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                    Ο Δήμος Λευκάρων σε συνεργασία 

                      με τον Πολιτιστικό Όμιλο 

                     διοργανώνει και φέτος 

Αποκριάτικο χορό 
για ξεφάντωμα και  διασκέδαση!!!!!!!!

Ζωντανή μουσική με τη συμμετοχή 

της Δημοτικής Χορωδίας, της νεανικής ορχήστρας, 

και των παιδικών και νεανικών χορευτικών ομάδων 

Διαγωνισμός Αμφίεσης 

Κυριακή 06 Μαρτίου 2011 Και ώρα  19:30 

Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης Γυμνασίου Λευκάρων

Περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε 

στο Δήμο Λευκάρων τηλ.: 24342422



Λεύκαρα    Περιεχόμενα
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ΤΑ ΛΕΥΚΑΡΑ

Τριμηνιαία Έκδοση

Τεύχος 40 / 2010

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

www.effects@otenettel.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος σε συνεργασία με το Τμήμα Πο-
λεοδομίας και Οικήσεως προωθεί σχέδιο 
παροχής οικοπέδων στη περιοχή Λευκά-
ρων σε δικαιούχους πρόσφυγες.

Μέσα στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί έκταση γης 25 δεκαρίων 
στην οικιστική ή και γεωργική περιοχή 
των Λευκάρων.   

Όσοι ιδιοκτήτες ενδιαφέρονται να ανταλ-
λάξουν γη  παρακαλούνται όπως απο-
τείνονται στο Γραμματέα του Δήμου τηλ 
24342422.
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Λεύκαρα    Μήνυμα Δημάρχου
Φθάσαμε αισίως στο 4ο τεύχος του περιοδικού μας και 

ολοκληρώνεται έτσι ένα έτος έκδοσης του.  Τα σχόλια που 

αποκομίσαμε είναι γενικά πολύ θετικά, χωρίς να λείπουν 

ασφαλώς και κάποιες παρατηρήσεις τις οποίες λαμβάνουμε 

υπόψη για βελτίωση του.

Την τελευταία περίοδο ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες κα-

τακύρωσης της προσφοράς για το πολυδύναμο Συνεδριακό 

Κέντρο και άρχισαν ήδη οι εργασίες μετά την υπογραφή του 

συμβολαίου με τον επιτυχόντα προσφοροδότη. Φαίνεται 

ότι το έργο θα ολοκληρωθεί έγκαιρα και θα αποτελέσει ένα 

από τους  χώρους όπου θα πραγματοποιούνται συναντήσεις 

Ευρωπαϊκού επιπέδου κατά την προεδρία της Κύπρου στην 

Ευρωπαϊκή Ενωση.

Από φέτος άρχισε η έκδοση ημερολογίου του Δήμου όπου 

φαίνονται και οι ημερομηνίες για τις Δημοτικές Συνελεύ-

σεις για να λυθεί και το πρόβλημα της πληροφόρησης για το 

οποίο είχαμε πάρει πολλές παρατηρήσεις από Δημότες. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα επιχειρήσει να πραγματοποιεί 

ανοικτές συνεδρίες σε χώρο όπου θα μπορούν να τις παρα-

κολουθήσουν και οι Δημότες σύμφωνα με την Πολιτική μας 

για πλήρη διαφάνεια των προγραμματισμών και ενεργειών 

του Δήμου.

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    Δημοτικές Συνελεύσεις

H 6η Δημοτική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 13/10/2010 με τα 
εξής θέματα:

Α) Επιχειρησιακό Σχέδιο 

Β) Μελέτη Στρατηγικής Ανάπτυξης Τουρισμού  Λευκάρων

Γ) Μελέτη Ομαλής Λειτουργίας του Δήμου

Δ) Αγώνας Ποδηλασίας 

Ε) Βιβλίο «Πανσέληνος στα Λεύκαρα» από Μιχάλη Κουμή

Ζ) Συνεργασία με Κοινοτικό Συμβούλιο Αγ. Αμβροσίου

H 7η Δημοτική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 12/11/2010 με θέμα:

« Στρατηγική Ανάπτυξης Τουρισμού σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό 
Τουρισμού»

H 8η Δημοτική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 17/12/2010 με θέμα:

« Παρουσίαση από Λειτουργούς του Κ.Ο.Τ. του προγράμματος συνεργασίας για 
ανάπτυξη και προβολή του Τουρισμού στα Λεύκαρα»

Τις επόμενες Δημοτικές Συνελεύσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 21/1, 
18/2 και 18/3 στο Πολιτιστικό Κέντρο, θα απασχολήσουν τα πιο κάτω θέματα:  

Αιολικό πάρκο, προϋπολογισμός 2011, τα επιμέρους Έργα υποδομής στο 
Επιχειρησιακό Σχέδιο και η εφαρμογή του Σχεδίου Ανάπτυξης 

του Τουρισμού.
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Λεύκαρα    Δραστηριότητες Δήμου

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα του δικτύου 
των Περιφερειακών Δήμων (European 
Charter of Rural Communities)  έχει κερ-
δίσει το βραβείο (GOLDEN STARS 2010) 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European 
Commission).  

Η υπογραφή των 
Συμβολαίων εγγυάται 
πλέον το χρονοδιάγραμμα 
ολοκλήρωσης του Έργου και 
επιτρέπει το προγραμματισμό 
εκδηλώσεων κατά την 
προεδρία της Κύπρου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έχουμε ήδη προβεί σε 
διαβήματα με την Υπηρεσία 
Συντονισμού για την 
προεδρία, βλέπει θετικά το 
όλο ζήτημα. Οι εκδηλώσεις 
αυτές θα περιληφθούν 
στην έκδοση του επίσημου 
προγράμματος, και θα 
προβληθούν. Το γεγονός αυτό 
θα αξιοποιηθεί επίσης από 
την Τουριστική Βιομηχανία σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Υπογραφή Συμβολαίων Πολυδύναμου Συνεδριακού Κέντρου

Ως γνωστό ο Δήμος μας πραγματοποί-
ησε το 2008 το ετήσιο συνέδριο του 
δικτύου με μεγάλη επιτυχία πράγμα 
που ασφαλώς μέτρησε στην βράβευση.  
Η παραλαβή του βραβείου έγινε με 
επίσημη εκδήλωση που πραγματοποί-
ησε και χρηματοδότησε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στις Βρυξέλες στην οποία 
συμμετείχαν όλοι οι Δήμαρχοι του 
δικτύου.



Λεύκαρα     Πολιτιστικά

Το Sir Argyros & Lady 
Annitsa Stakis Κέντρο φι-
λοξενίας ενηλίκων «Ο Τίμιος 
Σταυρός» Λευκάρων, πραγμα-
τοποίησε με επιτυχία την Χρι-
στουγεννιάτικη του εκδήλωση 
το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου. 

Η εκδήλωση περιελάμβανε 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια 
από την χορωδία του Δήμου 
Λευκάρων, τόμπολα και κλή-
ρωση λαχείου. Προσφέρθη-
καν κέικ και γλυκά τα οποία 
έφτιαξαν μέλη της ομάδας 
εθελοντών και λουκουμάδες 
τους οποίους προσέφερε ο 
Πέτρος Γεωργίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και 
η Διεύθυνση του Κέντρου 
θέλει να ευχαριστήσει αυτόυς 
που βοήθησαν στην πραγμα-
τοποίηση της εκδήλωσης και 
όλους όσους παρευρέθηκαν 
και έδωσαν χαρά στους φιλο-
ξενούμενους μας. 

Ο Δήμος Λευκάρων, εκτός 
από την ετήσια χορηγία 
ύψους περίπου €40000, δώ-
ρισε στο Κέντρο μία τηλεόρα-
ση PLASMA 42΄ αξίας €550 
και ένα Notebook αξίας €300 
για την κλήρωση του λαχείου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΕΞΑΡΓΥΡΩΤΟΙ ΛΑΧΝΟΙ

Στην κλήρωση λαχείου που 
έγινε στο Κέντρο Φιλοξενίας
ενηλίκων το Σάββατο 
4/12/2010 οι πιο κάτω λαχνοί 
δεν έχουν εξαργυρωθεί:

Αρ. 0763 Κερδίζει αεροπορικό 
εισιτήριο για Αθήνα 
Αρ. 0758  κερδίζει τραπέζι για 
4 άτομα στο Κέντρο « Η Δροσιά 
της Μαρίας» στα Λεύκαρα

Παρακαλούνται τα άτομα που 
έχουν τους λαχνούς, να τους 
παρουσιάσουν στο Κέντρο φι-
λοξενίας ενηλίκων το αργότερο 
μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2011



O Δήμος Λευκάρων σε συνεργασία 
με τη Δημοτική Χορωδία διοργάνω-
σε την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2010 
στο Πολιτιστικό Κέντρο Χριστου-
γεννιάτικη εκδήλωση.  Η εκδήλωση 
περιελάμβανε Χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια από την Δημοτική Χορω-
δία, παιγνίδια για τα παιδιά καθώς 
και τόμπολα, τα έσοδα της οποίας 
διατέθηκαν για το ΚΕ.ΦΕ. Λευκάρων 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης  
προσφέρθηκαν ροφήματα και γλυκά 
και στο τέλος ο Άγιος Βασίλης πρό-
σφερε δώρα στα παιδιά.

Χριστουγεννιάτικη  
εκδήλωση



Ο Δήμος συγχαίρει 
τον κ. Ανδρέα 

Θρασυβούλου που 
έχει βραβευτεί 

από τον Σύνδεσμο 
Πολιτικών 

Μηχανικών και 
Αρχιτεκτόνων 
Κύπρου μέσα 

στα πλαίσια του 
Παγκύπριου 

Φωτογραφικού 
Διαγωνισμού που 

έγινε τον Σεπτέμβριο 
του 2010 με θέμα 

“Σκάλες της Κύπρου”.  
Όλες οι φωτογραφίες 
που έχουν βραβευτεί 

κοσμούν το 
ημερολόγιο για 

το έτος 2011 του 
Συνδέσμου. 

Η φωτογραφία που 
βραβεύθηκε έχει τον 

τίτλο: “Οδός προς 
την Ελευθερία” από  

ένα παλαιό σπίτι στα 
Λεύκαρα.



αξιόλογες παλιές φωτογραφίες
Με την έκδοση αυτή εγκαινι-
άζουμε τη σελίδα «Αξιόλογες 
παλιές φωτογραφίες» με την 
παρουσίαση της οικογενεια-
κής φωτογραφίας του 1ου Δη-
μάρχου κ. Γαβριήλ Γεωργιάδη   
(καθήμενος) που διετέλεσε 
Δήμαρχος κατά τις περιόδους 
1890-1892 και 1896-1900.  

Στη φωτογραφία απουσιάζε-
ται επίσης ο γιος του Αριστό-
δημος Γεωργιάδης ( όρθιος 
στο μέσο) που διετέλεσε 
Δήμαρχος κατά τις περιόδους 
1909-1910 και 1916-1920.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον 
δισέγγονο του 1ου  Δημάρχου, 

κ. Πανίκο Πούρο πρώην Γενικό 
Διευθυντή Γραφείου Προγραμ-
ματισμού και Υπουργείου Γε-
ωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος,  που ευγενώς 
πρόσφερε την  φωτογραφία 
για δημοσίευση στο περιοδικό 
μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούνται όσοι διαθέτουν παλιές αξιόλογες φωτογραφίες να τις θέσουν στην διάθε-

ση του Δήμου για Δημοσίευση 



Το σχέδιο της 
αναμόρφωσης 
της πλατείας 
προεκτείνε-
ται και στους 
παρακείμενους 
δρόμους. Το 
έργο προωθείται 
και αναμένεται 
να ξεκινήσουν 
οι εργασίες 
φέτος.  Σύντομα 
θα γίνει παρου-
σίαση του έργου 
στους Δημότες 
στα πλαίσια 
των Δημοτικών 
Συνελεύσεων.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
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Λεύκαρα    Οργανωμένα Σύνολα

Το σαββατοκύριακο 4 και 5  Δεκεμβρίου έγινε με μεγάλη επιτυχία, για δεύτερη χρονιά, το 
ποδηλατικό σαββατοκύριακο που οργανώθηκε από  τον Πολιτιστικό  Όμιλο Λευκάρων και τον  
Ποδηλατικό  Όμιλο  Λεμεσού.

Οι δραστηριότητες περιελάμβαναν ξενάγηση στο χωριό, κυνήγι κρυμμένου θησαυρού, και ποδη-
λατικές εξορμήσεις. 

Όλοι συμμετέχοντες πέρασαν ένα αξέχαστο διήμερο που συνδύαζε άσκηση, μάθηση και ψυ-
χαγωγία. Φωτογραφίες από τις δραστηριότητες  βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Ποδηλατικού 
Ομίλου στο www.limassolcycling.eu.

ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 

ΛΕΥΚΑΡΑ DOWN TOWN 2010

Στις 17 Οκτωβρίου 2010 διεξάχθηκε με 
επιτυχία ο πρώτος παγκύπριος αγώνας 
ποδηλασίας τύπου Down Town στα Λεύκαρα.  
Ο αγώνας αυτός ήταν ένα γεγονός γεμάτο 
ταχύτητα, δράση και αδρεναλίνη.  Την 
πρωτοβουλία για διεξαγωγή του αγώνα είχαν 
μέλη του σωματείου ποδηλασίας «Ποδηλατική 
Κύπρος, Διεθνής Ομάδα Ποδηλασίας» 
οι οποίοι με την οικονομική και τεχνική 
υποστήριξη του Δημαρχείου Λευκάρων 
έκαναν, αυτό που ήταν κάποτε μια ιδέα, 
γεγονός.  Παρά το ότι η όλη διοργάνωση του 
αγώνα έγινε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα εντούτοις το αποτέλεσμα ήταν 
φανταστικό.

Η ιδέα του Down Town ξεκίνησε πριν από 
μερικά χρόνια στην Λισσαβόνα της Ισπανίας 
όπου για πρώτη φορά επαγγελματίες 
ποδηλάτες δοκίμασαν τις οδηγικές τους 
ικανότητες σε άσφαλτο και τσιμέντο.  Στην 
Κύπρο ένας τέτοιος αγώνας ήταν πάντοτε 

το θέμα συζητήσεων μεταξύ ποδηλατιστών.  
Τελικά χάρη στα μέλη του σωματείου 
«Ποδηλατική Κύπρος» έγινε πραγματικότητα.  

Το γεγονός είχε μεγάλη επιτυχία κάτι που 
χαροποίησε ιδιαίτερα τους διοργανωτές.  Οι 
συμμετέχοντες έμειναν κατενθουσιασμένοι 
από την ευκαιρία που είχαν να λάβουν 
μέρος σε ένα πρωτόγνωρο για τα δεδομένα 
της Κύπρου αγώνα και οι θεατές, οι οποίοι 
ξεπέρασαν τις προσδοκίες των διοργανωτών 
σε αριθμό, έφυγαν με τα καλύτερα σχόλια. 

Στόχος των διοργανωτών είναι να γίνει 
θεσμός αυτός ο αγώνας και να διεξάγετε μια 
φορά τον χρόνο.  Μελλοντικός στόχος είναι 
όπως ο αγώνας καταστεί διεθνής έτσι ώστε 
να δοθεί η ευκαιρία και σε ξένους αθλητές να 
επισκεφτούν τα Λεύκαρα, να γνωρίσουν την 
χώρα μας και να λάβουν μέρος στον αγώνα 
αυτό.



Οργανωμένα Σύνολα    Λεύκαρα
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Πρόσφατα η Κυπριακή 
Ομοσπονδία Bridge στην 
Κύπρο γιόρτασε τα 50χρόνα 
της με εκδήλωση και 
διαγωνισμό που οργανώσε 
στο Hilton Park Hotel στη 
Λευκωσία. Στην εκδήλωση 
τιμήθηκαν ιδρυτές του 
Οργανισμού και πρωτεργάτες 
στη διάδοση του Αθλήματος 
παγκυπρίως. Όπως είναι 
γνωστό το Bridge ήταν 
διαδεδομένο στα Λεύκαρα 
πολύ πιο πριν από τους 
Λευκαρίτες έμπορους 
κεντημάτων που έμαθαν το 
άθλημα από τα ταξίδια τους 
στην Ευρώπη. Το μοντέρνο 
αγωνιστικό Bridge διαδόθηκε 
στα Λεύκαρα το 1993 με 

πρωτεργάτη το Αντώνη 
Κωμοδρόμο και την συμβολή 
όλων των σημερινών 
Λευκαριτών αθλητών που 
με ενθουσιασμό αγκάλιασαν 
το πνευματικό αυτό άθλημα 
όπως παίζεται πλέον σε 
διαγωνισμούς παγκοσμίως.    
Έτσι πολλοί Λευκαρίτες 
έδωσαν το παρόν τους 
στην εκδήλωση στο Hilton 
τιμώντας τα Λεύκαρα, και 
με άριστα αποτελέσματα 
στο διαγωνισμό από τους 
ακόλουθους αθλητές 
κατακτώντας τις 3 πρώτες 
θέσεις.
1η Θέση  Κυριάκος 
Παναγιώτου - Αντρέας 
Παύλου   

ΟΜΙΛΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΛΕΥΚΑΡΩΝ

2η Θέση Θεμής Ρούβης - 
Αντώνης Κωμοδρόμος 
3η Θέση Γιώργος Κωλέττης - 
Τάκης Πολίτης  
Το Σωματείο του Bridge στα 
Λεύκαρα προσκαλεί όλους 
τους φίλους του πνευματικού 
αθλητισμού να ασχοληθούν 
με το άθλημα και προς 
τούτο στο Σωματείο μας 
ήδη παρέχονται μαθήματα 
για αρχάριους αθλητές 
όλων των ηλικιών και 
δυνατοτήτων κάθε Τετάρτη 
απόγευμα. Καλούνται όσοι 
ενδιαφέρονται έμπειροι 
αθλητές και μη να έρθουν 
να παίξουν μαζί μας για ένα 
διασκεδαστικό απόγευμα σε 
φιλικό περιβάλλον.

Πραγματοποιήθηκε στα στενά 
δρομάκια των Λευκάρων στις 
2 Οκτωβρίου 2010 επίδειξη 
μόδας με δημιουργίες από 
ανακυκλώσιμα υλικά.  Την 
όλη εκδήλωση μαζί με τη 
δεξίωση φιλοξένησε το 
ξενοδοχείο «Λεύκαρα» σε 
συνεργασία με το Δήμο 
Λευκάρων και τον Όμιλο 
Τουριστικών Επιχειρήσεων ( 
Ο.Τ.Ε.Λ. ) .

Το γεγονός αυτό έφερε μαζί 
αριθμό διεθνούς κύρους 
καλλιτεχνών καθώς και 
νέους από τον τόπο μας που 

παρουσίασαν τις δημιουργίες 
αυτές μέσα στους δρόμους της 
Κωμόπολης.

Πέραν από 50 κοστούμια 
κατασκευάστηκαν από 
ανακυκλώσιμα υλικά 
σε συνδυασμό με τα 
παραδοσιακά Λευκαρίτικα 
που έγιναν αποδεκτά με 
ενθουσιασμό από πολλούς 
καλλιτέχνες και σχεδιαστές 
μόδας από όλη την Κύπρο.

Πέραν από 25 νέοι του 
Γυμνασίου – Λυκείου 
Λευκάρων ενισχυόμενοι από 
επαγγελματίες καλλιτέχνες 

της «Grampus Heritage 
& Training»(Cultural 
Foundation based in 
England) και της  «Aigaia Art 
School of Nicosia», με χάρη 
παρέλασαν στα δρομάκια 
αποδεικνύοντας για άλλη 
μια φορά ότι τα Λεύκαρα 
χαρακτηρίζονται από 
δημιουργικό δυναμισμό που 
δεν πρέπει να υποτιμάται.  Η 
επίδειξη που πυροδότησε 
δημιουργία και ενθουσιασμό 
βασισμένη στη παράδοση 
και στην σύγχρονη μόδα θα 
επαναληφθεί και τον επόμενο 
χρόνο.

Trash to Fashion in the streets of Lefkara
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Λεύκαρα    Ανάπτυξη Τουριστικού Προϊόντος

Μέσα στα πλαίσια της συ-
νεργασία του Δήμου με 
τον Κ.Ο.Τ. και τον Όμιλο 
Τουριστικών Επιχειρήσε-
ων Λευκάρων πραγμα-
τοποιήθηκε σύσκεψη με 
τον αναπληρωτή Γενικό 
Διευθυντή του Κ.Ο.Τ. 
κύριο Λεύκο  Φυλακτίδη 
και τους επικεφαλής των 
τμημάτων που αφορούν το 
Τουρισμό στα Λεύκαρα.  Στη 
σύσκεψη παρευρεθήκαν εκτός 
από τον Δήμαρχο, ο Αντι-
δήμαρχος και ως πρόεδρος 
της Επιτροπής Τουρισμού, ο 
Δημοτικός Γραμματέας καθώς 
και ο πρόεδρος του ΟΤΕΛ με 
αντιπροσωπεία.

Τα κύρια θέματα που απα-
σχόλησαν τη συνάντηση ήταν 

συγκεκριμένες ενέργειες που 
αφορούν της συνεργασία 
των τριών μερών όπως είναι 
σεμινάρια, διαλέξεις, επισκέ-
ψεις σε χώρους τουριστικής 
ανάπτυξης κ.α.

Αναφορικά με έργα υποδομής 
αναφέρθηκε ότι ο ΚΟΤ θα 

Καινοτόμο σχέδιο τριμερούς 
συνεργασία σε θέματα τουρισμού 

έχει μειωμένο προϋπολογισμό 
για το 2011 αλλά τα σχέδια 

για ιδιωτικές επενδύσεις 
θα προχωρήσουν και θα 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στις προτάσεις που θα 
αφορούν τα Λεύκαρα.

Ο ΚΟΤ συμφώνησε επίσης 
να συντονίσει τις ενέργειες 

που αφορούν την εφαρμογή 
ενός κώδικα συμπεριφοράς 
και να προβάλει με όλα τα 
μέσα που διαθέτει εκείνους 
που συμμετέχουν στο σύστη-
μα αυτό.

Αναφέρθηκε επίσης ότι μετά 
την λειτουργία του οινοποιεί-
ου θα καθοριστεί νέα διαδρο-
μή οίνου που θα περνά και 
από τα Λεύκαρα. 
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Λεύκαρα     Εκπαιδευτήρια

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Την Παρασκευή 5/11/2010 ο Περιβαλλοντικός 

Όμιλος πήγε εκδρομή στο Κέντρο Κυπριακής 

Χειροτεχνίας και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

όπου είδαμε φωτοβολταϊκά.

Στο Κέντρο Κυπριακής Χειροτεχνίας είδαμε 

πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που μας έκαναν 

πολύ μεγάλη εντύπωση.  Στο εργαστήρι αγγει-

οπλαστικής παρακολουθήσαμε τον αγγειοπλά-

στη να φτιάχνει με τον τροχό πολλές πήλινες 

κατασκευές.  Δύο γυναίκες διακοσμούσαν  με 

γεωμετρικά σχήματα δύο μεγάλους πήλινους 

αμφορείς.  Στο εργαστήρι υφαντικής είδαμε 

πολλούς αργαλειούς.  Τον παλιό καιρό όλες οι 

γυναίκες ύφαναν στον αργαλειό τα ρούχα που 

χρειαζόταν η οικογένεια.  Ένα άλλο εργαστήρι 

που είδαμε ήταν αυτό της κεντητικής.  Κεντή-

τριες κεντούσαν τα γνωστά μας Λευκαρίτικα.  

Μάλιστα είχε και μία κυρία που κατάγεται από 

τα Λεύκαρα.

Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου είδαμε τα φωτοβολ-

ταϊκά και ο άνθρωπος εκεί μας εξήγησε πως 

λειτουργούν.   Παίρνουν το φως του ήλιου και 

το μετατρέπουν σε ενέργεια.  Έχουμε δηλαδή 

ηλεκτρικό ρεύμα χωρίς πετρέλαιο.  Είδαμε και 

μια μοτοσικλέτα χωρίς εξώς. Λειτουργεί και με 

μπαταρία για να μη καταστρέφουμε το περι-

βάλλον.

Στο τέλος πήγαμε σε ένα ωραίο πάρκο στην 

Ακρόπολη.

Εκεί παίξαμε μπάλα με ένα άλλο σχολείο όπου 
εμείς τους νικήσαμε.  Περάσαμε απίθανα.

Εύχομαι σύντομα να έχουμε ξανά μία μέρα 
των ομίλων

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ – ΚΑΛ-
ΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Την Παρασκευή 5/11/2010 ο φωτογραφικός 
και ο κοινωνικός – καλλιτεχνικός όμιλος του 
σχολείου μας επισκέφτηκε το Βυζαντινό Μου-
σείο στη Λευκωσία, που βρίσκεται στο χώρο 
της Αρχιεπισκοπής.

Εκεί μια κυρία μας ξενάγησε στο μουσείο και 
μας εξήγησε τι απεικόνιζαν οι εικόνες, πόσο 
παλιές ήταν, που τις βρήκαν και πως φτιάχνο-
νται οι εικόνες.  Επίσης μας είπε ποιος ίδρυσε 
το μουσείο.  Ακόμη μας είπε ότι τα εκθέματα 
στο μουσείο είναι πολύ ακριβά και πολύτιμα 
και γι΄  αυτό ο χώρος είναι ασφαλισμένος.  
Ένα απ΄ αυτά τα πολύτιμα εκθέματα είναι 
τα ψηφιδωτά της Κανακαριάς.  Επιπρόσθετα 
είδαμε τοιχογραφίες που ήταν μισοκατεστραμ-
μένες.   Όταν περάσαμε στην επόμενη αίθουσα 
είδαμε τα ρούχα, τη μήτρα  και το σκήπτρο του 
Αρχιεπισκόπου.  Όταν πήγαμε στην πινακοθή-
κη είδαμε έργα μεγάλων Κύπριων και Ελλή-
νων ζωγράφων.  Αυτό που μας εντυπωσίασε 
περισσότερο ήταν η πιο παλιά εικόνα που 
χρονολογείται τον 8ον αιώνα π.Χ.  

Μετά πήγαμε στο πάρκο στην Ακρόπολη και 
παίξαμε.  Περάσαμε απίθανα.              

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΡΩΝ

ΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010
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Κάθε σχολική μονάδα αποτε-
λεί σημείο αναφοράς για τον 
τόπο και τους κατοίκους του. 
Εκτός από το καθαρά πνευ-
ματικό έργο που επιτελεί για 
τους μαθητές, το σχολείο ανα-
πτύσσει ποικίλες δράσεις που 
αποτυπώνουν την έκφραση 
και δημιουργικότητα των μα-
θητών, αλλά και την ολόπλευ-
ρη καλλιέργειά τους.

Το Γυμνάσιο και Λύκειο Λευ-
κάρων έχει και φέτος πολλά 
να παρουσιάσει τόσο σε ατομι-
κό όσο και σε συλλογικό επί-
πεδο.

Οι κυριότερες δραστηριότητες 
που έγιναν από την έναρξη 

της φετινής σχολικής χρονιάς μέχρι σήμερα είναι:

Την Παρασκευή 17.9.2010 στις τελέστηκε ο καθιερωμένος Αγι-
ασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς από τον Πανι-
ερότατο Μητροπολίτη Τριμυθούντος και Πρόεδρο Λευκάρων κ. 
κ. Βαρνάβα, στη παρουσία του  Δήμαρχου Λευκάρων και άλλων 
επισήμων. 

Με την ευκαιρία της Ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας  
την Πέμπτη 30.9.2010 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση, η οποία 
περιλάμβανε ομιλία, ποιήματα και τραγούδια. Ιδιαίτερα φέτος 
δόθηκε έμφαση στα 50χρονα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μέσα στα πλαίσια της ενημέρωσης των μαθητών μας για τα 
οδικά δυστυχήματα έγινε Διάλεξη για την Οδική Ασφάλεια από 
το λοχία της Τροχαίας Λάρνακας  κ. Κυριάκο Παντελή για όλους 
τους μαθητές του Σχολείου μας. Η Διάλεξη  είχε στόχο τον προ-
βληματισμό των μαθητών για τα πολλά θανατηφόρα δυστυχή-
ματα που γίνονται με θύματα, ως επί το πλείστον, νέους κάτω 
των 25 ετών, καθώς και την ευαισθητοποίησή τους σχετικά με 
τους παράγοντες που τα προκαλούν.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -  ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΡΩΝ
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Η Εθνική Επέτειος της 28ης 
Οκτωβρίου 1940 και η Γιορτή 
της Σημαίας τιμήθηκε την Τε-
τάρτη 27.10.2010.

Την Πέμπτη 28.10.2010 το 
σχολείο μας συμμετείχε στον 
παγκοινοτικό εορτασμό για 
την Εθνική Επέτειο που τελέ-
στηκε στον Ιερό Ναό Τιμίου 
Σταυρού Πάνω Λευκάρων. 
Μετά τη δοξολογία και την 
εκφώνηση του πανηγυρικού, 
ακολούθησε παρέλαση από 
τους μαθητές του Γυμνασίου 
και του Δημοτικού σχολείου 
των Λευκάρων στους κεντρι-
κούς δρόμους της κωμόπολης 
και ακολούθως έγινε κατάθε-
ση στεφάνων στο Μνημείο 
Πεσόντων και Αγνοουμένων 
στην είσοδο των Λευκάρων. 

Οι μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου Λευκάρων καταδίκασαν 
την ανακήρυξη του ψευδοκράτους του Ντενκτάς τη Δευτέρα 
15.11.2010. Μετά οι μαθητές του Λυκείου  οργανωμένα συμμε-
τείχαν στην αντικατοχική εκδήλωση στη Λευκωσία, ενώ οι  μα-
θητές του Γυμνασίου με πανό και συνθήματα κατά των Τούρκων 
και της εισβολής διατράνωναν τη θέλησή τους για συνέχιση του 
αγώνα μέχρι τη δίκαιη λύση του κυπριακού με καθιστική εκ-
δήλωση στην πλατεία μπροστά από το Δημαρχείο, όπου ο  Δή-
μαρχος αναφέρθηκε και στις πρόσφατες ενέργειες της Τουρκίας 
προς την ΝΟΚΙΑ για τη διαγραφή του χάρτη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας από τα κινητά τηλέφωνα της εταιρείας.          

                                           

Η εξέγερση των φοιτητών του Πολυτεχνείου γιορτάστηκε με ιδι-
αίτερη λαμπρότητα την Τετάρτη 17.11.2010. Μέσα από ηχογρα-
φημένα αποσπάσματα, ποιήματα, συνδετικά κείμενα,  τραγούδια 
και χορούς  ξύπνησε ξανά στη μνήμη μας η ηρωική εξέγερση 
των φοιτητών ενάντια στη χούντα. 

Μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς, την  Πέμπτη 
18.11.10 κατά τα διαλείμματα πραγματοποιήθηκε Παζαράκι  με 
αλμυρά και γλυκά που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Πρό-
νοιας του Σχολείου μας σε συνεργασία με το Σύνδεσμο     Γονέ-
ων και Κηδεμόνων. Το  Παζαράκι έγινε μέσα στα πλαίσια των 
δραστηριοτήτων του εθελοντισμού και της προώθησης του 2ου 
στόχου της σχολικής χρονιάς «Σεβασμός – Ευθύνη – Αλληλεγ-
γύη» και στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. Τα έσοδα θα αξιοποιη-
θούν για οικονομική στήριξη μαθητών του Σχολείου μας.
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Ευελπιστούμε ότι η συνέχεια της φετινής σχολικής χρονιάς θα αποδειχθεί γόνιμη και δημιουργι-
κή με περισσότερη δράση και επιτυχίες των μαθητών μας.

Κυπρούλα Σεργίου, ΒΔ / Χρύσω Προυσή, ΒΔ - Φιλόλογοι

Τα μέλη της Οικολογικής Επι-
τροπής του Γυμνασίου Λυκεί-
ου Λευκάρων επισκέφθηκαν 
έκθεση φωτογραφίας με θέμα 

«Τα Αιωνόβια Δέ-
ντρα Της Κύπρου 
» που διοργανώνει 
το Κοινωφελές 
Επιστημονικό 
και Πολιτιστικό 
Ίδρυμα «Φώτος 
Φωτιάδης» σε 
συνεργασία με το 
Τμήμα Δασών.

Η επίσκεψη αυτή 
αποτελεί την 
αφορμή για την 
μελέτη των αιω-
νόβιων δέντρων 

της ευρύτερης περιοχής των 
κοινοτήτων από τις οποίες 
κατάγονται οι μαθητές.

Το Γυμνάσιο Λύκειο Λευκάρων και «Τα Αιωνόβια Δέντρα της Κύπρου»

Ο στόχος της δράσης αυτής 
είναι να επισημάνουν οι μα-
θητές τη σημασία αυτών των 
δέντρων που εκτός από την 
επιστημονική και οικολογική 
τους σημασία συχνά γίνονται 
πρωταγωνιστές θρύλων και 
παραδόσεων. Επομένως τα 
αιωνόβια δέντρα αποτελούν 
μέρος της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς.

Τα παιδιά είχαν ταυτόχρονα 
και την ευκαιρία να επισκε-
φτούν «Το Κυπριακό Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας » που στε-
γάζεται στον ίδιο χώρο.



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) 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 )
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

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

Πληροφορίες στο τηλ. 99445029  

8) Πωλείται Γεωργικό Τεμάχιο (Γα4 ) 
στη περιοχή Αγίας Μαρίνας 

έκτασης 7,5 σκάλες 
Πληροφορίες Τηλ. 99434776



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  


