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τηλ. +357 24342422

        +357 24342822  
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Λευκάρων ζητά τη συνεργασία 

των ιδιοκτητών ακατοίκητων και 
εγκαταλελειμμένων κατοικιών έτσι ώστε 
να δοθεί η δυνατότητα επιδιόρθωσης και 

ευπρεπισμού για την καλύτερη εμφάνιση του 
Δήμου.

Η συνεισφορά όλων είναι απαραίτητη
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Η μεγάλη στιγμή έχει φθάσει για την Κύπρο. Η χώρα μας 
αναλαμβάνει από την 1η Ιουλίου 2012 την προεδρία του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε βέβαιοι 
ότι θα ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις 
προκλήσεις της προεδρίας.

Ως Δήμος Λευκάρων με μακράν ιστορία στις παραδοσια-
κές τέχνες θα προσπαθήσουμε να συμβάλουμε, στο μέ-
τρο των δυνάμεών μας, στην όλη προσπάθεια με φιλο-
ξενία και ξεναγήσεις των υψηλών ξένων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που θα μας επισκεφθούν.

Στα πλαίσια αυτά χαιρετίζουμε και επαινούμε την εξαιρε-
τική πρωτοβουλία και επιλογή του Δημοτικού Σχολείου 
της κοινότητάς μας να δώσει ως δώρο στους επισκέπτες 
μας μικρό κέντημα φτιαγμένο από τις μαθήτριες του 
σχολείου, προβάλλοντας έτσι πιο πολύ το Λευκαρίτικο 
κέντημα που έχει ήδη καταταγεί από την UNESCO στην 
άϋλη παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.

Στο τεύχος αυτό θεωρήσαμε σκόπιμο να ενημερώσουμε 
τους δημότες μας σχετικά με το πρόβλημα του ξενοδο-
χείου «ΑΓΟΡΑ» και εισηγούμαστε τρόπους που αν υιοθε-
τηθούν μπορεί να δώσουν φως στην άκρη της σήραγγος 
με προοπτική επίλυσης του χρονίζοντος αυτού προβλή-
ματος.

Εύχομαι σ’όλους τους δημότες  να περάσετε ένα ευχάρι-
στο καλοκαίρι με υγεία και χαρά.

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



ΛΕΥΚΑΡΑ           5       

Λεύκαρα     Πολιτιστικά

Ο Δήμος Λευκάρων διοργάνωσε στις 22 Ιου-
νίου, την 5η Συνάντηση Χορωδιών στα πλαί-
σιο των εορτασμών  για την Παγκόσμια Ημέρα 
Μουσικής.

Ο Δήμαρχος Λευκάρων κ. Σάββας Ξενοφώ-
ντος στην προσφώνησή του τόνισε ότι τιμού-
με την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής (21 Ιουνί-
ου) διότι η μουσική είναι φαινόμενο δεμένο με 
τη ζωή, συνυφασμένο με τη φύση, γεννημένο 
πριν τη δημιουργία του κόσμου. 

Η αρμονία είναι ένας μουσικός όρος , χρησιμο-
ποιείται για να δηλώσει την τάξη, την πειθαρ-
χία στη σύνθεση του σύμπαντος. Ξεπερνάει, 
δηλαδή, η μουσική τα όρια του Παγκόσμιου 
και απλώνεται στα όρια του «συμπαντικού».  
Η μουσική, πέραν της ύψιστης  ποιοτικής από-
λαυσης που μας προσφέρει, γαληνεύει την 
ψυχή, φέρνει τους ανθρώπους κοντά τον ένα 
στον άλλο, ξεπερνά τα τεχνητά σύνορα που 
μας χωρίζουν. Είναι μια Παγκόσμια γλώσσα 
που μιλά στις ψυχές όλου του κόσμου, ανε-

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσικής 
με την 5η Συνάντηση Χορωδιών στο Δήμο Λευκάρων 

ξάρτητα από καταγωγή, γλώσσα, θρησκεία 

και φυλή.    

Στην εκδήλωση συμμετείχαν με πλούσιο καλ-

λιτεχνικό πρόγραμμα, η Δημοτική χορωδία 

Λευκάρων υπό τη διεύθυνση της Δρ. Σταυ-

ρούλλας Βαλιαντή, (στο πιάνο ο Κωσταντίνος 

Ζορμπάς), η Δημοτική Χορωδία Αθηένου υπό 

τη διεύθυνση της Χριστίνας Χατζηστάθη (στο 

πιάνο η Σαλώμη Παρασκευά)  και η Δημοτική 

Χορωδία Αραδίππου υπό τη διεύθυνση του 

Λούκα Ξενοφώντος.

Ο Δήμαρχος Λευκάρων κ. Ξενοφώντος απέ-

νειμε αναμνηστικά Λευκαρίτικα κεντήματα στο 

Δήμαρχο Αθηένου κ. Δημήτρη Παπαπέτρου  

και στον Πρόεδρο της Δημοτικής Πολιτιστικής 

Επιτροπής Αραδίππου κ. Μάκη Γεωργίου.

Μετά από τη μεγάλη επιτυχία της Εκδήλωσης 

ο Δήμος δεσμεύτηκε να διοργανώσει  τον Ιου-

νίο του 2013 την 6η Συνάντηση Χορωδιών.
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Οι χορευτικές ομάδες του 
Δήμου μας για πρώτη φορά 
στον Κατακλυσμό

Οι χορευτικές ομάδες νέων και  εφήβων του 
Δήμου μας παρουσιάστηκαν με ιδιαίτερη επι-
τυχία στις εκδηλώσεις των εορτασμών  «Λάρ-
νακα - Κατακλυσμός  2012» τη Δευτέρα 4 
Ιουλίου. 

Οι ομάδες μας παρουσίασαν σε δύο προγράμ-
ματα  χορούς από την Ήπειρο και  Θεσσαλία 

καθώς και χορούς από τα νησιά των Σπορά-
δων  και τη Μ. Ασία και εισέπραξαν το θερμό 
χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που 
οργανωμένες χορευτικές ομάδες από το Δήμο 
μας συμμετέχουν στις εκδηλώσεις αυτές. 
Προηγουμένως νέοι από το Δήμο μας είχαν 
ατομική παρουσία στις εκδηλώσεις αυτές, 
μέσω της συμμετοχής τους  σε διαγωνισμούς 
Κυπριακών χορών, όπου μάλιστα αρκετοί εί-
χαν διακριθεί και με  πρώτες θέσεις. 

Επίδειξη μόδας
Ο Martin Clark στα πλαίσια Ευ-
ρωπαϊκού προγράμματος και σε 
συνεργασία με το Δήμο Λευκά-
ρων πραγματοποίησε με μεγάλη 
επιτυχία την 3η επίδειξη μόδας 
με είδη ένδυσης που ενσωματώ-
νουν στοιχεία του λευκαρίτικου 
κεντήματος σε μοντέρνες δημι-
ουργίες.

Ο Δήμος συγχαίρει τον Martin 
Clark για την προσπάθειά του, 

που είναι μοναδική για τον χώρο μας και ευελπιστούμε ότι θα την μιμηθούν και άλλοι, για 
ανάδειξη και προβολή του Λευκαρίτικου κεντήματος. Για φέτος προγραμματίζεται ακόμα μία 
επίδειξη μόδας στην οδό Λήδρας στη Λευκωσία.
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Πολιτιστικά    Λεύκαρα

Σάββατο – 11 Αυγούστου  2012  

19:30 
Εγκαίνια έκθεσης κεντημάτων, αργυροχοΐας 
και ζωγραφικής στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης 

20:30 
Τελετή Έναρξης
«Τα Λεύκαρα Σταυροδρόμι της Ευρώπης»  

Καλλιτεχνική παράσταση με μουσική, εικόνα 
και λόγο μέσα από την οποία διαφαίνεται η 
μακρόχρονη σχέση των Λευκάρων με διάφορες 
χώρες της Ευρώπης.

Τραγούδι: Έλενα Αναγιωτού
Μαέστρος Ορχήστρας: Κωνσταντίνος Ζορπάς 

Γενική Επιμέλεια : Σταυρούλα Βαλιαντή
Παρουσίαση : Νίκος Προκομμένος 

Κυριακή 12 Αυγούστου 2012

8:00 – 20:00 
«Ο μεγαλύτερος πίνακας του κόσμου στα 
Λεύκαρα»

Ο ζωγράφος Μάριος Αναστασίου με ομάδα 
μαθητών του εργαστηρίου ζωγραφικής θα 
επιχειρήσουν να ζωγραφίσουν το μεγαλύτερο 
πίνακα που έγινε ποτέ στον κόσμο με θέμα: Το 
Λευκαρίτικο Κέντημα. Το έργο θα πιστοποιηθεί 
από εκπρόσωπο του Ρεκόρ Guiness. 

10:00 - 13:00
Διαγωνισμός Bridge

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 10 
Αυγούστου στο τηλ.:  99300270
 
11:00
Αιμοδοσία
19:00  Παιδική Φιέστα

Πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα με νεαρούς καλλιτέχνες 

και χορούς από τις ομάδες χορού του Δήμου 
Λευκάρων.

21:30  
Βραδινό μπαράκι με DJ. 
Χώρος: Ταράτσα του Δημοτικού Χώρου 
Στάθμευσης
 
Δευτέρα - 13  Αυγούστου 2012  

20:30          
«ΤΑ ΕΡΩΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» 
  
Ο Πολιτιστικός Όμιλος «ΒΑΣΙΛΙΤΖΙΑ», θα 
παρουσιάσει δημοτικά και παραδοσιακά τραγούδια 
αλλά και νεότερες μουσικές δημιουργίες με θέμα 
τον έρωτα και την  αγάπη.

Τρίτη – 14 Αυγούστου  2012

19:00
Εγκαίνια έκθεσης Εργαστηρίου Ζωγραφικής 
Δήμου Λευκάρων

Τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής του 
εργαστηρίου του Δήμου Λευκάρων θα γίνουν από 
το Γ.Γ. ΑΚΕΛ κ. Άντρο Κυπριανού στο χώρο του 
εργαστηρίου.  

Διδασκαλία:  Μάριος Αναστασίου
 
20:30  
«Τα Προξένια» 

Η Θεατρική Ομάδα του Δήμου παρουσιάζει την 
κωμωδία της Βασιλικής Φωτίου: «Τα Προξένια» σε 
διασκευή  Βασιλικής Φωτίου και Χρίστου Πατάτα. 
Σκηνοθεσία: Χρίστος Πατάτα. 
Η παράσταση τελεί υπό την αιγίδα του Γ.Γ. ΑΚΕΛ 
κ.  Άντρου Κυπριανού

Πρόγραμμα Φεστιβάλ Λευκάρων 2012
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Τετάρτη  – 15 Αυγούστου 2012 

Εθνικό Μνημόσυνο των πεσόντων  
Λευκαριτών. Επιμνημόσυνο λόγο θα 
εκφωνήσει ο Βουλευτής ΔΗ.ΣΥ Λάρνακας κ. 
Τάσος Μητσόπουλος.  

21:00 
Λευκαρίτικη βραδιά 

Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα με τη χορωδία και το 
χορευτικό συγκρότημα του Δήμου Λευκάρων. 
Η χορωδία Λευκάρων θα παρουσιάσει ένα 
αφιέρωμα στο μεγάλο έλληνα ερμηνευτή 
Δημήτρη Μητροπάνο. Οι χορευτικές ομάδες θα 
παρουσιάσουν ελληνικούς και κυπριακούς χορούς.

Πέμπτη – 16 Αυγούστου 2012

20:30
Συνεστίαση Αποδήμων και 
Επαναπατρισθέντων Λευκαριτών

Είσοδος με φαγητό και ποτό €20  
Τα έσοδα θα διατεθούν για ενίσχυση του Κέντρου 
Φιλοξενίας Ενηλίκων

Προπώληση εισιτηρίων: 99125341, 24342422

Παρασκευή -  17 Αυγούστου 2012

20:30
Το Λευκαρίτικο Κέντημα ΠΡΙΝ ΧΑΘΟΥΝ ΟΙ 
ΜΝΗΜΕΣ 
Πρώτη Προβολή ταινίας αφιερωμένης στο 
Λευκαρίτικο Κέντημα με τίτλο: «Το Λευκαρίτικο 
Κέντημα ΠΡΙΝ ΧΑΘΟΥΝ ΟΙ ΜΝΗΜΕΣ» 

Σενάριο- σκηνοθεσία: Πασχάλης Παπαπέτρου 
Διεύθυνση φωτογραφίας: Νίκος Αβρααμίδης
Επιστημονική σύμβουλος:  Τζούλια Αστραίου 
Χριστοφόρου
Μουσική:  Μιχάλης Χατζημιχαήλ
Αφήγηση: Κώστας Χαραλαμπίδης, Πάμπος 
Σακκάς, Ελένη Καούλα, Δήμητρα Χατζημιχαήλ, 
Διάρκεια  56 λεπτά.
                       
Σάββατο – 18  Αυγούστου 2012  

20:00   
«Ο ΑΛΑΝΤΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΛΥΧΝΑΡΙ»

Το Σατιρικό Θέατρο παρουσιάζει το έργο των 
Θανάση Θεολόγη και Γιούρι Στούπελ: «Ο Αλαντίν 
και το Μαγικό Λυχνάρι» σε σκηνοθεσία και 
μουσική Γιούρι Στούπελ.

Συντελεστές
Σκηνικά: Μίκης Λοΐζου. Κοστούμια: Κώστας 
Καυκαρίδης. Χορογραφίες: Τάνια Μιλτένοβα. 
Κούκλες: Ελίτσα. Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαρία 
Χριστοδούλου.

Παίζουν οι ηθοποιοί: 
Μαρία Χριστοδούλου, Στέλλα Φιλιππίδου, Θωμάς 
Νικοδήμου, Μιχάλης Κορναράκης, Αντρέας Ρόζου, 
Ιωάννα Λαμπροπούλου, Μάριος Κακουλλής και 10 
κούκλες 

21:00
Χορός Φίλων και αποδήμων Κάτω Λευκάρων

Πλατεία Κάτω Λευκάρων
Είσοδος: €15 με φαγητό και ποτό.
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Λεύκαρα    Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Από τις 21 μέχρι τις 25 Ιουνίου 2012 αντιπροσωπεία του Δήμου ταξίδεψε στην Πολωνία, στην πόλη 
Mokrsko, για να συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα STR. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν πόλεις από την 
Πολωνία, Ιταλία, Λετονία, Ισπανία και Κύπρο. Θέμα του προγράμματος ήταν τα διάφορα χειροτεχνήματα 
που γίνονται στις πόλεις που συμμετέχουν. Η αποστολή μας παρουσίασε το Λευκαρίτικο κέντημα και έδωσε 
την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να δοκιμάσουν να κεντήσουν.

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Charter of European rural Communities Charter 
of European Rural Communities

Όπως είναι γνωστό ο Δήμος συμμετέχει από το 1989 στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Charter of European Rural 
Communities .
Στα πλαίσια της μεγάλης συνάντησης του 
προγράμματος , αντιπροσωπεία του Δήμου 
με επικεφαλής το Δήμαρχο κ. Σάββα Ξενο-
φώντος, συμμετείχε στις εκδηλώσεις που 
διοργανώθηκαν στο Kandava  της Λετονίας 
από τις 4 – 8 Ιουλίου 2012.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε συναντήσεις ερ-
γασίας, με κύριο θέμα : «Οι επιπτώσεις από 
τη δημογραφική αλλαγή  στην κουλτούρα 
των αγροτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης».
Επίσης δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχο-
ντες, να γνωρίσουν τις παραδόσεις και την 
κουλτούρα των φίλων Λετονών, μέσα από  
διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες . 
Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση δόθηκε η ευκαι-
ρία και σε μας , όσο ήταν δυνατό, να παρου-
σιάσουμε τη δική μας κουλτούρα και τα δικά 
μας παραδοσιακά εδέσματα.
Ευχαριστούμε θερμά το Δήμο Kandava για 
τη φιλοξενία.

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα STR (Rural Tourism)
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Λεύκαρα    Οργανωμένα Σύνολα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Ο ΠΟΛ στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του οργάνωσε μέχρι στιγμής με επιτυχία διαλέξεις με 
θέματα: «Ρευματοπάθειες» και «Ασφάλεια στο διαδίκτυο». 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Τη Δευτέρα του Πάσχα ο ΠΟΛ οργάνωσε διαγωνισμό ζωγραφικής για παιδιά με θέμα: «Πάσχα 
στα Λεύκαρα», στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου.  Δόθηκαν σε όλα τα παιδιά μετάλλια και  
στους τρεις πρώτους νικητές κύπελλα.  Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο διαγωνισμός αυτός έχει 
γίνει θεσμός.  Αποτέλεσμα αυτού είναι ο αριθμός των παιδιών που συμμετέχουν κάθε χρόνο να 
αυξάνεται και να αποτελεί κίνητρο για την προσέλκυση και νέων συμμετοχών άλλων παιδιών.

Δραστηριότητες ΠΟΛ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Ο Πολιτιστικός Όμιλος Λευκάρων, με αφορ-
μή την παγκόσμια εβδομάδα Μουσείων, που 
γιορτάζεται κάθε χρόνο το μήνα Μάιο, έχει 
εντάξει μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτή-
των του, Μουσική βραδιά, στο χώρο του Μου-
σείου Λευκάρων. 

Καθιερώθηκε επίσης παράσταση Καραγκιόζη 
για τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Λευκά-
ρων, η οποία χρηματοδοτείται από τον Πολι-
τιστικό Όμιλο.

Η εκδήλωση διεξήχθηκε με επιτυχία στις 18 
του Μάη στο ρομαντικό περιβάλλον της οικί-
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ας Πάτσαλου, πλαισιωμένη από τις μελωδικές 
νότες Κυπριακών και Μικρασιάτικων τραγου-
διών του Μουσικού Σχήματος “Μιχάλη Χατζη-
μιχαήλ”. Προσφέρθηκαν ποικιλία ξηρών καρ-
πών και ποτών.

Λόγω του ότι η εβδομάδα Μουσείων φέτος, 
ήταν αφιερωμένη στις μορφές (faces), στήθη-
κε από τον Όμιλο σε αίθουσα του Μουσείου, 
έκθεση παλιάς φωτογραφίας Λευκαριτών, την 
οποίαν οι επισκέπτες βρήκαν πολύ ενδιαφέ-
ρουσα.

Η συμμετοχή του κόσμου ήταν αθρόα και τους ευχαριστούμε πολύ, γιατί αυτό μας δίνει  δύ-
ναμη να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας για πολιτιστική αναβάθμιση του Δήμου μας, με 
περισσότερο ζήλο. 

	  

	  

Στις 3 Αυγούστου 2012 ο ΠΟΛ διοργανώνει μουσική βραδιά με το γνωστό Κύπριο 
καλλιτέχνη Κούλη Θεοδώρου στην αυλή της εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού

Για πληροφορίες και προκρατήσεις στο τηλέφωνο 99687110
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Τέλη του 19ου αιώνα, λίγα χρόνια μετά 
την ίδρυση του Δημαρχείου Λευκάρων το 
1883

Συνεχίζοντας το ξεφύλλισμα του βιβλίου 
των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου 
Λευκάρων της περιόδου από 12 Σεπτεμβρί-
ου 1890 ως τις 7 Αυγούστου 1895, βρήκαμε 
διάφορους κανονισμούς που παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον. Όπως αναφέραμε και στο προ-
ηγούμενο τεύχος, τα πρακτικά γράφονταν σε 
καθαρεύουσα γλώσσα (Δημοσιεύεται τμήμα 
πρακτικών εκείνης της εποχής). Βεβαίως για 
καλύτερη κατανόηση έχουν μεταγλωττιστεί 
στη νεοελληνική δημοτική γλώσσα.  

Θα πρέπει να τονιστεί ότι κάθε κανονισμός 
που ψηφιζόταν θα έπρεπε να επικυρωθεί από 
τον Άγγλο διοικητή Λάρνακας και ετίθετο σε 
ισχύ μετά τη δημοσίευση του στην επίσημη 
εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

Κανονισμοί που αφορούν την ίδρυση και 
λειτουργία Δημοτικής Αγοράς

23/05/1895:  •	 Η Δημοτική Επιτροπή του 
Δήμου Λευκάρων και η Εκκλησιαστική 
Επιτροπή Τιμίου Σταυρού, σε κοινή συ-
νεδρία, αποφασίζουν την ενοικίαση στο 
Δήμο του χανιού της εκκλησίας. (Σημερι-
νό ξενοδοχείο «ΑΓΟΡΑ») για στέγαση της 
Δημοτικής Αγοράς.

Η διάρκεια του συμβολαίου είναι διετής και το 
ενοίκιο καθορίζεται στο ποσό των δώδεκα αγ-
γλικών λιρών ετησίως, το οποίο θα καταβάλ-
λεται σε τέσσερις ισόποσες δόσεις ετησίως.

16/06/1895•	

Απαγορεύεται η πλανοδιοπώληση αλεύ-- 
ρου, σιτηρών, πατατών, οσπρίων και λα-
χανικών.  Οι πωλητές θα εκθέτουν και θα 
πωλούν τα προϊόντα τους  μόνο εντός της 

Δημοτικής Αγοράς.

Νοείται ότι εξαιρούνται του κανονισμού αυτοί 
που πωλούν τα προϊόντα τους στα μαγαζιά 
τους.

Εντός της Αγοράς θα υπάρχει ιδιαίτερο - 
μέρος για πώληση ξηρών εμπορευμάτων 
και άλλο μέρος για πώληση λαχανικών.  
Για την πώληση κρεάτων η επιτροπή θα 
ενοικιάσει, κατόπιν έγκρισης του Διοικητή 
Λάρνακας, κατάλληλο χώρο.

Κάθε εκτιθέμενο προϊόν, που θα θεωρη-- 
θεί από την επιτροπή ακατάλληλο, θα κα-
τάσχεται και θα καταστρέφεται.

Η Δημοτική Επιτροπή θα προμηθεύσει - 
τους πωλητές με ζυγαριές και σταθμά.

Δικαιώματα χρήσης Αγοράς

Χώρος πώλησης ξηρών εμπορευμάτων:
Εννιά αγγλικές λίρες ετησίως

Χώρος πώλησης λαχανικών:   
Επτά αγγλικές λίρες ετησίως

Έκαστος κρεοπώλης:    
Δύο αγγλικές λίρες ετησίως

Περιστασιακοί πωλητές

Για κάθε κρεοπώλη: 3 γρόσια την ημέρα

Για κάθε φορτίο λαχανικών:
1 γρόσι την ημέρα

Για κάθε καλάθι λαχανικών: 10 Παράδες 
την ημέρα ( ¼  του γροσιού )

Η Δημοτική Επιτροπή εγκρίνει την αγορά •	
τριών ζυγαριών, 3 μεταλλικών οκάδων 

Επιμελείται και σχολιάζει ο Μιχαλάκης Μιλητός
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με τις υποδιαιρέσεις τους για χρήση εντός 
της Δημοτικής Αγοράς.

Απαγορεύσεις πλανοδιοπώλησης

Η Δημοτική Επιτροπή με επιστολή της στο 
Διοικητή Λάρνακας ζητά έγκριση της απόφα-
σης για απαγόρευση της πλανοδιοπώλησης. 
Θα δυσκολευτείτε, νομίζω, να φανταστείτε το 
σκεπτικό της απόφασης, που είναι το ακόλου-
θο:

«Πολλοί πλανοδιοπώλες αγοράζουν και με-
ταφέρουν χαλασμένα λαχανικά και καρπούς 
και τα πωλούν γυρίζοντας στο χωριό κατά τη 
νύκτα ή κατά την αυγή.  Είναι δε φανερό ότι οι 
αγοραστές αδυνατούν να ελέγξουν την ποιό-
τητα με αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά 
η δημόσια υγεία.  Γι΄ αυτό θεωρήσαμε καλό 
να απαγορεύσουμε την πλανοδιοπώληση».

Αγωγές κατά  παραβατών  κανονισμών
07/08/1895

Η Δημοτική Επιτροπή έστειλε επιστολή στο 
δικηγόρο Ν. Γεωργιάδη ζητώντας να κινηθεί 
αγωγή εναντίον των πιο κάτω για παράβα-
ση των κανονισμών περί 
συστάσεως Δημοτικής 
Αγοράς.

Χατζηστυλιανός Πα-1. 
φίτης: να διαταχθεί να 
πληρώσει 3 γρόσια 
για 3 φορτία λαχανι-
κών τα οποία πώλησε 
εκτός της Δημοτικής 
Αγοράς και επιπλέον 
να τιμωρηθεί ως πα-
ραβάτης του σχετικού 
κανονισμού.

Αντώνης Μαραγκού από 2. 
την Αγία Βαρβάρα: Να 
τιμωρηθεί γιατί πώλη-

σε κριθάρι εκτός της Δημοτικής Αγοράς.  
Ακολουθεί κατάλογος αυτόπτων μαρτύ-
ρων.

Δημόσια Υγεία – Καθαριότητα

25/06/1895:  Η Δημοτική Επιτροπή εγκρίνει 
την αγορά δύο «σαρκών» αντί του ποσού των 
3 ½ γροσιών.  Οι σαρκές ήταν αυτοσχέδιες 
σκούπες που κατασκευάζονταν στα Λεύκαρα.  
Αποτελούνταν από ένα μακρύ ξύλο, διχαλωτό 
στο ένα άκρο, όπου στερεώνονταν ξυστάρκα ( 
είδος που ευδοκιμεί στην περιοχή).

Σεπτέμβριος 1895:  Η Δημοτική Επιτροπή 
έστειλε επιστολή προς τους ιδιοκτήτες ελαι-
οτριβείων απαιτώντας απ ΄ αυτούς να σταμα-
τήσουν να ρίχνουν στο δρόμο ακάθαρτα νερά.  
Σε αντίθετη περίπτωση θα λαμβάνονται δικα-
στικά μέτρα εναντίον των και θα ήταν υπεύ-
θυνοι για τα έξοδα σύμφωνα με το νόμο του 
1885.

Όλες οι αποφάσεις  τοιχοκολλούνταν στα κα-
φενεία, στην εκκλησία και στο τζαμί (Οθωμα-
νικό τέμενος).
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Λεύκαρα    Εκπαιδευτήρια

Η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Β΄ 

εξάμηνο του 2012 .

Στηριζόμενο, στο γεγονός αυτό και με βάση 

τον υπό έμφαση στόχο της σχολικής χρονιάς 

2011 – 2012 «Η Κύπρος στην Ευρώπη», το 

σχολείο μας, εκτός από τις άλλες δραστηρι-

ότητες που έχει αναλάβει με σκοπό την προ-

ώθηση του στόχου αυτού, ανέλαβε και την 

προετοιμασία μικρού δώρου, που θα δοθεί 

στους επίσημους επισκέπτες των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δώρο αυτό κατα-

σκευάστηκε από τα ίδια τα παιδιά μέσα στα 

πλαίσια των μαθημάτων της Αγωγής Ζωής, 

Εμπέδωσης και Τέχνης.

Το σχολείο μας, το οποίο βρίσκεται σε ένα χω-

ριό με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, επέ-

λεξε να δώσει ως δώρο ένα μικρό λευκαρίτι-

κο κέντημα φτιαγμένο από τις μαθήτριες του 

σχολείου μας. Αυτές εκπαιδεύονται τόσο από 

τις μαμάδες και γιαγιάδες τους, όσο και από  

το Δήμο Λευκάρων που  προωθεί τα καλοκαί-

ρια την εκμάθηση λευκαρίτικου κεντήματος 

από παιδιά και γυναίκες.

Το κέντημα θα τοποθετηθεί σε κορνίζα η οποία 

έχει διακοσμηθεί από τα ίδια τα παιδιά.

Η επιλογή και προσφορά τέτοιων δώρων 

αναδεικνύει τη λαϊκή παράδοσή μας καθώς το 

λευκαρίτικο κέντημα αποτελεί μέρος της άυ-

λης πολιτιστικής κληρονομιάς της  Unesco.

Θεωρούμε ότι το σχολείο μας με το δώρο 

αυτό προβάλλει τα βασικά χαρακτηριστικά 

της εντοπιότητας μας, κυρίως της κουλτού-

ρας και του πολιτισμού μας. 

Για την κατασκευή του δώρου λάβαμε υπόψη 

μας και το οικονομικό κόστος. Έτσι προσφέ-

ρουμε ένα δώρο ανεκτίμητης αξίας με μικρό 

οικονομικό κόστος και μέγεθος, φτιαγμένο 

από τα παιδιά, πετυχαίνοντας γενικότερους 

εκπαιδευτικούς και κοινωνικοπολιτιστικούς 

στόχους.

Δώρο από το Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Λευκάρων 
προς τους επίσημους επισκέπτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Το σχολείο μας έχει ξεκινήσει αρκετές διαδι-
κασίες για την υλοποίηση του υπό έμφαση 
στόχου της σχολικής χρονιάς 2011-2012: 
«Η Κύπρος στην Ευρώπη». Ο στόχος αυτός 
θεωρείται από τη σχολική μονάδα πρωτεύου-
σας σημασίας, αφού δίνεται η ευκαιρία στην 
Κύπρο να γνωρίσει από πρώτο χέρι τη δια-
δικασία χειρισμού ευρωπαϊκών θεμάτων, να 
συσφίξει τις σχέσεις της με τις υπόλοιπες χώ-
ρες-μέλη, να βελτιώσει τις υπηρεσίες και δη-
μόσιους φορείς της ώστε να αντεπεξέλθουν 
στις απαιτήσεις, αλλά και να προωθήσει τον 
πολιτισμό της Κύπρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  
Σε σχολικό επίπεδο, ο υπό έμφαση στόχος θα 
βοηθήσει στη γνωριμία με την ίδια την Ε.Ε. 
των παιδιών, γονιών, εκπαιδευτικών, αλλά και 
των κοινοτήτων, στην ευαισθητοποίησή τους 
αναφορικά με τις αρχές και τις αξίες που προ-
ωθούνται από την Ε.Ε. και θα συμβάλει στη 
δημιουργία αισθημάτων περηφάνιας, αλλά 
και ανάπτυξης δεξιοτήτων, δημιουργικότητας 
και κριτικής σκέψης για τη διεκπεραίωση δρα-
στηριοτήτων.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο χαρακτήρας των 
περισσότερων δραστηριοτήτων, που λαμβά-
νουν χώρα στο σχολείο μας, είναι βιωματικός 
και οι μαθητές έχουν ενεργό ρόλο στο σχε-
διασμό και υλοποίησή τους.  Το σχολείο μας 
έχει πραγματοποιήσει και συνεχίζει να διεκ-
περαιώνει τις ακόλουθες δραστηριότητες στα 
πλαίσια του στόχου:

Ξεκίνησε συνεργασία με άλλα 7 ευρωπα-•	
ϊκά σχολεία και υποβλήθηκε αίτηση για 
σχολική σύμπραξη με τίτλο: «Γνωρίζου-
με την Ευρώπη με τα πόδια». Το πρό-
γραμμα στοχεύει στην ανάδειξη της πολι-
τιστικής κληρονομιάς των Λευκάρων και 
στην καλύτερη γνωριμία και αξιοποίηση 
των φορέων, μέσων και ευκαιριών που 

Ο υπό έμφαση στόχος της σχολικής χρονιάς 
2011-2012: «Η Κύπρος στην Ευρώπη»

παρέχονται στους κατοίκους, καθώς και 
στη γνωριμία με άλλες ευρωπαϊκές πό-
λεις και χωριά.  Την ίδια ώρα, το χωριό 
μας θα προβληθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
ενώ παράλληλα επισκέπτες-εκπαιδευτι-
κοί θα επισκεφθούν το χωριό μας την ερ-
χόμενη σχολική χρονιά. 

Δημιουργήθηκε η αλυσίδα της Ευρώπης: •	
τα παιδιά έγραψαν συνθήματα και λεζά-
ντες που προάγουν τη συνεργασία, αλλη-
λεγγύη και ενότητα μεταξύ των λαών της 
Ευρώπης.

Διεξήχθηκε διαγωνισμός τέχνης και επι-•	
λέγηκε ένα σχέδιο το οποίο θα αποτε-
λέσει και το λογότυπο της φανέλας που 
θα φοράνε όλα τα παιδιά κατά την ημέρα 
δράσης (9 Μαΐου).  

Οι Α’ και Β’ τάξεις σχεδίασαν ενότητα •	
(στα πλαίσια των νέων αναλυτικών προ-
γραμμάτων) η οποία έχει ως τίτλο «τα 
Λεύκαρα γνωρίζουν την Ευρώπη» και 
περιέχει δραστηριότητες για το θέμα.  Η 
ενότητα αυτή  στηρίχθηκε στην ιδεολογία 
του κριτικού γραμματισμού.

Στο μάθημα Αγωγή Υγείας δίνεται έμφα-•	
ση σε έννοιες-κλειδιά που αποτελούν 
προτεραιότητες της Ε.Ε. π.χ. ανθρώπινα 
δικαιώματα και σεβασμός τους, αειφόρος 
ανάπτυξη, διαπολιτισμικότητα κ.λ.π.

Αξιοποίηση της ιστοσελίδας •	 «Η Γωνιά 
του Παιδιού» που περιέχει υλικό και παι-
χνίδια για την Ευρώπη http://europa.eu/
kids-corner/index_el.htm

Αξιοποίηση των εκδόσεων της αντιπρο-•	
σωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
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Κύπρο, όπως «Πάμε να εξερευνήσουμε 
την Ευρώπη», «Ο Ματίας και ο Αμαντού» 
κλπ

Το σχολείο μας έχει αρχίσει τη διοργάνωση 
και θα διεκπεραιώσει στο μέλλον τις ακόλου-
θες δραστηριότητες:

Οργάνωση της τελικής γιορτής με σχετική •	
θεματολογία

Κ•	 ατασκευή πρωτότυπων δώρων για να 
προσφερθούν σε επισκέπτες από την Ε.Ε.
Συμμετοχή σε διαγωνισμούς•	
Αξιοποίηση των παιδιών και γονέων που •	
κατάγονται από άλλες χώρες της Ε.Ε.
Διοργάνωση δραστηριοτήτων κατά την •	
Ημέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (9 Μαΐ-
ου).  Η ημέρα αυτή θα αφιερωθεί εξ ολο-
κλήρου σε δραστηριότητες με θεματολο-
γία την Ε.Ε.  

Το σχέδιο που θα εμφανίζεται 
ως λογότυπο στη φανέλα

Τα παιδιά των τάξεων  Α’ και Β’ 
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Το σχολείο μας προωθεί με διάφορους τρό-
πους τη διαμόρφωση ειρηνικής κουλτούρας, 
τόσο εντός της σχολικής κοινότητας όσο και 
εκτός.  Κάποιες από τις δραστηριότητες που 
υλοποιήθηκαν είχαν ως στόχο την προώθηση 
του εθελοντισμού, κουλτούρα η οποία φαίνε-
ται να μην είναι αναπτυγμένη στο νησί μας.

Έγιναν επισκέψεις στο γηροκομείο του •	
χωριού και οργανώθηκαν δραστηριότη-
τες με τους διαμένοντες σ’ αυτό

Τα παιδιά τραγούδησαν τα κάλαντα και •	
άλλα τραγούδια στο κέντρο του χωριού, 
ως ένδειξη ευχαριστίας προς την κοινό-
τητα, προωθώντας με αυτό τον τρόπο 
αισθήματα αγάπης και αλληλεγγύης στο 
χωριό

Έγιναν έρανοι ή προώθηση/πώληση προ-•	
ϊόντων για διάφορους λόγους π.χ. Ραδι-
ομαραθώνιος, Ελλάδα, UNICEF, Γηροκο-
μείο

Διεκπεραιώθηκαν δραστηριότητες στο •	
μάθημα Αγωγή Υγείας σχετικές με τα αν-
θρώπινα δικαιώματα και τις ευθύνες, την 
καλλιέργεια εσωτερικής γαλήνης και το 
περιβάλλον.

Οργανώθηκαν δραστηριότητες και επι-•	
σκέψεις με άλλα σχολεία με σκοπό τη συ-
νεργασία μεταξύ των μαθητών διαφόρων 
κοινοτήτων

Συμμετοχή στο διαγωνισμό τέχνης των •	
Ηνωμένων Εθνών για τον αφοπλισμό από 
τα πυρηνικά όπλα

Συμμετοχή στο πρόγραμμα GlobalArt •	
Project. Στο πρόγραμμα αυτό το σχολείο 
μας συνεργάζεται με ένα σχολείο της 
Αμερικής.  Τα παιδιά έχουν δημιουργήσει 
σχέδια για την ειρήνη (αφού προηγήθηκε 
συζήτηση και δραστηριότητες για το θέμα) 
τα οποία θα ανταλλάξουν με το συνεργα-
ζόμενο σχολείο. Τα παιδιά θα ανταλλά-
ξουν μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου με τα παιδιά του σχολείου στην 
Αμερική και θα εκφράσουν σκέψεις, ιδέες 
για την προώθηση ειρηνικής κουλτούρας.  
Παράλληλα, με τη συμμετοχή μας στο 
πρόγραμμα αυτό, θα προβληθεί η Κύπρος 
ως τουριστικός προορισμός, αλλά και θα 
γίνει ενημέρωση για το Κυπριακό πρό-
βλημα, αφού θα συμπεριληφθεί και θα 
σταλεί υλικό που εμπεριέχει και τα δύο.  

Προώθηση ειρηνικής κουλτούρας

Ελένη Κοτζιαμάνη, Α’ τάξη
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Στην εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα 
Μουσείων που πραγματοποιήθηκε με επι-
τυχία από τον Πολιτιστικό Όμιλο του Δήμου 
Λευκάρων στις 18 Μαΐου 2012 στο καλαίσθη-
τα διακοσμημένο χώρο του Μουσείου Λαϊκής 
Τέχνης, οργανώθηκε μεταξύ άλλων έκθεση με 
παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες.   

Οι φωτογραφίες ήταν ξεχασμένες για χρόνια 
στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και 
εντοπίστηκαν από το Δήμαρχο ο οποίος μερί-

μνησε για να εκτεθούν .  Στις φωτογραφίες αυ-
τές απεικονίζεται μέρος της κοινωνικής ζωής 
των Λευκάρων και σ΄ αυτές μπορεί κανένας 
να διαβάσει την ιστορία της εποχής.  Οι φω-
τογραφίες πρέπει να έχουν ληφθεί γύρω στο 
1953 γιατί δείχνουν ομάδα κεντητριών, που 
οι παλαιότεροι μπορούν να αναγνωρίσουν, να 
κεντούν με περισσή επιμέλεια μεγάλο λευκα-
ρίτικο κέντημα, με αφιέρωση στο οποίο απει-
κονίζεται κορώνα.  Το κέντημα  προοριζόταν 

Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις
Μάρως Ραουνά Θεοδότου 

Λεύκαρα   Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι 
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Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι   Λεύκαρα

για δώρο στη Βασίλισσα της Αγγλίας με την 
ευκαιρία της στέψης της.  ( Το δώρο δεν έγινε 
αποδεκτό από την Κυρία επί των Τιμών της 
βασίλισσας με τη δικαιολογία ότι η βασίλισσα 
δε δέχεται δώρα από ιδιώτες). Διακρίνονται 
μεταξύ των κεντητριών και Τουρκοκύπριες 
Λευκαρίτισσες, πράγμα που δείχνει τις καλές 
σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ των δύο 
κοινοτήτων στα Λεύκαρα. 

Παρατηρώντας μία μία τις φωτογραφίες και 
αναπλάθοντας τη ζωή εκείνης της εποχής, την 
προσοχή μου τράβηξε μια επιγραφή με μπο-
γιά σε μια πόρτα καταστήματος, πίσω από τις 
γυναίκες που κεντούσαν.  Η επιγραφή έγρα-
φε «ΖΗΤΩ Ο ΛΟΪΖΗΣ, ΚΑΤΩ Ο ΣΥΝΟΔΩΡΟΣ» 
Ποιοι ήταν οι Λοϊζής και Σινόδωρος; Ποιο 
ήταν το νόημα της επιγραφής;  Κάτω από ποι-
ες συνθήκες γράφτηκε; Τα ερωτήματα αυτά 
με οδήγησαν να ανατρέξω σε ανθρώπους και 
καταστάσεις της εποχής, να γνωρίσω ένα κομ-
μάτι της πρόσφατης ιστορίας του Δήμου μας 
και αυτές τις πληροφορίες να τις μάθουν και 
οι νεότεροι.  

Ως πρώτο βήμα θεώρησα σκόπιμο να συνα-
ντήσω ανθρώπους που γνώριζαν τους  Λοϊζή 
και Σινόδωρο. Δυστυχώς λίγοι Λευκαρίτες 
ζουν σήμερα που να θυμούνται τα γεγονό-
τα της εποχής εκείνης, αλλά πιστεύω βρήκα 
τους καταλληλότερους μια που είχαν με κά-
ποιο τρόπο εμπλακεί στην όλη ιστορία.  Συνά-
ντησα τους Γεώργιο Κυριακούδη και Γεώργιο 
Κωνσταντούρη που μου έδωσαν λεπτομερείς 
πληροφορίες.

Ο Λοΐζος Χρ. Λοΐζου και ο Σινόδωρος Σινοδώ-
ρου ήταν ανθυποψήφιοι στις Δημοτικές Εκλο-
γές που διεξήχθηκαν στα Λεύκαρα το 1953.

Ο Λοΐζος ήταν γιος του δασκάλου Χριστό-
φορου Λοίζου  και της Κατερίνας Βασιλείου.  
Ήταν παντρεμένος με την Ιουλία Αριστοδήμου. 
Υπήρξε έμπορος χαρουπιών και αρωματικών 
φυτών.   Έζησε κάποιο διάστημα στην Αμερική 
από όπου πήρε την Αμερικάνικη υπηκοότητα 
πράγμα το οποίο του στέρησε το δικαίωμα να 

υποβάλει υποψηφιότητα για τη Δημαρχία το 
1946, πρώτη φορά που επιτρεπόταν η διεξα-
γωγή Δημοτικών εκλογών από τους Άγγλους, 
μετά τα Οκτωβριανά του 1931. Στο μεταξύ 
είχε ήδη αποποιηθεί την Αμερικάνικη Υπηκο-
ότητα, υπέβαλε υποψηφιότητα και εξελέγη 
Δήμαρχος δύο φορές στις 22 Μαΐου 1949 με 
ανθυποψήφιο το Μιχάλη του Σταυρινού και 
στις 17 Μαΐου 1953  χρονιά στην οποία ανα-
φέρεται και η επιγραφή της φωτογραφίας.

Ο Σινόδωρος ήταν γιος του Κουμή του Σινό-
δωρου, ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου «Μεγάλη 
Βρετανία» στα Λεύκαρα, και της Τταλούς του 
Πούλλου.  Ήταν άριστα εγκατεστημένος στη 
Γερμανία και οι πιο παλιοί τον θυμούνται ως 
εκφωνητή του  εκεί Ελληνικού ραδιοφωνικού 
σταθμού.

Η εκλογική αναμέτρηση ήταν σκληρή και 
υπήρξε μεγάλη αντιπαράθεση και φανατι-
σμός μεταξύ των ψηφοφόρων.  Έγιναν δύο 
προεκλογικές ομιλίες. Ο Λοΐζος εκφώνησε 
την ομιλία του από το ντεπόζιτο του νερού 
της εκκλησίας, εκεί που βρίσκεται σήμερα το 
Τουριστικό Περίπτερο, ο δε Σινόδωρος από το 
μπαλκόνι της οικίας που σήμερα ανήκει στον 
Κυριάκο Παπαλοΐζου.  Ο κάθε υποψήφιος κα-
τέβαινε στις εκλογές με δικό του συνδυασμό 
Δημοτικών Συμβούλων.

Κατά την ψηφοφορία κάθε ψηφοφόρος έριχνε 
την ψήφο του, που ήταν ένα κομμάτι χαρτονά-
κι σφραγισμένο, μέσα σε ένα κιβώτιο που χρη-
σίμευε ως κάλπη.  Για κάθε υποψήφιο υπήρχε 
ξεχωριστή κάλπη.  Η κάλπη χωριζόταν σε δύο 
μέρη που αντιστοιχούσαν εξωτερικά, σε δύο 
χρώματα μαύρο και άσπρο.

Για να τηρηθεί το μυστικό της ψηφοφορίας 
στο πάνω μέρος του κιβωτίου ήταν τοποθε-
τημένη μια πουμπούρα.  H πουμπούρα ήταν 
ψηλό κυλινδρικό δοχείο με δύο τρύπες στη 
βάση.  Ο ψηφοφόρος έβαζε το χέρι του μέσα 
στην πουμπούρα και έριχνε την ψήφο του είτε 
στο άσπρο θετική ψήφος είτε στο μαύρο αρ-
νητική ψήφος χωρίς να φαίνεται η προτίμησή 
του.  Από αυτό προέρχεται και η φράση «τον 
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μαύρισε» δηλαδή τον καταψήφισε.  Τόσο η 
ψηφοφορία όσο και η καταμέτρηση των ψή-
φων γινόταν στον αστυνομικό σταθμό.

Να σημειωθεί ότι εκείνη την εποχή οι γυναίκες 
δεν είχαν δικαίωμα ψήφου.

Ο Γεώργιος Κυριακούδης υπήρξε αντιπρόσω-
πος του συνδυασμού Λοΐζου Χρ. Λοΐζου στην 
καταμέτρηση. Η διαδικασία καταμέτρησης συ-
νεχίστηκε μέχρι τις 2:00 η ώρα το πρωί.  

Υπήρξε προσυνεννόηση των οπαδών του Λο-
ΐζου ( που περίμεναν στο προαύλιο του αστυ-
νομικού σταθμού )  με τους αντιπρόσωπους 
του, ότι σε  περίπτωση νίκης οι αντιπρόσωποι 
θα άναβαν τσιγάρο για να δώσουν το μήνυμα 
της νίκης πριν την επίσημη ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων.  Όταν έγινε αυτό οι οπαδοί 
του Λοΐζου ξέσπασαν σε ζητωκραυγές.

Νικητής εκείνης της εκλογικής αναμέτρησης 
αναδείχθηκε ο Λοΐζος Χρ. Λοΐζου.  Η ανακή-
ρυξη του Δημάρχου κα των συμβούλων έγινε 
στο ύψωμα του αστυνομικού σταθμού από το 
Διοικητή της επαρχίας Λάρνακας.  

Χαρακτηριστικό γεγονός του φανατισμού ήταν 
το περιστατικό που πολλοί θυμούνται ακόμα 
στα Λεύκαρα.  Την επομένη των εκλογών οι 
οπαδοί των νικητών έκαμαν εικονική κηδεία 
των ηττημένων με τον Γεώργιο Κωνσταντού-
ρη να κάνει τον παπά κρατώντας ένα ομοίωμα 
θυμιατού. Οι νικητές περιέρχονταν το χωριό 

και έβαζαν κουρτουνιά στα σπίτια των αντιπά-
λων.  Σύμφωνα με μαρτυρίες οι κάτοικοι των 
Λευκάρων την εποχή εκείνη ήταν περίπου 
3000 (2800 Ελληνοκύπριοι και 200 Τουρκο-
κύπριοι).  

Εκλέγηκαν:

Δήμαρχος - Λοΐζος Χρ. Λοΐζου 

Αντιδήμαρχος –  Μιχαήλ Γερολέμου

Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Χριστάκη Β. Αχιλλεούδης

Γεώργιος Γιαλλούρης

Νικόλας Καρέτης  

Λοΐζος Μ. Ραουνάς

Χριστόφορος Λ. Ρουσουδιού

Χαράλαμπος Μ. Κοσμά

Χουσεΐν Μεχμέτ Αλή

Κεμάλ Εμίν  

Παρατίθεται φωτοτυπία μέρους των πρακτι-
κών της συνεδρίας για την εκλογή του Δημάρ-
χου και αντιδημάρχου η οποία έγινε από τον 
αντιπρόσωπο του Άγγλου Κυβερνήτητη Δευ-
τέρα 1η Ιουνίου το 1953.

Λεύκαρα   Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι 



SIR ARGYROS & LADY ANNITSA STAKIS
ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ «Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ»

Την Τρίτη 12 Ιουνίου 2012 το Κέντρο φιλοξενίας Ενηλίκων Λευκάρων πραγματοποίησε 
εκδρομή στη Μονή Μαχαιρά για τους φιλοξενούμενους του.

Τους εκδρομείς συνόδευσαν εθελοντές φίλοι του Ιδρύματος.

Προσφέρθηκαν στους μοναχούς Λευκαρίτικα λουκούμια και σπιτικά κουλούρια.
Η Μονή πρόσφερε στους ηλικιωμένους πρόγευμα. 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσοι πρόσφεραν και βοήθησαν στην 
πραγματοποίηση αυτής της εκδρομής.
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Λεύκαρα    Παλιές Φωτογραφίες

 Όλγα Μιχαήλ, Θεοδώρα Μιχαήλ, Ευδοκία Μιχαήλ Σταφυλάρη, 
Ευανθία Γεωργίου, Μαργαρίτα Κουμή και Ανθούλα Κουμή

Παναγιώτα Πολυκάρπου Βαρνάβα
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Λεύκαρα    Κοντινές Διαδρομές στο Φυσικό Περιβάλλον των Λευκάρων

Διαδρομή Πηγή-Κάτω Λεύκαρα
Στο χαμηλότερο σημείο του χωριού στα Ν.Α. βρίσκεται η ξακουστή «Πηή» δηλ. Πηγή,λόγω της 
βρύσης που υπάρχει εδώ, με το νερό της να ρέει αδιάκοπα χειμώνα, καλοκαίρι.

Από την «Πηγή» ξεκινά ο κατηφορικός 
ασφαλτοστρωμένος δρόμος που οδηγεί 
στο δίδυμο χωριό τα Κάτω Λεύκαρα. Μό-
λις 1 km είναι η  διαδρομή που μπορεί 
ο επισκέπτης να τη διανύσει περπατητός, 
απολαμβάνοντας το φυσικό τοπίο που, 
αν είναι μάλιστα Άνοιξη, είναι καταπρά-
σινο με λογής λογιών λουλούδια. Οι αν-
θισμένες μυγδαλιές το Φερβάρη και οι 
χρυσομηλιές τον Απρίλη δίνουν ξεχωρι-
στή νότα στο όλο σκηνικό. 

Στο έμπα του χωριού είναι το ξωκλήσι 
του Άη-Τιμόθη και πιο κάτω το μεγαλύ-

τερο εκκλησάκι του Αρχάγγελου Μιχαήλ με τοιχογραφίες στο εσωτερικό του και τα δυο έξο-
χα δείγματα βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Εδώ πιστεύεται ότι ήταν η έδρα του Επισκόπου Αμα-
θούντας, ενός από τους Ορδόδοξους Επισκόπους που υποχρεώθηκαν από τους Φράγκους να 
εγκαταλείψουν την έδρα τους.

Επιμέλεια Δημήτρης Σάββα

Ο περίπατος στο «κάμπο» στο δρόμο προς τη Βαβατσινιά

Μια από τις ωραιότερες διαδρο-
μές με τα πόδια στα πέριξ των 
Λευκάρων είναι ο περίπατος στον 
ευθύγραμμο δρόμο προς τη Βαβα-
τσινιά, από τη διασταύρωση που 
είναι το μνημείο των πεσόντων 
μέχρι το κέντρο «Η Δροσιά της 
Μαρίας».

Η περιοχή είναι γνωστή με το το-
πωνύμιο «κάμπος» γιατί πρόκειται 
για «ισιοτόπι» με αγροτεμάχια στις 
δυο μεριές του δρόμου ως επι το 
πλείστον επίπεδα.  

Ιδιαίτερα το τέλος του Γενάρη ή τις αρχές του Φεβράρη, όταν οι αμυγδαλιές είναι ανθισμένες 
το τοπίο είναι μαγευτικό. Αλλά και αργότερα  που ανθίζουν οι χρυσομηλιές είναι εξίσου ωραίο.  
Καινούργια σπίτια  στα πρότυπα τη λαϊκής αρχιτεκτονικής του χωριού, βρίσκονται κτισμένα 
σ΄όλο το μήκος της διαδρομής.
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Λεύκαρα    Κοντινές Διαδρομές στο Φυσικό Περιβάλλον των Λευκάρων

Αχιλλέα Ιωάννου

Ο υδατοφράκτης Λευκάρων βρίσκεται σε μια 
μαγευτική τοποθεσία.  Βλέπει κανείς ολόγυρα 
τις λοφοσειρές κατάφυτες από πεύκα αλλά 
και κάθε είδους μακίες.  Οι ραχούλες σα να 
καμαρώνουν για την ομορφιά της τεχνητής 
αυτής λίμνης, ενώ οι ρεματιές σκεπασμένες 
από λογής λογής φυτά κρύβουν στα πόδια 
τους το νερό.  Σου φαίνεται πως οι ασπάλα-
θοι γέρνουν ελαφρά και συνομιλούν με την 
αλισφακιά, την ώρα που τα αγέρι χαϊδεύει τις 
σκανδαλιάρικα πανέμορφες πλαγιές και κάνει 
τα ασάλευτα νερά ν΄ αναρριγούν λίγο και να 
παρουσιάζουν έναν ανεπαίσθητο κυματισμό.

Ένας κοντινός λοφίσκος υψώνει το ανάστη-
μά του πάνω από τα γαλαζοπράσινα νερά του 
φράκτη λες και δηλώνει ακοίμητος φρουρός, 
φύλακας και προστάτης του χώρου.

Το έδαφος γύρω, σ΄ αντίθεση με τα ασβεστο-
λιθικά πετρώματα της ευρύτερης περιοχής 
Λευκάρων, είναι πυριγενές και προσδίδει ένα 
βουβό μεγαλείο στο χώρο.  Χαίρομαι και ανα-
γαλλιάζει η ψυχή μου κάθε φορά που βρίσκο-
μαι εκεί.  Νιώθω να με συνεπαίρνει η μαγεία 
της φυσικής ομορφιάς του τοπίου και με κλει-
στά μάτια σκέφτομαι και φαντάζομαι…..

Βλέπω ένα κωπηλατικό κέντρο με τους 
αθλούμενους μέσα στις λέμβους να τραβούν 
ρυθμικά τα κουπιά και να σχίζουν τα νερά με 
μεγάλες ταχύτητες.  Ακούω τους ήχους του 
πηδαλιούχου, που δίνει ρυθμό, να εντείνονται 
συνεχώς σάμπως και πλησιάζει στο τέρμα και 
επιταχύνει γερά.  Νιώθω το χειροκρότημα, 
φτάνουν στ΄ αφτιά μου οι ιαχές και οι παρο-
τρύνσεις των θεατών που σπρώχνουν τους 
κωπηλάτες προς τη νίκη.

Πιστεύω λοιπόν πως ο χώρος του υδατο-
φράκτη Λευκάρων είναι ιδανικός για να λει-
τουργήσει κωπηλατικό κέντρο.  Γι΄ αυτό είναι 
απαραίτητο να γίνουν επαφές με τις αθλητι-
κές αρχές και την Ομοσπονδία Κωπηλασίας 
για προώθηση του θέματος, αφού πρώτα εξα-
σφαλιστούν οι άδειες από τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες.

Ένα κωπηλατικό κέντρο μπορεί να εξυπηρετεί 
αθλητές από Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό, 
γιατί οι αποστάσεις δεν είναι μεγάλες και ο 
χώρος έχει όλες τις προϋποθέσεις για να υλο-
ποιηθεί αυτός ο στόχος.

Πιστεύω και ελπίζω πως με συντονισμένες 
προσπάθειες θα πετύχουμε και σε μερικά 
χρόνια θα έχουμε ένα θαυμάσιο κωπηλατικό 
κέντρο.

Ο Υδατοφράκτης Λευκάρων -  Μια άλλη προοπτική
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΓΟΡΑ
Το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Ξενοδοχείο Αγορά στα Λεύκαρα, το οποίο κτίστηκε 
με χρήματα που κατέβαλαν οι μέτοχοι και δάνειο από τους Δανειστικούς Επιτρόπους, είναι 
το πιο σοβαρό θέμα που με απασχολεί από τότε που εκλέγηκα Δήμαρχος Λευκάρων πριν  6 
μήνες.

Το Ξενοδοχείο είναι κλειστό για πολύ καιρό και χρειάζεται τεράστια ποσά για να επισκευαστεί, 
ο δε εξοπλισμός του έχει πολύ περίεργα εξαφανιστεί σχεδόν εξ ολοκλήρου.

Το Δάνειο έχει ξεπεράσει τις €750.000 και το Ξενοδοχείο κινδυνεύει να πωληθεί σε Δημόσιο 
Πλειστηριασμό. 

Μια πολύ κακή ενοικίαση, λάθη, παραχωρήσεις στον Ενοικιαστή και παραλήψεις, μας έχουν 
φέρει σ’ αυτή την τραγική θέση. 

Είχα επαφές με τον Μητροπολίτη Τριμυθούντος και Λευκάρων, λειτουργούς  της Αρχιεπισκοπής 
και τον  Αρχιεπίσκοπο, και τη Γενική Λογίστρια του Κράτους η οποία χειρίζεται τα Δάνεια των 
Δανειστικών Επιτρόπων, σε μια προσπάθεια να περισώσουμε το Ξενοδοχείο και τη γη της  
Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού από την  αναγκαστική πώληση.

Με τη δική μου παράκληση και αργότερα του Αρχιεπισκόπου, η Γενική Λογίστρια είναι 
διατεθειμένη να εξετάσει μερική ή και ολική  διαγραφή του Χρέους για  ειδικούς λόγους.  Μας 
είπε όμως ότι δεν δίδονται οποιεσδήποτε παραχωρήσεις σε ιδιώτες μετόχους.

Ο Δήμος Λευκάρων  είναι έτοιμος να μεταβιβάσει, μόλις πάρει την έγκριση της Γενικής 
Λογίστριας, όλες τις μετοχές που κατέχει στην Εταιρεία,  στην Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού. 
Ακολούθως θα προσπαθήσουμε να εξεύρουμε τα χρήματα για συντήρηση, επιδιορθώσεις και 
εξοπλισμό.

Σε περίπτωση διευθέτησης του προβλήματος και της μεταβίβασης όλων των μετοχών των 
ιδιωτών μετόχων είτε στο Δήμο είτε στην Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού, ο Δήμος και η 
Εκκλησία θα συνεργαστούν μετά από τις αναγκαίες καταστατικές τροποποιήσεις για αξιοποίηση 
του Ξενοδοχείου και τυχόν έσοδα θα διατίθενται για κοινωνικούς, φιλανθρωπικούς και 
πολιτιστικούς σκοπούς προς όφελος των δημοτών του Δήμου Λευκάρων 

Αν συμμερίζεστε την προσπάθεια μας παρακαλούμε όπως μεταβιβάσετε όλες τις μετοχές 
που κατέχετε στην Εταιρεία Οργανισμός Αναπτύξεως Λευκάρων Λτδ σύμφωνα με το σύνηθες 
έγγραφο μεταβιβάσεως μετοχών το οποίο σας επισυνάπτουμε.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων 

Δήμαρχος Λευκάρων

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο Δήμαρχος στα πλαίσια των προσπαθειών του για προώθηση των έργων και επίλυση των 
προβλημάτων του Δήμου είχε συνάντηση με την Υπουργό Εσωτερικών κυρία Ελένη Μαύρου.  
Στη συνάντηση τέθηκαν τα θέματα:  στεγαστικό, Τ/Κ περιουσίες, χώρος στάθμευσης λεωφο-
ρείων, Τοπικό Σχέδιο.  

Ειδικότερα ζητήθηκε από την Υπουργό Εσωτερικών η ετοιμασία ελκυστικού στεγαστικού σχε-
δίου που να απευθύνεται σε νέα ζευγάρια
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future of Chace Farm  Hospital and diseases such 
as diabetes and more. 

Cllr George Savva said 

“This is down to sheer hard work commitment 
and focus on the real issues not forgeting the 
team work of which it is vital for any kind of 
success. Thanks you to all for making this dream 
come true”.

2 years ago the Social Services department of 
which Cllr George Savva was involved for many 
years has won a Beacon Status award from the 
same MJ competition.

The winning team consists  of  Cllr George A 
Savva Cllr Alev Cazinoglou and Koulla Panaretou 
who works in the council’s democratic services  
and acts as secretary for both scrutinies. 

All come from Lefkara. 

In the photo from Left Cllr George A  Savva  Centre 
Koulla Panaretou and Alev Cazimoglou ( from Turk-
ish Parents from Lefkara )

Enfield Council wins award thanks to Lefkarites  
(origin) winning  team of  councillors and officers

Among the shortlisted local authorities to re-
ceive a prestigious award organised by Municipal 
Journal  across the whole of the UK and chan-
nel islands  was Enfield council population with a 
population  of 320 thousand Enfield council was 
unanimously selected by the judges to be the best 
in the country on many initiatives taken at scru-
tiny level. 

This is an award any borough could be proud to 
have received. 

The judges were very impressed by the efforts 
made  among those in  including residents in the 
decision making mechanism and by scrutinising 
services and find new ways of dealing with prob-
lems involving the elderly and vulnerable and the 
health services.

For example councillor George A  Savva chair 
of (Social Services) Older People and Vulnerable 
Adults Scrutiny Panel asked that we monitor how 
many elderly end up in accident and emergency 
and whether this is down to accidents or physical 
abuse and how the cases are followed up. 

Many elderly people are also subjected to finan-
cial abuse and as result of the work done on this 
scrutiny the council now trains volunteers to 
identify and look for signs of any kind of abuse 
either in residential homes or private homes.

Cllr Savva also asked that the code of conduct for 
all who are involved  is followed and obeyed  by 
are  who all  dealing with the elderly and vulner-
able in our society In all such establishments and 
all local authorities should have the code of con-
duct displayed at all times. These are some of the 
original initiatives in addition to the promotional 
work for independent living for the elderly and 
choices of care. Also the awareness of Stroke and 
how we deal with patients.

Cllr Alev Cazimoglou chair of the  Health Wellbe-
ing scrutiny panel is concentrating mainly on the 



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, στη 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»

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 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  παραδοσιακή αναπαλαιωμένη 
οικία (περιοχή Πηγής) με οικόπεδο 

τηλ. 96494272



Lefkara the place to visit 

Famous Lefkara lace recognised by UNESCO

Silverware 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  


