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ΛΕΥΚΑΡΑ—ΛΑΡΝΑΚΑ

Βήµα 1
Λεύκαρα-Σταθµός Κοφίνου

Αρ. Λεωφορείου 405
∆ΕΥΤΕΡΑ—ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

6:00, 8:30, 16:00, (21:15 µόνο Παρ.)
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ

8:00, 10:30, 14:45, (19:15 µόνο Σαβ.)

Βήµα 2
Σταθµός Κοφίνου-Σταθµός Λάρ-

νακας Αρ. Λεωφορείου 408
∆ΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6:30, 9:00, 16:30, 17:45

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ
8:30, 11:00, 15:15

ΛΑΡΝΑΚΑ—ΛΕΥΚΑΡΑ

Βήµα 1
Σταθµός Λάρνακας-Σταθµός Κοφίνου

Αρ. Λεωφορείου 408
∆ΕΥΤΕΡΑ—ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5:45, 8:30, 13:45, 17:15

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ
7:45, 10:15, 14:30

Βήµα 2
Σταθµός Κοφίνου-Λεύκαρα

Αρ. Λεωφορείου 405
∆ΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

6:30, 9:00, 14:30, 17:45 (20:00, 1:00
µόνο Παρ.)

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ
8:30, 11:00, 15:15 (1:00 µόνο Σαβ.)

ΛΕΥΚΑΡΑ—ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Βήµα 1
Λεύκαρα-Σταθµός Κοφίνου

Αρ. Λεωφορείου 405
∆ΕΥΤΕΡΑ—ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

6:00, 8:30, 16:00, (21:15 µόνο Παρ.)
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ

8:00, 10:30, 14:45, (19:15 µόνο Σαβ.)

Βήµα 2
Σταθµός Κοφίνου-Λευκωσία

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΤ∆
∆ΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

6:30, 7:45, 8:45, 10:15, 11:45, 13:15,
15:15, 17:15, 20:15*

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ
9:15, 11:15, 12:15, 15:45*, 16:45*

ΛΕΥΚΩΣΙΑ—ΛΕΥΚΑΡΑ

Βήµα 1
Πλατεία Σολωµού-Σταθµός Κοφίνου

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΤ∆
∆ΕΥΤΕΡΑ—ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

7:30, 9:00, 10:00, 11:00, 12:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:00,

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ
7:00, 9:00, 10:30, 13:00, 14:00, 17:00*

Βήµα 2
Σταθµός Κοφίνου-Λεύκαρα

Αρ. Λεωφορείου 405
∆ΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9:00, 14:30, 17:45 (20:00, 1:00 µόνο
Παρ.)

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ
8:30, 11:00, 15:15 (1:00 µόνο Σαβ.)

ΛΕΥΚΑΡΑ—ΛΕΜΕΣΟΣ

Βήµα 1
Λεύκαρα-Σταθµός Κοφίνου

Αρ. Λεωφορείου 405
∆ΕΥΤΕΡΑ—ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

6:00, 8:30, 16:00, (21:15 µόνο Παρ.)
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ

8:00, 10:30, 14:45, (19:15 µόνο Σαβ.)

Βήµα 2
Σταθµός Κοφίνου-Λεµεσός

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΤ∆
∆ΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:15, 9:45, 10:45, 11:45, 13:15, 15:15,
16:15, 17:15, 20:15*

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ
7:45, 9:45, 11:15, 13:45, 14:45, 17:45

ΛΕΜΕΣΟΣ—ΛΕΥΚΑΡΑ

Βήµα 1
Νέο Λιµάνι Λεµεσού-Σταθµός Κοφίνου

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΤ∆
∆ΕΥΤΕΡΑ—ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

5:45, 7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30,
14:30, 16:30, 19:30*

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ
7:00, 8:30, 10:30, 11:30, 15:00, 16:00

Βήµα 2
Σταθµός Κοφίνου-Λεύκαρα

Αρ. Λεωφορείου 405
∆ΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

6:30, 9:00, 14:30, 17:45 (20:00, 1:00 µό-
νο Παρ.)

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ
8:30, 11:00, 15:15 (1:00 µόνο Σαβ.)

*Τα δροµολόγια µε αστερίσκο δεν συνδέονται µε άλλη γραµµή για επιστροφή στα Λεύκαρα την ίδια µέρα
Τα δροµολόγια έχουν υπολογιστεί µε τα εξής δεδοµένα:

• Χρονική διάρκεια διαδροµής Λεµεσού-Κοφίνου: 45 λεπτά, • Χρονική διάρκεια διαδροµής Λευκωσίας- Κοφίνου: 45 λεπτά
Πηγή πληροφοριών: Τµήµα οδικών µεταφορών: http://www.mcw.gov.cy

Για περισσότερες πληροφορίες: Λ.Λ.Λ.Α ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΤ∆ Τηλ. 23819090/23821318
∆ιακίνηση εντός των πόλεων: Λευκωσία — ΟΣΕΛ, τηλ. 77777755, 22468088

Λεµεσός— ΕΜΕΛ, τηλ. 77778121, Λάρνακα - Ζήνων Λεωφορεία, τηλ. 80007744, 24665531, 24665541

ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 
ΓΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ή ΛΕΜΕΣΟ

(ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ)

Μονής ∆ιαδροµής € 4,00
Ηµερήσιο Εισιτήριο € 7,00

Επταήµερο Εισιτήριο € 35,00
Μηνιαίο Εισιτήριο € 100,00
Ετήσιο Εισιτήριο € 1000,00

ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 
ΓΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ Ή ΕΝΤΟΣ

ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

Μονής ∆ιαδροµής € 1,00
Ηµερήσιο Εισιτήριο € 2,00

Επταήµερο Εισιτήριο € 10,00
Μηνιαίο Εισιτήριο € 30,00
Ετήσιο Εισιτήριο € 300,00

ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ (ισχύουν 
για όλες τις επαρχίες και

τις υπεραστικές διαδροµές)

Ηµερήσιο Εισιτήριο € 10,00
Εφταήµερο Εισιτήριο € 50,00
Μηνιαίο Εισιτήριο € 150,00

Οι φοιτητές δικαιούνται 50% έκπτωση στις πιο πάνω τιµές



Λεύκαρα    Περιεχόμενα
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Μήνυμα Δημάρχου      4

Δράσεις και Ενέργειες Δήμου    5

Λευκαρίτικο Κέντημα - UNESCO    8

Αναδιφώντας τα πρακτικά των συνεδριάσεων   14
του Δημοτικού Συμβουλίου 

Δραστηριότητες Αποδήμων     16

Εκπαιδευτήρια      18

Οργανωμένα Σύνολα     21

Πωλούνται - Ενοικιάζονται     23

ΤΑ ΛΕΥΚΑΡΑ

Τριμηνιαία Έκδοση

Τεύχος 110 / 2013

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΡΩΝ

Ο Δήμος Λευκάρων αντιλαμβανόμενος τις δύσκολες 
στιγμές που περνούν μερικές οικογένειες τόσο 

συγχωριανών μας όσο και της γύρω περιοχής, λόγω 
ακριβώς της οικονομικής κρίσης και θέλοντας να 

βοηθήσει, οργάνωσε με τη βοήθεια των Υπεραγορών 
του Δήμου και εθελοντών το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Η όλη προσπάθεια βρήκε μεγάλη ανταπόκριση από 
τους Δημότες.
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Αγαπητοί φίλοι και φίλες δημότες των Λευκάρων ,

Με την ευκαιρία του νέου χρόνου σας εύχομαι από καρδιάς Χρόνια Πολλά. 

Είθε ο καινούργιος χρόνος 2013 να χαρίζει υγεία, κάθε χαρά και ευτυχία 

για σας και τις οικογένειές σας.  Εύχομαι ακόμα η μικρή μας πατρίδα να 

μπορέσει να αντεπεξέλθει τη δύσκολη οικονομική κρίση που την ταλανί-

ζει και καλύτερες μέρες να ανατείλουν  για τον δοκιμαζόμενο λαό μας.

Όπως γνωρίζετε η πολιτική της  οικονομικής λιτότητας  είναι αδήριτη ανά-

γκη που επιβάλλεται ήδη σε όλα τα κλιμάκια της δημόσιας ζωής της χώρας 

μας. Είναι επόμενο η κατάσταση αυτή να επηρεάσει και τα οικονομικά του 

Δήμου μας με τη μείωση της καθιερωμένης χορηγίας της κυβέρνησης. 

Για τούτο , ως  Δημοτικό Συμβούλιο, πήραμε μια σειρά μέτρων  για να 

προσαρμόσουμε τον προϋπολογισμό μας  στο πνεύμα της λιτότητας. Ένα 

από τα μέτρα αυτά είναι και η περιστολή του αριθμού των εκδόσεων του 

περιοδικού μας από τέσσερα τεύχη κάθε χρόνο σε δύο, ένα κάθε εξάμη-

νο, χωρίς να επηρεαστεί η ποιότητά του.

Το μεγαλύτερο μέρος του παρόντος τεύχους είναι αφιερωμένο σε άρθρα 

για το λευκαρίτικο κέντημα  που κατά τους ειδικούς μπορεί να θεωρηθεί 

σαν ένα από τα καλύτερα είδη λαϊκής τέχνης παγκόσμια.  Είναι οφειλόμενη 

τιμή  στη  χρυσοχέρα λευκαρίτισσα γυναίκα ,που εδώ και πολλές γενιές, 

με πραγματική καλλιτεχνική φλέβα σχεδιάζει χωρίς γεωμετρικά όργανα, 

παρά μόνο με την κλωστή και το βελόνι, κεντά με μαεστρία αναρίθμητα 

σχέδια με θαυμαστή συμμετρία και αρμονία δίνοντας σε κάθε σχέδιο και 

από ένα όνομα.

Με την ελπίδα ότι αυτή η καλλιτεχνική δημιουργία της λευκαρίτισσας γυ-

ναίκας θα συνεχισθεί για πολλά ακόμα χρόνια , εύχομαι για όλους και όλες 

τα καλύτερα.

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
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Λεύκαρα     Δράσεις και Ενέργειες Δήμου
Επίσκεψη στα Λεύκαρα του Προέδρου της Βουλής των 

Αντιπροσώπων της Αυστραλίας Peter Slipper
Κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης του στην Κύπρο ο πρόεδρος της Βουλής των αντι-
προσώπων της Αυστραλίας, συνοδευόμενος από τον Ύπατο Αρμοστή της χώρας του Trevor 
Peacock επισκέφθηκε και τον Δήμο μας.

Τον υποδέχτηκε ο Δήμαρχος και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος ξεναγήθηκε στο 
Δήμο μας και μετά παρατέθηκε γεύμα προς τιμή του. Ενδεικτικό της μεγάλης ικανοποίησής του 
είναι και η σχετική επιστολή του που παρατίθεται πιο κάτω:



Λεύκαρα   Δράσεις και Ενέργειες Δήμου
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Στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2012 πραγματοποι-
ήθηκε στα Λεύκαρα η δεύτερη συνάντηση του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Handicraftour.  
Στόχος του προγράμματος είναι, μεταξύ άλ-
λων, η προβολή του Λευκαρίτικου Κεντήμα-
τος και γενικά η ανάπτυξη του τουρισμού στα 
Λεύκαρα.

Συνάντηση με Κυπριακό Οργανισμό Του-
ρισμού 

Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών του Δήμου 
για προώθηση και αύξηση του τουριστικού ρεύ-
ματος στα Λεύκαρα πραγματοποιήθηκε στις 9 
Οκτωβρίου συνάντηση των τουριστικών επιχει-
ρήσεων με τον Γενικό Διευθυντή του ΚΟΤ στα 
Λεύκαρα.  Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν:  

α.  Θεσμοθέτηση – δημιουργία νομικής βάσης για 
σήμανση του γνωστού χειροποίητου λευκαρίτι-
κου κεντήματος,  

β. Ανάρτηση πινακίδων εντός των καταστημάτων 
σε τουλάχιστο 3 γλώσσες που θα αναφέρεται η 
προέλευση των προϊόντων, 

γ.   Υποχρέωση των καταστηματαρχών για έκδο-
ση πιστοποιητικού γνησιότητας του προϊόντος 
προς τον αγοραστή που να είναι σφραγισμένο 
από τον Δήμο.

Στόχος του Δήμου είναι να συνεχιστούν οι συ-
ναντήσεις τόσο με τον ΚΟΤ όσο και με άλλους 
τουριστικούς φορείς έτσι που να επιτευχθεί ο 
στόχος της τουριστικής ανάπτυξης. 

Τοπικό Σχέδιο Λευκάρων

Στις 26 Οκτωβρίου έγινε η πρώτη ενημερωτική 
συνάντηση στα γραφεία του Επάρχου για την 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Handicraftour

Προώθηση του Λευκαρίτικου Κεντήματος

Συναντήσεις με Κυβερνητικές Υπηρεσίες

έναρξη της διαδικασίας μελέτης των ενστάσεων 
που υποβλήθηκαν κατά της Δήλωσης Πολιτικής 
του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με το 
Τοπικό Σχέδιο.  Ο Δήμος κατέθεσε τις θέσεις του 
όπως αναφέρονται στην ένσταση και ζήτησε 
όπως η διαδικασία ολοκληρωθεί το συντομότε-
ρο δυνατό.

Χορηγίες από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες 

Ο Δήμαρχος είχε υπηρεσιακή συνάντηση με τον 
Διευθυντή των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε μια 
προσπάθεια να επιλυθούν εκκρεμότητες που 
χρόνιζαν σε σχέση με τις χορηγίες που παραχω-
ρούν οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες στους Δήμους.  
Η συνάντηση θεωρείται επιτυχής αφού ξεκαθά-
ρισαν όλα τα θέματα και έτσι τα Λεύκαρα θα πε-
ριλαμβάνονται στον κατάλογο των Δήμων που 
θα λαμβάνουν επιχορηγήσεις στο μέλλον. 

Οφειλές στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Στις 30 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνά-
ντηση στα γραφεία του Τμήματος Αναπτύξεως 
Υδάτων στη Λευκωσία με θέμα την εξεύρεση 
τρόπων διευθέτησης των παλαιών οφειλών 
του Δήμου προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.  
Υποβλήθηκε από τον Δήμο συγκεκριμένη πρό-
ταση και αναμένεται απάντηση.  

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ο Δήμος Λευ-
κάρων, η περιφέρεια Χίου και η Περιφέρεια 
Κρήτης.  Στη συνάντηση έγινε αξιολόγηση της 
μέχρι τώρα πορείας του προγράμματος και 
προγραμματίστηκαν οι περαιτέρω ενέργειες.  
Αναλυτική ενημέρωση του προγράμματος 
έγινε στους δημότες σε συγκέντρωση στο Δη-
μοτικό Σχολείο.
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Ο Δήμος Λευκάρων κατά τη διάρκεια της Κυ-
πριακής προεδρίας είχε την ευκαιρία να φιλο-
ξενήσει 12 ομάδες Ευρωπαίων αξιωματού-
χων, σε διάφορα χρονικά διαστήματα, τους 
οποίους υποδέχθηκε με θέρμη προσφέροντας 
σ΄ αυτούς πατροπαράδοτα κεραστικά όπως 
ζιβανία, συκόπιττα, σουτζούκο και κυπριακό 
κρασί.  Κατά την παρουσία τους παρακολού-

O Δήμος Λευκάρων σε συνεργασία με τη Δη-
μοτική Χορωδία διοργάνωσε την Κυριακή 30 
Δεκεμβρίου 2012  Χριστουγεννιάτικη εκδή-
λωση.  Η εκδήλωση περιελάμβανε Χριστου-
γεννιάτικα τραγούδια από τη Δημοτική Χο-
ρωδία Λευκάρων και την Κοινοτική Χορωδία 
Κόρνου, παιγνίδια για τα παιδιά καθώς και 
τόμπολα, τα έσοδα της οποίας διατέθηκαν για 
του άπορους μαθητές του Περιφερειακού Γυ-
μνασίου και Λυκείου Λευκάρων. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης  προσφέρ-
θηκαν ροφήματα και γλυκά και στο τέλος ο 
Άγιος Βασίλης πρόσφερε δώρα στα παιδιά.

θησαν και καλλιτεχνικό πρόγραμμα με κυπρι-
ακούς χορούς. 
Ο Δήμαρχος σ΄ όλες τις συναντήσεις με τους 
Ευρωπαίους είχε την ευκαιρία να τους καλω-
σορίσει και να τους μιλήσει για τα χαρακτηρι-
στικά στοιχεία των Λευκάρων, για το λευκα-
ρίτικο κέντημα, την αργυροχοΐα και τη Λαϊκή 
Αρχιτεκτονική του χωριού.

Προβολή της Λευκαρίτικης Παράδοσης  

Χριστουγεννιάτικη  εκδήλωση

Στις 22-24 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε 
ημερίδα ενημέρωσης για τα Ευρωπαϊκά προ-
γράμματα, στο κτήριο της Επιτροπής των Πε-
ριφερειών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Η Ημερίδα διοργανώθηκε από την Ένωση 
Δήμων Κύπρου, στα πλαίσια της υλοποίησης  
του έργου Pro – I3T.  Το περιεχόμενο της ημε-
ρίδας αφορούσε την ενημέρωση των αιρετών 

και των στελεχών των Δήμων και περιφερειών 
όλης της Ευρώπης, σχετικά με τα χρηματοδο-
τικά εργαλεία, τις δράσεις, τις πρακτικές προε-
τοιμασίας, την υλοποίηση και την αφομοίωση 
των Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμ-
μάτων.  Την ημερίδα παρακολούθησαν πάνω 
από 120 σύνεδροι από όλη την Ευρώπη. Η 
Κύπρος συμμετείχε με 15 Δημάρχους μεταξύ 
των οποίων και ο Δήμαρχος Λευκάρων.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ Pro – I3T: 
 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
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Η γνώση μου για το λευκαρίτικο κέντημα ήταν 

μικρή έως ανύπαρκτη μέχρι που παντρεύτη-

κα λευκαρίτισσα.  Μέχρι τότε πίστευα πως το 

λευκαρίτικο ήταν ένα είδος κεντήματος όπως 

και τόσα άλλα σε διάφορα μέρη της Κύπρου.  

Όταν πρωτομπήκα στο σπίτι των πεθερικών 

μου, μού έκαμε εντύπωση που το λευκαρίτικο 

δέσποζε σε όλη τη διακόσμηση του σπιτιού και 

κάλυπτε ό,τι μια οικογένεια θεωρούσε εκλεκτό 

και πολύτιμο.

Ενδιαφέρθηκα να πάρω κάποιες γνώσεις γι΄ 

αυτό το είδος λαϊκής τέχνης και σύντομα συ-

νειδητοποίησα ότι δεν επρόκειτο για μια απλή 

χειροτεχνία αλλά για μια ύψιστης τελειότητας 

καλλιτεχνική έκφραση η οποία παρήγαγε δημι-

ουργήματα που είχαν πολύ ευρύτερη σημασία 

πέραν της λειτουργίας τους ως χρηστικά αντι-

κείμενα.  Γνώρισα τις γιαγιάδες που μου εξή-

γησαν τον τρόπο που δούλευαν και τον μόχθο 

που κατέβαλλαν στο πλουμί, τις ατελείωτες 

ώρες εργασίας για να δώσουν αυτά τα αρι-

στουργήματα στις κόρες και στις εγγονές.

Εκεί όμως που μαγεύτηκα, και πιστεύω ότι 

ήταν η στιγμή που πραγματικά λάτρεψα τη 

λευκαρίτικη τέχνη, ήταν όταν η γυναίκα  μου 

μού αποκάλυψε το σύνολο των κεντημάτων 

που αποτελούσαν την προίκα της. Θυμάμαι 

πως τα ξεδίπλωνε ένα- ένα με θρησκευτική 

ευλάβεια και μου περιέγραφε το είδος, τον 

τρόπο κατασκευής, πόσο παλιό ήταν, την οι-

κογενειακή ιστορία που συνόδευε το καθένα.  

Σιεμέ, τραπεζομάντηλα, καρεκλόρουχα, κουρ-

τίνες, πετσετάκια, κλινοσκεπάσματα, νυκτικο-

θήκες, μαξιλαροθήκες.  Και τα σχέδια πλουμί 

με ποταμό αραχνωτό, αμματωτό, κλωνωτό, 

αρβαλωτό, ξολούρι, φοινικωτό, καρούλια, 

μήλα, μηλούθκια και τόσα άλλα. 

Και φτάνουμε στο αποκορύφωμα της τελειό-

τητας που ήταν το ολοκέντητο σκέπασμα για 

το διπλό κρεβάτι. Ένα αριστούργημα αισθη-

τικής, έργο ζωής.  Μέτρησα εκατόν ογδόντα 

ρομβοειδή σχέδια, τα μήλα, το καθένα από τα 

οποία είχε εντελώς διαφορετικό σχέδιο από 

όλα τα άλλα.  Αν σκεφτεί κανένας ότι για κάθε 

μήλο χρειάζονταν δεκάδες ώρες συγκέντρω-

σης και εντατικής δουλειάς, αντιλαμβάνεται 

τον μόχθο, το μεράκι και την αγάπη που απαι-

τείται για να κατασκευαστεί ένα τέτοιο έργο.  

Γιατί χρειάζεται μεγάλο κουράγιο, προσήλω-

ση, αυταπάρνηση, δόσιμο ψυχής, προσωπική 

έκφραση αλλά και πόνος γι΄ αυτές τις δημι-

ουργίες.  Δεν με ενδιαφέρει αν όλα αυτά τα 

κεντήματα έχουν ή όχι οικονομική αξία.  Για 

μένα όπως και για όλους τους λευκαρίτες 

αποτελούν τεράστιο συναισθηματικό πλού-

το, ακριβή πατρογονική κληρονομιά και θα 

τα φυλάμε σαν ιερά κειμήλια που κρύβουν 

τα βάσανα και τους καημούς των παππούδων 

και προπάππων μας.

Όταν οι λευκαρίτες κεντηματέμποροι περιέρ-

χονταν τις χώρες της Ευρώπης μέσα σε αντι-

ξοότητες και ταλαιπωρίες, για να διαθέσουν 

Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ 
ΛΕΥΚΑΡΙΤΙΚΟΥ

Του Ντίνου Θεοδότου
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Η Dorota Korlowski κατάγεται από την Πο-
λωνία και είναι εγκατεστημένη μόνιμα στην 
Κύπρο.  Ο άντρας της είναι Κύπριος και έχει 
τέσσερα αγόρια.  Έχει master στη χημεία από 
το πανεπιστήμιο του Lodz και εργάζεται σε μι-
κροβιολογικό εργαστήριο.

Για τα λευκαρίτικα άκουσε όταν ήρθε στην 
Κύπρο για διακοπές το 1987. Επισκέφθηκε τα 
Λεύκαρα μαζί με τον μέλλοντα σύζυγό της για 
να γνωρίσει τις ομορφιές της πατρίδας του. 
Εκεί είδε μεγάλη ποικιλία κεντημάτων που της 
προκάλεσαν τον θαυμασμό.

Κομμάτια από λευκαρίτικα κεντήματα είχε δει 
και στο σπίτι των πεθερικών της και την εντυ-
πωσίασαν.  Άλλη επαφή της με τα λευκαρίτικα 
ήταν δώρα που της έστειλαν στην Πολωνία 

τα λευκαρίτικα, εκείνο που τους στήριζε ήταν 
η πεποίθηση ότι δεν πρόσφεραν απλά ένα 
συνηθισμένο εμπόρευμα, αλλά κάτι ξεχωρι-
στό, ποιοτικό, έργο αξίας.  Κουβαλούσαν μαζί 
τους τον μόχθο και τους καημούς της μάνας, 
της αδελφής, της γυναίκας.  Αντιλαμβάνονταν 
ότι αυτό που πρόσφεραν ήταν πολύτιμο και 
ξεχωριστό.  Έτσι έπαιρναν δύναμη να ξεπερά-
σουν τις ανυπέρβλητες δυσκολίες που αντι-
μετώπιζαν. 

Στην έκφραση του θρησκευτικού συναισθή-
ματος και στην τέλεση των λατρευτικών εκ-
δηλώσεων των λευκαριτών, το κέντημα κα-
τέχει εξέχουσα θέση.  Το κάλυμμα της Αγίας 
Τράπεζας, οι ποδιές των Αγίων, τα σκεπάσμα-
τα του Επιταφίου, τα εξαπτέρυγα, το μαξιλάρι 
που ακουμπά το Ευαγγέλιο στο μυστήριο του 
γάμου, το κάλυμμα του Τιμίου Σταυρού.  Ό, 
τι θεωρείται άγιο και ιερό κοσμείται με λευ-

καρίτικο.

Η συναισθηματική επίδραση του κεντήματος 

συνοδεύει τον λευκαρίτη σε όλη του τη ζωή.  

Κέντημα και Λεύκαρα είναι έννοιες ταυτόση-

μες.  Για τους λευκαρίτες η αγάπη και η εκτί-

μηση για το κέντημα είναι δεδομένη.  Απαιτεί-

ται ευαισθητοποίηση ώστε αυτός ο θησαυρός 

να εκτιμηθεί και να αναγνωριστεί από όλους.

Ας γίνουμε ο καθένας μας ένας πρεσβευτής 

σ΄ αυτήν την προσπάθεια.

MΙΑ ΠΟΛΩΝΕΖΑ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΛΕΥΚΑΡΙΤΙΚΟ
φίλοι από την Κύπρο. Στην Πολωνία υπάρ-
χουν περιοχές διάσημες για την τέχνη της δα-
ντέλας, αλλά το Πολωνικό κέντημα είναι χρω-
ματιστό και απεικονίζει λουλούδια. 

Η ίδια για το λευκαρίτικο κέντημα λέει: «Από 
μικρή ασχολούμουν με χειροποίητα κεντήμα-
τα, σμιλί, σμίλες, κέντημα και γι΄ αυτό έδωσα 
μεγάλη προσοχή στην τέχνη του λευκαρίτικου.  
Μου ήρθε η σκέψη να δοκιμάσω κάποια στιγ-
μή και εγώ. Όταν ήρθα μόνιμα στην Κύπρο και 
πηγαίναμε κάπου επίσκεψη, το μάτι μου έπεφτε 
αμέσως στα λευκαρίτικα  που στόλιζαν το σπί-
τι. Η επιθυμία μου να δοκιμάσω και εγώ μεγά-
λωνε μέσα μου».

Για τα πρώτα της βήματα στο κέντημα η Dorota 
αναφέρει: «Παρόλο που μου έλεγαν ότι είναι 
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δύσκολο, ήμουν σίγουρη ότι θα τα κατάφερνα 
γιατί πίστευα ότι πρόκειται για τέχνη σπάνιας 
ομορφιάς.  Ρώτησα τις θείες του άντρα μου 
που ήξεραν την τέχνη του κεντήματος γιατί κα-
τάγονταν από τη Λάπηθο και είχαν εκεί τα δικά 
τους κεντήματα.  Πήγαινα κοντά τους και μά-
θαινα ιστορίες από τα παλιά χρόνια.  Μου έλε-
γαν ότι όταν ήταν μικρά κοριτσάκια  κεντούσαν 
για να βοηθήσουν την οικογένειά τους. Κοντά 
στις θείες μου έκανα τα πρώτα μου βήματα στο 
λευκαρίτικο κέντημα.  Έμαθα τα βασικά: γαζί, 
παραγαζί, στραόγαζο, μαργαρίτες σκαλιστές, 
κοπτά, κόρτενα», και συνεχίζει: «Την πιο μεγάλη 
εντύπωση μου έκαναν τα ποτάμια επειδή είναι 
δύσκολο να κόβεις τα ποτάμια, δεν το ξέρουν 
όλοι.  Οι θείες μου δεν βλέπουν πια τόσο καλά 
για να μου δείξουν».

Στη συνέχεια η Dorota εξηγεί πως η γνωριμία 
της με μια κυρία από τα Λεύκαρα τη βοήθησε 

να προχωρήσει ακόμη πιο πέρα στην τέχνη 
του κεντήματος. «Μαζί της έκανα τα επόμενα 
βήματα στα ποτάμια: μονός, διπλός, αμματω-
τός, αραχνωτός… Για να είναι τελειωμένο ένα 
κέντημα πρέπει να μάθω ακόμα την τσίμπη, το 
κλώσι το διπλόκλωσο.  Με αυτά που έμαθα μέ-
χρι τώρα μπορώ να κεντώ ποτάμια με διάφορα 
σχέδια τελειωμένα με δαντέλλες»

Αναλογίζεται ότι λόγω της δυσκολίας και του 
σύγχρονου τρόπου ζωής η τέχνη του λευκα-
ρίτικου δύσκολα συνεχίζεται: «Όταν μαθαίνεις 
χρειάζεσαι κάποιον έμπειρο να σου μάθει τα 
μυστικά για να είναι τέλειο και όμορφο και από 
τις δύο πλευρές,, ίσια και ανάποδη.  Δεν μου 
φτάνει ο χρόνος να τα μάθω όλα, αλλά σκο-
πεύω να μάθω ταγιάδες, βραγκωτή, καμπανω-
τή, φιογκωτή, μελισσωτή.  Μεγάλη βοήθεια 
βρήκα στο βιβλίο της Αντρούλας Χατζηγιασεμή 
που εξηγείται με μεγάλη λεπτομέρεια η κατα-
σκευή κάθε είδους κεντήματος».

Επειδή η Dorota είναι πολυάσχολη τη ρωτή-
σαμε πως τα βολεύει με τη δουλειά και την 
περιποίηση της οικογένειας. «Πάντα μπορείς 
να βρεις λίγο χρόνο για να κάνεις κάτι που σου 
αρέσει.  Το βράδυ κάνω τσίμπι και γαζί, κάτι που 
δεν απαιτεί καλό φως και ιδιαίτερη συγκέντρω-
ση. Όταν έχω χρόνο κόβω ποτάμια που χρειάζε-
ται προσοχή.  Εκτιμώ αφάνταστα το λευκαρίτικο 
γιατί ξέρω πόσο δύσκολο είναι και πόσο χρόνο 
απαιτεί η κατασκευή του.  Τα κεντήματα που έκα-
να τα φυλάω για τα παιδιά μου».
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Ο Αντώνης Χ. Οικονόμου με το «Κιτιακόν Ημε-
ρολόγιον» που εξεδόθη στη Λάρνακα το 1913 
δίνει σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με 
τα Λεύκαρα και ιδιαίτερα για το λευκαρίτικο 
κέντημα.  Τόσο το έργο τούτο όσο και άλλα 
ημερολόγια και λευκώματα παρέμειναν μέχρι 
πριν από λίγα χρόνια άγνωστα στο ευρύ ανα-
γνωστικό κοινό.   Οι φιλόδοξες αυτές εκδόσεις 
μας δίνουν την δυνατότητα να αντλήσουμε 
στοιχεία χρήσιμα για την παράδοση και δημι-
ουργία της τοπικής κουλτούρας.  Στο «Κιτια-
κόν  Ημερολόγιον» αναφέρονται τα ακόλουθα 
για τα Λεύκαρα:

ΤΑ ΛΕΥΚΑΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΥΚΑΡΙ-
ΤΙΚΑ ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ

«Τα Λεύκαρα, η πρώτη κωμόπολις της Επαρχίας 
Λάρνακας επί των Κορυφών των Λευκών Ορέ-
ων, κατέχει σήμερον εξέχουσαν θέσιν μεταξύ 
των μεγάλων κέντρων της Κύπρου.  Κατέχει θέ-
σιν πρωτευούσης εν των θερεινώ διαμερίσματι 
της Επαρχίας.  Η ποιητική αυτής τοποθεσία εκ 
του  ύψους της οποίας βλέπει τις όλην την κά-
τωθεν απλουμένην μεγαλοπρέπειαν της φύσε-
ως και το επιβλητικόν κάλλος των καταφύτων 
κοιλάδων, και η απέναντι ηγεμονική κορυφή 
του Σταυροβουνίου, αίρουσι τον παρατηρητήν 
εις ύψη ανώτερα της γηίνης ταύτης σφαίρας, 
αναλογιζόμενον ότι επί τοιούτων κορυφών 
έδει να λατρεύεται το θείον του Χριστιανισμού 
Σύμολον εφ΄ ου ο λυτρωτής του κόσμου επί 
της κορυφής του Γολγοθά προσεφέρθη ως θυ-
σία εξιλαστήριος δια την ανθρωπότητα. 

Ο ναός του Τιμίου Στυαρού εν Λευκάροις με-
γαλοπρεπές Βυζαντινόν οικοδόμημα, ανεκαινί-
σθη επ΄ εσχάτων και περιεκοσμήθη φιλοκάλως 
των δαπανών της ανακαινίσεως ανελθουσών 
εις £2,000.

Η κοινότης Λευκάρων ευρίσκεται σήμερον εις 
επίζηλον βαθμόν ακμής, ζωτικότητος και οικο-
νομικής ευρωστίας προϊόντα της πολλής φι-
λοπονίας και επιχειρηματικότητος των εαυτής 
Κατοίκων.   Η κερατέα, η ελαία, η άμπελος καλ-
λιεργούνται εν μεγάλη κλίμακι.  Οι Λευκαρίται 
κρατούντες την σημαίαν της εργασίας ανά τα 
τέσσαρα άκρα της Κύπρου και εν διαφόροις της 
Ευρώπης χώρας, γίνονται αιτία μεγάλης εισρο-
ής χρήματος εις την κοινότητά των.  Τα Λευκα-
ρίτικα κεντήματα είναι ο επιτυχέστατος στόχος 
αυτών.  Η των κεντημάτων αρχική υπόστασις 
ανάγεται εις τους χρόνους της Ενετοκρατίας 
αφ΄ ης αι γυναίκες ήρξαντο κεντούσαι επί χον-
δρού εγχωρίου υφάσματος, προορίζουσαι τα 
κεντήματα ταύτα δια την προίκα των, πωλού-
σαι δε οσάκις ετύγχανεν εκ τούτων εις ξένους 
πλουσίους επί πενιχρά εννοείται αξία. 

Μεγαλητέρα τις ώθησις εις την βιομηχναίαν 
ταύτην από του 1887 οπότε διετέλει παρθενα-
γωγός εν Λευκάροις η Κα Πορφυροπούλου εξ 
Ιωαννίνων ήτις παρώτρυνε τας γυναίκας και 
κορασίδας να κεντώσιν επί λεπτού υφάσμα-
τος.  Τα εκεντήματα ταύτα κατ΄ αρχάς ολίγης 
καλαισθητικής αξίας επωλούντο δια μεταπρα-
τριών εις τους εν Τρωόδει και Πλάτρες παρα-
θερίζοτνας Άγγλους πάντοτε επί μετρία τιμή.  
Κατόπιν εγένετο εξαγωγή εις Αλεξάνδρειαν 
ένθα δι΄ενεργειών των Ελληνίδων Μπενάκη, 
Σαλδάγου, Συναδινού, Ζερβουδάκι, διεδό-
θησαν εις κύκλον ευρύτερον πωλούμενα εις 
υψηλάς τιμάς, συν τω χρόνω δε τελειοποιη-
θέντα και τεχνουργούμενα καλαισθητικώς και 
κανονισμένως ηδονήθησαν να οδεύσωσιν εις 
Εσπερίαν ένθα μεγάλη αυτών κατανάλωσις γί-
νεται περιερχομένων των Λευκαριτών εις τας 
μεγαλουπόλεις της Ευρώπης.  Ο Λευκαρίτης εί-
ναι ο τύπος της Ελληνικής δραστηριότητας και 
θελήσεως της θαυματουργούσης εν των εξω-

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ

Αχιλλέα Ιωάννου 
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τερικώ.  Υπέρ τους εκατόν πεντήκοντα Λευκα-
ρίται εξασκούσι το εμπόριον των κεντημάτων 
εν Ευρώπη γινόμενοι ούτως ο χρυσορρόος  
αύλαξ δι΄ου μετοχετεύεται εν τω χωρίω των 
η ευημερία συγχρόνως δε ο πολιτισμός κα το 
φιλοπρόοδον πνεύμα. 

Αι χιλιάδες των λιρών (25 περίπου ) αίτινες 
κατ΄  έτος πληρούσιν τα Λευκαρίτικα βαλάντια 
εξωβέλισαν την μυσαράν τοκογλυφίαν ήτις 
ελυμαίνετο αυτούς και λυμαίνεται εισέτι το 
ορεινόν διαμέρισμα της Λάρνακος.  Ου μόνον 
δε τα κεντήματα ταύτα είναι πηγή πλούτου εν 
Λευκάροις αλλά και εις όλας τας κοινότητας 
ένθα αι κορασίδες ενασχολούνται εις ταύτα.   

Τα Λεύκαρα κατά το θέρος συγκεντρούσι πλεί-
στους ξένους παραθερίζοντας: ολίγη αν κατα-
βληθή μέριμνα δύνανται να αμιλλώνται τας 
Πλάτρας».

Παράλληλα και η Αγνή Μ. Μιχαηλίδη που με 
γλαφυρό τρόπο παρουσιάζει τη ζωή μιας άλ-
λης εποχής, γράφει στο βιβλίο της «Λάρνακα 
η Παλαιά Σκάλα» σχετικά με τα Λεύκαρα για 
την πρωτοπόρο κεντηματεμπόρισσα από τα 

Λεύκαρα που με εξαιρετική δραστηριότητα 
έδωσε ώθηση στην εμπορία του κεντήματος.

«Η Θάλασσα αποτελούσε τον κυριώτερο παρά-
γοντα της οικονομικής ζωής και προόδου της 
πόλεως. Απ΄ εδώ γινόταν η εξαγωγή εμπορευ-
μάτων για διάφορες χώρες.  Ιδιαίτερα τα φρού-
τα, κυρίως τα ρόδια, στέλλονταν στην Αίγυπτο.  
Τα φόρτωναν σε ειδικές μαούνες του Νείλου, 
τις λεγόμενες ¨τζεριμένες¨.  Από τούτο το λι-
μάνι ( εννοεί της Λάρνακας) έφυγε στα 1897 
μια πρωτοπόρος έμπορος λευκαρίτικων κεντη-
μάτων, η Θεοφίλη Χατζηαντώνη.  Η δραστή-
ρια αυτή γυναίκα, παραβαίνοντας τη συνήθεια 
του τόπου , που μόνο στους άνδρες επέτρεπε 
την εμπορική ενασχόλησι, μάζεψε τα κεντήμα-
τα των συγχωριανών της και μαζί με τα δικά 
της ξεκίνησε απ΄τα Λεύκαρα να κατακτήση την 
αγορά της Αιγύπτου.  Η Αίγυπτος τότε και μάλι-
στα η Αλεξάνδρεια, ήταν γεμάτη Ευρωπαίους, 
που εκτιμούσαν πολύ την χειροτεχνία.  Κι έτσι 
η Θεοφίλη Χατζηαντώνη πούλησε γρήγορα και 
σε καλή  τιμή το εμπόρευμα της και ταυτόχρονα 
άνοιξε το δρόμο του εξωτερικού για το εμπόριο 
των φημισμένων λευκαρίτικων κεντημάτων».
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Αφιέρωμα στις κεντήτριες των Λευκάρων

Μνήμη των χεριών

Τι μαγεία είναι αυτές οι αυλές, τι ευαισθησία 
κρύβει μέσα της η λευκαρίτισσα που γενιές 
τώρα στολίζει την αυλή της με κάθε λογής 
λουλούδια, βιολέτες, πανσέδες, γεράνια, φτε-
ρύκια, βασίλισσες, μπεκόνιες, πριγκίπισσες, 
γιασεμιά και άλλα πολλά.

Λες και ζηλότυπα κρύβει αυτή την ομορφιά 
πίσω από τους ψηλούς τοίχους, μακριά από τη 
θέα του περαστικού. Και όμως, καμμιά φορά 
το ανοικτό ξωπόρτι σου επιτρέπει να δεις και 
να θαυμάσεις.Μια ματιά είναι μια αισθητική 
οπτική απόλαυση.

Αντρέας Λαδόμματος

Οι αυλές των Λευκαρίτικων σπιτιών

Διαιώνιση των επαναλαμβανομένων κινήσε-
ων, των παραδοσιακών, που με την ύφανση 
και το κέντημα διατηρούν σχέδια της εποχής, 
λουλούδια που μοιάζουν με τα λουλούδια της 
χλωρίδας του τόπου. Δεν πρόκειται για σχο-
λαστική μεταβίβαση αλλά για αναπαραγωγή, 
σε μια επανάληψη των κινήσεων του χεριού, 
που έκανε δυνατή ο απλός και επαναληπτικός 
χαρακτήρας της τεχνικής που χρησιμοποιείται, 
που επιτρέπει στις γυναίκες να υφαίνουν και 
να κεντάνε χωρίς να παύουν να μιλούν, χωρίς 
καμμιά ιδιαίτερη προσοχή στη δουλειά. Αυτή 
η ανάγκη για πρότυπο, η ανάγκη να στραφείς 
προς μοτίβα και θέματα χιλιοκεντημένα, αυτή 
η αυθόρμητη και ασύνειδη άρνηση της αλ-
λαγής χαρακτηρίζει την παραδοσιακή λαϊκή 
τέχνη.

Jacques Lacarrier, Το Ελληνικό καλοκαίρι.
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Συνεχίζουμε την παρουσίαση και σχολιασμό 
αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που 
λήφθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία του 
19ου αιώνα και κατά τις απαρχές του 20ου .

Εφημερίδα της Κυβέρνησης • 
16/07/1898

Η Δημοτική Επιτροπή αποφάσισε να καταβάλει 
στην αποικιακή κυβέρνηση το ποσό των δέκα 
σελινιών ως ετήσια συνδρομή για την εφημε-
ρίδα της Κυβέρνησης της οποίας το φύλλο θα 
αποστέλλεται τακτικά στο Δημαρχείο.

Αποχωρητήρια στο δημόσιο δρόμο • 
04/08/1898

Μετά από καταγγελίες γειτόνων εναντίον τρι-
ών Τουρκοκυπρίων «επί του ότι  ¨τα αναγκαία 
των¨ (αποχωρητήρια) βρίσκονται σε δημό-
σιο δρόμο και έτσι παραβλάπτεται η δημόσια 
υγεία, η Δημοτική Επιτροπή αποφάσισε όπως 
ειδοποιηθούν οι τρεις Τουρκοκύπριοι να τα 
κλείσουν αμέσως, αφού βεβαίως τα καθαρί-
σουν.

Σε αντίθετη περίπτωση θα καταγγελθούν από 
το Γραμματέα του Δήμου.

Επιδιόρθωση δρόμου Λευκάρων  - Βα-• 
βατσινιάς 05/09/1898

Η Δημοτική Επιτροπή συμφωνεί με το αίτημα 
των κατοίκων Βαβατσινιάς για επιδιόρθωση 
του δρόμου Λευκάρων  - Βαβατσινιάς.  Την 
απόφαση της θα γνωστοποιήσει με επιστολή 
της στον Άγγλο Διοικητή Λάρνακας.

Σύμφωνα με το νόμο 16/1896 όλοι οι κάτοι-
κοι ηλικίας 16-60 χρόνων ( δεν αναφέρεται 

αν περιλαμβάνονται και οι Λευκαρίτες ) υπο-
χρεούνται να εργαστούν από μία ως έξι μέρες 
έκαστος.

Ο νόμος αυτός ήταν κατάλοιπο του Οθωμανι-
κού Δικαίου που υποχρέωνε τους υποτελείς 
να εργαστούν δωρεάν για κατασκευή έργων 
κοινής ωφέλειας ( αγγαρείες). Τέτοια έργα 
ήταν η διάνοιξη δρόμων, η κατασκευή λιμανι-
ών, το κτίσιμο δημοσίων κτιρίων κλπ.  

Κωμοδικείον στα Λεύκαρα • 
22/12/1898

Η Δημοτική Επιτροπή αποφάσισε όπως εφε-
σιβάλει την απόφαση του εδώ Κωμοδικείου 
(ειρηνοδικείο) με την οποία απορρίπτεται η 
απόφαση του Δήμου για υποχρέωση του Μι-
χαήλ Γ. Κουκούς για επιδιόρθωση του δρόμου 
του.

Λιποβαρείς άρτοι 12/06/1899• 

Μετά από καταγγελία του αστυνομικού Ιμπρα-
χήμ ( Αρ. 52 ) εναντίον του Λ. Καρκίδη  επί το 
ότι πωλούσε «λιποβαρείς άρτους » ( ψωμιά 
με λιγότερο βάρος από το καθοριζόμενο από 
τους κανονισμούς ) η Επιτροπή αποφασίζει 
όπως ο καταγγελλόμενος πληρώσει πρόστι-
μο τριών σελινιών και όπως του επιστραφούν 
15 ψωμιά και επιστρέψει βέβαια και ο ίδιος 
το αντίτιμο. 

Διορισμός μηχανικού – επιστάτη • 
04/01/1900

Αποφασίζεται ο διορισμός μηχανικού – επι-
στάτη που θα είναι υπεύθυνος για την οδο-
ποιία στα Λεύκαρα. Αυτός θα πληρώνει τους 

Επιμελείται και σχολιάζει ο Μιχαλάκης Μιλητός
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εργάτες και θα εποπτεύει.  Με άλλη απόφαση 
της η Επιτροπή θα αγοράσει 15 Τσιακατάρκα 
(σφυριά) που θα χρησιμοποιηθούν για σπά-
σιμο των τσιακιλιών (σκύρα) κατά την κατα-
σκευή δρόμου εντός του χωριού. 

Στη ίδια συνεδρία η Επιτροπή αποφασίζει να 
δώσει ένα σελίνι από το ταμείο στην πτωχή 
Χρυσανθία Κουμή για επιδιόρθωση του σπι-
τιού της. 

Απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας της Μονής • 
Κύκκου 08/01/1900

Η Επιτροπή αποφασίζει να αποζημιώσει τη 
Μονή Κύκκου επειδή μέρος της ιδιοκτησί-
ας της θα χρησιμοποιηθεί από το Δημαρχείο 
για διεύρυνση και ευθυγράμμιση δρόμου.  Η 
απαλλοτρίωση γίνεται σύμφωνα με τον περί 
βελτιώσεως των πόλεων και καταναγκαστι-
κής απόκτησης κτημάτων νόμο του 1893.

 Βοήθεια σε μαία 05/01/1901• 

Αποφασίζεται να δοθεί στη μαία Ευαγγελία Δι-
αμαντίδου το ποσό των δύο λιρών, πληρωτέο 
σε δύο δόσεις, για να εξασκήσει το επάγγελμα 
της στα Λεύκαρα για μια εξαμηνία.  Βεβαίως 
θα αμείβεται και από τους κατοίκους όταν κα-

λείται να προσφέρει τις υπηρεσίες της. 

Καταμερισμός ευθυνών υπαλλήλων • 
30/06/1901

Διορίζεται ο Νικόλαος Πασιούκος μόνιμος 
υπάλληλος ως επιστάτης της Δημοτικής Αγο-
ράς και ζυγιστής, κατά το «ήμισυ», των χα-
ρουπιών και της σταφίδας.

Διορίζεται επίσης ο Μιχαήλ Βασιλείου ως επι-
στάτης του σφαγείου, του κρεοπωλείου, ζυγι-
στής «ξυλανθράκων» (καρβούνων) και επόπτης 
καθαριότητας δρόμων.  Θα είναι επίσης κατά 
το ήμισυ ζυγιστής χαρουπιών και σταφίδας.

Ανάκληση απόφασης για βοήθεια • 
προς μαία 31/8/1901

Η Δημοτική Επιτροπή αποφασίζει να καταβά-
λει το ποσό της μιας λίρας στη μαία Ευαγγε-
λία Διαμαντίδου και να πληρώσει τα έξοδα 
για αναχώρηση της από τα Λεύκαρα γιατί η 
εργασία της μέχρι σήμερα «αποβαίνει ανωφε-
λώς», «καθότι δεν ζητείται ως μαία από τους 
κατοίκους».  Εάν δεν αναχωρήσει δεν θα της 
καταβάλλεται καμιά επιχορήγηση. 

Στο επόμενο τεύχος:  Το λάδανο των Λευκάρων
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Δωρεά 7500 ευρώ από τον Σύνδεσμο Λευ-
καριτών Μεγάλης Βρετανίας στο νοσοκο-
μείο και γηροκομείο Λευκάρων 

Αντιπροσωπεία της επιτροπής του Συνδέσμου 
Λευκαριτών Μεγάλης Βρετανίας με επικεφα-
λής τον Βαρνάβα Βαρναβίδη (το γένος Πίττα) 
και τη Λούλα Ηλιάδη επισκέφθηκε το νοσοκο-
μείο Λευκάρων, με τη συνοδεία 
του δημάρχου Σάββα Ξενο-
φώντος. Συνάντησε τον ιατρό 
κύριο Περικλή Περικλέους, το 
προσωπικό και  παρέδωσε το 
ποσό των 3750 ευρώ για τις 
ανάγκες του νοσοκομείου.

Το ποσό θα διατεθεί για την 
αγορά εξεταστικής κλίνης και 
άλλων αναγκαίων ιατρικών 
αντικειμένων. 

Επίσης δύο άλλα μέλη του 
Συνδέσμου μας ο Χάρης και η 
Καίτη Κοσμά επισκέφθηκαν το 
γηροκομείο και παρέδωσαν το 
ποσό των 3750 ευρώ για τις 
άμεσες ανάγκες του ιδρύματος.

Να θυμίσουμε ότι ο Σύνδεσμος, 
Λευκαριτών Μεγάλης Βρετανί-
ας από την ίδρυση του πριν πε-

ρίπου 30 χρόνια προσφέρει κατά διαστήματα 
οικονομική βοήθεια στα  κοινωφελή ιδρύματα 
της κωμοπόλεως όπως το γηροκομείο, το Δη-
μοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο. 

Ο Σύνδεσμος Λευκαριτών έχει τακτικές  επα-
φές με τον Δήμαρχο για αλληλοενημέρωση σε 
θέματα που αφορούν την κοινότητά μας.
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Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Συνδέσμου 
κύριος Γιώργος Σάββα τόνισε την ανάγκη να 
συνεχισθούν οι  επαφές μεταξύ του συνδέ-
σμου και της κωμόπολης και  ανέφερε ότι οι 
οικονομικές συνθήκες  το απαιτούν αυτό  όσο 
ποτέ άλλοτε.   Ο πρόεδρος καταλήγοντας ανέ-
φερε ότι ο σύνδεσμος θα συνεχίσει να δείχνει 
ενδιαφέρον τόσο για την κωμόπολη όσο και 
την παροικία της Αγγλίας.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ευχαρίστησε τα μέλη 

Lefkara Association of   Great Britain, Community House, Room 4, 311, Fore Street,   London, N9 0PZ
Registered Charity  number  295494, Tel: 020 8807 7824  fax:; 020 8379 3417, 

email: community.lefkaraassociation@live.co.uk, website: www.lefkaraassociation.org.uk 

της επιτροπής, που εργάζονται αφιλοκερδώς  
και τόνισε ότι οι  εθελοντές του Συνδέσμου 
με την προσφορά τους τον καθιστούν δυνατό 
για να προσφέρει τη  βοήθεια  αυτή  στους 
συνανθρώπους μας. 

Θα ήταν παράλειψη, τόνισε, να μην ευχαριστή-
σω τους φίλους, υποστηρικτές, τους δωρητές 
και τις εταιρίες που συμβάλλουν με οποιον-
δήποτε τρόπο για να συνεχίσει ο σύνδεσμος  
μας το ιερό αυτό  έργο 

Στη φωτογραφία διακρίνονται Καθήμενοι από 
αριστερά:

Χρίστος Ασημένος Λεύκαρα, Κώστας  
Σιηπεττάρης Λεύκαρα, Γιώργος Μιλτιάδου 
Λεύκαρα,  Αγγελική Αμβροσίου Άγιο Αμβρόσιο 
Κερύνειας, οι αδελφές   Κατερίνα και Ζωή 
Παφίτη Λεύκαρα, Χρυστάλλα Χριστοδουλίδου 
Λεύκαρα, Έλλη Γαβριήλ Λεύκαρα,  Ευανθία 
Κάττου Λεύκαρα, Χρυσάνθη Κορτάρη 
Λεύκαρα, Αντριανή Κυριάκου Βαβατσινιά, 

Βάγια Κορνιώτη  Λεύκαρα, Ελενίτσα 
Νεοφύτου Λεύκαρα.

Καθήμενες: Ευγενία Παπαλοίζου Λεύκαρα, 
Μαργαρίτα Παρασκευά Αγίους Βαβατσινιάς.

Πίσω όρθιοι: Δέσποινα Κακούτση 
υποδιευθύντρια, Η Λουίζα Μουρουζίδου 
Διευθύντρια, η Καίτη Κοσμά και Χάρης Κοσμά 
από τον Σύνδεσμο Λευκαριτών ΜΒ και ο 
Δήμαρχος Λευκάρων Σάββας Ξενοφώντος
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Λεύκαρα    Εκπαιδευτήρια

Το Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων,  
ως το πνευματικό κέντρο του δήμου Λευκάρων, 
από την εποχή της  ιδρύσεώς του, το 1930, μέχρι 
και σήμερα, έχει και φέτος πολλά να παρουσιάσει 
τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. 

Δειγματική διδασκαλία
Μεγάλη τιμή  για το Σχολείο μας ήταν η φιλοξενία 
των συνέδρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
Pestalozzi. Οι Σύνεδροι, αφού παρακολούθησαν 
δειγματική διδασκαλία στο μάθημα της Ιστορίας, 
είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα με κυπριακούς χορούς στο χώρο της 
Βιβλιοθήκης του Σχολείου μας. Στη συνέχεια οι 
Σύνεδροι κεράστηκαν παραδοσιακά εδέσματα 
της Κύπρου και έφυγαν με τις καλύτερες εντυ-
πώσεις.

Επέτειος Ανεξαρτησίας
Η επέτειος της Ανεξαρτησίας της Κύπρου γιορ-
τάστηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα, ειδικά φέτος 
που η Κυπριακή Δημοκρατία προεδρεύει της Ευ-
ρωπαϊκής ΄Ενωσης. Οι μαθητές καταδίκασαν τη 
συνεχιζόμενη τουρκική αδιαλλαξία και απέδειξαν 
ότι η Κύπρος μας αξίζει να είναι και πάλι αδέ-
σμευτη και ανεξάρτητη χώρα.

Διεθνείς Συμμετοχές
Σημαντική διάκριση του Σχολείου μας ήταν η 
συμμετοχή δύο μαθητριών μας, η μια στο Εκπαι-
δευτικό Πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων» στην 
Αθήνα και η δεύτερη στο Πρόγραμμα Euroscola 
στο Στρασβούργο, στις αρχές Σεπτεμβρίου και 
αρχές Οκτωβρίου αντίστοιχα.

Στέγη ηλικιωμένων
Η ομάδα Εθελοντισμού του Σχολείου μας επι-
σκέφθηκε τη Στέγη Ηλικιωμένων στα Λεύκαρα 
«Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» και πρόσφερε πρόγευμα 
στους ενοίκους της, καθώς και αγάπη στα άτομα 
της τρίτης ηλικίας που τόσο την έχουν ανάγκη.  
Τραγούδησαν κάλαντα και Χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια και χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς.  
Οργανώθηκε παζαράκι με γλυκά και ποτά και τα 
έσοδα διατέθηκαν για τις ανάγκες του ιδρύματος.  
Την όλη εκδήλωση παρακολούθησε αρκετός κό-
σμος από τα Λεύκαρα και τη γύρω περιοχή.

Αιμοδοσία
Μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς 
έγινε Διάλεξη για την Αιμοδοσία για τους μαθη-
τές της Γ’  Λυκείου από τον Πρόεδρο Επιτροπής 
Αιμοδοσίας και  Διαφώτισης Λάρνακας, με στόχο 
την ευαισθητοποίησή τους στο θέμα αυτό. Η Αι-
μοδοσία φέτος προγραμματίστηκε και  έγινε στις 
13 Δεκεμβρίου 2012. 

Συνάντηση γονέων - καθηγητών
Ένας θεσμός πολύ σημαντικός για τα δρώμενα 
του Σχολείου μας είναι οι Περιφερειακές Συνα-
ντήσεις μεταξύ γονιών των μαθητών και των κα-
θηγητών. Έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκε  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 ακούσουν δύο Διαλέξεις. Η πρώτη 
με θέμα «Δημόσιο Σχολείο – Παραπαιδεία στα 
πλαίσια της οικονομικής κρίσης» έγινε από τον κ. 
Θεόκλητο Παραγυίου, ΒΔ, και η δεύτερη με θέμα 
«Λειτουργία του Γραφείου Συμβουλευτικής» από 
την καθηγήτρια Καθοδήγησης και Επαγγελμα-
τικού Προσανατολισμού κ. Γιώτα Ελευθερίου. 
Μετά το τέλος των Διαλέξεων ακολούθησε συ-
ζήτηση και στη συνέχεια  οι γονείς είχαν την ευ-
καιρία να ενημερωθούν από τους καθηγητές για 
την επίδοση των παιδιών τους. 

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 
Ενόψει των γιορτών των Χριστουγέννων διοργα-
νώθηκε και φέτος από την  Επιτροπή Πρόνοιας 
του Σχολείου μας σε συνεργασία με το Σύνδεσμο 
Γονέων και Κηδεμόνων, το Χριστουγεννιάτικο Πα-
ζαράκι. Επίσης έγινε και  ένα δεύτερο Παζαράκι 
από την  Επιτροπή Πρόνοιας,  σε συνεργασία με 
το  Κ.Μ.Σ. και τον Πολιτιστικό ΄Ομιλο Λευκάρων. 
Και τα δυο στέφθηκαν με μεγάλη επιτυχία και  
τα  έσοδα αξιοποιήθηκαν για οικονομική στήρι-
ξη μαθητών του Σχολείου μας. Εξάλλου για τους 
άπορους μαθητές του Σχολείου μας και τις οι-
κογένειές τους ετοιμάστηκαν από την  Επιτροπή 
Πρόνοιας δεκαεννέα  πακέτα με τρόφιμα και είδη 
πρώτης ανάγκης, τα οποία δόθηκαν σε αυτούς.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -  ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΡΩΝ
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Κατά τη διάρκεια της φετινής και της επόμε-
νης σχολικής χρονιάς (2012-2014) το σχολείο 
μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Comenius.

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό υλοποιούνται 
διάφορες δραστηριότητες σε συνεργασία με 
σχολεία της Ευρώπης. Το θέμα στο οποίο θα 
εργαζόμαστε είναι:

Διασκεδάζουμε και γνωρίζουμε με τα πόδια ευ-
ρωπαϊκές πόλεις και χωριά.

Fun on foot in European cities and villages.

Στο πρόγραμμα αυτό θα συνεργαστούμε με 
τις ακόλουθες χώρες:

Βουλγαρία, Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα, Πορτο-
γαλία, Τουρκία.

Όλες οι δραστηριότητες που θα υλοποιού-
νται θα αναρτώνται στον ακόλουθο ιστότοπο: 
lefkaracomenius.blogspot.com

Η πρώτη συνάντηση έγινε στην Ισπανία τον πε-
ρασμένο Νοέμβριο από τις 7.11-10.11.2012. 
Το σχολείο μας το αντιπροσώπευσαν δύο εκ-
παιδευτικοί. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης 

τους εκεί γνώρισαν το σχολείο με το οποίο 
θα συνεργαστούμε, ενημερώθηκαν για τις κτι-
ριακές εγκαταστάσεις, για το προσωπικό και 
για το ωρολόγιο πρόγραμμα. Επίσης έγινε η 
πρώτη γνωριμία με τους αντιπροσώπους των 
άλλων σχολείων με τα οποία θα συνεργαστεί 
το σχολείο μας και προγραμματίστηκαν οι 
επόμενες δραστηριότητες που θα ακολουθή-
σουν. Επιπρόσθετα όλα τα άτομα που συμμε-
τείχαν στο πρόγραμμα ενημερώθηκαν για την 
περιοχή στην οποία βρίσκεται το σχολείο και 
ξεναγήθηκαν στους σημαντικότερους χώρους 
της ( το σχολείο βρίσκεται στην περιοχή Rivas 
Vaciamadrid,  η οποία είναι λίγα χιλιόμετρα 
από το κέντρο της Μαδρίτης).  

Οι εντυπώσεις από τη φιλοξενία και την οργά-
νωση της επίσκεψης ήταν άψογες.

Θα ακολουθήσουν ακόμα δύο επισκέψεις από 
δασκάλους του σχολείου μας κατά τη διάρ-
κεια του φετινού σχολικού έτους σε Γαλλία 
και Τουρκία.

Το σχολείο μας θα φιλοξενήσει τα άλλα σχο-
λεία κατά το τέλος Μαΐου του 2013.

Το Δημοτικό Σχολείο Λευκάρων συμμετέχει 
στο πρόγραμμα Comenius
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Τα Χριστούγεννα αντί να πε-
τάξουμε το ψεύτικο δέντρο 
του νηπιαγωγείου που είχε                    
παλιώσει, το χρησιμοποιήσα-
με στις κατασκευές μας!

δυνατό, με αποτέλεσμα να κα-
τασκευάσουμε ανεμόμυλους 
από ρολά και πάπιες από χάρ-
τινα πιάτα γενεθλίων.

Κάναμε κουκλοθέατρο την 
«Ντενεκεδούπολη» της Φα-
κίνου και φτιάξαμε κι εμείς 
τους δικούς μας ντενεκεδένι-
ους ήρωες.

Το Νηπιαγωγείο Λευκάρων 
συνεχίζει τη συμμετοχή του 
στο πρόγραμμα Οικολογικών 
Σχολείων και εστιάζει στο 
θέμα «απορρίμματα».

Αφού συζητήσαμε για τα 
απορρίμματα και είδαμε ει-
κόνες από σκουπιδότοπους, 
σκεφτήκαμε τρόπους μείω-
σης των σκουπιδιών. Έτσι, 
τοποθετήθηκαν στις τάξεις  
κάδοι ανακύκλωσης χαρτιού, 
πλαστικού και μπαταριών.

Αποφασίσαμε να επαναχρη-
σιμοποιούμε υλικά όπου είναι 

	  

	  

	  

	  

	  

Νηπιαγωγείο Λευκάρων
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Είναι γνωστό ότι το πνευματικό άθλημα του 
Μπριτζ, καλλιεργείται με ιδιαίτερη επιτυχία 
στην κωμόπολή μας.  Ήδη από το 1993 λει-
τουργεί το Bridge Club Λευκάρων με πολλές 
τιμητικές διακρίσεις σε Παγκύπριο και διεθνές 
επίπεδο.

Η Εθνική Ομάδα της Κύπρου στο Μπριτζ έλα-
βε μέρος στους Αγώνες Μικρών Ομοσπον-
διών που φέτος διεξήχθησαν στο Ταλίν της 
Εσθονίας από τις 24 έως τις 26 Σεπτεμβρίου.  

Η ομάδα αποτελείτο από τους Φίλιππο Φρά-
γκο, Φρόσω Τηλλύρη, Παναγιώτη Πολίτη και 
Γιώργο Κωλέττη (από τους Ομίλους Λεμεσού, 
Λευκωσίας και Λευκάρων).

Νίκησε τη Σλοβενία, τη Λιθουανία, τη Λευκο-

Επιτυχία της Εθνικής Μπριτζ

ρωσία, τη Μάλτα και το Σαν Μαρίνο, απέσπα-
σε ισοπαλία από την Ουκρανία και το Λουξεμ-
βούργο και ηττήθηκε από την Εσθονία και την 
Πορτογαλία. 

Από τις 14 χώρες που έλαβαν μέρος η εθνική 
μας ομάδα κατετάγη δεύτερη στους αγώνες 
κατάταξης, ενώ στην τελική κατάταξη πήρε 
την έκτη θέση.  Η κατάταξη και η όλη εμφάνι-
ση της ομάδας ήταν εξαιρετικά αξιοπρεπής, σε 
ένα θεσμό που έχει πια καθιερωθεί στον χώρο 
του σοβαρού αυτού πνευματικού αθλήματος 
που λέγεται μπριτζ και που δυστυχώς στη 
χώρα μας δεν είναι ακόμη τόσο διαδεδομένο.

Υπενθυμίζεται ότι η εκμάθηση του μπριτζ προ-
σφέρεται από το 2010 στα βραδινά επιμορ-
φωτικά μαθήματα του  υπουργείου Παιδείας. 

Δραστηριότητες Πολιτιστικού Ομίλου Λευκάρων (ΠΟΛ)
Πραγματοποιήθηκε στις 18 του Νοέμβρη  με • 
μεγάλη επιτυχία η  καθιερωμένη πλέον πο-
δηλασία και παιγνίδι κρυμμένου θησαυρού.  
Η όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή από τους 
ποδηλατικούς ομίλους αλλά και των παιδι-
ών από την ευρύτερη περιοχή των Λευκά-

ρων δείχνει τη μεγάλη επιτυχία του θεσμού 
ο οποίος βοηθά επίσης και στην αύξηση του 
τουριστικού ρεύματος προς τα Λεύκαρα 
αφού τόσο τα αγροτουριστικά καταλύματα 
όσο και τα εστιατόρια έχουν αυξημένη κίνη-
ση.

Στις 16 του Δεκέμβρη 2012 πραγματοποι-• 
ήθηκε η Γενική Συνέλευση του ΠΟΛ κατά 
την οποία αναδείχθηκε και το νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τους 
πιο κάτω:

Πρόεδρος: Χριστιάνα Σαββίδου

Αντιπρόεδρος: Αϊγλη Βασιλειάδη

Γραμματέας: Χαρούλα Χατζηαδάμου

Β. Γραμματέας: Μαρία Μιλητού

Ταμίας: Μάρω Ρούβη

Μέλη: Ευδοκία Σταυρή, Λία Ψωμά, Πολίτσα 

Πολή, Άννα Κραμβίδου, Κοσμάς Κοσμά, Σταυ-

ρούλα Παναγιώτου
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Αγίου Ιωάννη Λευκωσίας Κυριάκος Ψάλτης και 
οι μουσικοί-τραγουδιστές 

Νίκος Πούρτζης και Σοφία Παπαστεφάνου 
Πούρτζη 

Στις 22 Δεκεμβρίου 2012 έχουν δόθηκαν σε όλα τα 
κατηχητόπουλα δώρα με την ευκαιρία των εορτών 
των Χριστουγέννων

Στις 28 Δεκεμβρίου 2012 το Κατηχητικό Σχολείο • 
έκαμε την ολοήμερή του εκδρομή. Παρουσίασε 
πρόγραμμα στο Μακάρειο Νοσοκομείο, έδωσε 
δώρα σε όλα τα παιδιά και έψαλλε τα Κυπριακά 
και Βυζαντινά Κάλαντα σε όλα τα τμήματα του 
Νοσοκομείου. Ακολούθησε επίσκεψη στην Ιερά 
Μονή Αγίου Παντελεήμονα Αχεράς, γεύμα σε 
εστιατόριο στην Αγροκηπιά και τέλος επίσκεψη 
στον Ζωολογικό κήπο στους Αγίους Τριμυθιάς.

Το Κατηχητικό Σχολείο εύχεται σε όλους

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΛΗ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟ-
ΓΗΜΕΝΗ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ 2013

Το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2012 έγινε η έναρξη • 
της Κατηχητικής Χρονιάς 2012-2013 με τον κα-
θιερωμένο αγιασμό. 

Στις 24 Οκτωβρίου 2012 φιλοξενήσαμε στο οί-• 
κημα του Κατηχητικού Σχολείου τους Ποδοσφαι-
ριστές της Ανόρθωσης Αμμοχώστου 

Γιάννο Οκκά, Βαλεντίνο Σιέλη και Λαμπάν

Στις 6 Νοεμβρίου 2012 επισκέφθηκε το Κατη-• 
χητικό Σχολείο ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης 
Τριμυθούντος κ.κ. Βαρνάβας.Mίλησε στα παιδιά 
και τους έδωσε ενθύμια. Σε έκφραση εκτίμησης 
και σεβασμού στον Πνευματικό μας Πατέρα Πα-
νιερώτατο Μητροπολίτη Τριμυθούντος και Λευ-
κάρων κ.κ. Βαρνάβα επιδώσαμε αναμνηστικό 
δώρο, ένα δίσκο Λευκαρίτικο. 

Το Κατηχητικό Σχολείο φιλοξένησε στις 18 Νο-• 
εμβρίου 2012 στο γήπεδο Καλαθόσφαιρας του 
Γυμνασίου Λευκάρων τους καλαθοσφαιριστές 
της ΑΕΚ Λάρνακας Jjo Jjo, Γκαρσία, Νίκκολας 
και Σούποτιτς και τον δεύτερο προπονητή Γιώρ-
γο Γεωργίου και τον Γυμναστή της Ομάδας Πάνο 
Παναγιώτου για επιδείξεις και διαγωνισμούς.

Την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012 το κατηχητι-• 
κό πραγματοποίησε μεγάλη Χριστουγεννιάτικη 
Εκδήλωση στην αίθουσα πολλαπλής χρήσεως 
του Γυμνασίου Λευκάρων. Σε αυτήν συμμετεί-
χαν τα παιδιά του Κατηχητικού Σχολείου Τίμιος 
Σταυρός, ο Πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ναού 

	  

	  

	  

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ»
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012



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. 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 απέ-
ραντη 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  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 Λεύ-

καρα 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

 14. Ενοικιάζεται 
ημιανεξάρτητη μονοκατοικία, 225τμ, 3 δωμάτια, 

ανακαινισμένο, αποθήκη, δωμάτιο υπηρεσίας, στα 
Λεύκαρα, χώρος στάθμευσης. 

Για μία η δύο οικογένειες 2 αποχωρητήρια και 
μπάνια για  όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται. 

τηλ. Τάσος  99472755  
email tascyp03@hotmail.com

15. Πωλείται οικόπεδο εντός του χωριού
(απέναντι από τον Αστυνομικό Σταθμό Λευκάρων)

Επικοινωνία:  00306940135203



Lefkara the place to visit 

Famous Lefkara lace recognized by UNESCO 

Silverware directly from the workshop 

Lefkara delights made before your eyes

Unforgettable scenery from the 
surrounding hills

Architectural beauty of local stone-built houses 
and narrow stone-paved streets

Streets decorated with cascading plants 
and flowers


