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‘Lefkaritika’ into Fashion

Supported by Lefkara Municipality, 
Lefkara Hotel & Restaurant and the 
lacemakers and silversmiths of Pano 
and Kato Lefkara.

Launch of ‘Green Village – Ploumistra’ 
contemporary clothing incorporating 
traditional Cypriot ‘Lefkara lace’

Free entrance 
Come and support Cypriot 
and European innovation in 
handicraft development.

This ‘empowering community’ idea is developed 
from the EU ‘Leonardo da Vinci’ projects ‘Green 
Village’ (http://greenvillage.hylates-eu.com/)  
and ‘Training in Contemporary Applications of 
Traditional European Crafts’ (TICATEC).
Developed by Grampus Heritage & Training 
(UK) and with special thanks to Hylates Limi-
ted (Cyprus) and the ‘Satul Verde’ Association 
(Romania)

International and 
Cypriot models 
will show over 50 
costume items 
created in the last 
3 years.

Friday 25th May at 

8.00pm in the grounds of Lefkara 
primary school 
(opposite the Pavilion Restaurant).

Snacks served. 
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ΤΑ ΛΕΥΚΑΡΑ

Τριμηνιαία Έκδοση

Τεύχος 80 / 2012

Ιδιοκτησία 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΡΩΝ

Επικοινωνία

τηλ. +357 24342422

        +357 24342822  

φαξ: +357 24342769

email. info@lefkara.org.cy

web site.  www.lefkara.org.cy

Σχεδιασμός - Εκτύπωση

Τυπογραφεία Νέα Εστία

τηλ. +357 24638776

φαξ: +357 24638541

neaestia@cablenet.com.cy

Καλλιτεχνική Συμμετοχή
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να 
συμμετάσχουν στις δραστηριότητες του 
Δήμου: 

χορωδία 1. 

θέατρο 2. 

χορευτικό  3. 

ικαστική ομάδα 4. 

να επικοινωνήσουν με το Δήμο Λευκάρων.
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Αγαπητοί συγχωριανοί,

Μετά την εκλογή μας, τον περασμένο Δεκέμβρη, ως νέου 
Δημάρχου και νέου Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίσα-
με παράλληλα με την βελτίωση της ιστοσελίδας του Δή-
μου μας, την συνέχιση της επιτυχημένης έκδοσης του 
τριμηνιαίου περιοδικού του Δήμου που καθιερώθηκε 
από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο.                                                      

Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε τα νέα τεύχη του περιο-
δικού να εμπλουτιστούν με νέες ενδιαφέρουσες σελίδες 
όπως αυτές που αναφέρονται στα πρακτικά του Δημο-
τικού Συμβουλίου στα πρώτα χρόνια της εγκαθίδρυσής 
του στα τέλη του 19ου αιώνα. Επίσης, όπως πάντα, 
προβάλλονται οι δραστηριότητες και οι εκδηλώσεις του 
Δήμου για την προβολή των Λευκάρων ως σημαντικού 
τουριστικού προορισμού. 

Στα πλαίσια αυτά αρχίζει η δημοσίευση κειμένου με φω-
τογραφίες για κοντινές διαδρομές στο φυσικό περιβάλ-
λον των Λευκάρων που πιστεύουμε θα ενδιέφεραν τόσο 
τους Κύπριους όσο και τους ξένους τουρίστες.                                                                                                                                      

Ακόμα θα υπάρχουν σε κάθε τεύχος μόνιμες σελίδες στις 
οποίες θα αναφέρονται οι δραστηριότητες και εκδηλώ-
σεις των εκπαιδευτηρίων καθώς και των οργανωμένων 
συνόλων της κωμόπολής μας.

Οποιαδήποτε σχόλια και παρατηρήσεις για παραπέρα 
βελτίωση του περιοδικού είναι καλοδεχούμενα. 

Ο Δήμαρχος

Σάββας Ξενοφώντος

Λεύκαρα    Μήνυμα Δημάρχου

Δήμαρχος:

Σάββας Ξενοφώντος

 

Αντιδήμαρχος: 

Ανδρέας Ρούβης   

Σύμβουλοι:

Ανδρόνικος (Άντης)
Χατζηαδάμου 

Παύλος Παύλου 

Γιώργος Κορτάρης  

Σάββας Λεωνίδου   

Χριστάκης Σταφυλάρης 

Στέλιος Χρίστου  

Ιάκωβος Βασιλείου



Διαχειριστική Επιτροπή:  

Αποτελείται από όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επιτροπή Προσωπικού:

Στέλιος Χρίστου - Πρόεδρος, Παύλος Παύλου, Ανδρόνικος Χατζηαδάμου, Χριστάκης 
Σταφυλάρης, Ιάκωβος Βασιλείου

Επιτροπή Τουρισμού:

Ανδρέας Ρούβης  - Πρόεδρος, Χριστάκης Σταφυλάρης, Στέλιος Χρίστου, Γιώργος Κορ-
τάρης

Επιτροπή Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης:

Ιάκωβος Βασιλείου - Πρόεδρος, Γιώργος Κορτάρης, Στέλιος Χρίστου, Αντώνης Κωμο-
δρόμος, Ανδρέας Μακρής, Μιλτιάδης Μιλτιάδου, Παναγιώτης Παπαδημητρίου, Δημή-
τρης Γάβριλου, Ιάκωβος Ρούβης, Στέλιος Γαβριήλ

Επιτροπή Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων:

Ανδρόνικος Χατζηαδάμου - Πρόεδρος, Ανδρέας Ρούβης, Στέλιος Χρίστου, Παύλος Παύ-
λου, Αντώνης Κωμοδρόμος, Μαρία Ραουνά, Κοσμάς Κοσμά, Ιάκωβος Ρούβης

Πολιτιστική Επιτροπή:

Ανδρέας Ρούβης - Πρόεδρος, Σάββας Λεωνίδου, Ανδρόνικος Χατζηαδάμου, Στέλιος 
Χρίστου, Παύλος Παύλου, Aντώνης Κωμοδρόμος, Μαρία Ραουνά, Μιχάλης Μιλητός, 
Κοσμάς Κοσμά, Ιάκωβος Ρούβης, Καίτη Ονησιφόρου, Αχιλέας Ιωάννου, Γεωργία Βαρ-
νάβα, Μάρω Ρούβη, Ευδοκία Σταυρή

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ KAI ΔΗΜΟΤΩΝ



Επιτροπή Υδατοπρομήθειας:

Σάββας Λεωνίδου - πρόεδρος, Στέλιος Χρίστου, Παύλος Παύλου, Ιάκωβος Βασιλείου

Αθλητική Επιτροπή:

Ανδρέας Ρούβης - πρόεδρος, Σάββας Λεωνίδου, Ανδρόνικος Χατζηαδάμου, Στέλιος 
Χρίστου, Παύλος Παύλου

Επιτροπή Τοπικού Σχεδίου, χωρομετρίας και αδειών οικοδομής:

Γιώργος Κορτάρης - Πρόεδρος, Ανδρέας Ρούβης, Ανδρόνικος Χατζηαδάμου, Χριστάκης 
Σταφυλάρης

ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Ανδρέας Μακρής, Ανδρέας Χριστοδούλου, Παναγιώτης Πολύς, Τάσος Ραουνάς

Επιτροπή Περιβάλλοντος και καθαριότητας 

Γιώργος Κορτάρης - Πρόεδρος, Σάββας Λεωνίδου, Ιάκωβος Βασιλείου, Στέλιος Χρί-
στου, Αντώνης Κωμοδρόμος, Ιάκωβος Ρούβης

Επιτροπή Τουρκοκυπριακών Περιουσιών 

Ιάκωβος Βασιλείου - Πρόεδρος, Γιώργος Κορτάρης, Στέλιος Χρίστου
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Λεύκαρα     Πολιτιστικά

O Δήμος Λευκάρων μέσα στα πλαίσια των 
δραστηριοτήτων του και σε συνεργασία με το 
πρακτορείο Τravel - Box φιλοξένησε το Σάβ-
βατο 24/03/2012 ομάδα πρώην Ευρωβου-
λευτών 

Προσπάθεια του Δήμου μας είναι να αναδείξει  
και να προβάλει  τα χαρακτηριστικά στοιχεία 
του τόπου μας  που είναι το Λευκαρίτικο κέ-
ντημα, η αργυροχοΐα, η λαϊκή αρχιτεκτονική, 
το φυσικό περιβάλλον, ο ανοικτός ορίζοντας 
και η φιλοξενία των κατοίκων.

Πιστεύουμε ότι επιστρέφοντας στις χώρες 
τους θα γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές αυ-
τής της προσπάθειας. 

Επίσης την ίδια μέρα ο Δήμος φιλοξένησε και 
135 καθηγητές και φοιτητές της φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Η φετινή είναι η 27η χρονιά από τότε που το 
Ε.Κ.Π.Α. αποφάσισε να ξεκινήσει μια σύντο-

νη και πολύπλευρη προσπάθεια με στόχο να 
συνδράμει δημιουργικά τον Ελληνισμό της 
Κύπρου συμβάλλοντας στην προβολή της 
πολιτιστικής κληρονομιάς της νήσου μας και 
στην προώθηση του Εθνικού μας προβλήμα-
τος. Για άλλη μια φορά τους ευχαριστούμε 
που έχουν συμπεριλάβει στο πρόγραμμα τους 
και το Δήμο μας. Η παρουσία τους μας τιμά 



Λεύκαρα   Πολιτιστικά
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ιδιαίτερα.

Την ίδια μέρα συνέπεσε και ο ποδηλατικός 
«ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2012» που διοργανώ-
νει ο Όμιλος Ποδηλατοκίνηση Κύπρου σε συ-
νεργασία με τον Κ.Ο.Τ. και άλλους  φορείς. Ο 
Δήμος μας στηρίζει τέτοιες εκδηλώσεις που 
προάγουν την υγιεινή ζωή και προστατεύουν 
το φυσικό περιβάλλον.

Βέβαια η επιλογή των Λευκάρων για τον αγώ-
να τους, έχει οπωσδήποτε σχέση και με την 

μορφολογία του εδάφους και την κλίση των 
δρόμων που καθιστούν την προσπάθεια τους 
πιο δύσκολη και ενδιαφέρουσα. 

Επιδίωξη μας είναι όπως και με την βοήθεια 
του Κ.Ο.Τ. και άλλων εμπλεκομένων φορέων 
καταστήσουμε τα Λεύκαρα Τουριστικό προο-
ρισμό.            

Ευχαριστήρια επιστολή από τον πρόεδρο της ομάδας πρώην Ευρωβουλευτών

Dear Mr. President,
dear Ninos,
Having returned home safely, I would like to extend to you my greatest thanks for the interesting and 
fascinating days in Nicosia and Cyprus and for the impeccable organization.  
I appreciated very much the excursion last Saturday – in particular the visit to Lefkara. We spent there 
splendid hours: Welcome drinks and snacks, reception and greetings by the Mayor, folklore dancing, 
walking tour through the narrow, picturesque streets (where I had the chance to talk to the Mayor), 
visit of the museum and the nearby church, a fantastic lunch including local specialities offered by the 
Mayor... 
That was a real highlight. We experienced a very warm reception and a great hospitality in Lefkara. 
Please, forward the deepest thanks to the Mayor, Mr. Savvas Xenophontos. All the best for him and his 
city! 
Kindest regards, to your wife, too, from Bonn to Nicosia
Uwe Holtz



Πολιτιστικά    Λεύκαρα
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O Δήμος Λευκάρων σε συνεργασία με τον Πο-
λιτιστικό Όμιλο διοργάνωσε με  μεγάλη επιτυ-
χία στις 18 Φεβρουαρίου 2012 Αποκριάτικο 
χορό.  H εκδήλωση περιελάμβανε ζωντανή 
μουσική με τη συμμετοχή της Δημοτικής χο-
ρωδίας, καθώς επίσης και διαγωνισμό καλύ-
τερης αμφίεσης.

«Βίος ανεόρταστος μακρά οδός απανδό-
κευτος»  δηλαδή ζωή χωρίς γιορτή, δια-
σκέδαση, είναι μακρινός δρόμος χωρίς ξε-
κούραση, όπως o Δήμαρχος Λευκάρων στο 

χαιρετισμό του ανέφερε χαρακτηριστικά 

Μετάφραση

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε 
Αγαπητέ Νίνο,
Επιστρέψας στην πατρίδα με ασφάλεια, θάθελα να εκφράσω προς σας τις μέγιστες ευχαριστίες μου για τις 
ενδιαφέρουσες και θελκτικές μέρες στη Λευκωσία και την Κύπρο και για την τέλεια οργάνωση. Εκτίμησα 
πάρα πολύ την εκδρομή το περαμένο Σάββατο, ιδιαίτερα την επίσκεψη στα Λεύκαρα.Περάσαμε εκεί ευχάριστες 
ώρες:Καλωσόρισμα με ποτά και σνακς, υποδοχή και χαιρετισμό από τον Δήμαρχο, λαϊκούς χορούς, περιήγηση 
στους στενούς και γραφικούς δρόμους ( όπου είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον Δήμαρχο), επίσκεψη στο μουσείο 
και στην Εκκλησία, φανταστικό γεύμα με τοπικά φαγητά που πρόσφερε ο Δήμαρχος.Αυτό ήταν πράγματι το πιο 
ενδιαφέρον.Είχαμε την εμπειρία μιας πολύ θερμής υποδοχής και μιας εξαίρετης φιλοξενίας. Παρακαλώ διαβιβάστε τις 
πιο βαθειές μου ευχαριστίες στο Δήμαρχο κ.Σάββα Ξενοφώντος. Κάθε καλό για τον ίδιο και την πόλη του!                                              

Τους εξαιρετικούς χαιρετισμούς μου επίσης προς τη σύζυγό σας.                                                                                                

Από την Βόννη στη Λευκωσία

Uwe Holtz 

Αποκριάτικος χορός
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Λεύκαρα    Δραστηριότητες Δήμου

Επίσκεψη στο Kavadarci της πρώην Γιουγκοσλαβικής 
Δημοκρατίας της Μακεδονίας
Αντιπροσωπεία του Δήμου Λευκάρων πραγματοποίησε επίσκεψη στο Kavadarci  της πρώην 
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στις 12 μέχρι 17 Φεβρουαρίου 2012 μέσα στα 
πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Τhe truth behind the smile του οποίου είναι μέλος 
τα  Λεύκαρα.

Κυριότεροι στόχοι του προγράμματος είναι η ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών, η προαγωγή της 
φιλίας και αλληλοκατανόησης μεταξύ των λαών της Ευρώπης και η σύσφιξη των σχέσεων σε 
όλους τους τομείς όπως οικονομικό, τουριστικό και πολιτιστικό καθώς και μελέτη και υλοποίη-
ση προγραμμάτων για εμπορικές ανταλλαγές, ευκαιρίες επενδύσεων, σύμπραξη επιχειρήσεων 
και άλλες δράσεις.

Επίσκεψη στο Monasterio 
της Ισπανίας
Αντιπροσωπεία του Δήμου Λευκάρων πραγ-
ματοποίησε επίσκεψη στο Monasterio της 
Ισπανίας στις 29 Μαρτίου μέχρι 2 Απριλίου 
2012 μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 
προγράμματος STR του οποίου είναι μέλος 
τα Λεύκαρα.

Κυριότεροι στόχοι του προγράμματος είναι η 
ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών στα θέματα 
γαστρονομίας αγροτουρισμού και γενικά η 
απόκτηση εμπειριών σε καλές πρακτικές σε 
θέματα τουριστικής προβολής.
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Λεύκαρα     Οργανωμένα Σύνολα

Δραστηριότητες ΠΟΛ

Ο Πολιτιστικός Όμιλος Λευκάρων στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του οργανώνει δια-
λέξεις με θέματα που αφορούν τη σύγχρονη κοινωνία.  Οι διαλέξεις γίνονται μια φορά το 
μήνα, μέρα Κυριακή στο ξενοδοχείο «ΛΕΥΚΑΡΑ».

Μέχρι στιγμής έχουν διοργανωθεί  με επιτυχία οι πιο κάτω διαλέξεις:

5 Φεβρουαρίου 2012 με θέμα «Οι διαφορές των δύο φύλων στην επικοινωνία» Ειση-• 
γητής Μιχάλης Κωνσταντίνου καθηγητής δημοσίων σχέσεων

11 Μαρτίου 2012 με θέμα «Καθοδόν προς το Πάσχα».  Εισηγητής Ανδρέας Κακουλής • 
Θεολόγος

Οι επόμενες διαλέξεις είναι:  • 

6 Μαΐου 2012 με θέμα « Ρευματοπάθειες».  Εισηγητής  Δρ Μάριος Κληρίδης Ρευματο-• 
λόγος – Παθολόγος.

27 Μαΐου 2012 με θέμα «Ασφάλεια στο διαδίκτυο ». Εισηγητής  Σάββας Συμεού.• 

Τον Ιούνιο με θέμα «Πάθηση θυρεοειδή αδένα».  Εισηγήτρια Δρ Ανδριάνα Γαβριηλίδου • 
Ενδοκρινολόγος – Διαβητολόγος.

Ο ΠΟΛ συνδιοργάνωσε με το Δήμο Λευκάρων με μεγάλη επιτυχία τον καρναβαλίστικο χορό, 
που έγινε στις 18 Φεβρουαρίου 2012.

Στις 18 Μαΐου, στα πλαίσια της παγκόσμιας βραδιάς Μουσείων, ο ΠΟΛ οργανώνει Μουσική 
βραδιά με το σχήμα «Μεσόγειος», στο μουσείο Λαϊκής Τέχνης Λευκάρων.

Με αφορμή την παγκόσμια μέρα Μουσείων, ο ΠΟΛ θα δώσει την   ευκαιρία στα παιδιά 
του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου να παρακολουθήσουν παράσταση Καραγκιόζη 
στους χώρους του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Λευκάρων 

Αντιπροσωπεία παιδιών 
από την παιδική ομάδα 
του εργαστηρίου ζωγρα-
φικής μαζί με τον δάσκα-
λο τους ζωγράφο Μάριο 
Αναστασίου, επισκέφτη-
καν το Δήμο Λευκάρων  
και πρόσφεραν στο Δή-
μαρχο ένα μικρό δείγμα 
από την δουλειά τους.
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Τέλη του 19ου αιώνα λίγα χρόνια μετά 
από την ίδρυση του Δημαρχείου Λευκά-
ρων 1883

Αντικρίζοντας τα κιτρινισμένα από την πο-
λυκαιρία βιβλία πρακτικών των συνεδριάσε-
ων του Δημοτικού  Συμβουλίου Λευκάρων, 
τα οποία μου έδειξε ο Δήμαρχος μας κύριος 
Σάββας Ξενοφώντος, σκέφτηκα ότι θα ήταν 
ίσως ενδιαφέρουσα από ιστορικής σκοπιάς η 
καταγραφή και ο σχολιασμός ορισμένων απο-
φάσεων.

Τα πρακτικά γράφονταν φυσικά σε γλώσσα 
καθαρεύουσα.  Για λόγους όμως καλύτερης 
κατανόησης τα έχουμε μεταγλωττίσει στη δη-
μοτική.

Σε κάθε συνεδρίαση καταγράφονταν οι πα-
ρόντες Σύμβουλοι , ο αύξων αριθμός της συ-
νεδρίασης και τέλος οι αποφάσεις.  Στη συ-
νεδρία της 12ης Νοεμβρίου 1890 δηλώνει 
ανάληψη καθηκόντων ο Γαβριήλ Γεωργιάδης, 
ο οποίος είχε εκλεγεί Πρόεδρος του Δημοτι-
κού Συμβουλίου.  Η γραπτή του δήλωση είναι 
προσυπογραμμένη από προεδρεύοντα υπάλ-
ληλο, εκπρόσωπο του Βρετανού Διοικητή 
Λάρνακας.

Παρόμοια δήλωση υπογράφει και Λουκής Βα-
σιλείου που είχε εκλεγεί αντιπρόεδρος καθώς 
και τα υπόλοιπα μέλη του Δημοτικού Συμ-
βουλίου.  Στο τέλος για το Μιχαήλ Πάτσαλο 
«αγράμματον όντα» υπέγραψε κατά διαταγή 
του ο Πρόεδρος Γαβριήλ Γεωργιάδης.

Θα προσπαθήσουμε να σταχυολογούμε, να 
καταγράφουμε και να σχολιάζουμε παλαι-
ές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου οι 
οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
και θα διανθίζουν την ύλη του περιοδικού του 
Δήμου μας.

Αρχίζουμε σήμερα την προσπάθεια μας με 
την παρουσίαση διαφόρων κανονισμών που 
ίσχυαν στα Λεύκαρα κατά την τελευταία δεκα-
ετία του 19ου αιώνα.

Από τα Αρχεία του Δήμου Λευκάρων

Α.  Κανονισμοί περί σφαγείων και κρεοπωλεί-
ων στα Πάνω Λεύκαρα ( 20/11/1890)

Ζώα δεν θα σφάζονται εντός των δημοτικών 
ορίων Λευκάρων παρά μόνο στο Δημοτικό 
Σφαγείο, το οποίο θα ορισθεί από το Δημοτι-
κό Συμβούλιο. 

Δε θα πωλείται ούτε θα εκτίθεται προς πώλη-
ση φρέσκο κρέας εντός των δημοτικών ορίων 
των Λευκάρων , εκτός αν το ζώο έχει σφαγεί 
στο Δημοτικό Σφαγείο και αν έχει σφραγισθεί 
με τη δημοτική σφραγίδα.   

Δε θα σφάζεται έγκυο ή άρρωστο ζώο στο 
Δημοτικό Σφαγείο.  Σε αντίθετη περίπτωση το 
κρέας θα κατάσχεται και θα καταστρέφεται και 
τα έξοδα θα τα επωμίζεται ο κρεοπώλης.

Όλα τα σφάγια θα καθαρίζονται επιμελώς στο 
σφαγείο και μετά θα μεταφέρεται στο κρεο-
πωλείο.

Δικαιώματα που θα καταβάλλονται στο σφα-
γείο:

Για βόδι βάρους άνω των 25 οκάδων :    
2 σελίνια

Για βόδι λιγότερου βάρους:   
1 σελίνι και 3 γρόσια

Για χοίρο βάρους άνω των 20 οκάδων:  
1 σελίνι και 6 γρόσια

Επιμελείται και σχολιάζει ο Μιχαλάκης Μιλητός
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Για χοίρο λιγότερου βάρους :   
1 σελίνι

Πρόβατα, αίγες, ρίφια, αρνιά βάρους ως 5 
οκάδες: 2 1/4 γρόσια 

Εξαιρούνται καταβολής δικαιωμάτων  τα ζώα 
που σφάζονται από τους Μωαμεθανούς κατά 
την ημέρα των Κουρμπάν-Μπαϊράμ και οι χοί-
ροι που σφάζονται από τους χριστιανούς για 
δική τους  χρήση. 

Το κρέας θα πωλείται μόνο εντός των κρεο-
πωλείων το οποίο θα καθαρίζεται και θα επι-
θεωρείται από καιρού εις καιρό από το Δη-
μοτικό Συμβούλιο και για κανένα λόγο δε θα 
πωλείται εκτός του κρεοπωλείου.

Κάθε κρεοπώλης οφείλει να εφοδιάζεται με 
καθαρά σκεύη και σταθμά.  Θα πρέπει να κα-
θαρίζει επιμελώς το κρεοπωλείο πριν κλείσει 
κάθε βράδυ και θα επιθεωρείται από υπάλλη-
λο του Δήμου οποιανδήποτε ώρα της ημέρας.

Β. Κανονισμοί περί Δημοτικής Αγοράς

Απαγορεύεται η πώληση ή η έκθεση για πώ-
ληση εντός των δημοτικών ορίων των Πάνω 
Λευκάρων αχύρου, αλεύρου,  οσπρίων, λαχα-
νικών, φρούτων ή άλλων τροφίμων.  Ο χώρος 
πώλησης είναι η Δημοτική Αγορά που θα είναι 
ανοικτή καθημερινά από την ανατολή ως τη 
δύση του ήλιου.

Κάθε προϊόν που θα κριθεί επιβλαβές για την 
υγεία θα κατάσχεται και θα καταστρέφεται.

Κάθε προϊόν που θα πωλείται εκτός της Δημο-
τικής Αγοράς θα κατάσχεται και θα δεσμεύεται 
προς όφελος του Δημοτικού ταμείου.

Γ. Κανονισμοί που προσδιορίζουν το βά-
ρος του αγοραίου ψωμιού

Το ψωμί που θα εκτίθεται προς πώληση εντός 
των Δημοτικών ορίων θα πρέπει να έχει το 
ακόλουθο βάρος:

100 δράμια  ή 200 δράμια ή 300 δράμια ή 
400 δράμια.

Δ.  Κανονισμοί περί οικοδομών

Για οποιαδήποτε οικοδομική εργασία χρειάζε-
ται γραπτή άδεια από το Δήμο.

Όποιος προτίθεται να κτίσει ή να επιστρώσει 
δρόμο ή πεζοδρόμιο οφείλει να ειδοποιήσει  
πέντε μέρες προηγουμένως τον πρόεδρο του 
Δημοτικού Συμβουλίου ο οποίος θα στείλει 
υπάλληλο για επιθεώρηση.  Το Δημοτικό Συμ-
βούλιο έχει δικαίωμα να επιφέρει τροποποιή-
σεις και να εισπράξει δικαίωμα από τον ενδια-
φερόμενο το ποσό του ενός σελινιού.

Ε.  Έκδοση αδειών σε μουσικούς

Οι μουσικοί οφείλουν να καταβάλουν στο 
Δήμο τα ακόλουθα δικαιώματα:

Για γάμο: 2 σελίνια

Για κάθε μέρα στο καφενείο:   
1 σελίνι 

Μουσικοί συνοδευόμενοι από γυναίκες: 3 
σελίνια την ημέρα.

Νοείται ότι ο Δήμος έχει το δικαίωμα άρνη-
σης έκδοσης άδειας χάριν της ησυχίας των 
κατοίκων και προς πρόληψη σκανδάλων όταν 
οι μουσικοί συνοδεύονται από γυναίκες «ελα-
φρών ηθών». 

Κανονισμός περί δημόσιων δρόμων

Κανένας δεν δικαιούται να καταστρέφει δρό-
μους ή να ανοίγει σ΄ αυτούς λάκκους ή οχε-
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τούς χωρίς τη γραπτή άδεια του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

Διορισμοί Δημοτικών Υπαλλήλων

Το Δημοτικό Συμβούλιο διορίζει ως δημο-
τικούς υπαλλήλους τα ακόλουθα πρόσωπα 
σύμφωνα με το άρθρο 44 της περί Δημοτικών 
Συμβουλίων επιταγής του 1882,

Ταμία και Γραμματέα:  Θεμιστοκλή Μ. Πάτσαλο 

Εισπράκτορα δικαιωμάτων της Δημοτικής 
Αγοράς, επιθεωρητή προϊόντων και αποθηκά-
ριο πετρελαίου τον Μιχαήλ Γ. Τιγγιρίδη.

Εισπράκτορα δικαιωμάτων σφαγείου και επι-
θεωρητή σφαγίων: Αχιλλέα Βασιλείου.

Οι ανωτέρω τρεις υπάλληλοι δέχθηκαν να 
υπηρετήσουν αμισθί «χάριν του Δημοτικού 
ταμείου».

Επιστάτη για την καθαριότητα, για τις οικο-
δομές, ζυγιστή και λυχνανάφτη και για άλλες 
υπηρεσίες που δυνατό να του ανατεθούν από 
το Δημοτικό Συμβούλιο:  Χριστοφή Βιζάκκα 
με μηνιαίο μισθό δέκα σελίνια.

Παρατηρήσεις – Σχόλια 

Ο Επικεφαλής του Δημοτικού Συμβουλίου 
έφερε τον τίτλο του Προέδρου και όχι του Δη-

μάρχου.  Η εκλογή του καθώς και των υπολοί-
πων μελών  επικυρώνονταν από το Βρετανό 
διοικητή Λάρνακας.

Οι Δημοτικοί άρχοντες ενδιαφέρονταν για τή-
ρηση κανόνων υγιεινής. ( σφαγείο, κρεοπω-
λεία, αγορά)

Ο Δήμος είχε καθοριστικό λόγο στις περιπτώ-
σεις οικοδομικών δραστηριοτήτων.  Έτσι απέ-
τρεπε πιθανές αυθαιρεσίες.

Υπάλληλοι πρόσφεραν αμισθί τις υπηρεσίες 
τους προς όφελος «του δημοτικού ταμείου» 
δείχνοντας εμπράκτως το ενδιαφέρον τους 
για τα κοινά. 

Είναι αξιοσημείωτος ο σεβασμός των δημοτι-
κών αρχών προς τους συγχωριανούς μωαμε-
θανούς

Σφαγείο οριζόταν κάποιο σπίτι που δεν χρησι-
μοποιείτο επί μονίμου βάσεως .

Τα καφενεία λειτουργούσαν και ως χώροι 
μουσικών και άλλων καλλιτεχνικών παρα-
στάσεων.

Στο επόμενο τεύχος:  Γουρούνια στους 
δρόμους των Λευκάρων κα άλλα πολύ εν-
διαφέροντα
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Λεύκαρα     Εκπαιδευτήρια

Κάθε σχολείο αποτελεί έναν πνευματικό φάρο 
για τον τόπο και τους κατοίκους του. Και αυτό 
γιατί  επιτελεί πνευματικούς στόχους, αλλά 
και  αναπτύσσει ποικίλες δράσεις που απο-
τυπώνουν την έκφραση και δημιουργικότητα 
των μαθητών και συντελούν στην ολόπλευρη 
καλλιέργειά τους. 

Το Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων έχει και 
φέτος πολλά να παρουσιάσει τόσο σε ατομικό 
όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Από τις 12 Σεπτεμβρίου που προσήλθαν οι 
μαθητές στο σχολείο έλαβαν χώραν πολ-
λές δραστηριότητες, όπως  ο καθιερωμένος 
Αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής 
χρονιάς από τον Πανιερότατο Μητροπολίτη 
Τριμυθούντος και Πρόεδρο Λευκάρων κ. κ. 
Βαρνάβα. Έγινε Διάλεξη  για την Οδική Ασφά-
λεια από εκπρόσωπο της Τροχαίας Λάρνακας 
για ευαισθητοποίηση και προβληματισμό  των 
μαθητών για τα πολλά θανατηφόρα δυστυχή-
ματα που γίνονται με θύματα, ως επί το πλεί-
στον, νέους κάτω των 25 ετών.  

Μεγάλη τιμή  για το Σχολείο μας ήταν η φι-
λοξενία των συνέδρων του Ευρωπαϊκού Προ-
γράμματος Pestalozzi. Οι Σύνεδροι, αφού 
παρακολούθησαν δειγματική διδασκαλία στο 
μάθημα των Αγγλικών, είχαν την ευκαιρία να 
απολαύσουν καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πα-
ραδοσιακή μουσική και κυπριακούς χορούς 
στο χώρο της Βιβλιοθήκης του Σχολείου μας. 

Στη συνέχεια οι Σύνεδροι κεράστηκαν παρα-
δοσιακά εδέσματα της Κύπρου και έφυγαν με 
τις καλύτερες εντυπώσεις. 

Η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 
και η Γιορτή της Σημαίας τιμήθηκαν δεόντως 
με την  παρουσίαση και  ορκωμοσία των ση-
μαιοφόρων και των παραστατών και  καλ-
λιτεχνικό πρόγραμμα. Ανήμερα της Εθνικής 
επετείου, το σχολείο μας συμμετείχε στον πα-
γκοινοτικό εορτασμό που τελέστηκε στον Ιερό 
Ναό Τιμίου Σταυρού Πάνω Λευκάρων. Μετά 
τη δοξολογία και την εκφώνηση του πανηγυ-
ρικού από τη Διευθύντρια του Σχολείου μας 
κ. Μαρία Ελευθερίου, ακολούθησε παρέλαση 
από τους μαθητές του Γυμνασίου στους κε-
ντρικούς δρόμους της κοινότητας και ακολού-
θως έγινε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο 
Πεσόντων και Αγνοουμένων στην είσοδο των 
Λευκάρων.                                                    

  

Μια αξιόλογη δραστηριότητα ήταν η συμμε-
τοχή μαθητών μας στην Α’ φάση των Διαλο-
γικών Συζητήσεων στην ελληνική γλώσσα 
με  θέμα  «Facebook – τα υπέρ και τα κατά». 
Η ομάδα των μαθητών  μας τελικά πήρε την 
τιμητική 5η θέση παγκύπρια και απέσπασε 
ευνοϊκά σχόλια. Οι μαθήτριές μας, βασικοί 
συντελεστές της μεγάλης αυτής επιτυχίας θα 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -  ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΡΩΝ

Κυπρούλα Σεργίου, ΒΔ, Χρύσω Προυσή, ΒΔ - Φιλόλογοι



Λεύκαρα   Εκπαιδευτήρια

 16      ΛΕΥΚΑΡΑ

Μια αξιόλογη δραστηριότητα ήταν η συμμε-
τοχή μαθητών μας στην Α’ φάση των Διαλο-
γικών Συζητήσεων στην ελληνική γλώσσα 
με  θέμα  «Facebook – τα υπέρ και τα κατά». 
Η ομάδα των μαθητών  μας τελικά πήρε την 
τιμητική 5η θέση παγκύπρια και απέσπασε 
ευνοϊκά σχόλια. Οι μαθήτριές μας, βασικοί 
συντελεστές της μεγάλης αυτής επιτυχίας θα 
συμμετάσχουν σε αποστολή στο Στρασβούρ-
γο. Συνολικά  οκτώ μαθητές και μαθήτριες 
του Λυκείου και τέσσερις του Γυμνασίου θα 
συμμετάσχουν αντίστοιχα το Μάιο και Ιούνιο 
σε αποστολές του Γραφείου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Επίσης μα-
θήτριά μας,  που συμμετείχε στο Διαγωνισμό 
Euro-Quiz, θα ταξιδέψει στο Στρασβούργο 
τον Οκτώβριο.

Η  ανακήρυξη του ψευδοκράτους του Ντεν-
κτάς καταδικάστηκε σε μια σεμνή τελετή με 
αντικατοχικά τραγούδια. Μετά οι μαθητές του 
Λυκείου οργανωμένα συμμετείχαν στην αντι-
κατοχική εκδήλωση στη Λευκωσία όπου δια-
τράνωσαν τη θέλησή τους για συνέχιση του 
αγώνα μέχρι τη δίκαιη λύση του κυπριακού.

Η εξέγερση των φοιτητών του Πολυτεχνείου  
γιορτάστηκε και φέτος με ιδιαίτερη λαμπρό-
τητα στις 17 του Νιόβρη  και ξύπνησε ξανά 
στη μνήμη μας η ηρωική εξέγερση των φοιτη-
τών ενάντια στη χούντα.

Μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς 
δόθηκε Διάλεξη για την Αιμοδοσία  στους μα-

θητές της Γ’  Λυκείου από τον Προϊστάμενο 
της Τράπεζας Αίματος Λάρνακας, με στόχο την 
ευαισθητοποίησή τους στο θέμα αυτό. Η Αι-
μοδοσία φέτος προγραμματίστηκε και  έγινε 
στις 19 Δεκεμβρίου 2011.

 Ένας θεσμός πολύ σημαντικός για τα δρώμε-
να του Σχολείου μας είναι οι Περιφερειακές 
Συναντήσεις μεταξύ γονιών  των μαθητών και 
των καθηγητών. Έτσι και φέτος   πραγματο-
ποιήθηκε  η πρώτη Περιφερειακή Συνάντηση 
στο Δημοτικό Σχολείο Χοιροκοιτίας και είχε 
μεγάλη επιτυχία, αφού η προσέλευση τόσο 
των γονιών όσο και των καθηγητών ήταν 
αθρόα. Οι γονείς είχαν την ευκαιρία να ακού-
σουν δύο Διαλέξεις. Η πρώτη με θέμα «Βία 
στην Οικογένεια» έγινε από την κ. Μαργαρίτα 
Στρούθου, ΒΔΑ’, και η δεύτερη με θέμα «Σκέ-
ψεις και προβληματισμοί για την επίδοση και 
το ήθος των μαθητών μας» από την κ. Χρύσω 
Προυσή, ΒΔ. Μετά το τέλος των Διαλέξεων 
ακολούθησε συζήτηση και στη συνέχεια  οι 
γονείς είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν 
από τους καθηγητές για την επίδοση των παι-
διών τους. 

Η Επιτροπή Πρόνοιας του Σχολείου μας σε συ-
νεργασία με το Σύνδεσμο Γονέων και Κηδεμό-
νων ενόψει των γιορτών των Χριστουγέννων 
διοργάνωσε το Χριστουγεννιάτικο Παζαράκι  
που στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. Τα έσοδα 
αξιοποιήθηκαν για οικονομική στήριξη μαθη-
τών του Σχολείου μας. Επίσης ομάδα μελών 
της χορωδίας του Σχολείου μας έψαλλε τα 
Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα σε καταστήματα, 
Τράπεζες, το Δημαρχείο και τον Αστυνομικό 
Σταθμό, δίνοντας μια διαφορετική νότα στην 
κοινότητα. Τα έσοδα διατίθενται για ανάγκες 
άπορων μαθητών του Σχολείου μας. 
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Μέσα στα πλαίσια του στόχου του ΥΠΠ για 
τον Εθελοντισμό η Ομάδα Εθελοντισμού του 
Σχολείου μας ανέβασε με μεγάλη επιτυχία 
το έργο του Όσκαρ Ουάιλντ, «Ο Ευτυχισμέ-
νος Πρίγκιπας», στην Αίθουσα του  Κοινοτι-
κού Συμβουλίου  Ζυγίου στις 20 Ιανουαρίου 
2012. Επίσης η Ομάδα Εθελοντισμού  επι-
σκέφθηκε το Ίδρυμα «Θεοτόκος» στη Λεμεσό, 
όπου πρόσφερε εδέσματα, δώρα και την αγά-
πη τους στους τρόφιμους του Ιδρύματος.

Ως ένδειξη τιμής και εκτίμησης για την  προ-
σφορά των καθηγητών προς τους μαθητές, οι 
τελειόφοιτοι μαθητές του Λυκείου σε συνερ-
γασία με το ΚΜΣ παρέθεσαν πρόγευμα σε αυ-
τούς την ημέρα της γιορτής των Γραμμάτων.

Ο θεσμός της  Εβδομάδας Εργασίας λειτούρ-
γησε και φέτος δίνοντας στους μαθητές της Β’ 
Λυκείου την ευκαιρία να παρουσιαστούν μια 
εβδομάδα σε χώρους εργασίας , τους οποί-
ους αυτοί επέλεξαν, με στόχο να αποκτήσουν 
εμπειρίες για το επάγγελμα που τους ενδιαφέ-
ρει να εξασκήσουν στο μέλλον.

Αξιόλογη εκδήλωση ήταν η  Ημερίδα που  
πραγματοποίησε η Ιερά Μητρόπολη Τριμυ-
θούντος σε συνεργασία με το Σχολείο μας.  Το 
θέμα της   Ημερίδας ήταν  «Άγχος και Νέοι»  
και  συμμετείχαν πέραν των 200 μαθητών 
και καθηγητών και από τα πέντε σχολεία της 
Μητροπολιτικής Περιφέρειας Τριμυθούντος 
και συγκεκριμένα από το Σχολείο μας, την Ιδι-
ωτική Ελληνική Σχολή FORUM, το Γυμνάσιο 
Αθηένου, το  Γυμνάσιο Πέρα Χωρίου Νήσου 
και το Λύκειο Ιδαλίου. Η Ημερίδα στέφθηκε 

με απόλυτη επιτυχία, εξήχθηκαν σημαντικά 
πορίσματα και απέσπασε ευνοϊκότατα σχόλια 
από τους παρευρισκομένους.

Την Τσικνοπέμπτη οι μαθητές και οι καθηγη-
τές, αφού έκαναν τρεις περιόδους μάθημα, 
διασκέδασαν ψήνοντας σουβλάκια και παίζο-
ντας παραδοσιακά παιγνίδια, τηρώντας έτσι 
τα έθιμα της ημέρας. Μαζί τους διασκέδασαν 
και εκπρόσωποι του Συνδέσμου Γονέων και 
Κηδεμόνων.



Λεύκαρα   Εκπαιδευτήρια
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Το Σχολείο, όμως, δεν προσφέρει μόνο 
πνευματική καλλιέργεια, αλλά και σωματική 
άσκηση. «Νους υγιής εν σώματι υγιεί», όπως 
έλεγαν και οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Έτσι και 
στον τομέα των αθλητικών δραστηριοτήτων  
είχαμε αρκετές επιτυχίες, όπως η ομάδα Πετό-
σφαιρας Αρρένων Λυκείου, η οποία κατέλα-
βε τη 2η θέση στο  Επαρχιακό Πρωτάθλημα, 
καθώς επίσης αρκετές επιτυχίες  είχαμε και 
στους Επαρχιακούς Αγώνες στίβου τόσο για 
τους αθλητές του Γυμνασίου, όσο και για τους 
αθλητές του Λυκείου.

Ευελπιστούμε ότι και στη συνέχεια της φετι-
νής σχολικής χρονιάς οι μαθητές μας θα συνε-
χίσουν να  δημιουργούν και να συμμετέχουν 
στις διάφορες  εκδηλώσεις με τον ίδιο ενθου-
σιασμό. 

Η απότιση φόρου τιμής προς τους ήρωές μας 
αποτελεί σημείο αναφοράς . Έτσι η θυσία και 
το ολοκαύτωμα του Σταυραετού του  Μαχαι-
ρά, Γρηγόρη Αυξεντίου,  τιμήθηκε σε μια σε-
μνή, αλλά μεστή τελετή, που μας ταξίδεψε νο-
ερά στους αγώνες των ανταρτών της  Ε.Ο.Κ.Α. 
κατά τον απελευθερωτικό αγώνα 1955 -1959 
εναντίον των Άγγλων αποικιοκρατών.

Το Σχολείο μας συμμετέχει στο διετές Περιβαλ-
λοντικό Πρόγραμμα «Χρυσοπράσινο Φύλλο» 
και συνεργάζεται με το Λύκειο Φιλοθέης στην 
Αθήνα. Το θέμα της συνεργασίας μας είναι «Η 
σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον, χτες 
και σήμερα» και προγραμματίζεται η πρώτη 
επίσκεψη των εκπροσώπων από την Ελλάδα 
στις 29 Μαρτίου – 1 Απριλίου.

Η  ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης 
καλλιεργείται στους μαθητές μας και με τη 
συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Οικολογικά 
Σχολεία». Οι μαθητές μας ανέπτυξαν πλούσια 
δράση και επισκέφθηκαν τα Περιβαλλοντικά 
Κέντρα Ακρωτηρίου και Αθαλάσσας. Το πρό-
γραμμα ολοκληρώνεται τη φετινή χρονιά και 
θα τύχουμε αξιολόγησης για την περαιτέρω  
συνέχισή του. 

Το γεγονός, όμως, που απέσπασε τα χειρο-
κροτήματα του κοινού ήταν η θεατρική μας 
παράσταση. Η θεατρική ομάδα του σχολείου 
μας ανέβασε με μεγάλη επιτυχία μπροστά σε 
γονείς και επισήμους  το έργο της Μαργαρί-
τας Χαραλάμπους «Για το καλό μας» στο Πατ-
τίχειο Θέατρο «Σκάλα», στις 2 Μαρτίου 2012  
η ώρα 8.00 μ.μ. 



ΛΕΥΚΑΡΑ           19       

Λεύκαρα    Παλιές Φωτογραφίες &  Δημοσιεύματα

Θεοδώρα Πανάου, Ελένη Ορφανού, Μαρούλα Ορφανού Ζιβανάρη, 
Χρυστάλλα Σκορδαλλού
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Λεύκαρα    Κοντινές Διαδρομές στο Φυσικό Περιβάλλων των Λευκάρων

Η ανάβαση προς τη Σωτήρα και η θέα από την κορυφή της.
Το τοπίο γύρω από τα Λεύκαρα είναι μεγαλό-
πρεπο. Στα βόρεια μπορεί κανένας να ατενίσει  
τη  λοφοσειρά του «κάστρου» με τις τραχειές 
κορυφές των γύρω λόφων. Στις υπώρειες του 
βουνού της Σωτήρας εκτείνεται η ορεινή κοιλά-
δα των Λευκάρων, αμφιθεατρικά, με τη θάλασσα 
του Κιτίου ανατολικά στο βάθος του ορίζοντα.

Τη θέα αυτή μπορεί να την απολαύσει ο επισκέ-
πτης από την κορυφή της Σωτήρας όπου μπορεί 
να φθάσει με ανάβαση 20 λεπτών από το τουρι-
στικό μονοπάτι που κατασκευάστηκε τελευταία 
με φροντίδα του ΚΟΤ.

Ο περίπατος στο Νέοδρομο.
Ο περίπατος στο «νέοδρομο» αρχίζει συνήθως 
από την πλατεία του Δημαρχείου με το τουρι-
στικό περίπτερο.  Οι περιπατητές ανεβαίνουν 
τον ανήφορον προς την αστυνομία και από τη 
διασταύρωση του δρόμου προς τη Βαβατσι-
νιά εισέρχονται πια στον ομαλό «νέοδρομο».Η 
διαδρομή αυτή για μερικές εκατοντάδες μέτρα 
έχει τούτο το χαρακτηριστικό: Στ΄αριστερά 
γεμίζει το μάτι σου με τις κεραμιδένιες στέ-
γες του χωριού. Καθώς τα σπίτια είναι κτισμέ-
να σε πυκνή δόμηση δε διακρίνεις δρόμους 
παρά μόνο μπαλκόνια, ταράτσες, βεράντες 
με καμάρες, παράθυρα ανώγια και πόρτες.                                                                                                                    
Πιο πέρα από τη στροφή που βρίσκεται πάνω 
από τους Αγίους Αναργύρους ξανοίγεται 
μπροστά σου η άπλα του ορεινού τοπίου των 
Λευκάρων ως πέρα στο Σταυροβούνι και στον 
κόλπο του Κιτίου. Σε πρώτο πλάνο τα Κάτω 
Λεύκαρα. Αν είναι Φεβράρης , οι ανθισμένες 
μυγδαλιές δίνουν ένα θέαμα μοναδικό. Πιο 
πέρα σε δεύτερο πλάνο διαγράφεται μια χα-
μηλή λοφοσειρά, τα υψώματα κοντά στην Κα-
κορατζιά με το άσπρο μεγάλο πιάτο της αντέ-
νας του δορυφορικού σταθμού «Μακάριος ο 
Γ΄». Στο βάθος η θάλασσα στον κόλπο του 
Κιτίου να στραφταλίζει στις ακτίνες του ήλιου 
ή, αν είναι βράδυ, του φεγγαριού.

Επιμέλεια Δημήτρης Σάββα
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Λεύκαρα     Πορεία Έργων Δήμου

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΡΩΝ

Mε την ανάληψη των καθηκόντων του νέου 
Δημοτικού Συμβουλίου διαπιστώθηκε ότι 
έπρεπε σε σύντομο χρονικό διάστημα να ετοι-
μαστεί ένσταση κατά της Δήλωσης Πολιτικής 
Λευκάρων.

Σε συνεργασία με ιδιώτη Πολεοδόμο ετοιμά-
στηκε και κατατέθηκε έγκαιρα η ένσταση στο 
Υπουργείο Εσωτερικών.  Είμαστε σε διαβου-
λεύσεις για την εξέταση των ενστάσεων.  Η 
ένσταση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα 
του Δήμου.  

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

Έγιναν συναντήσεις τόσο με το Τμήμα Πολε-
οδομίας και Οικήσεως όσο και με το Τμήμα 
Δημοσίων Έργων και γίνεται προσπάθεια για 
έναρξη των εργασιών στο τέλος του τρέχο-
ντος έτους.

Αναμένεται ο σχεδιασμός της υπογειοποίησης 
των Υπηρεσιών ( Α.ΤΗ.Κ., Α.Η.Κ., Όμβρια Ύδα-
τα ), πράγμα που αποδεικνύεται πολύπλοκο 
και χρονοβόρο αφού απαιτεί τον συντονισμό 
πολλών υπηρεσιών. 

ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΝΗΛΗΚΩΝ

Mε την ανάληψη των καθηκόντων του νέου 
Δημοτικού Συμβουλίου διαπιστώθηκαν τα 
σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει το ίδρυμα.  Γίνονται προσπάθειες για 
εξεύρεση οικονομικών πόρων για να μπορέσει 
το ίδρυμα να συνεχίσει να λειτουργεί απρό-
σκοπτα και να προσφέρει αυτά που αξίζουν οι 
άνθρωποι της 3ης ηλικίας.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΑΓΟΡΑ»

Όπως όλοι γνωρίζουμε το ξενοδοχείο «ΑΓΟ-

ΡΑ» βρίσκεται σε κακή κτιριακή κατάσταση 
και είναι αδρανοποιημένο εδώ και σχεδόν 5 
χρόνια. Ο Δήμαρχος αναλαμβάνοντας πρωτο-
βουλία είχε συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο 
Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο και το Μητροπολίτη 
Τριμυθούντος κ.κ. Βαρνάβα από τους οποίους 
ζήτησε τη βοήθεια της εκκλησίας, έτσι που το 
ξενοδοχείο να επαναλειτουργήσει .  Ο Αρχιε-
πίσκοπος επέδειξε ενδιαφέρον για την επίλυ-
ση του σοβαρού αυτού προβλήματος.

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Έγινε συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για διευ-
θέτηση των εκκρεμοτήτων με το Τμήμα Ανα-
πτύξεως Υδάτων.  Ο Υπουργός υποσχέθηκε να 
προσφέρει στο Δήμο μέσω του Συμβουλίου  
Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας , υπηρεσίες για 
τον εντοπισμό τυχών απωλειών νερού.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Ο Δήμαρχος σε συνεργασία με τον Όμιλο Του-
ριστικών Επιχειρήσεων Λευκάρων είχε συ-
ναντήσεις με τουριστικές εταιρείες με σκοπό 
την αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς 
τα Λεύκαρα.  

Επίσης ο Δήμος στην προσπάθεια του για 
προβολή του τουριστικού μας προϊόντος έχει 
συνάψει συμφωνίες με  διαφημιστικές εται-
ρείες όπως:  

Το περιοδικό Sunjet  που διατίθεται σε όλες 
τις πτήσεις των Κυπριακών Αερογραμμών  

Το περιοδικό   affinity που διατίθεται στα ξε-
νοδοχεία HILTON και HILOTN PARK στα οποία 
θα διαμένουν οι φιλοξενούμενοι κατά την Κυ-
πριακή Προεδρία  

Την ιστοσελίδα My destination
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Λεύκαρα     ΈΘιμα - Παραδόσεις

Από την παραμονή οι πιο πολλές νοικοκυρές, 
παρόλη την κούραση, ετοιμάζουν τους λου-
κουμάδες.  Είναι πραγματικά νόστιμοι˙ στους 
περισσότερους αρέσουν οι μελωμένοι αλλά 
υπάρχουν και κάποιοι  που τους προτιμούν 
απλούς για να τους βουτούν στο χαρουπόμε-
λο ή στο πετιμέζι.  Μερικοί όμως αποφεύγουν 
να φτιάξουν το παραδοσιακό ετούτο γλυκό, 
γιατί τους προμηθεύονται από τον Πέτρο τον 
Μελωμένο που είναι ειδικός και οι λουκουμά-
δες του αποτελούν γευστική απόλαυση.

Παλαιότερα κάθε νοικοκυρά έριχνε και μερι-
κούς στην αυλή, το δώμα ή το μπαλκόνι λέγο-
ντας: «Τιτσί – τιτσί λουκάνικο, κομμάτι ξεροτή-
γανο, να φάτε και να φύετε». Τώρα όμως αυτό 
το μέρος της παράδοσης αποτελεί οριστικά 
παρελθόν.

« Έξι του Γεννάρη Φώτα τζιαι όπου θέλεις λά-
μνε ρώτα».  Φώτα, Θεοφάνια, Βάφτιση του  
Χριστού.  Ανοίγουν οι ουρανοί, οι πιστοί προ-
σέρχονται στις εκκλησιές για την άγια τούτη 
μέρα.  Από το πρωί βρεθήκαμε στην εκκλησία 
για να παρακολουθήσουμε τη θεία λειτουρ-
γία. Ο κόσμος αρχικά ήταν λιγοστός αλλά 
ολοένα και πύκνωνε μέχρι που ο ναός γέμισε 
ολότελα.  Τελειώνει η λειτουργία και οδεύου-
με προς την «Πηγή» όπου κάθε χρόνο γίνεται 
ο αγιασμός των νερών.

Κάτι πολύ παράξενο συμβαίνει γιατί εδώ 
μαζεύτηκε κόσμος και κοσμάκης και γεμίζει 
ολόγυρα όλους τους χώρους.  Φαίνεται πως 
πολλοί ξένοι αλλά και Λευκαρίτες των πόλε-
ων συμμετέχουν κάθε χρόνο στην εκδήλω-
ση αυτή.  Στη ρεματιά όπου βρισκόμαστε τα 
πρωινά είναι παγερά, αλλά σ΄ αντίθεση με τις 
προβλέψεις των μετεωρολόγων, ο καιρός εί-
ναι καλός και ηλιόλουστος.

Ο ιερέας και οι ψάλτες, ανεβασμένοι στη μό-
νιμη κτισμένη εξέδρα, αρχίζουν να ψέλνουν 
με κατάνυξη και οι φωνές τους αντηχούν στις 
γύρω περιοχές.  Χαρούμενοι οι παριστάμενοι 
με το χαμόγελο στα χείλη παρακολουθούν την 
τελετή και φαίνεται πως όλοι και όλα αγάλλο-
νται, γιατί διακατέχονται από ανάταση ψυχών, 
ικανοποίηση των αισθήσεων.

« Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε …. Και 
το πνεύμα εν είδει περιστεράς εβεβαίου του 
λόγου το ασφαλές…» Μαζί με τον ψαλμό ο 
παπάς με την αγιαστούρα όχι μόνο ραντίζει 
ολόγυρα αλλά καταβρέχει και τους κοντινούς.  
Αφού πάρουν  «δρόσος»  και αγιασμό οι πιστοί 
αποχωρούν περνώντας από διάφορα δρομάκια 
και επιστρέφουν στην εκκλησιά.  Από κει και με 
το «άγιο φως» επιστρέφουν σπίτι ευχόμενοι σ΄ 
όσους συναντούν «Χρόνια πολλά».

Έτσι πέρασε και φέτος η γιορτή των Φώτων.

Τα Φώτα στα Λεύκαρα
Του Αχιλλέα Ιωάννου



ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ - ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΣΤΑ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΑ

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. 99434776

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»
Για πληροφορίες στο τηλ.: 99536169

5) Maria’s Court Πάνω Λεύκαρα
Πωλείται κατοικία 170 τ.μ., 3ων υπνοδωματίων 
με απέραντη θέα, επενδυμένη με παραδοσιακή 

πέτρα, υπόγειο χώρο στάθμευσης για 2 
αυτοκίνητα. Τηλ.: 96494272

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 2 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 Λέυκαρα 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 των Λευκάρων. Για όσο χρόνο χρειασθεί.

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 την 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



Lefkara the place to visit 

Famous Lefkara lace recognised by UNESCO

Silver wear directly from the workshop

Lefkara delights made in front of your eyes

The scenery from the hills around 
is unforgettable

Experience the architecture of the town 
with the local stone build houses 
and narrow streets paved also by local stone 

The streets are decorated with 
flowers growing from the ground  


