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

χορωδία 1. 

θέατρο 2. 

χορευτικό  3. 

ικαστική ομάδα 4. 

να επικοινωνήσουν με το Δήμο Λευκάρων.
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Λεύκαρα    Μήνυμα Δημάρχου
Το τεύχος αυτό συμπίπτει με το τέλος της θητείας της παρούσης 

Δημαρχίας,  γι΄ αυτό και γίνεται αναφορά για τα πεπραγμένα στους 

βασικούς τομείς ανάπτυξης  όπως είναι:

Έργα υποδομής• 

Οργάνωση Υπηρεσιών του Δήμου• 

Συνεργασία Δήμου Λευκάρων  με την  Αναπτυξιακή Εταιρεία • 

Επαρχίας Λάρνακας (2006 -2011)

Πολιτιστική και Τουριστική Ανάπτυξη• 

Τοπικό Σχέδιο• 

Οδικό Δίκτυο • 

Ξενώνας Ηλικιωμένων• 

Οικονομική Διαχείριση• 

Συμμετοχή του Δήμου Λευκάρων σε Ευρωπαϊκά προγράμματα• 

Διάφορες Δράσεις• 

Ξενοδοχείο Αγορά• 

Οι πληροφορίες που δίνονται είναι πολύ περιληπτικές, αφού το 

μέγεθος του περιοδικού δεν επιτρέπει εκτενείς αναφορές.

Ο Δήμος και εγώ προσωπικά είμαστε διαθέσιμοι να πληροφορή-

σουμε οποιονδήποτε θέλει περισσότερες λεπτομέρειες για όσα 

αναφέρονται για της δραστηριότητες του Δήμου.

ΟΙ πόρτες του Δημαρχείου είναι πάντοτε ανοικτές για όλους και 

οποιαδήποτε αναφορά για το αντίθετο, είναι απλά συκοφαντία. 

Ιδιαίτερα θέλω να σταθώ στο επιχειρησιακό σχέδιο που ετοιμάστη-

κε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας με συγκεκριμένες προ-

τάσεις που υιοθετήθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο, και αποτελεί 

την εφαρμογή της πολιτικής όπως διαμορφώθηκε από το παρόν 

Δημοτικό Συμβούλιο

Δήμαρχος:

Αντρέας Σώσειλος

 

Αντιδήμαρχος: 

Βύρωνας Αργυρίδης 

 

Σύμβουλοι:

Σάββας Λεωνίδου 

Σάββας Λευκαρίτης 

Δημήτρης Χ’’ Αδάμου 

Μαρία Ραουνά 

Γιώργος Κορτάρης  

Παναγιώτης Πολής 

Κοσμάς Κοσμά
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Λεύκαρα    Πεπραγμένα Πενταετίας

Από την αρχή της παρούσας 
δημαρχίας τέθηκαν οι στόχοι 
για τα βασικά έργα υποδομής 
που είναι απαραίτητα για την 
ανάπτυξη του Δήμου με προ-
τεραιότητα την τουριστική 
ανάπτυξη.

Το Πολυδύναμο Συνεδριακό 
Κέντρο που είχε αρχίσει σαν 
ιδέα από το 2002 παρουσίαζε 
μια στασιμότητα σε ότι αφορά 
τη χρηματοδότησή του, αφού 
το κράτος είχε υποσχεθεί 
μόνο την κάλυψη της δαπά-
νης σε ποσοστό 25%. Επίσης 
η ανάθεση της ετοιμασίας 
των σχεδίων που είχε γίνει 
παράτυπα δε βοηθούσε στην 
ανάκτηση των εξόδων μέσω 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

Με την ανάληψη των καθη-
κόντων μας έγινε μεγάλη 
προσπάθεια για εξεύρεση κα-
τάλληλου ευρωπαϊκού προ-

γράμματος για χρηματοδότη-
ση του έργου. Τελικά με τη 
συμπαράσταση της Αναπτυ-
ξιακής Εταιρείας Λάρνακας 
υποβάλαμε πρόταση μέσα 
στα πλαίσια του Σχεδίου 
Αγροτικής Ανάπτυξης όπου 
το μέρος τη δαπάνης που θα 
αναλογούσε στο Δήμο ήταν 
το 15%. Παράλληλα εξασφα-
λίσαμε και το τεμάχιο γης, η 
δαπάνη για το οποίο περιλή-
φθηκε στο σχέδιο.  Έγινε τελι-
κά κατορθωτό να εγκριθεί το 
έργο και να αρχίσουν οι εργα-
σίες στο τέλος του 2010. Δυ-
στυχώς όμως λόγω οικονομι-
κών δυσκολιών του κράτους, 
το ποσοστό που θα καλύψει ο 
Δήμος με δάνειο ανήλθε στο 
1/3 της δαπάνης. 

Το έργο αναμένεται να ολο-
κληρωθεί τον Ιούλιο του 
2012 και προσπάθειά μας εί-

Έργα υποδομής

ναι να φιλοξενηθούν σ’ αυτό 
και εκδηλώσεις μέσα στο 
πλαίσιο της προεδρίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σε ότι αφορά τη λειτουργία 
του Συνεδριακού Κέντρου 
ο Δήμαρχος είναι σε πλήρη 
συνεργασία με τον ΚΟΤ και 
άλλες εταιρείες που οργανώ-
νουν συνέδρια. Για το σκοπό 
αυτό ο Δήμαρχος μετέχει στο 
συγκεκριμένο πρόγραμμα του 
ΚΟΤ και είναι  «Πρεσβευτής 
Συνεδριακού Τουρισμού».   
Αν αξιοποιηθεί κατάλληλα 
θα συμβάλει σημαντικά στην 
τουριστική ανάπτυξη των 
Λευκάρων. Ως ένδειξη μπορεί 
να αναφερθεί ότι επιδεικνύ-
εται ήδη ενδιαφέρον για τη 
λειτουργία του ξενοδοχείου 
Αγορά και σε συνδυασμό με 
το Συνεδριακό Κέντρο.

Επίσης πολύ σημαντικό είναι 
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και το έργο της αναδιαμόρ-
φωσης της κεντρικής πλα-
τείας και των γύρω χώρων, ο 
σχεδιασμός του οποίου άρχι-
σε παλαιοτέρα από το τμήμα 
Πολεοδομίας και Οικήσεως. 
Δυστυχώς είχε παραμείνει με 
τις ταχύτητες που συνήθως 
επιδεικνύουν τα Κυβερνητι-
κά Τμήματα, με αποτέλεσμα 
να βρίσκεται σε στασιμότητα. 
Μετά από συνεχείς και επίμο-
νες προσπάθειές μας άρχισε 
και πάλι η προώθηση του 
σχεδιασμού με την εμπλοκή 
και της υπηρεσίας του Δήμου, 
που τώρα είναι στελεχωμέ-
νος και με Τεχνικό / Μηχα-
νικό.  Μέσα στα πλαίσια του 
έργου αυτού έχει επιταχθεί το 
τεμάχιο που προορίζεται για 
το χώρο στάθμευσης των λε-
ωφορείων, ο σχεδιασμός του 
οποίου έχει ολοκληρωθεί και 
αναμένεται να κατασκευαστεί 
πολύ σύντομα. Η λειτουργία 
του χώρου αυτού θα δώ-

σει λύσεις σε πολλά από τα 
προβλήματα διακίνησης του 
οργανωμένου τουριστικού 
ρεύματος προς τα Λεύκαρα. 
Ενώ ο σχεδιασμός της ανα-
μόρφωσης της πλατείας είναι 
σε προχωρημένο στάδιο, το 
έργο δεν μπορεί να εφαρ-
μοστεί εφόσον δεν υπάρχει 
περιφερειακός δρόμος γι 
αποσυμφόρηση της πλατεί-
ας. Για το λόγο αυτό κατα-
βάλαμε προσπάθειες προς 
την Υπουργό Συγκοινωνιών 
και Έργων για να εγκριθεί ο 
παρακαμπτήριος σαν μέρος 
του οδικού δικτύου των Δη-

μοσίων Έργων, πράγμα που 
θα απάλλασσε το Δήμο από 
οποιαδήποτε συνεισφορά.

Ευτυχώς η προσπάθειά μας 
ευοδώθηκε και το έργο άρχι-
σε ήδη να σχεδιάζεται και  θα 
εκτελεστεί με πολύ γρήγορες  
διαδικασίες, αφού είναι προ-
ϋπόθεση για το πολεοδομικό 
έργο της Πλατείας. 

Σε συνεργασία με την Ανα-
πτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας 
προωθείται για να ωριμάσει 
το έργο της πλατείας της Πη-
γής, που περιλαμβάνει και 
τους γύρω χώρους. Είμαστε 
στο στάδιο της ετοιμασίας 
των όρων για προσφορές 
για το σχεδιασμό του που 
είναι προϋπόθεση για εξεύ-
ρεση χρηματοδοτικού σχεδί-
ου μέσω ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων. Στη συνέχεια σε 
συνεργασία με το Κοινοτικό 
Συμβούλιο Κάτω Λευκάρων 
προωθείται γραμμικό πάρκο 
της Πηγής και ακολουθώντας 
κυκλική πορεία γύρω από τα 
Κάτω Λεύκαρα θα καταλήγει 
στην οδό Γ.Χ. Χατζηχαραλά-
μπους.
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Ο πρώτος στόχος για να μπο-
ρέσει ο Δήμος μας να δρα-
στηριοποιείται σωστά και 
προγραμματισμένα ώστε να 
εξυπηρετεί γρήγορα και απο-
τελεσματικά τους δημότες  
ήταν η πληρέστερη στελέχω-
σή του με τις βασικές θέσεις 
κλειδιά, που εξάλλου ήταν 
και απαίτηση για σειρά ετών 
της Γενικού Ελεκτή του κρά-
τους. 

Από την αρχή της θητείας του 
παρόντος Δημοτικού Συμ-
βουλίου τροχοδρομήθηκε η 
διαδικασία για τη δημιουρ-

γία των θέσεων του Λογιστή 
και Μηχανικού / Τεχνικού. Η 
διαδικασία αυτή υπήρξε χρο-
νοβόρα και απαίτησε πολύ 
μεγάλη και συνεχή προσπά-
θεια από το Δήμαρχο και το 
Δημοτικό Γραμματέα για να 
ετοιμαστούν τα σχέδια υπη-
ρεσίας προσαρμοσμένα στα 
δεδομένα των Λευκάρων.

Οργάνωση Υπηρεσιών του Δήμου
Μετά από δύο χρόνια σκλη-
ρής δουλείας κατορθώθηκε 
να διοριστούν μόνιμα στο 
Δήμο μας ο κύριος Δημόκρι-
τος Ονησιφόρου στη θέση 
του Λογιστή και η κυρία Μα-
ρία Τσιάκκα στη θέση της Τε-
χνικού ( Μηχανικού ).

Ως αποτέλεσμα της νέας δο-
μής του Δήμου διαπιστώθηκε 
ότι η εξυπηρέτηση των δημο-
τών είναι πλέον άμεση τόσο 
όσο αφορά τις πληρωμές όσο 
και σε ότι αφορά τις άδειες 
οικοδομής και άλλα τεχνικά 
προβλήματα.

Η δημιουργία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας, ως ξεχωριστό 
τμήμα του Δήμου, είχε επίσης 
πολύ θετικά αποτελέσματα 
σε ότι αφορά τις εργασίες στο 
Δήμο μας περιλαμβανομένων 
επιδιορθώσεων βλαβών του 
συστήματος υδατοπρομή-
θειας, του οδικού δικτύου, 

του καθαρισμού οικοπέδων 
και εγκαταλελειμμένων οικι-
ών και της καθαριότητας και 
ευπρέπειας   των δημόσιων 
χώρων.

Πρόσθετα έχει δημιουργη-
θεί θέση Επόπτη στην οποία 
προήχθηκε ο κύριος Σόλων 
Γεωργίου, με αποτέλεσμα να 
συντονίζονται οι εργασίες του 
Δήμου και να βοηθείται σε 
μεγάλο βαθμό η Τεχνικός στο 
έργο της. Ο επόπτης είναι επι-
φορτισμένος και με την κατα-
γραφή όλων των προβλημά-
των που ο ίδιος διαπιστώνει 
αλλά και που οι δημότες του 
αναφέρουν και στη συνέχεια 
να προγραμματίζει για την 
επίλυσή τους.

Η παρούσα δομή του Δήμου 
είναι η πλέον απαραίτητη 
αλλά για την περεταίρω ανά-
πτυξη των δραστηριοτήτων 
μας στους τομείς της τέχνης, 
του πολιτισμού, του τουρι-
σμού και των Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων, τομείς στους 
οποίους έχουμε ευθύνη να 
εμπλακούμε, θα πρέπει  ο Δή-
μος να ενισχυθεί με κατάλλη-
λο προσωπικό, που θα πρέπει 
να είναι στόχος για την επό-
μενη θητεία του Δημοτικού 
Συμβουλίου, αφού ακόμα το 
παρόν Δημοτικό Συμβούλιο 
δεν θέλησε να πάρει απόφα-
ση για το ζήτημα αυτό.



Λεύκαρα   Πεπραγμένα Πενταετίας

 8      ΛΕΥΚΑΡΑ

Μετά την ανάληψη των 
καθηκόντων του νέου Δη-
μάρχου το 2006,  κ. Ανδρέα 
Σώσειλου  που διετέλεσε 
και Αντιπρόεδρος του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρείας, η  Αναπτυξιακή 
Εταιρεία Επαρχίας Λάρνα-
κας   στα πλαίσια υποστήρι-
ξης ως Τεχνικός  Σύμβουλος 
είχε τακτικές συναντήσεις 
με το  Δήμαρχο, το Δημοτικό 
Συμβούλιο αλλά και Οργα-
νωμένα Σύνολα του Δήμου 
για θέματα που αφορούσαν 
την Τοπική Ανάπτυξη του 
Δήμου Λευκάρων αλλά και 

Συνεργασία Δήμου Λευκάρων  με την  
Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας 

(2006 -2011)

της ευρύτερης περιοχής. 

Κατά τη διάρκεια των τε-
λευταίων 5 χρόνων της 
συνεργασίας μεταξύ των 2 
φορέων επιτεύχθηκαν τα  
πιο κάτω: 

Συμμετοχή στο πρό-1. 
γραμμα Raise – Plus 
που είχε σαν στόχο την 
ανάπτυξη της αστι-
κής διακυβέρνησης,  η 
οποία θα αποτελούσε 
έναν μηχανισμό δόμη-
σης  των σχέσεων με-
ταξύ της πόλης και των 
πολιτών. Οργανώθηκε 

ένα συνέδριο πολιτών 
για την Κύπρο στα Λεύ-
καρα με θέμα τους στό-
χους και τις δεσμεύσεις 
για τη δημιουργία βιώ-
σιμων πόλεων του μέλ-
λοντος. Η γενική ιδέα 
του συνεδρίου ήταν οι 
26 πολίτες ( ένας από 
κάθε χώρα μέλος της 
Ε.Ε. ) που συμμετείχαν  
να έρθουν κοντά και 
να συζητήσουν θέματα 
κοινού ενδιαφέροντος.  

Συμμετοχή στο πρό-2. 
γραμμα WBC στα 
πλαίσια του Archimed. 
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Το πρόγραμμα WBC 
(Women in Business 
Support Growth and 
Competitiveness Cy-
prus) είχε σαν στόχο 
την Ανάπτυξη της Γυ-
ναικείας Επιχειρηματι-
κότητας. 

Συμμετοχή στο πρό-3. 
γραμμα EmedCun στα 
πλαίσια του Archimed. 
Ο Δήμος Λευκάρων 
εντάχθηκε στο πρό-
γραμμα EmedCum που 
είχε σαν στόχο την ενί-
σχυση της συνεργασίας 
μεταξύ των ιστορικών 
πόλεων της Ανατολικής 
Περιοχής της Μεσογεί-
ου, με κύριο σκοπό την 
ενθάρρυνση των νέων 
και εναλλακτικών μορ-
φών τουρισμού.  Επί-
σης το πρόγραμμα προ-
ωθούσε τη δημιουργία 
ενός δικτύου μεσογει-
ακών πόλεων για την 
προώθηση του καινοτό-
μου πολιτιστικού τουρι-
σμού ως μέσο τόνωσης 
της Τοπικής Βιώσιμης 
Ανάπτυξης.  

Στο πρόγραμμα αυτό 
συμμετείχαν 5 Δήμοι εκ 
των οποίων οι 3 ήταν 
από την Ελλάδα, Δήμος 
Κερκυραίων (Επικεφα-
λής Εταίρος), Δήμος 
Ύδρας και ο Δήμος Αί-
γινας. Από την Κύπρο 
εταίρος ήταν ο Δήμος 
Λευκάρων και από την 

Ιταλία ο Δήμος Αγκρι-
κεντό. 

Ετοιμάστηκε το Τεχνικό 4. 
Δελτίο για το «Πολυ-
δύναμο Κέντρο Λευκά-
ρων» το οποίο εγκρί-
θηκε από το Σχέδιο 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
– Άξονας 3, με επιχο-
ρήγηση από την Ε.Ε. 
ύψους ενός εκατομμυ-
ρίου ευρώ περίπου. 

Συγγραφή και προε-5. 
τοιμασία 2 προτάσεων 
στα πλαίσια του προ-
γράμματος “Europe for 
Citizens” – Action 1, 
“Active Town Citizens 
for Europe” – Measure 
1.1 “Town Twinning 
Citizens Meeting”.

Η πρώτη πρόταση αφο-•	
ρούσε την αδελφοποί-
ηση μεταξύ του Δή-
μου Λευκάρων και του 
Δήμου Λουζινιάν της 
Γαλλίας που πραγματο-
ποιήθηκε στα Λεύκαρα 
στις 24 – 31 Οκτωβρί-
ου 2009. Η Αναπτυξια-
κή Εταιρεία Λάρνακας 
εκτός από τη συγγραφή 
της  πρότασης είχε και 
την ευθύνη της όλης 
οργάνωσης της επίσκε-
ψης 

Η δεύτερη πρότα-•	
ση αφορούσε μια νέα 
αδελφοποίηση του Δή-
μου Λευκάρων με το 

Δήμο του Κολλετόρτο 
στην Ιταλία. Στην πρό-
ταση αυτή συμμετέχουν 
επίσης Δήμοι από την 
Πολωνία, Ισπανία και 
Λετονία.  

Ωρίμανση έργων για 6. 
ένταξη τους στο Πρό-
γραμμα Leader (Άξο-
νας 4 του Σχεδίου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης). Η 
Αναπτυξιακή Εταιρεία 
Λάρνακας σε συνεργα-
σία με Λειτουργούς του 
Δήμου  Λευκάρων προ-
σπαθούν να ωριμάσουν 
τα εξής έργα για χρη-
ματοδότηση τους από 
το πρόγραμμα: 

Ανάπλαση Πλατείας •	
Πηγής

Μονοπάτι της Φύσης •	

Γραμμικό Πάρκο το •	
οποίο θα ξεκινά από 
τα Πάνω Λευκάρα και 
θα καταλήγει στα Κάτω 
Λευκάρα. 

Σημείο Θέασης ( Σωτή-•	
ρα )

Ανάπτυξη Κώδικα 7. 
Τουριστικής Συμπε-
ριφοράς στα πλαίσια 
του οποίου η Αναπτυξι-
ακή Εταιρεία Επαρχίας 
Λάρνακας είχε συνα-
ντήσεις με την Επιτρο-
πή Τουρισμού του Δή-
μου Λευκάρων για να 
μπορέσουν να καταγρά-
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ψουν τις αδυναμίες, τις 
προοπτικές, τις ανάγκες 
και τα επόμενα βήματα 
που πρέπει να γίνουν 
για την ετοιμασία του 
κώδικα. 

Δημιουργήθηκε ένα 
πρόγραμμα κατάρτι-
σης για την Τουρι-
στική Συνείδηση και 
Επαγγελματική Συ-
μπεριφορά αλλά και 
την καλύτερη εξυ-
πηρέτηση του Επι-
σκέπτη Τουρίστα. 

Η κατάρτιση αυτή 
είχε σαν στόχο να βο-
ηθήσει τους καταρτι-
ζόμενους να αποκτή-
σουν τις απαραίτητες 
γνώσεις και δεξιότη-
τες για τη βελτίωση 
της εικόνας της επι-
χείρησης τους. 

Ετοιμασία 8. Επιχειρησι-
ακού Σχεδίου το οποίο 
ετοιμάστηκε στα πλαί-
σια της σύμβασης όπου  
προέκυψαν οι πιο κάτω  
εισηγήσεις για την Ευ-
ρεία Ανάπτυξη του Δή-
μου :

– Δημιουργία «Μουσεί-•	
ου Λευκαρίτικου Κε-
ντήματος» 

– Δημιουργία «Τοπικού •	
Συμφώνου Ποιότητας» 

Αναπλάσεις Πλατειών •	
του Δήμου και της Πύ-
λης Εισόδου του Δήμου 

Δημιουργία Βιβλιοθή-•	
κης Νέας Τεχνολογίας

Αναβάθμιση και Προ-•	
ώθηση Πολιτιστικών 
Εκδηλώσεων

Προώθηση Εναλλακτι-•	
κού Τουρισμού

Εκμετάλλευση Παραδο-•	
σιακού Μύλου 

Δημιουργία «Γραφείου •	
Ενίσχυσης της Γυναι-

κείας Επιχειρηματικό-
τητας» και «Γραφείο 
Εξυπηρέτησης του 
Πολίτη» 

Υποδομές (Ευρυζωνη-•	
κότητα, Αποχετευτικό, 
Υδατοπρομήθεια)

Μονοπάτι της Φύσης •	

Δημιουργία Βιοτεχνι-•	
κής Περιοχής

Δημιουργία Χώρων •	
Στάθμευσης

Δημιουργία Κέντρου •	
Νεότητας
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Οι δύο αυτοί τομείς ανά-
πτυξης αντιμετωπίζονται 
συνδυασμένα αφού ο ένας 
συμπληρώνει τον άλλο. Η 
πολιτισμική μας κληρονο-
μιά αποτελεί στην ουσία το 
λόγο της τουριστικής δρα-
στηριότητας στο χώρο μας.

Από την αρχή διαπιστώσα-
με ότι το Λευκαρίτικο Κέ-
ντημα αποτελεί ξεχωριστό 
χαρακτηριστικό που εάν 
αξιοποιείτο σωστά μπορού-
σε να βοηθήσει σημαντικά 
στην τουριστική και κατ’ 
επέκταση την οικονομική 
ανάπτυξη, που θα οδηγήσει 
στη βελτίωση του βιοτικού 
μας επιπέδου. Η προσπά-
θειά μας για αναγνώριση 
του κεντήματος ευοδώθη-
κε  με την ένταξή του στον 
κατάλογο της Άυλης Πολι-
τιστικής Κληρονομιάς της 
UNESCO. Στη συνέχεια, το 
γεγονός αυτό αξιοποιήθη-
κε σε όλες τις δραστηριό-
τητές μας για προβολή του 
κεντήματος με αποτέλεσμα 
να διατηρηθεί το τουριστικό 
ρεύμα σε εποχές όπου στην 
υπόλοιπη Κύπρο έκλειναν 
καταστήματα. 

Είχαμε διαπιστώσει ότι ο 
ΚΟΤ  είχε μια πολύ άσχημη 
εντύπωση για το χώρο μας 
και ιδιαίτερα για τον τρόπο 
εμπορίας του λευκαρίτικου 
κεντήματος, σε βαθμό που 
τα Λεύκαρα δεν προβάλλο-

Πολιτιστική και Τουριστική Ανάπτυξη

ντο όπως έπρεπε στις δια-
φημιστικές καμπάνιες του 
Οργανισμού. Αμέσως αρ-
χίσαμε επαφές με τον ΚΟΤ 
για να διορθώσουμε αυτή 
την εντύπωση και μετά από 
πολλές προσπάθειες και συ-
ναντήσεις με λειτουργούς 
του Οργανισμού, τόσο στα 
Λεύκαρα όσο και στον ίδιο 
τον Οργανισμό, καταφέρα-
με να πείσουμε ότι έχουμε 
πρόθεση και θα συμβάλου-
με στη δημιουργία μιας 
βελτιωμένης εικόνας του 
τουριστικού μας προϊόντος. 
Έτσι δημιουργήσαμε τον 
Όμιλο Τουριστικών Επιχει-
ρήσεων Λευκάρων (ΟΤΕΛ), 
μετά από υποδείξεις και συ-
νεργασία με τον ΚΟΤ, για 
να είναι ευκολότερη η ορ-

γάνωση δραστηριοτήτων 
επιμόρφωσης και προβο-
λής του νέου βελτιωμένου 
τουριστικού προϊόντος. Δι-
οργανώθηκαν διαλέξεις με 
τους καταστηματάρχες και 
ο ΟΤΕΛ είχε σειρά επαφών 
με τον ΚΟΤ. Δυστυχώς δεν 
επιδείχθηκε το αναμενόμε-
νο ενδιαφέρον από πλευράς 
πολλών καταστηματαρχών 
και η πρόοδος γίνεται με 
πολύ αργούς ρυθμούς.

Ο Δήμος για να ενισχύσει τη 
συνεργασία του με τον ορ-
γανωμένο τουρισμό ανάθε-
σε καθήκοντα τουριστικής 
φύσεως στους τροχονόμους 
μας τόσο σε ότι αφορά την 
υποβοήθηση των εταιρειών 
όσο και στην καταστολή της 
άγρας πελατών.
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Οι επαφές μας με τις του-
ριστικές εταιρείες απέδω-
σαν σημαντικά σε βαθμό 
που αναστράφηκε η παλιά 
άσχημη εικόνα που είχαν 
οι τουριστικοί πράκτορες. 
Η φιλοξενία με κεράσματα 
και ξεναγήσεις εκτιμήθηκε 
ιδιαίτερα και ενισχύθηκε η 
τουριστική δραστηριότητα 
τόσο κατά τους καλοκαιρι-
νούς μήνες όσο και κατά τη 
χειμερινή περίοδο.

Το συνεδριακό μας κέντρο 
που πετύχαμε να χρημα-
τοδοτηθεί κατά 50% από 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
θα παίξει επίσης σημαντικό 
ρόλο στην αύξηση της του-
ριστικής δραστηριότητας με 
συνεδριακό τουρισμό και 
άλλες εκδηλώσεις.

Ο Δήμος δαπανά σημαντι-
κά ποσά για την τουριστική 
προβολή μας και θα μπο-
ρούσε με κατάλληλο προ-

γραμματισμό από το Δη-
μοτικό Συμβούλιο να κάνει 
πολύ περισσότερα.   

Για σκοπούς αποκέντρωσης 
στη διοργάνωση πολιτιστι-
κών εκδηλώσεων βοηθή-
σαμε στη δημιουργία του 

Πολιτιστικού Ομίλου Λευ-
κάρων ( ΠΟΛ ), που όπως 
γνωρίζετε έχει οργανώσει 
με επιτυχία πολλές εκδη-
λώσεις. Η συμπαράσταση 
του Δήμου πρέπει να θεω-
ρείται δεδομένη.
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Με την ανάληψη των κα-
θηκόντων μας αντιμετωπί-
σαμε το Τοπικό Σχέδιο, που 
είχε ήδη δημοσιευθεί και 
βρισκόταν στη διαδικασία 
της μελέτης των ενστάσε-
ων, πριν την επικύρωσή 
του από το Υπουργικό Συμ-
βούλιο.

Συγκροτήσαμε Ομάδα Δρά-
σης από επηρεαζόμενους 
δημότες που σε συνεργασία 
με το Δημοτικό Συμβούλιο 
προβήκαμε σε παραστά-
σεις και συναντήσεις με 
το τμήμα Πολεοδομίας και 
τον Υπουργό Εσωτερικών, 
με σκοπό τη βελτίωση των 
προνοιών του σχεδίου. Δυ-
στυχώς οι παραστάσεις μας 

δεν έφεραν σημαντικές αλ-
λαγές παρ’ όλο που κάποια 
αιτήματα υιοθετήθηκαν.

Ο αγώνας μας συνεχίστηκε 
με προσφυγή στο Ανώτατο 
Δικαστήριο όπου δικαιω-
θήκαμε και ακυρώθηκε το 
Τοπικό Σχέδιο. Το Κράτος  
όμως αντέδρασε άμεσα και 
δημοσίευσε Δήλωση Πολι-
τικής, η οποία στην ουσία 
αντίγραφε το Τοπικό Σχέ-
διο, με τη δικαιολογία ότι δε 
μπορούσε να υπάρξει νομι-
κό κενό που θα δημιουρ-
γούσε πολλά προβλήματα.

Έχουμε όμως κερδίσει από 
το γεγονός ότι η διαδικασία 
αναθεώρησης της Δήλωσης 
Πολιτικής είναι ευκολότερη 

Τοπικό Σχέδιο

γι’ αυτό και κάναμε διαβή-
ματα προς τον Διευθυντή 
Πολεοδομίας και Οικήσε-
ως, τον οποίο είχαμε συ-
ναντήσει κατ’ επανάληψη 
με σκοπό την προσαρμογή 
της δικής μας Δήλωσης 
Πολιτικής με τη Δήλωση 
Πολιτικής που υφίσταται 
για ολόκληρη την Ορεινή 
Λάρνακας.

Το θέμα αυτό βρίσκεται 
ακόμα υπό εξέταση από το 
Υπουργείο Εσωτερικών και 
ευελπιστούμε ότι σύντομα 
θα ισχύουν τα ίδια δεδο-
μένα για όλη την Ορεινή 
Λάρνακας που θα είναι 
οπωσδήποτε βελτιωμένα σε 
σχέση με τα σημερινά.
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Ολοκληρώθηκε και φέτος 
το πρόγραμμα ασφαλτό-
στρωσης δρόμων με δαπάνη 
ύψους €200,000. Σύμφωνα 
με το σχέδιο αυτό προϋπο-
λογίζεται κάθε χρόνο ση-
μαντικό ποσό για βελτίωση 
και επέκταση του οδικού 
δικτύου και στόχος είναι 
να ασφαλτοστρωθούν όλοι 
οι δρόμοι που οδηγούν σε 
εγκεκριμένες νέες οικοδο-
μές αλλά και να βελτιωθούν 
οι αγροτικοί δρόμοι που 
γειτνιάζουν με κατοικημέ-
νες περιοχές.  Ας σημειωθεί 
ότι όλοι οι Αγροτικοί δρόμοι 
καθαρίζονται και βελτιώνο-
νται κάθε χρόνο.

Οδικό Δίκτυο 

Ο Δήμος έχει σε συνεργα-
σία με την Εκκλησιαστική 
Επιτροπή την ευθύνη της 
διαχείρισης του ξενώνα 
ηλικιωμένων που λειτούρ-
γησε στο νέο του κτήριο 
αμέσως μετά την ανάληψη 
των καθηκόντων μας. Ο 
Δήμαρχος ως εκ της θέσης 
του είναι πρόεδρος της επι-
τροπής του ιδρύματος. Με-
τέχουν επίσης ο πρόεδρος 
της Εκκλησιαστικής Επι-
τροπής (αντιπρόεδρος) ο 
αντιδήμαρχος και ένα άλλο 
μέλος της εκκλησιαστικής 
Επιτροπής. Η επιτροπή στε-
λεχώνεται και με άλλους 
εθελοντές που προσφέρουν 

Ξενώνας Ηλικιωμένων

αφιλοκερδώς τις υπηρεσί-
ες τους. Σημαντική είναι η 
συμμετοχή της κυρίας Ρί-
τας Στρούθου ως εκτελεστι-
κή Σύμβουλος.

Ο Ξενώνας αντιμετωπίζει 
σοβαρά οικονομικά προβλή-
ματα που έχουν επιδεινωθεί 
τελευταία με τη γενικότερη 
οικονομική κρίση. Είναι 
αναπόφευκτο να δημιουρ-
γούνται διαφωνίες μεταξύ 
των υπάλληλων και της δι-
εύθυνσης, που κατ’ επέκτα-

ση απασχολούν την επιτρο-
πή. Με την ευκαιρία αυτή ο 
Δήμος θέλει να διασκεδάσει 
οποιεσδήποτε εντυπώσεις 
δημιουργούνται για κακο-
διαχείριση αντίθετα ο Ξε-
νώνας θέλει να διορθώσει 
τα κακώς έχοντα έστω και 
αν αυτά αποτελούν κεκτη-
μένα άλλων εποχών . Ο 
Δήμαρχος προσωπικά και 
η Διεύθυνση του Ξενώνα 
είναι στη διάθεση οποιου-
δήποτε θελήσει πληρέστερη 
ενημέρωση.  
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Η οικονομική κατάσταση 
του Δήμου ήταν τέτοια που 
ο Δήμος δεν είχε τη  δυνα-
τότητα να δανειστεί για να 
πραγματοποιήσει έργα υπο-
δομής. Τα παρατραβήγματα 
στις τράπεζες ήταν εξα-
ντλημένα συνεχώς, πράγμα 
που δημιουργούσε δαπάνη 
ύψους €30,000 ετησίως για 
τόκους. Οι υποχρεώσεις του 
Δήμου με βάση παλιά συμ-
βόλαια έργων υπερέβαιναν 
τις €50,000 με απλήρωτα 
τιμολόγια ακόμα από την 
κατασκευή του Αθλητικού 
Κέντρου και την ανάθεση 
του σχεδιασμού του Συνε-
δριακού Κέντρου το 2003. 
Είχαμε συνεχή παράπονα 
από δημότες για υπερχρε-
ώσεις στους λογαριασμούς 
τους και επίσης πολύ με-
γάλα ποσά οφείλοντο στο 
Δήμο κυρίως από λογαρια-
σμούς υδατοπρομήθειας.

Με συνετή οικονομική δι-
αχείριση, εγκατάσταση λο-
γισμικού συστήματος και 
πρόσληψη ιδιώτη λογιστή, 
καταφέραμε να θέσουμε 
ξανά τα παρατραβήγματα 
στη σωστή τους χρήση δη-

Οικονομική Διαχείριση 

λαδή γα έκτακτες μόνο πε-
ριπτώσεις. Πληρώσαμε όλες 
τις παλιές υποχρεώσεις του 
Δήμου και με συνεχείς πι-
έσεις καταφέραμε να ει-
σπράξουμε το μεγαλύτερο 
μέρος των οφειλών για την 
υδατοπρομήθεια και άλλες 
οικονομικές υποχρεώσεις 
δημοτών προς το Δήμο.

Οι χρεώσεις για σκύβαλα 
ήταν αυθαίρετες σε μεγάλο 
βαθμό και πολλοί ευνοού-
ντο σημαντικά. Για παρά-
δειγμα κάποιος πλήρωνε 
20 ευρώ και άλλος με τα 
ίδια χαρακτηριστικά πλή-
ρωνε 100 ευρώ. Μας πήρε 
τέσσερα χρόνια με σταδια-
κές αυξήσεις να τα φέρουμε 
σε σωστή βάση. Οι κανονι-
σμοί δεν επιτρέπουν μεγά-
λες αυξήσεις κάθε χρόνο.  

Σήμερα μετά και το διορι-
σμό πάνω σε μόνιμη βάση 
Λογιστή, που έγινε κατορ-
θωτό μετά από χρονοβόρες 
διαδικασίες με το Υπουργείο 
Εσωτερικών λειτουργούμε 
πολύ ομαλά τόσο στην εξυ-
πηρέτηση των δημοτών όσο 
και στη πληρωμή των συ-

νεργατών μας που γίνεται 
το αργότερο μια εβδομάδα 
μετά τη λήψη του τιμολογί-
ου. Έχουμε πάρει και τα εύ-
σημα από τη Γενικό Ελεκτή 
ότι έχουμε σε μεγάλο βαθμό 
τακτοποιήσει την οικονομι-
κή διαχείριση του Δήμου.

Ας σημειωθεί ότι χωρίς αυτή 
τη συνετή οικονομική πολι-
τική ο Δήμος δε θα ήταν σε 
θέση να δανειστεί το ποσό 
που χρειάστηκε για τη συ-
νεισφορά του Δήμου στην 
ανέγερση του Συνεδριακού 
Κέντρου. Ο έλεγχος από τις  
Υπηρεσίες του κράτους εί-
ναι πολύ αυστηρός και δεν 
επιτρέπεται πλέον στους 
Δήμους να δανείζονται αν 
δεν αποδείξουν ικανότητα 
αποπληρωμής.

Ο Δήμος θεωρεί ότι η σωστή 
διαχείριση με επαγγελματι-
σμό είναι εντελώς απαραί-
τητη ενόψει των  δυσκο-
λιών που αναμένονται με 
τη μείωση των κρατικών 
χορηγιών για να μπορέσει 
ο Δήμος να ανταπεξέλθει 
κατά τα επόμενα χρόνια της 
οικονομικής κρίσης. 
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Λεύκαρα   Πεπραγμένα Πενταετίας

Ο Δήμος Λευκάρων συμμετέχει στα πιο κάτω προγράμματα:

“Sistema turistico rurale e Cookery tours (STR)”1. 

Το πρόγραμμα STR προβλέπει ενέργειες έτσι που η νέα γενιά να ασχοληθεί με τη δημι-
ουργία τουριστικών καταλυμάτων στα οποία θα σερβίρονται τα τοπικά προϊόντα τα 
οποία οι νέοι θα μάθουν να μαγειρεύουν στους τουρίστες. Επίσης θα συγκριθούν 
και θα υιοθετηθούν κοινές στρατηγικές για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων  για 
ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού μέσω της δημιουργίας τουριστικών πακέτων κα-
τάλληλα σχεδιασμένων για να διευκολύνουν την αύξηση των επισκεπτών.

Στο πιο κάτω πίνακα φαίνονται όλες οι χώρες στις οποίες έγιναν ή θα γίνουν οι εργασίες 
του προγράμματος κατά το 2011 και το 2012. Στα Λεύκαρα πραγματοποιήθηκε με 
πολύ επιτυχία μια συνάντηση στις 7 Σεπτεμβρίου 2011 και άφησε πολύ καλές εντυ-
πώσεις σε όλους τους συμμετέχοντες από τις άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις.

ΧΩΡΑ ΠΟΛΗ ΑΡΧΗ ΤΕΛΟΣ Συμμετέχοντες από Λεύκαρα

ΙΤΑΛΙΑ Colletorto 1/6/2011 6/6/2011 15

ΚΥΠΡΟΣ Lefkara 7/9/2011 11/9/2011  

ΙΣΠΑΝΙΑ Monesterio-Tentudia 23/3/2012 26/3/2012 15

ΠΟΛΩΝΙΑ Mokrsko 21/6/2012 24/6/2012 5

ΛΕΤΟΝΙΑ Grobina 13/9/2012 16/9/2012 5

“The truth behind a smile”2. 

Ο σκοπός του προγράμματος είναι ο αγώνας ενάντια στη φτώχεια και την ανερ-
γία και η προώθηση του εθελοντισμού. Στο πιο κάτω πίνακα φαίνονται όλες 
οι χώρες στις οποίες έγιναν ή θα γίνουν οι εργασίες του προγράμματος από το 
2011 μέχρι το 2013. Στα Λεύκαρα έγινε η πρώτη συνάντηση του προγράμματος 
και οι διοργανωτές εντυπωσιάστηκαν με το χώρο μας και με την όλη οργάνωση 
και τη φιλοξενία του Δήμου. 

ΧΩΡΑ ΠΟΛΗ ΑΡΧΗ ΤΕΛΟΣ Συμμετέχοντες από 
Λεύκαρα

ΚΥΠΡΟΣ Lefkara 11/8/2011 16/8/2011  

ΕΛΛΑΔΑ Alexandria 10/10/2011 15/10/2011 10

FYROM Kavadarci 9/1/2012 14/1/2012 10

ΙΣΠΑΝΙΑ Colindres 22/9/2012 27/9/2012 10

Συμμετοχή του Δήμου Λευκάρων 
σε Ευρωπαϊκά προγράμματα
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ΙΤΑΛΙΑ Mandello del Lario 8/10/2012 13/10/2012 10

ΠΟΛΩΝΙΑ Mlawa 14/1/2013 19/1/2013 10

ΡΟΥΜΑΝΙΑ Nasaud 6/5/2013 11/5/2013 10

“Econet”3. 

Το πρόγραμμα ανήκει στα εγκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το θέμα 
του είναι ‘’ Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα σημαντικό μέσο που ευνοεί τις νέες 
ευκαιρίες για όλους’’ (European Union as an important way for favouring new 
opportunities for all). Ο τόπος διεξαγωγής του πιο πάνω προγράμματος είναι 
το Quindici της Ιταλίας και πραγματοποιήθηκε στις 4 με 12 Σεπτεμβρίου 2011. 
Από τα Λεύκαρα συμμετείχαν 24 άτομα  και στις εργασίες του προγράμματος 
περιλαμβάνονταν σεμινάρια, παρουσιάσεις, συζητήσεις, παιχνίδια αλλά και η πα-
ραγωγή 10 τοπικών συνταγών από την κάθε χώρα.

“Charter of European Rural Communities”4. 

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει τη συμμετοχή ενός μικρού αγροτικού Δήμου 
από κάθε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πρόγραμμα αυτό γίνονται 
μερικές μικρές συναντήσεις σε διαφορές χώρες με τη συμμετοχή από 2 μέχρι 5 
ατόμων από κάθε χώρα αλλά και μια μεγάλη συνάντηση με 10 άτομα από κάθε 
χώρα. Στις συναντήσεις συζητούνται διάφορα θέματα που αφορούν όλους τους 
μικρούς αγροτικούς Δήμους της Ευρώπης .

Τα Λεύκαρα συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα αυτό με αποκορύφωμα την ορ-
γάνωση της μεγάλης συνάντησης του 2008, στην οποία συμμετείχαν πέραν των 
250 ατόμων τα οποία φιλοξενήθηκαν στα Λεύκαρα και τη γύρω περιοχή.

Σε όλα τα πιο πάνω προγράμματα ο Δήμος θα ακολουθεί την εξής τακτική/κα-
νονισμούς για τους συμμετέχοντες:

Τα άτομα που θα φιλοξενήσουν στα σπίτια τους συμμετέχοντες των προγραμμά-•	
των από μια συγκεκριμένη χώρα της επιλογής τους θα μπορούν να συμμετέχουν 
σε αποστολή του Δήμου στη συγκεκριμένη χώρα (αν αυτό είναι η επιλογή τους) 
ή σε άλλη χώρα.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για συμμετοχή στα προγράμματα σύμφωνα με •	
τη σειρά που καταφθάνουν στα γραφεία του Δήμου τα έντυπα συμμετοχής στα 
προγράμματα.  

Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν υπόψη τους το γεγονός ότι η φιλοξενία •	
που γίνεται σε αυτά τα προγράμματα δεν είναι πάντα σε ξενοδοχεία, μικρά δια-
μερίσματα, δωμάτια αλλά και σε ιδιωτικά σπίτια από οικογένειες.   
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Όπως είχαμε υποσχεθεί  
δημιουργήσαμε συνθήκες 
συμμετοχής των δημοτών 
στα κοινά, με τις Ομάδες 
Ενεργών Πολιτών που με-
τεξελίχθησαν, στα θέματα 
που υπήρξε ενδιαφέρον, σε 
συνδέσμους όπως είναι ο 
Πολιτιστικός Όμιλος Λευ-
κάρων και ο Όμιλος Τουρι-
στικών Επιχειρήσεων Λευ-
κάρων. 

Παράλληλα ανατέθηκαν 
καθήκοντα επιθεώρησης 
και επίβλεψης των δρα-
στηριοτήτων του Δήμου σε 
διάφορες περιοχές σε όλους 
τους Δημοτικούς Συμβού-
λους. 

Δημιουργήσαμε επίσης το 
Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, 
ένα θεσμό που αν αγκα-
λιαζόταν σωστά από τους 
υφιστάμενους οργανισμούς 
της νεολαίας μας θα μπο-
ρούσε να κάνει πολλές δρα-
στηριότητες που προβλέπο-
νται στο σχετικό κανονισμό 
όπως γίνονται και σε άλ-
λους Δήμους. 

Δυστυχώς μετά τη λήξη του 
θεσμού του λειτουργού για 
αθλητικά θέματα που έγινε 
σε συνεργασία με τον ΚΟΑ, 
που λειτούργησε με μεγάλη 
επιτυχία, δεν υπήρξε συνέ-
χεια. Ο Δήμος ήταν και είναι 
πάντα έτοιμος να βοηθήσει 

τους νέους σε οποιεσδήπο-
τε προσπάθειές τους.

Έχουμε εφαρμόσει το θεσμό 
των Δημοτικών Συνελεύσε-
ων που γίνονται κάθε μήνα 
με σκοπό την ενημέρωση 
των δημοτών αλλά και τη 
συζήτηση των θεμάτων που 
απασχολούν τόσο το Δήμο 
όσο και τους δημότες. 

Λεπτομέρειες δημοσιεύθη-
καν στο περιοδικό μας που 
εκδίδεται κάθε 3 μήνες και 
αποτελεί ένα ακόμα μέσο 
ενημέρωσης όπως είναι και 
η ιστοσελίδα μας.

Το περίπτερο πληροφόρη-
σης αποτελεί επίσης ένα 
μέσο για πάταξη της άγρας 
πελατών που έχει δημιουρ-
γήσει μεγάλα προβλήματα 

στο τουριστικό ρεύμα. Δυ-
στυχώς ακόμα παρουσιά-
ζεται το φαινόμενο αυτό σε 
μικρότερο βαθμό και πρέπει 
να επαλειφθεί εντελώς για 
να μπορέσει ο τουρισμός 
μας να αναπτυχθεί ορθολο-
γιστικά. 

Σε συνεργασία με τον ΚΟΤ 
έχουμε ετοιμάσει σχέδιο 
δράσης για τουριστική ανά-
πτυξη που περιλαμβάνει 
έργα υποδομής και άλλες 
δράσεις για προσέλκυση 
τουρισμού. 

Η εφαρμογή του προϋποθέ-
τει και ανάλογη στελέχωση 
του Δήμου. Το Δημοτικό 
Συμβούλιο αποφάσισε να 
αναβάλει τη λήψη απόφα-
σης για το θέμα αυτό.                  

Διάφορες Δράσεις
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Με την ανάληψη των κα-
θηκόντων μας αντιμετω-
πίσαμε το πρόβλημα της 
ιδιοκτησίας του ξενοδοχεί-
ου Αγορά, αφού ο Δήμος 
απέκτησε την πλειοψηφία 
των μετοχών μετά από τη 
δωρεάν  των κληρονόμων 
του Στέλιου Ιωάννου. Το 
Δημοτικό Συμβούλιο μετά 
από διαβουλεύσεις με το 
Γενικό Ελεκτή αποφάσισε 
να διαχειριστεί τη περιου-
σία αυτή, εγκαταλείποντας 
προγενέστερη υπόσχεση 
για δωρεάν προς την Εκ-
κλησία. Έκτοτε ο Δήμαρχος 
Λευκάρων και δύο άλλοι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι εκ-
προσωπούν τα συμφέροντα 
του Δήμου στις εταιρείες  
Οργανισμός Αναπτύξεως 
Λευκάρων ΛΤΔ και Οργα-
νισμός Αναπτύξεως Λευκά-
ρων ( Ξενοδοχείο ) ΛΤΔ.

Ήταν σε εξέλιξη αγωγή 
εναντίον της ενοικιάστριας 
του ξενοδοχείου για έξωση 
εφόσον δεν είχε πληρώσει 
κανένα ενοίκιο για 15 χρό-
νια. Η έξωση ολοκληρώθη-
κε το Σεπτέμβριο του 2009 
με δικαστική απόφαση οπό-
τε άρχισε και η προσπάθεια 
για αξιοποίησή του.

Ξενοδοχείο Αγορά

Σε συνεργασία με την Ανα-
πτυξιακή Εταιρεία Επαρχί-
ας Λάρνακας ετοιμάστηκε 
μελέτη βιωσιμότητας που 
αξιοποιήθηκε κατά τη δια-
δικασία της ζήτησης προ-
σφορών που ακολούθησε. 
Δυστυχώς δεν παρουσιά-
στηκε κανένα ενδιαφέρον 
οπότε αρχίσαμε διαβουλεύ-
σεις με διάφορα πρόσωπα 
που ενδεχομένως θα μπο-
ρούσαν να ενδιαφερθούν. 

Ενδιαφέρον επιδείχθηκε 
από ρωσική εταιρεία και 
για τα δύο ξενοδοχεία δη-
λαδή το τότε « Λευκαράμα 
» και το « Αγορά ». Ενώ ο 
Δήμος πρότεινε τη δια-
πραγμάτευση και για τα δύο 
ξενοδοχεία ταυτόχρονα, η 
Εκκλησιαστική Επιτροπή 
διαφώνησε και προχώρησε 
από μόνη της στη σύναψη 
συμφωνίας για το ξενοδο-
χείο Λευκαράμα, με σκοπό 
να ακολουθούσε σε συνέ-
χεια διαπραγμάτευση για 
το Αγορά. Είχε υπογραφεί 
προσύμφωνο για την υπε-
νοικίαση του ξενοδοχείου 
Αγορά για ένα εκατομμύ-
ριο ευρώ αλλά στην πορεία 
η εταιρεία υπαναχώρησε 

ισχυριζόμενη ότι δεν μπο-
ρούσε να ανταποκριθεί οι-
κονομικά. 

Με την έναρξη της ανέ-
γερσης του Συνεδριακού 
Κέντρου άρχισε να παρου-
σιάζεται ενδιαφέρον για 
τη λειτουργία του ξενοδο-
χείου σε συνδυασμό με το 
Συνεδριακό Κέντρο, οπότε 
παρουσιάστηκαν διάφοροι 
ενδιαφερόμενοι.

Επιδείχθηκε ενδιαφέρον 
από την εταιρεία Λευκαρί-
της, η οποία όμως σε κα-
τοπινό στάδιο λόγω άλλων 
επενδυτικών δραστηριοτή-
των εγκατέλειψε την προ-
σπάθεια.

Εδώ και μερικούς μήνες 
παρουσιάζεται ενδιαφέρον 
από τον κύριο Κυριάκο 
Χρυσοχό που μελετά σε συ-
νεργασία με άλλες τουριστι-
κές επιχειρήσεις την επιβο-
λή πρότασης συνεργασίας.

Η ενημέρωση αυτή κρίθη-
κε απαραίτητη αφού έγινε 
αντικείμενο πολλών συζη-
τήσεων και αποτελεί σημα-
ντική δραστηριότητα του 
Δήμου για την ανάπτυξη 
των Λευκάρων γενικότερα.
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Αφιερωμένο στα ήθη και τα 
έθιμα του τόπου, την ιστο-
ρία  του περίφημου Λευ-
καρίτικου κεντήματος και 
τις παραδόσεις της Λευ-
καρίτικης κουλτούρας τo 
31ο Φεστιβάλ Τέχνης και 
Πολιτισμού, εγκαινιάσθη-
κε με σειρά εκδηλώσεων 
στα προπύλαια της Σχο-
λής Τιμίου Σταυρού και το 
Μουσείο Λαικής Τέχνης. Oι 
Εκδηλώσεις του έγιναν  και 
στη πλακόστρωτη πλατεία 
της ιστορικής Εκκλησίας 
του Τιμίου Σταυρού. 

Η πρώτη βραδιά ξεκίνησε  
με την Έκθεση κεντημάτων 
και αργυροχοΐας στο Μου-
σείο Λαϊκής Τέχνης Λευκά-
ρων και παρέμεινε ανοικτή 
καθ’ όλη την διάρκεια του 
Φεστιβάλ. Τα εγκαίνια τέ-
λεσαν η Γεν. Διευθύντρια 
του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού κ. Ολυμπία 
Στυλιανού και ο Δήμαρχος 
Λευκάρων κ. Ανδρέας Σώ-
σειλος.

Ακολούθησε η παρουσίαση 
του βιβλίου «Πανσέληνος 
στα Λεύκαρα», από τον από-
δημο Λευκαρίτη Μιχάλη 
Κουμή,  που επιμελήθηκε η 
κα Σταυρούλα Βαλιαντή και 
παρουσίασε με τον Πρόεδρο 
της Πολιτιστικής Επιτροπής 
κ. Κοσμά Κοσμά με τραγού-
δια αφιερωμένα στη πανσέ-
ληνο από την ορχήστρα του 
Κωσταντίνου Ζορπά με την 
Όλγα Βενετσιάνου και το 
Μάριο Τοφή. 

Η Γενική Διευθύντρια του 
Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού κ. Ολυμπία Στυ-
λιανού, κηρύσσοντας την 
έναρξη του Φεστιβάλ υπο-
γράμμισε την σημασία της 
διατήρησης των ηθών και 
εθίμων του τόπου και της 
Λευκαρίτικης κουλτούρας.

Αυτό  που με μια λέξη απο-
καλούμε παράδοση είπε, 
αποτελεί ανεκτίμητο θη-
σαυρό για κάθε λαό που σέ-
βεται το παρελθόν του και 
αντλεί από την σοφία των 
παλαιοτέρων για την οι-
κοδόμηση ενός μέλλοντος 

στηριγμένου σε γερές βά-
σεις και συνέχισε λέγοντας 
ότι η διάσωση και ανάδειξη 
του λαϊκού πολιτισμού απο-
τελεί βασικό στόχο και της 
δικής μας πολιτιστικής δι-
ακυβέρνησης και είναι για 
τους λόγους αυτούς που με 
ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι 
ανάμεσα σας, στην τελετή 
έναρξης του 31ου Φεστι-
βάλ τέχνης και πολιτισμού 
Λευκάρων, ενός πολυετούς 
θεσμού που προάγει τις τέ-
χνες και αναδεικνύει την 
κουλτούρα της παράδοσης 
μας μέσα από πολιτιστικές 
εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου.



31ο Φεστιβάλ Τέχνης και Πολιτισμού    Λεύκαρα

ΛΕΥΚΑΡΑ           21       

Η κ. Ολυμπία Στυλιανού, 
συνεχάρη το Δημοτικό 
Συμβούλιο Λευκάρων για 
την καθιέρωση του εν λόγω 
θεσμού, ο οποίος χρόνο με 
τον χρόνο  αναβαθμίζεται 
ποιοτικά και  εμπλουτίζει 
την θεματολογία του.

Ο Δήμαρχος, κ. Ανδρέας 
Σώσειλος, στη εναρκτή-
ρια ομιλία του, ανέφερε 
ότι όλες οι εκδηλώσεις του 
Φεστιβάλ θα γίνουν με σε-
βασμό και συμπαράσταση 
στους οικείους των «13» 
τραγικών θυμάτων. Η χο-
ροεσπερίδα και η βραδιά 
για τους νέους, ματαιώθη-
καν.  Περιέγραψε επίσης τις 
ενέργειες που γίνονται για 
να καταστεί ο Δήμος κέντρο 
τέχνης και πολιτισμού αξιο-
ποιώντας και το Πολυδύνα-
μο Συνεδριακό Κέντρο που 
θα ολοκληρωθεί το πρώτο 
εξάμηνο του 2012.

Η Πολιτιστική συνεργά-
τιδα και οργανώτρια του 
Φεστιβάλ δρ. Σταυρούλλα 
Βαλιαντή, στην εισαγωγή 
της τόνισε ότι, το Φεστι-
βάλ συνδυάζει την καλλι-
τεχνική δημιουργία και την 
ψυχαγωγία με την πλούσια 
πολιτιστική παράδοση  του 
τόπου. Ο πολιτισμός ο οποί-
ος αποτελεί το  πιο ζωντανό 
και ελπιδοφόρο κοινωνικό 
κεφάλαιο σε μια εποχή αντι-
φάσεων και προκλήσεων 
έχει για το Δήμο Λευκάρων 
πρωτεύονται ρόλο εξού και 
το ετήσιο Φεστιβάλ Λευκά-
ρων. Συνεχής προσπάθεια 
του Δήμου Λευκάρων εδώ 
και 31 καλοκαίρια είναι ο 
εμπλουτισμός και η ποιοτι-
κή αναβάθμιση των εκδη-
λώσεων αξιοποιώντας αλλά 
και εντάσσοντας σε αυτό 
πέραν από το ειδυλλιακό 
περιβάλλον με την απαρά-

μιλλη αρχιτεκτονική και τη 
φυσική ομορφιά του τόπου 
οτιδήποτε έχει να κάνει με 
την πολιτιστική παράδοση 
των Λευκάρων αλλά και 
την καλλιτεχνική δημιουρ-
γία των Λευκαριτών.

Το 31ο Φεστιβάλ Λευκά-
ρων, συνεχίστηκε το Σάβ-
βατο 13 Αυγούστου 2011, 
με τα εγκαίνια του εργα-
στηρίου ζωγραφικής του 
Δήμου Λευκάρων, που 
φέτος έγιναν από τον Β΄ 
Αντιπρόεδρο της ΕΔΕΚ κ. 
Σοφοκλή Σοφοκλέους στις 
7.00μ.μ..  Και το θεατρικό 
έργο του Ανδρέα Κουκίδη, 
«Λυσιμάχη» στις 8.30μ.μ., 
στα προπύλαια. Την Δευ-
τέρα 15 Αυγούστου 2011, 
στις 8.30μ.μ., με την ετήσια 
συνεστίαση των Αποδήμων 
Λευκαριτών. 
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Ο Δήμαρχος Λευκάρων τόνισε ότι  ο χαμός των 13 δεν 
θα πρέπει να πάει χαμένος και θα πρέπει να αξιοποιηθεί 
για να διορθωθούν τα κακώς έχοντα . Αν σήμερα φταίνε 
κάποιοι αυτοί θα πρέπει να πληρώσουν. Θα  πρέπει όμως 
να βεβαιωθούμε ότι δεν θα ξανασυμβούν παρόμοια πε-
ριστατικά. Θα πρέπει να διορθώσουμε τους θεσμούς μας 
με πρώτο και βασικό θεσμό το πολιτικό κόμμα.  Ο λαός 
θα πρέπει να μπορεί να παρακολουθεί τις δραστηριό-
τητες όλων των κομμάτων και να επεμβαίνει εκεί που 
κρίνει αναγκαίο.                         

Την Κυριακή 14 Αυγούστου 
2011, το Φεστιβάλ Λευκά-
ρων, συνεχίστηκε με εθνικό 
μνημόσυνο των πεσόντων 
για την ελευθερία της πα-
τρίδας Λευκαριτών  στον 
Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού  
και το 40ήμερο μνημόσυνο 
των 13 αξιωματικών, υπα-
ξιωματικών και ανδρών 
του Πολεμικού Ναυτικού 
και της ΕΜΑΚ Κοφίνου, θυ-
μάτων της τραγωδίας της 
11ης  Ιουλίου στη Ναυτική 
Βάση Ευάγγελος Φλωρά-
κης.

Ομιλητής ήταν ο κ. Γεώρ-
γιος Προκοπίου-Βουλευτής 
ΔΗΚΟ Λάρνακας.

Το βράδυ ακολούθησε σε-
μνή τελετή στη κεντρική 
πλατεία της κωμόπολης.

Οι παριστάμενοι μετά από 
σύντομη ομιλία του Δημάρ-
χου κ. Άνδρέα Σώσειλου 
άναψαν 13 δάδες και κρα-
τώντας από ένα κερί  πραγ-
ματοποίησαν πορεία προς 
τον Αγροτικό Πυροσβεστι-
κό Σταθμό των Λευκάρων.  
Εκεί υπόγραψαν τα βιβλία 
συλλυπητηρίων για τους 6 
Λοχίες και τον υπαστυνόμο 
της ΕΜΑΚ που έχασαν την 
ζωή τους εν ώρα καθήκο-
ντος κατά την φοβερή εκεί-
νη μέρα.
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Λεύκαρα     Πολιτιστικά

Oι πέντε γλύπτες που ερ-
γάσθηκαν για 15 ημέρες, 
σε συνεργασία με τον Δήμο 
Λευκάρων για την φιλοτέ-
χνηση έργων, σχετικά με 
την Λευκαρίτικη τέχνη και 
όχι μόνον, παρουσίασαν τα 
έργα τους στα προπύλαια 
της Σχολής Τιμίου Σταυ-
ρού, στα Πάνω Λεύκαρα με 
επιτυχία,. Στη συνέχεια τα 
έργα θα παραμείνουν μόνι-
μα εκτεθειμένα σε πλατείες 
και άλλους δημόσιους χώ-

ρους της ιστορικής μας Κω-
μόπολης.

Ομιλητής ήταν ο κ. Γιώρ-
γος Γαβριήλ, Επιθεωρητής 
Τέχνης στο Υπουργείο Παι-
δείας και Πολιτισμού που 
ανέφερε ότι στόχος είναι η 
ανάδειξη των Λευκάρων σε 
Κέντρο, όχι μόνο παραδοσι-
ακής τέχνης αλλά και σύγ-
χρονης.  Μέσα στα πλαίσια 
αυτά πραγματοποιήθηκε 
το συμπόσιο γλυπτικής με 
ανακυκλώσιμα και όχι μόνο 

υλικά. Ήταν πρόσθεσε μια 
πρωτοβουλία του κ. Χρί-
στου Αβραάμ και της Άννας 
Δούμνηνα, τους οποίους 
συνεχάρη θερμά.

Στο συμπόσιο συμμετείχαν 
οι καλλιτέχνες Μάγια Χα-
τζηγεωργίου, Ιωάννης Κυ-
ριακίδης, Σερχάτ Σελισίκ, 
Μάγια Σικόρσκα, Μαίρη 
Ουρκουάτ, Σελίνα Ράκ  και 
ο Χρίστος Αβραάμ.

Τα συμπόσια γλυπτικής, 
-ανέφερε- ο κ. Γαβριήλ, εί-
ναι θεσμός τον οποίο συ-
ναντούμε σε πάρα πολλές 
χώρες του εξωτερικού. Ο 
θεσμός αυτός θεωρείται 
επιτυχημένος για δυο λό-
γους. Με ελάχιστα χρήματα 
μια χώρα, μια πόλη, ένας 
τόπος αποκτά μεγάλο αριθ-
μό γλυπτών. Η διαδικασία 
φιλοτέχνησης των, είναι 
ανοικτή, συντελείται δηλα-
δή μέσα στα μάτια των θε-
ατών. Γίνεται με άλλα λόγια 
το συμπόσιο γλυπτικής ένα 
σχολείο που διδάσκει και 
φανερώνει  στο θεατή πως 
δημιουργεί ο καλλιτέχνης, 
ο γλύπτης, πως δηλαδή 
εκτελεί άχρηστα και οποι-
αδήποτε άλλα υλικά μετα-
μορφώνονται μέρα με τη 
μέρα σε έργα τέχνης. Την 
μαγική αυτή διαδικασία 
έχει την ευκαιρία να παρα-
κολουθήσει οποιοσδήποτε 
και πολύ περισσότερο τα 
παιδιά, που αποδεδειγμένα 
επιδεικνύουν έντονο ενδια-
φέρον, κατέληξε. 

Συμπόσιο Γλυπτικής
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Το Λευκαρίτικο κέντημα, το 
πιο χαρακτηριστικό είδος 
κυπριακού κεντήματος, που 
έχει εγγραφεί στο κατάλο-
γο της άυλης πολιτιστικής 
κληρονομιάς της UNESCO 
μετά από προσπάθειες του 
Δήμου Λευκάρων και του 
Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού, αποτελεί το 
αντικείμενο ενός νέου πε-
νηντάλεπτου ντοκιμαντέρ 
με σκηνοθέτη τον Πασχά-
λη Παπαπέτρου, διευθυ-
ντή φωτογραφίας το Νίκο 
Αβρααμίδη και επιστημο-
νική σύμβουλο την κυρία 
Τζούλια Αστραίου Χριστο-
φόρου.

Η ταινία η οποία βρίσκεται 
σε προχωρημένο στάδιο 

παραγωγής  έχει σαν στόχο, 
την καταγραφή της τέχνης 
αλλά και την ομορφία του 
κεντήματος μέσα από τις 
μαρτυρίες κεντητριών της 
γενιάς που φεύγει. Η ται-
νία πραγματεύεται επίσης 
το θέμα της εμπορίας του 
λευκαρίτικου κεντήματος 
μέσα από συνεντεύξεις  και 
μαρτυρίες παλιών κεντητά-
ρηδων και άλλων κατοίκων 
των Λευκάρων και των 
γύρω χωριών σε μιά προ-
σπάθεια καταγραφής της 
πτυχής αυτής πρίν χαθούν 
οι μνήμες.

Κινηματογραφήσεις έχουν 
γίνει μέχρι στιγμής στα Λεύ-
καρα, στα Κάτω Λεύκαρα, 
στον Κάτω Δρύ στην Σκαρί-
νου κλπ . Η ταινία που ανα-
μένεται να ολοκληρωθεί μέ-
χρι το ερχόμενο Φθινόπωρο 

Ντοκιμαντέρ για το λευκαρίτικο κέντημα
αποτελεί μια Συμπαραγωγή 
της Anadysis Films Ltd και 
της Συμβουλευτικής Επι-
τροπής Κινηματογράφου 
του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού.  

Η ταινία χρηματοδοτείται 
από τη Συμβουλευτική Επι-
τροπή Κινηματογράφου , το 
Δήμο Λευκάρων, την Εθνι-
κή Επιτροπή Ουνέσκο, τη 
Υπηρεσία Κυπριακής Χει-
ροτεχνίας και τον ΟΠΑΠ.

Με αυτή την ευκαιρία η πα-
ραγωγός εταιρεία επιθυμεί 
να εκφράσει τις πιό θερμές 
ευχαριστίες σε όλους που 
βοηθούν στην παραγωγή 
της πιό πάνω ταινίας. Ιδιαί-
τερα ευχαριστεί  το Δήμαρ-
χο ,κον Ανδρέα Σώσειλο, τα 
μέλη του Δημοτικού Συμ-
βουλίου αλλά και τους Λει-
τουργούς του Δήμου Λευ-
κάρων για την οικονομική 
στήριξη, τη βοήθεια και την 
πρόθυμη ανταπόκριση.

Πασχάλης Παπαπέτρου
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Ο Δήμος Λευκάρων και το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
συνδιοργάνωσαν διάλεξη με θέμα «Για μία νέα 
πολιτική πορεία μετά τα γεγονότα της 11ης Ιουλί-
ου». Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στo πολιτιστι-
κό κέντρο του Δήμου Λευκάρων, την Κυριακή 6 
Νοεμβρίου 2011. 

Ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου και 
Πρόεδρος των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων 
Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών Σταύρος Α. Ζένιος 
αφορμώμενος από τα τραγικά γεγονότα της 11ης 
Ιουλίου απάντησε στα βασανιστικά ερωτήμα-
τα για το πώς φθάσαμε εδώ που φθάσαμε, πώς 
οραματιζόμαστε τη νέα Κύπρο και πώς ξεκινάμε 
τη νέα δημιουργική πορεία. Μπροστά στην αγω-
νία των πολιτών για το τι μέλλει γενέσθαι μετά 
την καταστροφή, η διάλεξη έδωσε ένα αισιόδοξο 
μήνυμα ελπίδας και προοπτικής για οικοδόμηση 
μίας νέας, σύγχρονης και δημιουργικής Κύπρου. 

Ευρωπαϊκή Διασυνοριακή Συνεργασία

Ο Δήμαρχος εκπροσώπησε την Ένωση Δήμων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Οργα-
νισμού της Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας που πραγματοποιήθηκε στη πόλη 
Κursk  της Ρωσίας.  Αντικείμενο της συνέλευσης ήταν τα προγράμματα που χρηματο-
δοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κα άλλους φορείς μεταξύ των χωρών που συνο-
ρεύουν. 

Η Ένωση Δήμων και ο Δήμος μας απέκτησαν έτσι σημαντική πληροφόρηση για να εφαρ-
μόσουν δικά τους προγράμματα. 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 
ΜΕΤΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ 11ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΖΕΝΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΡΩΝ
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Λεύκαρα    Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμ-
μα PoHeFa αποσκοπεί στο 
να εντοπίσει τις ανησυχη-
τικές συνήθειες, όπως εί-
ναι η κακή διατροφή και 
η περιορισμένη σωματική 
άσκηση, που οδηγούν στις 
λεγόμενες ασθένειες της 
εποχής μας και τα εμφανή 
συμπτώματά τους, όπως εί-
ναι η  παχυσαρκία, η υπερ-
βολική χοληστερόλη κ.ά., 
που δυστυχώς αρχίζουν να 
είναι εμφανή από την παι-
δική ηλικία. Το ενδιαφέρον 
του προγράμματος αυτού 
επικεντρώνεται όχι μόνο 
στην προαγωγή συγκεκρι-
μένων πρωτοβουλιών για 
την προαγωγή της υγείας 
των πολιτών και κυρίως 
των νέων, αλλά και στις ευ-
ρύτερες κοινωνικές συνθή-
κες που μπορούν να υπο-
βοηθήσουν την προαγωγή 
ολόπλευρης υγείας (σωμα-
τικής και ψυχικής) ανάμεσα 
σε ΟΛΟΥΣ. Τα οφέλη από τη 
συστηματική προαγωγή της 
βέλτιστης υγείας, με επικέ-
ντρωση στις μικρές ηλικίες, 

δεν αποτιμούνται μόνο σε 
πολλαπλά οικονομικά και 
κοινωνικά οφέλη, αλλά και 
εναρμονίζονται με το ιδανι-
κό του «ευ ζην,» όπως ανα-
δείχθηκε από τον πολιτισμό 
των προγόνων μας. 

Στο συγκεκριμένο πρόγραμ-
μα συμμετέχουν φορείς από 
τη Δανία, Φιλανδία, Αγγλία, 
Ιταλία και την Κύπρο. Η Κυ-
πριακή συμμετοχή συντονί-
ζεται από τον Αναπληρωτή 
Καθηγητή του Τμήματος 
Επιστημών της Αγωγής 
του Πανεπιστημίου Κύπρου 
κ. Νίκο Βαλανίδη και σε 
αυτό συμμετέχουν ο Δήμος 
Έγκωμης και ο Δήμος Λευ-
κάρων. Η υιοθέτηση πρα-
κτικών σωστής διατροφής 
και συστηματικής άσκησης 
αποτελεί ατομική αλλά και 
κοινωνική ευθύνη. Θεωρεί-
ται επομένως σημαντική η 
εμπλοκή της οικογένειας, 
των συνδέσμων γονέων 
και κηδεμόνων, των λε-
σχών ηλικιωμένων, των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 

του συνόλου του πληθυ-
σμού, των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης και όλων των 
πολιτειακών οργάνων που 
επιφορτίζονται με ανάλογες 
αρμοδιότητες και ευθύνες, 
όπως οι ιατρικές υπηρεσίες, 
τα υπουργεία εργασίας, παι-
δείας και πολιτισμού κ.ά.

Με βάση αυτές τις κατευθυ-
ντήριες αρχές, αρχίζει στις 
15 Νοεμβρίου 2011, και στο 
πλαίσιο του προγράμματος 
PoHeFa, μια προγραμματι-
σμένη εκστρατεία για υγι-
εινή διατροφή και συστη-
ματική σωματική άσκηση. 
Η εκστρατεία αυτή θα ολο-
κληρωθεί στις 27 Νοεμβρί-
ου, 2011. Στα πλαίσια αυτά, 
θα πραγματοποιηθούν, υπό 
την αιγίδα του Δήμου Λευ-
κάρων, δραστηριότητες με 
τη συμμετοχή οργανωμέ-
νων συνόλων του Δήμου, 
ενώ τα έξοδα των περισσο-
τέρων από αυτές τις δρα-
στηριότητες θα καλυφθούν 
από το πρόγραμμα PoHeFa.   

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα PoHeFa



ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ - ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ 
ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΣΤΑ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΑ

1) Πωλείται κατοικία  3ων 
υπνοδωματίων στα Πάνω Λεύκαρα 
176 τ.μ  καλυμμένοι χώροι και 271 τ.μ. 
οικόπεδο με κήπο και εσωτερική αυλή, 

3 μπάνια, κουζίνα, 
στεγασμένο χώρο στάθμευσης

στην τιμή των €295,000
Τηλ. 24342786, 00441872240504

2) Πωλείται διατηρητέα κατοικία 
στο κέντρο του χωριού 
κοντά στην εκκλησία.

Πληροφορίες στο τηλ. 99445029  

3)  Πωλείται Γεωργικό Τεμάχιο (Γα4 ) 
 Με δρόμο, στην περιοχή Αγίας Μαρίνας 

έκτασης 7,5 σκάλες 
Πληροφορίες Τηλ. 99434776

4) Πωλούνται:
-Μεγάλα αρδευόμενα τεμάχια στην 

περιοχή «Βρύση του Νικολή»
-Χωράφι με δρόμο έκτασης 1673 τ. μ. 

στην περιοχή «Πηγή του Κουννά»
-Χωράφι 18 σκάλες στην περιοχή 

«Πηγή του Κουννά»
Για πληροφορίες στο τηλ.: 99536169

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

επενδυμένη με παραδοσιακή πέτρα, 
υπόγειο χώρο στάθμευσης για 2 

αυτοκίνητα. Τηλ.: 96494272

6)Πωλείται κατοικία  3ων 
υπνοδωματίων στα Πάνω Λεύκαρα 
πλήρως επιπλωμένη (κουζίνα, σαλόνι, 

3WC, και μπάνιο)
170 τ.μ  καλυμμένος χώρος και 150 τ.μ. 

βεράντες με δικό της χώρο στάθμευσης και 
με ωραία θέα ( βουνό και θάλασσα)

Τηλ. 99800706 και 99164831

7) Πωλείται κατοικία 2 υπνοδωματίων 
στα Πάνω Λεύκαρα 

πλήρως επιπλωμένη (κουζίνα, σαλόνι, 
3WC, και μπάνιο)

120 τ.μ  καλυμμένος χώρος και 80 τ.μ. 
βεράντες με δικό της χώρο στάθμευσης και 

με ωραία θέα ( βουνό και θάλασσα) Τιμή 
Πώλησης €200.000 + Φ.Π.Α.

Τηλ. 99800706 και 99164831 

8) Πωλείται οικιστικό χωράφι 
στα Πάνω Λεύκαρα 5686 τ.μ. με δρόμο και 

ρεύμα
Τηλ. 99445029

9) Πωλείται  χωράφι 
στα Πάνω Λεύκαρα 18 σκάλες με δρόμο 

Τηλ. 99776687



Lefkara the place to visit 

Famous Lefkara lace recognised by UNESCO

Silver wear directly from the workshop

Lefkara delights made in front of your eyes

The scenery from the hills around 
is unforgettable

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

The streets are decorated with 
flowers growing from the ground  


