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Ιδιοκτησία
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΡΩΝ

Επικοινωνία
τηλ. +357 24342422
+357 24342822
φαξ: +357 24342769
email. info@lefkara.org.cy
web site. www.lefkara.org.cy

Καλλιτεχνική Συμμετοχή
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν στην καθιερωμένη Λευκαρίτικη
βραδιά του φετινού μας Φεστιβάλ
(χορό, τραγούδι, σάτιρα κλπ),
να επικοινωνήσουν με το Δήμο Λευκάρων.

Σχεδιασμός - Εκτύπωση
Τυπογραφεία Νέα Εστία
τηλ. +357 24638776
φαξ: +357 24638541
www.effects@otenettel.com
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Λεύκαρα

Μήνυμα Δημάρχου
Είναι με μεγάλη χαρά που εκδίδου-

και γιατί όχι, επαναπατριζόμενων

με το δεύτερο τεύχος του περιο-

Λευκαριτών.

δικού μας που αγκαλιάστηκε από
τους Λευκαρίτες αν κρίνουμε από
τα σχόλια που έγιναν μετά από την
έκδοση του 1ου τεύχους.

Μέσα στα πλαίσια αυτά ο Δήμος
διευκολύνει την πραγματοποίηση
συναντήσεων συμμαθητών που
αποφοίτησαν από το Γυμνάσιο

Το περιοδικό αποστέλλεται σε

Λευκάρων αφού εκδηλωθεί συ-

όλους του Λευκαρτίτες στην Κύπρο

γκεκριμένο ενδιαφέρον.

και στο εξωτερικό γι ‘αυτό και παρακαλείστε όπως βοηθήσετε να

Δήμαρχος:

εμπλουτίζουμε συνεχώς τον κατά-

Αντρέας Σώσειλος

λογο διευθύνσεων που έχουμε.
Το περιοδικό εμφανίζεται πάντα
στην ιστοσελίδα του Δήμου (http://
www.lefkara.org.cy/), και μπορεί
κανείς να το προμηθευτεί και από

Αντιδήμαρχος:

τα γραφεία του Δήμου.

Βύρωνας Αργυρίδης

Παρακαλούμε όπως έχουμε επίσης
τα σχόλια σας με σκοπό τη βελτίωση της έκδοσης και την συνεργασία
σας για εμπλουτισμό της ύλης.

Το περιοδικό φιλοξενεί όπως θα
έχετε προσέξει ανακοινώσεις για
πώληση ή ενοικίαση ακινήτων στα
Λεύκαρα.
Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται δωρεάν σε όλους τους Λευκαρίτες και
στοχεύει στην ανοικοδόμηση των
κατεστραμμένων οικιών που είναι
απαραίτητη για την όλη εμφάνιση
και λειτουργικότητα του οικισμού .
Η τουριστική ανάπτυξη όπως αυτή
προγραμματίζεται προϋποθέτει αρκετές διαθέσιμες οικίες προς ενοι-

Στόχος μας είναι να επικοινωνή-

κίαση σε γειτονιές που θα πρέπει

Σύμβουλοι:

σουμε με τις 10 000 Λευκαριτών

να λειτουργούν στο σύνολο τους.

Σάββας Λεωνίδου

που υπολογίζεται ότι κατοικούν

Σάββας Λευκαρίτης

σε διάφορες χώρες του κόσμου .
Πιστεύουμε ότι η επικοινωνία αυτή

Δημήτρης Χ’’ Αδάμου

θα κεντρίσει το ενδιαφέρον της 2ης

Μαρία Ραουνά

και 3ης γενεάς των Λευκαριτών

Γιώργος Κορτάρης		
Παναγιώτης Πολής
Κοσμάς Κοσμά

4

ΛΕΥΚΑΡΑ

του εξωτερικού δημιουργώντας
έτσι ένα νέο ρεύμα επισκεπτών

Ανδρέας Σώσειλος
Δήμαρχος Λευκάρων

Λεύκαρα

Δημοτικές Συνελεύσεις

H 1η Δημοτική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου 2010 με τα εξής θέματα:


Κυριακάτικες εκδηλώσεις



Κατάλογος Εθελοντών



Νέο σύστημα οδικών μεταφορών με λεωφορεία



Έκθεση Εσωτερικού Τουρισμού



Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. Δημιουργία εκσυγχρονισμός Μονάδων Μεταποίησης και
Εμπορίας Γεωργικών προϊόντων.



Καθαριότητα οικοπέδων

H 2η Δημοτική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου 2010 με τα εξής θέματα:


Πολυδύναμο Συνεδριακό Κέντρο



Τοπικό Εμπορικό Επιμελητήριο ( ΟΤΕΛ



Περιοδικό Δήμου



Θεσμός Ανοικτού Σχολείου



Πάρκο Ανεμογεννητριών



Φεστιβάλ 2010

Επόμενες Δημοτικές Συνελεύσεις 21/07, 18/08, 15/09
Ξενοδοχείο «Λεύκαρα», 7:00μ.μ.
ΛΕΥΚΑΡΑ
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Λεύκαρα

Δραστηριότητες Δήμου

Επίσκεψη Αντιπροσωπίας του Δήμου Λευκάρων
στο Esch στην Ολλανδία
Ο Δήμος Λευκάρων έλαβε μέρος
με αντιπροσωπία του στο φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε στο
Esch της Ολλανδίας με σκοπό την
προβολή των χειροτεχνημάτων μας
από τις 12 μέχρι τις 16 Μαΐου.
Ο Δήμος εκπροσωπήθηκε από τον
Βύρωνα και Καίτη Αργυρίδη, Παναγιώτη και Αντρούλα Πολή και
Σάββα και Μάρω Λευκαρίτη.
Κατά την διάρκεια της επίσκεψης
της η αντιπροσωπία μας είχε την
ευκαιρία να λάβει μέρος σε όλες τις
εκδηλώσεις που είχε διοργανώσει
ο Δήμος το Esch.

Ετήσιο Συνέδριο Αμφικτυονίας
στην Χίο
Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην ετήσια Γενική Συνέλευση της «Αμφικτιονίας» που πραγματοποιήθηκε
στη Χίο στις 21 μέχρι τις 23 Μαΐου 2010. Το συνέδριο είχε θέμα
«Πολιτιστική Πολιτική και Τοπική
Αυτοδιοίκηση», που ενδιαφέρει
ιδιαίτερα το Δήμο μας .
Το συνέδριο στόχευε στο να αναδείξει τους προσφερόμενους τρόπους με τους οποίους η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να αναλαμβάνει
πρωτοβουλίες και να οργανώνει
βιώσιμη Πολιτιστική Πολιτική με
μακρόπνοους ορίζοντες.
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Στο συνέδριο υπήρχαν θεωρητικές
προσεγγίσεις από αρκετούς Έλληνες και Αλλοδαπούς εισηγητές και
επίσης δόθηκαν πληροφορίες για
τις τακτικές που μπορούν να ακολουθήσουν οι φορείς της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε να σχεδιάσουν την πολιτιστική τους πολιτική, με άξονες την πολιτική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη,
με τρόπο επωφελή για την πολιτιστική ζωή, την τοπική οικονομία,
τον τουρισμό και εντέλει για τους
κατοίκους της κάθε περιοχής.

Ο Δήμος Λευκάρων διοργάνωσε
και φέτος με μεγάλη συμμετοχή εκδρομή για τους ηλικιωμένους την
Πέμπτη 06 Μάιου 2010. Οι ηλικιωμένοι μας είχαν την ευκαιρία να
επισκεφθούν κοινότητες της περιοχής Πιτσιλιάς καθώς και εκκλησίες
για προσκύνημα.
Το μεσημέρι ο Δήμος πρόσφερε
γεύμα σε εστιατόριο της περιοχής

Δραστηριότητες Δήμου Λεύκαρα

Συμμετοχή του Δήμου Λευκάρων στην ετήσια συγκέντρωση
του ‘Charter of European Rural Communities’ στο Stryzow
της Πολωνίας
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος
ο Δήμος Λευκάρων συμμετείχε με
αντιπροσωπεία 10 ατόμων στην
συνάντηση του Φόρουμ για Αγροτικές Πόλεις που έγινε στο Stryzow
της Πολωνίας από τες 10 μέχρι 14
Ιουνίου.
Κατά την διάρκεια της επίσκεψης
της η αντιπροσωπία μας είχε την
ευκαιρία να λάβει μέρος σε όλες τις
εκδηλώσεις που είχε διοργανώσει
ο Δήμος το Stryzow. Σε μια από αυτές η κάθε πόλη είχε την ευκαιρία
να παρουσιάσει παραδοσιακά τους
εδέσματα. Ο Δήμος μας είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το Λουκούμι το Λευκαρίτικο, την παραδοσιακή Ζιβανία, το Κυπριακό Χαλούμι,
Παστελάκι και τον Σουσιούκο.

Υπογραφή Συμφώνου Δημάρχων
Ο Δήμαρχος μας σε συνεργασία με
τους υπόλοιπους Δημάρχους της
«Αμφικτυονίας» παρευρέθηκε και
υπόγραψε το σύμφωνο των Δημάρχων στις Βρυξέλλες στις 3-5
Μαΐου 2010. Αυτό συνεπάγεται
την εφαρμογή ενός προγράμματος
το οποίο αποτελεί μια καλή ευκαιρία για τους Δήμους να συμμετάσχουν ενεργά στην προσπάθεια
προώθησης των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης
ενέργειας, καταπολέμησης μιας ουσιώδους γενεσιουργού αιτίας που
προκαλεί τις κλιματικές αλλαγές .
ΛΕΥΚΑΡΑ
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Λεύκαρα Δραστηριότητες Δήμου

Σύστημα
Μαθητείας
για το
Λευκαρίτικο
Κέντημα
Ο Δήμος Λευκάρων σε συνεργασία
με το Τμήμα Γεωργίας οργάνωσε
με μεγάλη επιτυχία μέσα στα πλαίσια του << Συστήματος Μαθητείας >>
μαθήματα για το Λευκαρίτικο Κέντημα με ακόμα δύο τμήματα ένα

για μαθήτριες Γυμνασίου και ένα
για μαθήτριες του Δημοτικού.

Χρύσω Λευκαρίτη στο τηλέφωνο
24342422 .

Όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στα μαθήματα αυτά μπορούν
να επικοινωνήσουν με την κα.

Κυρίες κάτω των 40 ετών δικαιούνται και την επιδότηση €18 από
το Υπουργείο Γεωργίας για κάθε
ημέρα.

Μέτα από συνεννόηση μεταξύ του Δήμου Λευκάρων του Κοινοτικού Συμβουλίου του Πέλλαπαϊς και του Σωματίου “Ελευθέρον
Πέλλαπαϊς“ πραγματοποιήθηκε τελετή την Κυριακή 18 Απριλίου
κατά την θεία λειτουργία στον ιερό ναό Τιμίου Σταυρού Λευκάρων,
για την φιλοξενία εικόνας του Αγίου Γεωργίου από την ομώνυμη
εκκλησία του Πέλαπαϊς.
Κατά τον εσπερινό της γιορτής του Αγίου Γεωργίου στις 22 Απριλίου, η εικόνα μεταφέρθηκε στο ομώνυμο παρεκκλήσι όπου παρέμεινε μέχρι να γίνει δυνατή η επαναφορά της εικόνας στην εκκλησία
όπου ανήκει.
8
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Λεύκαρα

Δραστηριότητες Αποδήμων

Στον Κύριο Γερόλεμο Λαστιχένιο
που διαπρέπει στις Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής απονεμήθηκε
η ανώτατη τιμητική διάκριση από
τη Διεθνή Ομοσπονδία Προστασίας
Υδάτων του τμήματος Νέας Υόρκης
(Hall Οf Fame).

Σύνδεσμος Επαναπατρισθέντων
Το παράρτημα του Συνδέσμου Επαναπατρισθέντων που δημιουργήθηκε στα Λεύκαρα με πρωτοβουλία
του Δήμου σε συνεργασία με την
κυρία Ευδοκία Σταυρή τον Αύγουστο του 2007, έχει γύρω στα 53
μέλη, είναι από Αγγλία, Αμερική,
Ελλάδα και Αφρική.
Σκοπός του συνδέσμου είναι να
δώσει περισσότερα κίνητρα για ενθάρρυνση της επιστροφής και της
μόνιμης εγκατάστασης τους , στην
Κύπρο.
Γενικά ο παγκύπριος σύνδεσμος
επαναπατρισθέντων τονίζει πως ο
επαναπατρισμός των ξενιτεμένων
θα βοηθήσει αρκετά στην αναβάθμιση της όλης κοινωνική ζωής στον

τόπο μας γιατί με τις γνώσεις τους
και τις ικανότητες και τον πλούσιο
καταρτισμό που κατέχουν, η συμμετοχή στην ζωής της πατρίδας
μας θα είναι σημαντική για όλους.
Κάθε χρόνο, μέσα στα πλαίσια του
φεστιβάλ γίνεται μια συνεστίαση,
στην οποία γίνεται από την Επιτροπή του συνδέσμου και κατατόπιση
των επαναπατρισθέντων για οτιδήποτε αφορά τον επαναπατρισμό
τους.
Στις 11/10/2009 μερικά από τα
μέλη μας έλαβαν μέρος στο 5ο παγκύπριο συνέδριο του συνδέσμου
που έγινε στη Λεμεσό καθώς και
στις χοροεσπερίδες του 2008 και
2009.
ΛΕΥΚΑΡΑ
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Λεύκαρα Δραστηριότητες Αποδήμων

Μεγάλη Επιτυχία Σημείωσε η Γενική Συνέλευση
του Συνδέσμου Λευκαριτών Μεγάλης Βρετανίας
Την Κυριακή 20 Ιουνίου 2010  πραγματοποιήθηκε η ετησία Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Λευκαριτών
στο Κυπριακό Κέντρο στο Earlham
Grove Wood Green.

στηριότητες του Συνδέσμου και την
σειρά σεμιναρίων που είχαν λάβει
μέρος το 2009 και που αφορούσε
την εκπαίδευση,   τα ναρκωτικά και
το έγκλημα.

Η Συνέλευση άρχισε με μονόλεπτη
σιγή για όσους Λευκαρίτες απεβίωσαν και τους αγνοουμένους
και ήρωες των απελευθερωτικών
αγώνων της Κύπρου.  

Αναφέρθηκε επίσης ότι στα μελλοντικά σχέδια του Συνδέσμου είναι
και η διοργάνωση περισσοτέρων
σεμιναρίων και σχολή για εκμάθηση του Λευκαρίτικου κεντήματος.
Κάλεσε τη νεολαία να ενταχθεί
στον σύνδεσμο για τη δημιουργία
ποδοσφαιρικής ομάδας.

Ο πρόεδρος του Σενδέσμου Γιώργος Σάββα αναφέρθηκε στις δρα-

Ακολούθως επεσήμανε τα προγράμματα στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την 25η επέτειο από
την ίδρυση του συνδέσμου. Η
πρώτη εκδήλωση θα είναι εκδρομή που θα προσφερθεί εντελώς
δωρεάν από τον Σύνδεσμο.
Η ταμιακή έκθεση δόθηκε από το
ταμία Νίκο Καρους και αναφέρθηκε
στις εισφορές προς τον Σύνδεσμο
από διάφορες εταιρείες και άτομα
τους οποίους ο σύνδεσμος θερμά
ευχαριστεί.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Λευκαριτών Μεγάλης Βρετανίας
κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο συναντήθηκε με τον δήμαρχο
και συζήτησε διάφορους τρόπους συνεργασίας με σκοπό την ανάπτυξη των Λευκάρων
10
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Λεύκαρα

Πολιτιστικά
Παρουσίαση
του βιβλίου
«Γρηγόρης Αυξεντίου»
του Δημοσιογράφου
Αντρέα Καουρή

Ο Δήμος Λευκάρων παρουσίασε το
βιβλίο «ΓΡΗΓΌΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ» του
δημοσιογράφου Αντρέα Καουρή
στο ξενοδοχείο «ΛΕΥΚΑΡΑ» την
Κυριακή 30 Μαΐου 2010. Απεύθυναν χαιρετισμούς ο Δήμαρχος Λευ-

κάρων, ο κ. Νίκος Κόσης πρώην
Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας
Τάξης και τομεάρχης της ΕΟΚΑ, η κ.
Ελένη Θεοχάρους Ευρωβουλευτής.
Παρέμβαση από τον κ. Αντρέα Καουρή, ομιλία από τον κ. Σοφοκλή

Σοφοκλέους πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης .
Ο Δήμος Λευκάρων είχε την τιμή
να φιλοξενήσει στην εκδήλωση την
κυρία Χρυστάλλα Αυξεντίου Σουρουλλά, αδελφή του ήρωα Γρηγόρη
Αυξεντίου την οποία και τίμησε.

Εορτασμός της Παγκόσμιας μέρας Μουσικής
με την 3η Συνάντηση Χορωδιών στο Δήμο Λευκάρων
Ο Δήμος Λευκάρων ακολουθώντας
πιστός στο ραντεβού του διοργάνωσε και φέτος στις 20 Ιουνίου,
για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τη
Συνάντηση Χορωδιών στο πλαίσιο
των εορτασμών για την παγκόσμια
μέρα μουσικής.
Η Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής καθιερώθηκε το 1982 με πρωτοβουλία του, τότε, Γάλλου Υπουργού
Πολιτισμού Ζακ Λανγκ (Jack Lang),
υπό την αιγίδα του Δήμου του Παρισιού. Η Γιορτή της Μουσικής, από
το 1985, εξαπλώθηκε έξω από τα
Γαλλικά σύνορα. Η Αθήνα, 1η Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης,
με πρωτοβουλία της Μελίνας Μερκούρη, ήταν η πρώτη πόλη στην
οποία η Γιορτή πραγματοποιήθηκε
εκτός Γαλλίας. Σήμερα η Παγκόσμια
Ημέρα Μουσικής είναι ένα ευρωπαϊκό γεγονός, που διεξάγεται στις
21 Ιουνίου κάθε χρόνο σε 22 χώρες της Ευρώπης.

Την πολύπλευρη αξία της μουσικής
αναγνωρίζει ο Δήμος Λευκάρων, ο
οποίος στηρίζει όλες τις προσπάθειες που γίνονται από οργανωμένα σύνολα αλλά και άτομα για την
καλλιέργεια της μουσικής σε όλα
τα επίπεδα. Χαρακτηριστική είναι
η διατήρηση της Δημοτικής Χορωδίας αλλά και η διοργάνωση της
χορωδιακής συνάντησης μέσα από
την οποία οι χορωδίες του Δήμου
Αραδίππου, του Δήμου Δερύνεια
και του Δήμου Λευκάρων ερμήνευσαν τραγούδια που λάμπρυναν την
παγκόσμια αυτή γιορτή του πολιτισμού και την ανθρωπότητας .
Στη Συνάντηση των χορωδιών, την
οποία παρακολούθησαν αρκετά
άτομα τόσο από το Δήμο Λευκάρων
όσο και από τους φιλοξενούμενους
δήμους, οι χορωδίες ερμήνευσαν
τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου στα οποία κυριάρχησαν τα
τραγούδια του μεγάλου μουσουρ-

γού Μ. Θεοδωράκη ενώ ακούστηκαν παράλληλα σημαντικά δείγματα
του έντεχνου και παραδοσιακού
τραγουδιού.
Ο Δήμαρχος στο χαιρετισμό του τόνισε ιδιαίτερα ότι ο πολιτισμός που
εκφράζεται και με άλλους τρόπους
έχει για τα Λεύκαρα ιδιαίτερη σημασία αφού εδώ γεννήθηκε η τέχνη
που διατηρήθηκε για πέντε αιώνες
και τώρα αναγνωρίστηκε και από
τον αρμόδιο Διεθνή οργανισμό της
UNESCO ως μέρος της άυλης πολιτιστικής κληρονομίας του κόσμου .
Για το λόγο αυτό είπε έχουμε ευθύνη και δεσμευόμαστε να υπηρετήσουμε τον πολιτισμό και να
καταστήσουμε τα Λεύκαρα κέντρο
πολιτισμού για την Κύπρο και γιατί
όχι για την Ευρώπη γενικότερα.
Μετά από την μεγάλη επιτυχία της
Εκδήλωσης ο Δήμος δεσμεύτηκε να
διοργανώσει τον Ιουνίου του 2011
την 4η Συνάντηση Χορωδιών.
ΛΕΥΚΑΡΑ
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ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ:
Ο Δήμος Λευκάρων διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία την Δευτέρα του Πάσχα παραδοσιακή εκδήλωση στη αυλή
του Δημοτικού Σχολείου Λευκάρων, με παραδοσιακά παιχνίδια του Πάσχα, αυγοδρομίες, σακκουλοδρομίες, αππίησεν ο κάμηλος, ζίζιρος, καττόμουγια, χαρτόσια, μήλα – Γερμανικό, σχοινάκι. Λειτούργησε επίσης και το παζαράκι μας μ ε παραδοσιακά εδέσματα. Προσφέρθηκαν σούβλα, κρασί, ζιβανία, φλαούνες, και κόκκινα αυγά.
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Λεύκαρα

Οργανωμένα Σύνολα

Η εθνική ομάδα Bridge 2010

To Bridge στα Λεύκαρα
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Μπρίτζ υπάγεται στον ΚΟΑ και έχει αναδιοργανωθεί, τον Οκτώβριο του 2009,
σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις
του ΚΟΑ. Τα πρότυπα που ακολουθούνται είναι αυτά που ορίζει και
απαιτεί η ευρωπαϊκή ένωση.
Στόχος είναι η προαγωγή και εφαρμογή προγραμμάτων για την προώθηση και εξάπλωση του Μπρίτζ ως
Ολυμπιακό άθλημα. Σκοπός η εκλαΐκευση του αγωνίσματος αυτού,
ώστε να γίνει γνωστό σε όλους και
ειδικά στην νεολαία. Μέσα από το
παιχνίδι και την κοινωνική συνανα-

στροφή, αναπτύσσεται η ευγενής
άμιλλα, η συνεργασία και ασφαλώς
η φιλία μεταξύ των λαών.
Όπως είναι γνωστό το άθλημα του
Bridge έχει μεταφερθεί στην Κύπρο από τους κεντητάριδες κατά
την περίοδο του 2ου παγκοσμίου
πολέμου. Από τότε παίζεται στα
καφενεία των Λευκάρων.

Ο όμιλος των Λευκάρων επέδειξε
σημαντική δραστηριότητα σε ότι
αφορά το άθλημα ,αλλά και στην διοίκηση της Κυπριακής Ομοσπονδίας
με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε 4
από τα 6 μέλη της εθνικής Κύπρου
τους κυρίους Κυριάκο Παναγίωτου,
Γιώργο Χριστοφόρου, Θέμη Ρούβη
και Γιώργο Κολλέτη.

Τα τελευταία χρόνια οργανώθηκε
επίσημα ο όμιλος του Bridge Λευκάρων που είναι μέλος της Κυπριακής ομοσπονδίας Bridge που υπάγεται στον Κυπριακό Οργανισμό
Αθλητισμού.

Ο Δήμος συγχαίρει την διοικούσα
επιτροπή και τα μέλη γενικά του
Ομίλου για την δραστηριότητα τους
αυτή που μπορεί να χαρακτηριστεί
και σαν συνέχεια της κληρονομιάς
των Λευκάρων.
ΛΕΥΚΑΡΑ
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Το Κέντρο Νεότητος Λευκάρων σε
συνεργασία με την Τοπική Επιτροπή Αιμοδοσίας και το Δήμο Λευκάρων πραγματοποίησε την ετήσια
καθιερωμένη αιμοδοσία εις μνήμη
του Γαβρηήλ Γαβρηήλ στις 30 Μαΐου 2010.

ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΥΚΑΡΩΝ

(Ο.Τ.Ε.Λ.)
έθεσε τους πιο κάτω στόχους:
1.

Το Τουριστικό Επιμελητήριο Λευκάρων ( ΟΤΕΛ) πραγματοποίησε
την εκλογική Γενική Συνέλευση του
στις 02 Ιουνίου 2010. Έγινε εκλογή της νέας επιτροπής πρόεδρος
της οποίας είναι ο κ. Αντώνης Κακουλλής. 		
Στη πρώτη της συνεδρία η επιτροπή
16
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Να οργανώσει σε συνεργασία με το Δήμο τη διαχείριση
της προβολής των Λευκάρων
μέσω της εταιρείας RTCY αξιοποιώντας το συμβόλαιο που
έχει υπογραφεί ήδη με το
Δήμο.

2.

Επαναδραστηριοποίηση των
συμφωνιών με τις εταιρείες
τουριστικών λεωφορείων.

3.

Δημιουργία χάρτη διακίνησης
τουριστών.

Στη συνέχεια έγινε συνάντηση στα
γραφεία της εταιρείας με τον κ.
Νεόφυτο Φιλιππίδη και αντιπρο-

σωπείας του ΟΤΕΛ και το Δήμαρχο
Λευκάρων κατά την οποία συμφωνήθηκαν τα πιο κάτω:
Η εταιρεία ανέλαβε όλα τα
προγράμματα εάν δεν είναι
στην αγγλική ή ρωσική γλώσσα, άμεσα να προστεθούν
υπότιτλοι.
Ο ΟΤΕΛ θα ετοιμάσει θεματολόγιο με σημαντικά θέματα για
δημιουργία προγραμμάτων
«films»για την προώθηση των
Λευκάρων.
Ο ΟΤΕΛ πρότεινε επίσης διάφορα
παρεμφερή θέματα προς το Δήμο
και βελτίωση και συγκεκριμενοποίηση της υφιστάμενης συμφωνίας.

Οργανωμένα Σύνολα Λεύκαρα

Πολιτιστικός Όμιλος Λευκάρων
Ο Πολιτιστικός Όμιλος Λευκάρων
ιδρύθηκε με σκοπό την προώθηση και εξύψωση του πολιτισμού
όπως επίσης και την πολιτισμική,
πνευματική και ηθική ανάπτυξη
των μελών, τη ψυχαγωγία και την
καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ τους.
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού
ο Πολιτιστικός Όμιλος Λευκάρων
διοργανώνει διάφορες πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις,
διαλέξεις, και εικαστικές εκθέσεις
ενώ στο απώτερο μέλλον σχεδιάζει την πραγματοποίηση ακόμη
περισσότερων εκδηλώσεων ούτως ώστε τα πολιτιστικά δρώμενα
των Λευκάρων να αποτελούν ένα
αναπόσπαστο στοιχείο της όλης
γενικότερα πολιτιστικής ζωής του
τόπου μας.
Μέχρι στιγμής τα μέλη του Πολιτιστικού Ομίλου Λευκάρων ανέρχονται γύρω στα 120 εκ των οποίων
πολλά από αυτά φίλοι λευκαριτών
όπως και λευκαρίτες που κατοικούν
εκτός Λευκάρων αλλά παρόλα αυτά
αγαπούν το χωριό μας και έχουν
εγγραφεί στον Όμιλο με σκοπό τη
συμβολή τους με οποιοδήποτε τρό-

πο στη βελτίωση της πολιτιστικής
του ζωής.
Παρόλο που ο Πολιτιστικός Όμιλος
έχει μόλις ένα χρόνο ζωής διοργάνωσε μέχρι στιγμής έναν ικανοποιητικό αριθμό εκδηλώσεων και
δραστηριοτήτων που κατά γενική
ομολογία έχουν αφήσει πολύ καλές
εντυπώσεις. Μερικές από αυτές
είναι οι βραδιές cheese & wine με
έντεχνο τραγούδι στην αυλή της
εκκλησίας για μια πρώτη γνωριμία
του Ομίλου με τα μέλη του και στην
αίθουσα πολλαπλής χρήσης του
Γυμνασίου Λευκάρων στα πλαίσια επίσκεψης αντιπροσωπίας του
Δημαρχείου της αδελφοποιημένης γαλλικής πόλης Lusignan τον
Οκτώβριο του 2009.
Επιπλέον, ο Όμιλος διοργάνωσε
στα πλαίσια του Φεστιβάλ Λευκάρων 2009 διαγωνισμό ζωγραφικής
με θέμα «Τα Λεύκαρα» με έκθεση
όλων των διαγωνιζόμενων έργων
στο Μουσείο Λευκάρων.
Επίσης, ο Όμιλος σε συνεργασία
με τον Δήμο Λευκάρων έχει διοργανώσει λευκαρίτικη καρναβαλίστικη βραδιά όπως επίσης από

τον Μάρτιο 2010 διοργανώνονται
οι Μουσικές Κυριακές με τραγούδι, χορό, παζαράκι παραδοσιακών
προϊόντων και βόλτες στο χωριό με
άμαξα.
Ο ποδηλατικός γύρος των Λευκάρων για μικρούς και μεγάλους
σε συνεργασία με τον Ποδηλατικό
Όμιλο Λεμεσού που έγινε το Νοέμβριο του 2009 ήταν ακόμη μια
διοργάνωση του Πολιτιστικού μας
Ομίλου.
Φέτος, ο Πολιτιστικός Όμιλος διοργανώνει για το μήνα Ιούλιο,
Εργαστήρι Τέχνης για όλους τους
μικρούς και μεγάλους φίλους της
τέχνης με θέμα «Ο τόπος μας μέσα
από τα μάτια μας». Τα έργα των
συμμετεχόντων στο εργαστήρι θα
εκτεθούν στα πλαίσια του Φεστιβάλ Λευκάρων 2010.
Απώτερος στόχος του Ομίλου μέσα
από τα τμήματα χορού, θεάτρου
και τέχνης είναι κάποιες από αυτές
τις εκδηλώσεις να γίνουν θεσμός
για τα Λεύκαρα και να βοηθήσουν
στην ποιοτική αναβάθμιση του τόπου μας τόσο τοπικά όσο και γενικότερα στην πολιτιστική ζωή της
Κύπρου.
ΛΕΥΚΑΡΑ
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Η ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΡΩΝ
δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του
2008 από την αγάπη του φιλόλογου καθηγητή Χρίστου Πατάτα και
άλλων Λευκαριτών για το θέατρο.
Με την στήριξη και την οικονομική ενίσχυση του Δήμου και ειδικά
του Δημάρχου Ανδρέα Σώσειλου
ανέβασε το καλοκαίρι , στα πλαίσια
του 28ου Φεστιβάλ Λευκάρων, τη
θεατρική παράσταση «Ωσπολλάτε
αρκοντήναμεν» του Μιχάλη Πιτσιλλίδη . Ήταν ,κατά γενική ομολογία,
μια επιτυχημένη παράσταση την
οποία παρακολούθησαν περισσότερα από 1500 άτομα.
Αυτό το γεγονός έδωσε δύναμη και
θέληση στην ομάδα να συνεχίσει και
18
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για δεύτερη χρονιά τη λειτουργία
της . H ομάδα ξανάρχισε με αμέτρητες ώρες για πρόβες , σε δύσκολες
καταστάσεις αφού όλοι οι ηθοποιοί
είναι οικογενειάρχες. Όμως η αγάπη για το θέατρο νίκησε. Έτσι στο
29ο Φεστιβάλ Λευκάρων παρουσίασε την κωμωδία «Όρνιθες» του
Ανδρέα Κουκκίδη. Ήταν μια παράσταση εξίσου επιτυχημένη, με τον
κόσμο να αγκαλιάζει και δεύτερη
χρονιά την ομάδα.
Μετά από τις δύο επιτυχημένες
παραστάσεις, η ομάδα ενισχύθηκε
με τη συμμετοχή και άλλων Λευκαριτών. Επίσης η Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Λευκάρων, εγγεγραμ-

μένη στο μητρώο ερασιτεχνικών
ομάδων του ΘΟΚ , μπορεί να έχει
συμμετοχή φέτος και στο Διαγωνισμό Ερασιτεχνικών Ομάδων που
διοργανώνει ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου.
Για το καλοκαίρι του 2010 αλλά και
για το Διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο Νοέμβριο ανεβάζεται το έργο της Μαργαρίτας Χαραλάμπους, ηθοποιού της ομάδας ,
έχει τίτλο «Για το καλό μας». Είναι
μια παράσταση γεμάτη από εύθυμα
αλλά και απρόσμενα γεγονότα που
ευελπιστούμε ότι θα ευχαριστήσει
και θα διασκεδάσει όσους θα την
παρακολουθήσουν.

Λεύκαρα Ανάπτυξη Τουριστικού Προϊόντος

Συμμετοχή Δήμου Λευκάρων
στην 2η Έκθεση Εσωτερικού Τουρισμού
Ο Δήμος μας είχε την ευκαιρία να
συμμετάσχει με δικό του περίπτερο στην 2η Έκθεση Εσωτερικού
Τουρισμού που πραγματοποιήθηκε
από τις 12 μέχρι τις 16 Μαΐου στα
πλαίσια της 35ης Διεθνούς Έκθεσης
Κύπρου.
Ο Δήμος μας παρουσιάστηκε δια-

φημίζοντας τα Τουριστικά Καταλύματα που υπάρχουν στα Λεύκαρα
αλλά και προβάλλοντας τα παραδοσιακά προϊόντα των Λευκάρων,
όπως το Λευκαρίτικο κέντημα, τα
Καπνιστομέρεχα, τα κοσμήματα
που φτιάχνονται στα εργαστήρια
των Λευκάρων αλλά και το Λευκα-

ρίτικο Λουκούμι το οποίο είχε και
την τιμητική του.
Τα εγκαίνια της έκθεσης τέλεσε ο
Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Αντώνης Πασχαλίδης και κατά
την διάρκεια της έκθεσης το περίπτερο μας επισκέφτηκαν πολλοί
πολιτικοί του τόπου μας.

Σεμινάριο
με Ιταλούς Ταξιδιωτικούς Πράκτορες
Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού σε συνεργασία
με την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής της Λάρνακας διοργάνωσαν συνάντηση – σεμινάριο με 30 Ιταλούς Ταξιδιωτικούς Πράκτορες στις

19 Απριλίου 2010 στην Τόχνη. Ο Δήμος Λευκάρων ήταν
ο μοναδικός Δήμος παγκύπρια που έλαβε μέρος στην
συνάντηση αυτή με αντιπροσωπεία του παρουσιάζοντας
έτσι το Τουριστικό Προϊόν των Λευκάρων.
ΛΕΥΚΑΡΑ
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Λεύκαρα

Εκπαιδευτήρια

Comenius
Στα πλαίσια της επίσκεψης των
Ιταλών μαθητών, που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Comenius στο
σχολείο μας, πραγματοποιήθηκε
εκδήλωση, η οποία είχε ως θέμα
την αναπαράσταση του κυπριακού
γάμου.

σιακού κυπριακού γάμου: το στόλισμα της νύφης και του γαμπρού,
τη μεταφορά τους στην εκκλησία με
την συνοδεία βιολιών, το χορό του
ανδρογύνου και των συμπεθέρων,
καθώς επίσης και το γλέντι του γάμου.

Σε αυτή έλαβαν μέρος τα παιδιά του
σχολείο μας και οι φιλοξενούμενοι
Ιταλοί μαθητές. Η εκδήλωση περιλάμβανε όλα τα έθιμα του παραδο-

Οι μαθητές του γυμνασίου Ριζοκαρπασου επισκέφτηκαν το γυμνάσιο
Λευκάρων στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius,

με την ευκαιρία αυτής της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε εκδήλωση την οποία παρακολούθησαν
οι μαθητές του σχολείου μας αλλά
και οι φιλοξενούμενοι μαθητές του
γυμνασίου Ριζοκαρπάσου και του
σχολείου SMS Toti Dal Monte της
Ιταλίας. Η εκδήλωση περιλάμβανε
κείμενα και ποιήματα, προβολές
Power Point και χορογραφία hip
hop.

Όμιλος Λευκαρίτικου κεντήματος
Με αφορμή την ένταξη του Λευκαρίτικου κεντήματος στον κατάλογο
της άυλης πολιτιστικής κληρονομίας
της UNESCO, το Δημοτικό Σχολείο
Λευκάρων έχει δημιουργήσει τον
Όμιλο Λευκαρίτικου κεντήματος.
Μέσα στα πλαίσια των διαφόρων
δραστηριοτήτων του ομίλου αυτού
ήταν η δημιουργία μιας εφημερίδας.
20
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Μελετώντας την εφημερίδα μπορούμε να πάρουμε πολλά στοιχεία
τόσο για την ιστορία του κεντήματος όσο και τον τρόπο κατασκευής
αλλά και χαρακτηριστικά του.

των δασκάλων του ομίλου είναι
αξιόλογη .

Ακόμη περιλαμβάνει και την συνέντευξη του Δημάρχου Λευκάρων
προς τα παιδιά του Ομίλου .

Ο Δήμος συγχαίρει το Διευθυντή
και το προσωπικό του σχολείου γι’
αυτή την πρωτοβουλία και διαθέτει αντίγραφα της εφημερίδας για
όσους ενδιαφέρονται.

Η προσπάθεια των παιδιών και

Περισσότερες πληροφορίες για την
εφημερίδα των παιδιών θα βρείτε
στην ιστοσελίδα του Δήμου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Κυπριακή Βραδιά
Το κέντρο νεότητος
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€8.00 παιδιά
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15 Αυγούστου 2010, ώρα 8:00 μ.μ., Κέντρο Πλάτανος, €15.00 ενήλικες / €7.00 παιδιά

Θέατρο «Ευάγορα Παλικαρίδη»
26 Αυγούστου από το Νομό Κοζάνης το 5’ Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας
Ώρα 8:00 μ.μ Θα παραστούν και οι Αδελφές του Ήρωα στο πάρτι του Συμβουλίου

Μέρες κληρονομιάς
26 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00 το πρωΐ μέχρι τις 12:00 τα μεσάνυκτα
Λιώσιμο σταφυλιών, Απόσταξη Ζιβανίας, Παλουζές, Ξενάγηση
Ακολουθεί δεξίωση
ΛΕΥΚΑΡΑ
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ - ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
1) Πωλείται κατοικία στα Π. Λεύκαρα
δίπλα από το Ξενοδοχείο Αγορά.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 99554374.
2) Maria’s Court Pano Lefkara
170m2 Υπόγεια Στάθμευση
2 αυτοκινήτων
3 Υπνοδωμάτια – Απέραντη Θέα
Επενδυμένο με Παραδοσιακή Πέτρα
Τηλέφωνο επικοινωνίας 99494272.
3) Πωλείται κατοικία 3ων
υπνοδωματίων πλήρως επιπλωμένη
(κουζίνα, σαλόνι , 3 wc, και μπάνιο)
170m2 καλυμμένος χώρος και 150m2
βεράντες με δικό τους γκαράζ και με
ωραία θέα (βουνό και θάλασσα )
Τιμή πώλησης €250.000 + ΦΠΑ.
Τηλέφωνα: 99800706 και 99164831

4) Πωλείται κατοικία 2 υπνοδωματίων
πλήρως επιπλωμένη.
(κουζίνα, σαλόνι , 3 wc, και μπάνιο)
120m2 καλυμμένος χώρος και 80m2
βεράντα με δικό της γκαράζ
Τιμή πώλησης €200.000 +ΦΠΑ.
Τηλέφωνα: 99800706 και 99164831
5) Πωλείται Οικιστικό χωράφι
στα Πάνω Λεύκαρα
5686τ.μ. με δρόμο και ρεύμα
Τηλ. 99445029
6) Πωλείται χωράφι
στα Πάνω Λεύκαρα
18 σκάλες με δρόμο
Τηλ. 99776687

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ
ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΤΑ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΑ

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

