωγής μπίρας.
Την τελευταία βραδιά η κάθε χώρα παρουσίασε τα δικά
της παραδοσιακά εδέσματα. Η δική μας ομάδα ετοίμασε τραχανά, λουκάνικα, λούντζα, χαλλούμι, κυπριακές
πίττες και ζιβανία. Όλες οι χώρες ενθουσιάστηκαν με
τα δικά μας κεράσματα.

Είχαμε μια πραγματικά ευχάριστη αλλά συνάμα επωφελή παραμονή στην Ιταλία. Πιστεύουμε πως αυτές οι
συγκεντρώσεις συμβάλουν στην αλληλοκατανόηση και
δημιουργούν συνθήκες καλύτερης επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων και των χωρών.
Ελεάνα Βασιλείου, Έλενα Λεωνίδου,
Μαρία Σταυρινού, Νικολέττα Σωτηριάδη

ΌΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΆ ΤΗΣ ΚΎΠΡΟΥ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΡΉΤΗ
Από τι 17 μέχρι και τις 21 Μαρτίου 2015 ο Δήμαρχος
Λευκάρων κ. Σάββας Ξενοφώντος συμμετείχε στην
εκπαιδευτική εκδρομή των μελών του Δικτύου των
όμορφων χωριών της Κύπρου και Κρήτης.
Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εκδρομής ο Δήμαρχος
είχε την ευκαιρία να δει από κοντά και να γνωρίσει
τρόπους με τους οποίους η Τοπική Αρχή μπορεί να
αναβαθμίσει τις μικρές κοινότητες με στόχο να τις
μετατρέψει σε «όμορφα χωριά» για να προσελκύσει
ντόπιους και ξένους επισκέπτες.
ΛΕΥΚΑΡΑ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΥΚΑΡΩΝ
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ
Στις 22 Μαρτίου 2015 έγιναν στο ξενοδοχείο Λεύκαρα εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου
του Π.Ο.Λ.
Πρόεδρος - Χριστιάνα Σαββίδου
Αντιπρόεδρος - Αίγλη Βασιλειάδου
Ταμίας - Μάρω Ρούβη
Βοηθός Ταμίας - Αννα Κραμβίδου
Γραμματέας - Χαρούλα Χατζηαδάμου
Βοηθός Γραμματέας - Μαρία Μιλητού
Μέλη:
Μαργαρίτα Κολά, Ευδοκία Σταυρή, Σαλώμη Αμβροσίου
Μέσα στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τη Δευτέρα
του Πάσχα, διοργανώθηκε εκδήλωση για τα παιδιά,
με κατασκευές από πυλό. Η συμμετοχή ήταν αθρόα
και δόθηκαν σε όλα τα παιδιά αναμνηστικά μετάλλια.
Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να μεταφέρουν τις κατασκευές τους στο σπίτι.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος σε συνεργασία με
τον Ανάκυκλο και το Τμήμα Αρχαιοτήτων, διοργάνωσε εκδηλώσεις για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων και την
Ευρωπαϊκή Νύκτα Μουσείων. Φέτος η Διεθνής Ημέρα Μουσείων είχε ως θέμα <Μουσεία για μια βιώσιμη
κοινωνία>
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Στις 18 Μαΐου 2015, Διεθνή Ημέρα Μουσείων, τα
παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Λευκάρων, αφού ενημερώθηκαν από εκπρόσωπο του Ανάκυκλου για την
Ανακύκλωση, έλαβαν μέρος σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με ανακυκλωμένα υλικά.

Στις 22 Μαΐου, Ευρωπαϊκή Νύκτα Μουσείων, διοργανώθηκε Μουσική Βραδιά στην αυλή του Μουσείου
με τους Φίλιππο Δημητρίου (μπουζούκι) και Γιώργο
Κουτσόφτα (κιθάρα). Προσφέρθηκαν κρασί και ξηροί
καρποί και όσοι είχαν την τύχη να παρευρεθούν πέρασαν μιαν αξέχαστη βραδιά κάτω από τα αστέρια με
ποιοτική μουσική.

Οργανωμένα σύνολα Λεύκαρα

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ
ΛΕΥΚΑΡΩΝ
Το Κέντρο Νεότητας Λευκάρων ιδρύθηκε τη δεκαετία
του 70’ και η επιτυχημένη πορεία του κράτησε πάνω
από τρεις δεκαετίες! Έπειτα από μια περίοδο αδράνειας, επαναδραστηριοποιήθηκε με πρωτοβουλία των
νεολαιών του δήμου μας και στις 22 Μαρτίου 2015
έγινε επισήμως δεκτό ως μέλος του Κυπριακού Οργανισμού Κέντρων Νεότητας και μέλος της Επαρχιακής
Επιτροπής Κέντρων Νεότητας Λάρνακας-Αμμοχώστου!
Μετά από την απαιτούμενη εκλογική διαδικασία και το
έκδηλο ενδιαφέρον των νέων στη συνέλευση εκλέχθηκε 15μελές διοικητικό συμβούλιο. Στόχοι του νέου
συμβουλίου είναι πάνω από όλα, η ενσωμάτωση όλων
των νέων της κοινότητας σ΄ ένα οργανωμένο σύνολο
που θα λειτουργεί ως φωνή και μέσο έκφρασης της
νεολαίας και θα προωθεί τους στόχους και τα οράματα
των νέων και θα μελετά τους προβληματισμούς τους.
Να ενθαρρύνει την επαφή και την ανάπτυξη στενότερων σχέσεων μεταξύ των νέων του χωριού και να
προάγει το πνεύμα της ομαδικότητας, της αλληλεγγύης
και του εθελοντισμού. Επίσης, σημαντικό στόχο για
εμάς αποτελεί η διασφάλιση και η καταγραφή της ιστορίας του κέντρου για τις επόμενες γενεές.

Στιγμιότυπα από την γενική συνέλευση και εκλογική
διαδικασία στις 22 Μαρτίου 2015

Πρώτη δραστηριότητα στην οποία επιδόθηκε το κέντρο νεότητας είναι η ανακαίνιση του πολιτιστικού
κέντρου, όπου και θα στεγαστεί. Οι εργασίες έγιναν
κυρίως μέσω του εθελοντισμού από τους ίδιους τους
νέους μας. Στόχος, είναι να δημιουργηθεί ένας ευχάριστος χώρος που θα προάγει την υγιή απασχόληση
και ψυχαγωγία.

Το κέντρο νεότητας συμμετείχε στην αιμοδοσία που
οργάνωσε ο Δήμος Λευκάρων και η ΣΕΑΔ στις 5 Απριλίου 2015 στο Δημοτικό Σχολείο με μεγάλη επιτυχία
και σημαντικό αριθμό προσέλευσης!
ΛΕΥΚΑΡΑ
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Την ίδια μέρα στην προσπάθειά του να μαζέψει χρήματα για την ανακαίνιση του οικήματος πρόσφερε στο
κόσμο διάφορα γλυκά, εδέσματα, και ροφήματα. Η
ανταπόκριση του κόσμου ήταν πραγματικά συγκινητική και ευχαριστούμε τον κάθε ένα ξεχωριστά για την
οικονομική βοήθεια που μας πρόσφερε αλλά κυρίως
για τα ωραία λόγια που εισπράξαμε και την ηθική στήριξη που μας έδωσε τεράστια χαρά και δύναμη για να
συνεχίσουμε! Επίσης οργάνωθηκαν παραδοσιακά παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους.

Στα πλαίσια προώθησης του εθελοντισμού και της καθαριότητας του χωριού το κέντρο νεότητας συμμετείχε στην παγκύπρια εκστρατεία καθαρισμού Let’s do it
Cyprus στις 26 Απριλίου 2015!
Το κέντρο κέρδισε τις εντυπώσεις στην καθιερωμένη πασχαλινή εκδήλωση του Δήμου τη Δευτέρα του
Πάσχα.
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Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της επίσημης σελίδας μας στο Facebook και μέσω του email μας:
k.n.lefkaron@hotmail.com

Οργανωμένα σύνολα Λεύκαρα
Η ΑΘΛΗΤΙΚΉ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΈΝΩΣΗ ΛΕΥΚΆΡΩΝ
ΚΥΠΕΛΛΟΎΧΟΣ 2014 - 2015

Η ποδοσφαιρική περίοδος 2014-15 ολοκληρώθηκε
ιδανικά για την ομάδα μας με την κατάκτηση του Κυπέλλου απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι
ο Ονήσιλος Σωτήρας. Ήταν μεγάλη επιτυχία μιας και
πέρασε αρκετός καιρός από την τελευταία κατάκτηση
κάποιου τροπαίου. Οι παίχτες, τεχνική ηγεσία, και διοίκηση του Σωματείου μαζί με τους φίλους της ομάδας πανηγύρισαν με την ψυχή τους την κατάκτηση του
τροπαίου όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες.
Ο τελικός διεξήχθηκε στο στάδιο του Εθνικού Άχνας
στις 11 Απριλίου και κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, αφού η κανονική διάρκεια έληξε 3-3 με γκολ
από τους Ραφαήλ, Άνελο και Χάρη Βασιλειάδη. Η
σύνθεση της ομάδας μας: Μιχάλης Παύλου Σκητ (43’
- Χριστόδουλος Παύλου), Γιώργος Αμβροσίου, Μιχάλης Παύλου, Χάρης Βασιλειάδης Μαρσέλο, Κυριάκος
Μαγείρου, Κωνσταντίνος Κωλέττης, Στέλιος Ραουνάς
Άνελος (Αντώνης Κοσμά), Χάρης Κακούτσης (Χάρης
Σταύρου), Γιώργος Κοσμά Μοριέντες, Ραφαήλ Κασίας,
Γιώργος Σταύρου.

Στα πλαίσια ενεργειών και εκδηλώσεων για στήριξη της ποδοσφαιρικής
ομάδας το σωματείο έχει εκδόσει
και διαθέτει κάρτες μέλους για την
περίοδο 2015 Έχουν τυπωθεί μέχρι
στιγμής 177 κάρτες, για τις οποίες
έχει ξεκινήσει η διάθεση από τα μέλη
του Συμβουλίου. Παρακαλούνται όσοι
επιθυμούν να ενισχύσουν την ομάδα με αυτό τον τρόπο να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 99821603 και
99570235. Η κάρτα μέλους τιμάται προς €10 και εκδίδεται σε μέγεθος και υλικό ταυτότητας με τυπωμένο
το ονοματεπώνυμο του κατόχου.
Επίσης, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Λευκάρων 2015 ο
Δήμος έχει εμπιστευτεί στο σωματείο μας τη διοργάνωση της Χοροεσπερίδας το Σαββάτο 15 Αυγούστου.
Με την ευκαιρία το συμβούλιο της Α.Π.Ε.Λ ευχαριστεί
θερμά το Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συνεχή στήριξη και προσκαλεί όλους τους
φίλους και υποστηριχτές της ομάδας να τιμήσουν με
την παρουσία τους την εκδήλωση το βράδυ του Δεκαπενταύγουστου. Υποσχόμαστε μια όμορφη δραδιά.
Για όλα τα νέα της ομάδας και φωτογραφικό υλικό από τα
παιχνίδια και τις εκδηλώσεις επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο
Facebook - ΑΠΕΛ (Αθλητική Περιφερειακή Ένωση Λευκάρων).

Με την κατάκτηση του κυπέλλου το σωματείο συμμετείχε στο πρωτάθλημα Κυπελλούχων της ΣΤΟΚ και
έφτασε μέχρι την προημιτελική φάση όπου αποκλείστηκε από τον Κέδρο Αγ. Μαρίνας που ήταν και η ομάδα που κατέκτησε το θεσμό.
ΛΕΥΚΑΡΑ
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Λεύκαρα Οργανωμένα σύνολα
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΟΛΉΣ ΛΕΥΚΑΡΊΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΉΜΑΤΟΣ
Ο Σύνδεσμος Παραγωγής και Προβολής Λευκαρίτικου
Κεντήματος, μετά από πρόσκληση του Λυκείου Αγίου
Γεωργίου Λάρνακας, έλαβε μέρος στο 38ο Παγκύπριο
Συμπόσιο Εταιρικών Σχολείων UNESCO Κύπρου. Το
Συμπόσιο διοργάνωσε το Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 12-13 Μαρτίου 2015.

Στο Συμπόσιο, με θέμα «Στοιχεία Άυλης Πολιτιστικής
Κληρονομιάς», έλαβαν μέρος 18 εκπαιδευτήρια δημόσια και ιδιωτικά απ΄ όλη την Κύπρο καθώς και εκπαιδευτήρια από την Ελλάδα (Αττική).
Το θέμα του Συμποσίου ήταν η ένταξη των Τσιαττιστών,
της Μεσογειακής Διατροφής και του Λευκαρίτικου Κεντήματος, στην Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά. Κύριος
ομιλητής στο Συμπόσιο ήταν ο Επιθεωρητής Μέσης
Εκπαίδευσης, κ. Παύλος Δαπόλας, Πρόεδρος-Συντονιστής Εταιρικών Σχολείων UNESCO.
Ήταν εντυπωσιακή η παρουσίαση των Σχολείων σχετικά με το λευκαρίτικο κέντημα, αρχίζοντας από τα παλιά
χρόνια και φθάνοντας μέχρι σήμερα, πως μπορούμε
να εντάξουμε το λευκαρίτικο στον μοντέρνο τρόπο
ζωής.
Το τελευταίο μέρος του συμποσίου περιελάμβανε Θεματικά εργαστήρια όπου οι κεντήτριες που εκπροσώπησαν τον σύνδεσμο, Μαργαρίτα Κολά, Χρύσω Κολά
και Μάρω Ρούβη, παρουσίασαν τον τρόπο κατασκευής
του λευκαρίτικου κεντήματος και απάντησαν σε ερωτήσεις-απορίες των μαθητών σχετικά με το κέντημα.

	
  

Εκδρομή Συνδέσμου Παραγωγής και Προβολής Λευκαρίτικου Κεντήματος στη Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα
Ποταμού, στο χωριό Κοιλάνι και στην Αγία Μαύρη!
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Λεύκαρα Εκπαιδευτήρια
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΡΩΝ
Κυπρούλα Σεργίου, ΒΔ Φιλόλογος
Εθνικές επέτειοι
Ανήμερα της Επετείου της 25ης Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη παρέλαση των μαθητών του
Γυμνασίου και του Δημοτικού Σχολείου των Λευκάρων
και έγινε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων
και Αγνοουμένων στην είσοδο των Λευκάρων. Τον Πανηγυρικό της Ημέρας εκφώνησε ο Βοηθός Διευθυντής
του Σχολείου μας κ. Κωνσταντίνος Λύτρας, Φιλόλογος.

Το δικό μας μικρό «ευχαριστώ» σε αυτούς τους ανθρώπους ήταν η απόφαση γι αυτή τη συνεστίαση.
Μαγειρέψαμε, λοιπόν, φτιάξαμε γλυκά και φορώντας
το καλύτερο μας χαμόγελο βρεθήκαμε εκεί!
Το φαγητό ήταν μόνο η αφορμή για να ανταλλάξουμε ματιές και συνάμα να μοιραστούμε τις δικές τους
εμπειρίες που σημάδεψαν τη ζωή τους. Αυτός άλλωστε
ήταν και ο σκοπός μας: γύρω από το τραπέζι, όπως
τον παλιό καλό καιρό, να κλέψουμε από της ζωής τους
χρώματα και να δώσουμε από της νιότης μας τα χαμόγελα της ελπίδας. Μαζί γελάσαμε, τραγουδήσαμε,
χορέψαμε και αυτά υπήρξαν η δική μας ανταμοιβή.

Την 1η Απριλίου αντιπροσωπεία μαθητών και καθηγητών του Σχολείου μας παρέστη στη Δοξολογία στον
Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού. Το νόημα και τη σημασία
της Ημέρας εξήρε σε Ομιλία του ο Θεολόγος του Σχολείου μας κ. Μιχάλης Παραδεισιώτης.
Γεύμα στο γηροκομείο
Την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015, χωρέσαμε όλοι, νέοι
και γέροι, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ενηλίκων «Τίμιος
Σταυρού» Λευκάρων, όπου φιλοξενούνται άνθρωποι
που έχτισαν αξίες με ιδρώτα, πόνο, μεράκι και κόπο.
ΛΕΥΚΑΡΑ
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Λεύκαρα Εκπαιδευτήρια
Θεατρική παράσταση
Η θεατρική ομάδα του σχολείου μας υπό την καθοδήγηση του Β.Δ. κ. Κωνσταντίνου Λύτρα ανέβασε με
μεγάλη επιτυχία μπροστά σε γονείς και άλλους προσκεκλημένους το έργο της Έλλης Αβρααμίδου, «Τα
χαρτώματα της Βασιλούς» στην Αίθουσα Πολλαπλής
Χρήσης του Σχολείου μας, στις 6 Μαΐου 2015, η ώρα
8.00 μ.μ. Οι μικροί ηθοποιοί μας έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό για το ανέβασμα της παράστασης και
καταξιώθηκαν στα μάτια όλων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΡΩΝ
Στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Πολιτικής του σχολείου μας καθώς και της προσπάθειας για καλλιέργεια
του εθελοντισμού, το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο
αποφάσισε την οργάνωση ημερίδας φροντίδας του
σχολικού κήπου την Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015.
Η ημερίδα στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Αρκετές
μητέρες έφτιαξαν κεραστικά, τα οποία προσφέραμε
στους μαθητές του σχολείου μας, αλλά και κάποιοι
γονείς, τους οποίους ευχαριστούμε ιδιαίτερα, ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας και αφιέρωσαν τη
μέρα τους βοηθώντας τους μαθητές μας στην περιποίηση του σχολικού μας κήπου. Ευχαριστούμε επίσης το
Δημαρχείο Λευκάρων για την πολύτιμη βοήθειά του
στέλλοντάς μας το αυτοκίνητο του δήμου για τη μεταφορά των άχρηστων αντικειμένων,αλλά και παραχωρώντας μας υπαλλήλους του Δήμου, οι οποίοι βοήθησαν στη φροντίδα του σχολικού κήπου.
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Το σχολείο μας γιόρτασε τις δύο εθνικές επετείους,
25η Μαρτίου και 1η Απριλίου, με ενδοσχολικούς εορτασμούς και οργάνωση αθλητικής ημερίδας αφιερωμένης στη μνήμη των ηρώων του απελευθερωτικού
αγώνα του 1955-59.
Στις 12 Μαρτίου 2015 επισκέφθηκε το σχολείο μας
εκπρόσωπος του ΕΥ ΖΩ και ενημέρωσε τους μαθητές
μας για τις δραστηριότητες του εθελοντικού αυτού οργανισμού.

Λεύκαρα Κοινωνική ζωή
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΎ ΣΧΟΛΕΊΟΥ
«ΤΊΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΌΣ» ΠΆΝΩ ΛΕΥΚΆΡΩΝ
Πατέρας Χριστομάριος Παπαγεωργίου
Εφημέριος Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού
•

Το Σάββατο του Αγίου Λαζάρου 4 Απριλίου 2015
μετά τη θεία λειτουργία αναπαραστήσαμε την
Ανάσταση του Αγίου Λαζάρου.

συγκρότημα «Καροτσέρης», ο πρωτοψάλτης του
Ναού Συμεών Παπαδήμου και οι λαϊκοί ποιητές
Τάσος Ευαγόρου Κκαϊλής και Δημήτρης Γρύγλιας.

•

Την Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 το πρωί η ομάδα
φουτ σαλ των παιδιών του κατηχητικού συμμετείχε στο Β΄ γύρο πρωταθλήματος που οργάνωσε
η Μητρόπολη Τριμυθούντος στα γήπεδα Νουέβο
Κάμπο.

Η όλη εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Έντιμου υπουργού άμυνας κ. Χριστόφορου Φωκαΐδη,
ο οποίος παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό.

•

Την ίδια μέρα το απόγευμα διοργανώσαμε εκδήλωση στην αίθουσα πολλαπλής χρήσης του Γυμνασίου Λευκάρων με τίτλο « Όταν συναντώνται
Κύπρος και Κρήτη».
Στο πρόγραμμα έλαβαν μέρος τα παιδιά του κατηχητικού, το Κρητικό συγκρότημα Μινωίτες, το
μουσικό σχήμα του Γιώργου Μηνά, το χορευτικό

•

Την Κυριακή 3 Μαΐου 2015, συμμετείχαμε στην
τελετή λήξης των κατηχητικών σχολείων της Μητρόπολης Τριμυθούντος που πραγματοποιήθηκε
στα Λύμπια.

•

Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 1η Ιουνίου ο
κύκλος Αγίας Γραφής πραγματοποίησε την καθιερωμένη του ολοήμερη εκδρομή στην Κυπερούντα.

ΛΕΥΚΑΡΑ
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Λεύκαρα Κοινωνική ζωή
Συγκεντρώνει ο εφημέριος του Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού
Πατέρας Χριστομάριος Παπαγεωργίου
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1.

Ο Παύλος Θεοχάρους από τη Λάρνακα και η
Σταύρια Κοσμά τα Πάνω Λεύκαρα απέκτησαν στις
06 Νοεμβρίου 2014 αγοράκι.

2.

Ο Χαράλαμπος Κορτάρης από τα Πάνω Λεύκαρα
και η Κατερίνα Μηνά από το Αλεθρικό απέκτησαν
στις 01 Φεβρουαρίου 2015 αγοράκι.

3.

Ο Κώστας Δαμιανού από τη Λεμεσό και η Κάλια
Ρούβη από τα Πάνω Λεύκαρα απέκτησαν στις 2
Μαΐου 2015 δίδυμα κοριτσάκια

4.

Ο Μιχάλης Λάμπρου από τα Πάνω Λεύκαρα
και η Γαβριέλα Χρυσοστόμου από το Στρόβολο
απέκτησαν στις 8 Μαΐου 2015 αγοράκι.

5.

Ο Χριστάκης Αριστοδήμου από τα Πάνω Λεύκαρα
και η Ελίτα Ευτυχίου από το Καϊμακλί απέκτησαν
στις 20 Μαΐου 2015 κοριτσάκι.

6.

Ο Παναγιώτης Κάτσελλος από τη Λάρνακα και
η Χρυστάλλα Μηνά από τα Πάνω Λεύκαρα
απέκτησαν στις 10 Ιουνίου 2015 κοριτσάκι.

7.

O Βαλεντίνος Διομήδους από την Ψιμολόφου
και η Χρυστάλλα Χρίστου από τα Πάνω Λεύκαρα
απέκτησαν στις 08 Ιουνίου 2015 κοριτσάκι.

6.

Ο Περικλής Τιμοθέου βάπτισε στις 23/05/2015
το αγοράκι του ζεύγους Μάριου και Έλενας
Τιμοθέου και το ονόμασαν Λουκά.

7.

Ο Μιχάλης Παναγιώτου βάπτισε στις
23/05/2015 το κοριτσάκι του ζεύγους Βασίλη
και Σταυρούλας Ιωάννου και το ονόμασαν
Μαρίνα.

8.

Η Χρυστάλλα Γεωργίου βάπτισε στις
18/06/2015 το κοριτσάκι του ζεύγους
Παναγιώτη και Ναστάσιας Δημητρίου και το
ονόμασαν Αστέρω.

9.

Ο Μιχάλης Λοΐζου βάπτισε στις 20/06/2015 το
αγοράκι του ζεύγους Μηνά και Στέλλας Μηνά και
το ονόμασαν Σταύρο.

ΓΑΜΟΙ:
•

Το Σάββατο 23/05/2015 ο Γιώργος
Χατζηπαναγή από τη Δευτερά και η Μαρία
Κουλουμπρή από Λευκωσία και Πάνω Λεύκαρα
τέλεσαν το γάμο τους στον Ιερό Ναό Τιμίου
Σταυρού Πάνω Λευκάρων.

•

Το Σάββατο 30/05/2015 ο Ανδρέας Γεωργίου
Μηνά από το Αλεθρικό και η Ευανθία
Αριστοδήμου από τα Πάνω Λεύκαρα τέλεσαν το
γάμο τους στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Πάνω
Λευκάρων.

•

Την Κυριακή 31/05/2015 ο Προκόπης
Παλλαρής από τη Γιαλούσα και η Ελπινίκη
Αριστοδήμου από τα Πάνω Λεύκαρα τέλεσαν το
γάμο τους στον Ιερό Ναό Παναγίας Σκαρίνου.

•

Την Κυριακή 07/06/2015 ο Σταύρος
Θρασυβούλου από τα Πάνω Λεύκαρα και η
Ελπίδα Μαζυράκη από Λευκωσία τέλεσαν το
γάμο τους στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Πάνω
Λευκάρων.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:
1.

Ο Φρίξος Δεμπήλας βάπτισε στις 18/04/2015
το κοριτσάκι του ζεύγους Αδάμου και Φιλιώς
Χατζηαδάμου και το ονόμασαν Δέσποινα.

2.

Η Άντρη Τυρήμου βάπτισε στις 18/04/2015
το κοριτσάκι του ζεύγους Φίλιππου και Σοφίας
Δημητρίου και το ονόμασαν Παναγιώτα.

3.

Η Ραφαήλια Καζαμία βάπτισε στις 26/04/2015
το αγοράκι του ζεύγους Σταύρου και Ελπίδας
Θρασυβούλου και το ονόμασαν Θρασύβουλο.

4.

Ο Νικόλας Σολωμού και η Κατερίνα Δόκου
βάπτισαν στις 03/05/2015 το αγοράκι του
ζεύγους Νεόφυτου και Όλγας Κωνσταντίνου και
το ονόμασαν Χριστόδουλο.

5.
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Η Ιωάννα Μαυρομουστάκη βάπτισε στις
10/05/2015 το κοριτσάκι του ζεύγους
Ανδρέα και Κατερίνας Ρούβη και το ονόμασαν
Ανδρεανίνα.
ΛΕΥΚΑΡΑ

ΑΥΤΟΊ ΠΟΥ ΈΦΥΓΑΝ:
Ανδριανή Χριστοδούλου 94 ετών
στις 17/04/2015
Ανδριανή Γεωργίου
84 ετών
στις 01/05/2015

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ - ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
1)

Πωλείται κατοικία 3ων υπνοδωματίων στα
Πάνω Λεύκαρα 176 τ.μ καλυμμένοι χώροι
και 271 τ.μ. οικόπεδο με κήπο και εσωτερική
αυλή, 3 μπάνια, κουζίνα, στεγασμένο χώρο
στάθμευσης στην τιμή των €295,000
Τηλ. 24342786, 00441872240504

2)

Πωλείται διατηρητέα κατοικία στο κέντρο του
χωριού κοντά στην εκκλησία. Πληροφορίες στο
τηλ. 99445029

3)

Πωλείται Γεωργικό Τεμάχιο (Γα4 ) Με δρόμο,
στην περιοχή Αγίας Μαρίνας έκτασης 7,5
σκάλες Πληροφορίες Τηλ. 99997052

4)

Πωλούνται: -Μεγάλα αρδευόμενα τεμάχια στην
περιοχή «Βρύση του Νικολή» -Χωράφι με δρόμο
έκτασης 1673 τ. μ. στην περιοχή «Πηγή του
Κουννά» -Χωράφι 18 σκάλες στην περιοχή «
Πηγή του Κουννά»

5)

Πωλείται παλαιά διατηρητέα οικοδομή σε τιμή
ευκαιρίας! Για πληροφορίες στο τηλ.: 99536169

6)

Πωλείται κατοικία 3ων υπνοδωματίων στα
Πάνω Λεύκαρα πλήρως επιπλωμένη (κουζίνα,
σαλόνι, 3WC, και μπάνιο) 170 τ.μ καλυμμένος
χώρος και 150 τ.μ. βεράντες με δικό της χώρο
στάθμευσης και με ωραία θέα ( βουνό και
θάλασσα) Τηλ. 99800706 και 99164831

7)

Πωλείται κατοικία 2ων υπνοδωματίων στα
Πάνω Λεύκαρα πλήρως επιπλωμένη (κουζίνα,
σαλόνι, 3WC, και μπάνιο) 120 τ.μ καλυμμένος
χώρος και 80 τ.μ. βεράντες με δικό της χώρο
στάθμευσης και με ωραία θέα ( βουνό και
θάλασσα) Τιμή Πώλησης €200.000 + Φ.Π.Α.
Τηλ. 99800706 και 99164831

8)

Πωλείται οικιστικό χωράφι στα Πάνω Λεύκαρα
5686 τ.μ. με δρόμο και ρεύμα Τηλ. 99445029

9)

Πωλείται χωράφι στα Πάνω Λεύκαρα 18
σκάλες με δρόμο Τηλ. 99776687

10) Ενοικιάζεται στα Λεύκαρα ημιανεξάρτητη
μονοκατοικία, 225τμ, 3 δωμάτια, επιπλωμένο,
ανακαινισμένο, παλαιό αρχοντικό με μοντέρνες
οικιακές συσκευές στο κέντρο του χωριού. Για
όσο χρόνο χρειασθεί. (Λυπούμαστε όχι κατοικίδια
) Πολύ χαμηλό ενοίκιο. Ηλιακό σύστημα.
Επικοινωνία: 99124729, Τάσος tascyp03@
hotmail.com
11) Ενοικιάζεται παραδοσιακή οικία στο κέντρο των
Λευκάρων τηλ. 99356652
12) Η εταιρία C & G. KYRIAKOUDES DEV. LTD
διαθέτει προς πώληση στο συγκρότημα
LEFKARA HILL στα Π. Λεύκαρα υπό ανέγερση
κατοικίες 3 υπνοδωματίων 110τ.μ., 130τμ. Και
190τμ. σε παραθεριστική περιοχή με πανοραμική
θέα προς τη θάλασσα. Η κάθε κατοικία είναι
ανεξάρτητη με δική της αυλή, καλυμμένο χώρο
στάθμευσης και με άδεια πισίνας. Ο αγοραστής
δεν θα επιβαρύνεται φόρο προστιθέμενης αξίας
( Φ.Π.Α. ) σε λογικές τιμές και ευνοϊκούς όρους
πώλησης. Για πληροφορίες C & G. KYRIAKOUDES
DEV. LTD
Mob. 99445528,
tel.: 25396673
E-mail:
georgiakyriakoude@cytanet.com.cy www.
lefkaraalonihouse.com.cy
13) Πωλείται διατηρητέα διώροφη κατοικία
στα Πάνω Λεύκαρα στο κέντρο του χωριού
Τηλ. 99123795
14) Πωλείται κτήμα στα Κάτω Λεύκαρα έκτασης 6
σκάλες περίπου με 50 ελαιόδεντρα. Εκτιμημένη
αξία €54.500 τιμή πώλησης €42.000 περιοχή
«Γούππος». Πληροφορίες Μαρία τηλ. 99280526
15) Κτήματα σε διάφορες περιοχές των Πάνω
Λευκάρων . Πληροφορίες Μαρία τηλ. 99280526
16) Πωλείται διατηρητέα κατοικία στα Πάνω
Λεύκαρα. Αποτελείται από 5 δωμάτια στο ισόγειο
και 2 στον όροφο με εσωτερική αυλή. Βρίσκεται
πολύ κοντά στον Άγιο Αντρόνικο. Τηλ. 99664974
Μιχάλης»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΤΑ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΑ

Τα Λεύκαρα, ένα παραδοσιακό χωριό, βρίσκονται στη
νοτιοανατολική πλευρά του Τροόδους. Απέχουν ίση απόσταση, 45 Κm, από την πρωτεύουσα Λευκωσία και τη
Λεµεσό και 30 Κm από το αεροδρόµιο Λάρνακας.
Είναι παγκοσµίως γνωστά για τα χειροποίητα κεντήµατα
και την τέχνη της αργυροχοΐας που ανθεί στο χωριό.
Ο επισκέπτης µπορεί να δει τις γυναίκες των Λευκάρων
να κεντούν τα περίφηµα κεντήµατα στα πλακόστρωτα
στενά δροµάκια και στις εσωτερικές αυλές των σπιτιών.
Μπορεί να προµηθευτεί κεντήµατα και ασηµικά από τα
πολλά καταστήµατα που υπάρχουν στο χωριό όπως και
παραδοσιακά λουκούµια από την τοπική βιοτεχνία.
Οι ταβέρνες και τα εστιατόρια σερβίρουν παραδοσιακά
φαγητά, όπως το Λευκαρίτικο τταβά που µαγειρεύεται
µόνο στα Λεύκαρα.
Το πιο ενδιαφέρον µνηµείο παραδοσιακής αρχιτεκτονικής είναι η εκκλησία του Τιµίου Σταυρού, κτίσµα του 14
ου αιώνα, µια από τις τρεις εκκλησίες στην Κύπρο που
σύµφωνα µε την παράδοση φυλάγεται µέρος του Τιµίου
Σταυρού.
Η αρχιτεκτονική των Λευκάρων είναι µοναδική. Τα γραφικά σπίτια είναι κτισµένα µε την πέτρα της περιοχής και
βρίσκονται σε αρµονία µε το τοπίο.

