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ΛΕΥΚΑΡΑ—ΛΑΡΝΑΚΑ

Βήµα 1
Λεύκαρα-Σταθµός Κοφίνου

Αρ. Λεωφορείου 405
∆ΕΥΤΕΡΑ—ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

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

8:00, 10:30, 14:45, (19:15 µόνο Σαβ.)

Βήµα 2
Σταθµός Κοφίνου-Σταθµός Λάρ-

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

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

ΛΑΡΝΑΚΑ—ΛΕΥΚΑΡΑ

Βήµα 1
Σταθµός Λάρνακας-Σταθµός Κοφίνου

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

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

Βήµα 2
Σταθµός Κοφίνου-Λεύκαρα

Αρ. Λεωφορείου 405
∆ΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

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

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

ΛΕΥΚΑΡΑ—ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Βήµα 1
Λεύκαρα-Σταθµός Κοφίνου

Αρ. Λεωφορείου 405
∆ΕΥΤΕΡΑ—ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

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

8:00, 10:30, 14:45, (19:15 µόνο Σαβ.)

Βήµα 2
Σταθµός Κοφίνου-Λευκωσία

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΤ∆
∆ΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

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

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

ΛΕΥΚΩΣΙΑ—ΛΕΥΚΑΡΑ

Βήµα 1
Πλατεία Σολωµού-Σταθµός Κοφίνου

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΤ∆
∆ΕΥΤΕΡΑ—ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

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

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

Βήµα 2
Σταθµός Κοφίνου-Λεύκαρα

Αρ. Λεωφορείου 405
∆ΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

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

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

ΛΕΥΚΑΡΑ—ΛΕΜΕΣΟΣ

Βήµα 1
Λεύκαρα-Σταθµός Κοφίνου

Αρ. Λεωφορείου 405
∆ΕΥΤΕΡΑ—ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

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

8:00, 10:30, 14:45, (19:15 µόνο Σαβ.)

Βήµα 2
Σταθµός Κοφίνου-Λεµεσός

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΤ∆
∆ΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

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

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

ΛΕΜΕΣΟΣ—ΛΕΥΚΑΡΑ

Βήµα 1
Νέο Λιµάνι Λεµεσού-Σταθµός Κοφίνου

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΤ∆
∆ΕΥΤΕΡΑ—ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

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

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

Βήµα 2
Σταθµός Κοφίνου-Λεύκαρα

Αρ. Λεωφορείου 405
∆ΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

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

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

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

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

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

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

ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 
ΓΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ή ΛΕΜΕΣΟ

(ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ)

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

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

ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 
ΓΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ Ή ΕΝΤΟΣ

ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

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

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

ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ (ισχύουν 
για όλες τις επαρχίες και

τις υπεραστικές διαδροµές)

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

Οι φοιτητές δικαιούνται 50% έκπτωση στις πιο πάνω τιµές



Λεύκαρα    Περιεχόμενα
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Μήνυμα Δημάρχου      4

Δημοτικές Συνελεύσεις     5

Δραστηριότητες Δήμου     6

Έργα       9

Πολιτιστικά       10

Ανάπτυξη Τουριστικού Προϊόντος     13

Οργανωμένα Σύνολα     15

Παλιά Δημοσιεύματα      18

Πωλούνται - Ενοικιάζονται     19ΤΑ ΛΕΥΚΑΡΑ

Τριμηνιαία Έκδοση

Τεύχος 60 / 2011

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

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
ροφορούμαστε θα αφορά 
ολόκληρη την ορεινή περι-
οχή Λάρνακας.

 Έχει κερδηθεί μόνο η πρώ-
τη μάχη, για ανατροπή των 
δυσμενών προνοιών του 
Τοπικού Σχεδίου, χρειάζε-
ται όμως μεγάλη και οργα-
νωμένη προσπάθεια από 
όλους μας για την επιτυχία 
του στόχου, που είναι η 
εναρμονισμένη πολεοδο-
μική πολιτική για ολόκληρη 
την περιοχή. 

Μεταξύ των στόχων είναι 
οι αξίες της γης στα γεω-
γραφικά όρια των οικισμών 
να μην έχουν τις μεγάλες 
διαφορές που έχουν σήμε-
ρα. Θα πραγματοποιηθούν 
άμεσα ενημερωτικές δημο-
τικές συνελεύσεις για να 
γνωρίζουν όλοι οι δημότες 
και για να έχουν την ευκαι-
ρία να συμμετέχουν στην 
όλη προσπάθεια.       

Η τελευταία περίοδος, τα 
γεγονότα της οποίας πε-
ριγράφονται στο τεύχος 
αυτό, επισκιάζεται από το 
δυστύχημα στην περιοχή 
μας, με τρομακτικές συνέ-
πειες τόσο σε ζωές όσο και 
ζωτικούς τομείς της υπο-
δομής της οικονομίας μας. 

Εκφράζουμε τα συλλυπη-
τήρια μας προς τις οικο-
γένειες των νεκρών και 
παράλληλα προγραμμα-
τίζουμε εκδήλωση κατά 
τη διάρκεια του Φεστιβάλ 
Τέχνης και Πολιτισμού που 
θα πραγματοποιηθεί όπως 
κάθε χρόνο τον Αύγουστο. 
Ασφαλώς το Φεστιβάλ  μας 
θα περιοριστεί στις εκθέ-
σεις και στις εκδηλώσεις 
πολιτισμού, ακυρώνοντας 
το διασκεδαστικό μέρος 
του, που δεν αρμόζει στις 
μέρες αυτές. 

Θέλουμε να πληροφορή-
σουμε ότι η προσφυγή μας 
στο Ανώτατο Δικαστήριο 
για κατάργηση του Τοπικού 
Σχεδίου Λευκάρων έχει 
πετύχει και άρχισαν άμεσα 
οι διαδικασίες για την βελ-
τίωση της πολεοδομικής 
πολιτικής που όπως πλη-

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

Δημοτική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 17/6/2011 με θέμα 
την τροποποίηση της νομοθεσίας για να επιτρέπεται και στα Πάνω Λεύ-
καρα να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους άτομα που κατάγο-
νται από τον Δήμο μας και διαθέτουν σπίτι.

Η πιο πάνω ρύθμιση ισχύει για όλα τα χωριά της περιοχής μας και θα ήταν άδικο να μην ισχύει 
για μας για τους πιο κάτω λόγους που ανέπτυξε ο Δήμαρχος στην Δημοτική Συνέλευση:

Η ρύθμιση αυτή για τους Λευκαρίτες που μένουν κατά κύριο λόγο στις πόλεις, θα αποτε-1. 
λούσε ένα ακόμα λόγο για να φτιάξουν τα σπίτια τους και να έρχονται έτσι πιο συχνά στον 
τόπο τους, που αν συνδυαστεί και  με φιλοξενίες φίλων τους θα μπορούσε να δημιουργή-
σει πρόσθετο εσωτερικό τουριστικό ρεύμα.

Η χορηγία που δίνεται στους Δήμους εξαρτάται και από τον πληθυσμό και είναι αυτονόητο 2. 
ότι οποιαδήποτε πρόσθετα έσοδα στον Δήμο θα βοηθήσουν στην βελτίωση της ποιότητας 
της ζωής μας.

Όπως είναι γνωστό οι ανάγκες στους Δήμους έχουν άμεση σχέση με τον αριθμό των οικιστικών 3. 
μονάδων, περισσότερο παρά τον πληθυσμό. Τα συστήματα που αφορούν την υδροδότηση, 
την αποχέτευση, τον οδικό φωτισμό, την καθαριότητα και άλλα πρέπει να λειτουργούν 
έστω και αν τα σπίτια είναι χαλασμένα και ακατοίκητα. Επειδή όμως είναι δύσκολη η κα-
ταμέτρηση των οικιστικών μονάδων, η φόρμουλα κατανομής της χορηγίας στους Δήμους 
λαμβάνει υπόψη μόνο τον πληθυσμό , που για τα Λεύκαρα είναι πολύ άδικο αφού η ανα-
λογία των κατοίκων προς τις οικιστικές μονάδες είναι δυσανάλογη με τους υπόλοιπους 
Δήμους.

Επειδή προγραμματίζεται να δημιουργηθούν περιφερειακοί Δήμοι, θα πρέπει να εναρμονι-4. 
στούν όλες οι νομοθεσίες για να μην υπάρχουν προβλήματα στους συσχετισμούς.

Το λόγο πήραν αρκετοί δημότες, που ζήτησαν περισσότερες πληροφορίες και επικρότησαν την 
προσπάθεια του Δημάρχου προς αυτή την κατεύθυνση. Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν ακούστη-
κε κανένας να διαφωνήσει με αυτή την πολιτική.
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Λεύκαρα    Δραστηριότητες Δήμου

Επίσκεψη στο Cashel  Ιρλανδίας
Αντιπροσωπεία του Δήμου Λευκάρων πραγματο-
ποίησε επίσκεψη στο  Cashel της Ιρλανδίας στις 
30 Ιουνίου μέχρι 4 Ιουλίου 2011 μέσα στα πλαί-
σια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Charter του 
οποίου είναι μέλος τα Λεύκαρα.

 Κυριότεροι στόχοι του προγράμματος η ανταλλα-
γή εμπειριών και ιδεών, η προαγωγή της φιλίας 
και αλληλοκατανόησης μεταξύ των λαών της Ευ-
ρώπης και η σύσφιξη των σχέσεων σε όλους τους 
τομείς όπως οικονομικό, τουριστικό και πολιτιστι-
κό καθώς και μελέτη και υλοποίηση προγραμμά-
των για εμπορικές ανταλλαγές, ευκαιρίες επενδύ-
σεων, σύμπραξη επιχειρήσεων και άλλες δράσεις.

Στα πλαίσια της  επίσκεψης πραγματοποιήθηκε έκ-
θεση με έργα που χαρακτηρίζουν τον κάθε Δήμο 
- μέλος,  στην οποία ο Δήμος μας συμμετείχε με 
το πιο κάτω έργο τέχνης το οποίο φιλοτεχνήθηκε 
από    τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου υπό 
την επίβλεψη της κας. Χαρούλας Χατζηαδάμου



Δραστηριότητες Δήμου   Λεύκαρα
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Σύστημα 
Μαθητείας 

για το 
Λευκαρίτικο 

Κέντημα

Ο Δήμος Λευκάρων σε συνερ-
γασία με το Τμήμα Γεωργίας  
μέσα στα πλαίσια του Συστή-
ματος  Μαθητείας, οργάνωσε 
και φέτος με μεγάλη επιτυχία 
μαθήματα για το Λευκαρίτικο 
Κέντημα για αρχάριες αλλά 
και για προχωρημένες. 
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Λεύκαρα   Δραστηριότητες Δήμου

NTOKIMANTEΡ

Ο Δήμος με απόφαση του στηρίζει την παραγω-
γή ταινίας για το Λευκαρίτικο από τον γνωστό 
παραγωγό-σκηνοθέτη Πασχάλη Παπαπέτρου, 
που εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται από το 
Υπουργείο Παιδείας, την επιτροπή Unesco και το 
Δήμο Λευκάρων. Η ταινία θα καλύψει τόσο την 
παραγωγή αλλά και την εμπορία του κεντήματος 
μέσω των κεντητάρηδων.

Παράλληλα ο Δήμος θα αποκτήσει για αποκλει-
στική δική του χρήση μικρή ταινία διάρκειας 10 
λεπτών που θα καλύπτει πέρα του κεντήματος 
την προβολή του χώρου μας γενικότερα ως του-
ριστικού προορισμού για να αξιοποιηθεί εκτός 
των άλλων και για εκδρομές από τα κρουαζιε-
ρόπλοια.

ΔΙΑΛΕΞΗ

Ο Δήμος Λευκάρων σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Λευκάρων πραγματοποίησε την 
Τετάρτη 6 Απριλίου 2011 στο Πολιτιστικό Κέντρο, ενημερωτική συνάντηση με θέμα «Μέτρα 
πρόληψης Διαρρήξεων, Κλοπών και Ληστειών» .  Το θέμα ανέπτυξε εκπρόσωπος του γραφείου 
πρόληψης εγκλημάτων Αρχηγείου Αστυνομίας.
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ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ανέγερση του έργου συνεχίζεται απρόσκο-
πτα μέσα στα πλαίσια του προγραμματισμού 
που καθορίστηκε παρόλες τις δυσκολίες, 
οικονομικές και άλλες που αντιμετωπίζει ο 
τόπος μας γενικά.

Ευελπιστούμε ότι το έργο θα ολοκληρωθεί 
έγκαιρα για να μπορεί να φιλοξενήσει δρα-
στηριότητες κατά την περίοδο της προεδρίας 
της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή  Ένωση.

Αρχίσαμε ήδη, σε συνεργασία και με την εταιρεία τουριστικής ανάπτυξης Λάρνακας , να προ-
βάλλουμε το συνεδριακό κέντρο και το χρόνο που θα είναι διαθέσιμο, πράγμα που έχει εξαγ-
γελθεί και κατά το διήμερο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα και αφορούσε όλα 
τα αναπτυξιακά έργα της πόλης και της περιφέριας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Λεύκαρα      Έργα
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Λεύκαρα    Πολιτιστικά 

H προώθηση της καλλιτε-
χνικής δημιουργίας και η 
διατήρηση της πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς αποτελούν 
άξονες διαμόρφωσης των εκ-
δηλώσεων του Δήμου Λευ-
κάρων.  Τα Λεύκαρα συνυφα-
σμένα με τον πολιτισμό και 
την καλλιτεχνική δημιουργία 
μέσα από τους αιώνες πα-
ρουσιάζουν κάθε χρόνο ένα 
Φεστιβάλ, το οποίο βασίζεται 
πρώτιστα σε εκδηλώσεις 
με τα τοπικά καλλιτεχνικά 
σχήματα και καλλιτέχνες του 
τόπου μας όλων των ηλικιών 
που εκφράζονται μέσα από 
όλες τις μορφές της τέχνης. 

Η τέχνη της κεντητικής και 
της αργυροχοΐας προβάλ-
λεται μέσα από τη μοναδική 
έκθεση που στήνεται κάθε 
χρόνο στο χώρο του Μου-
σείο Λευκάρων παρουσιάζο-
ντας αξιόλογα δείγματα της 
τέχνης της αργυροχοΐας και  
του λευκαρίτικου κεντήματος 
που έκανε τα Λεύκαρα αλλά 
και την Κύπρο μας γνωστή 
σε όλη την υφήλιο.   

Στην τελετή έναρξης του φε-
τινού Φεστιβάλ, την Πέμπτη 

11 Αυγούστου, θα γίνει η 
παρουσίαση του βιβλίου 
του ξενιτεμένου λευκαρίτη 
Μιχάλη Κουμή «Πανσέληνος 
στα Λεύκαρα». Μέσα από 
τη διήγηση της πορείας της 
ζωής του ο συγγραφέας 
αναδιπλώνει τη ζωή στα 
Λεύκαρα μιας άλλης εποχής, 
μιας εποχής που κάποιοι 
αναπολούν νοσταλγικά και 
κάποιοι άλλοι θα την γνωρί-
σουν μόνο μέσα από το βι-
βλίο αυτό. Την εκδήλωση θα 
ντύσει μουσικά η ορχήστρα 
του Κωνσταντίνου Ζορπά με 
μουσική και τραγούδι.

Την  τελετή έναρξης του 
Φεστιβάλ θα ακολουθήσουν 
τα εγκαίνια των εκθέσεων κε-
ντημάτων και αργυροχοΐας. 
Οι εκθέσεις θα παραμείνουν 
ανοικτές καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του Φεστιβάλ.

Στη Λευκαρίτικη βραδιά που 
ακολουθεί στις 12 Αυγού-
στου  στις 9 μμ,  η Χορωδία, 
οι Χορευτικές Ομάδες του 
Δήμου Λευκάρων και η 
Θεατρική ομάδα θα παρου-
σιάσουν μια παράσταση με 
τραγούδια και χορούς από 

την Κύπρο και τη Μικρά 
Ασία. 

Στις 13 Αυγούστου στις 7 
μ.μ. το εργαστήριο ζωγρα-
φικής που δημιούργησε 
πρόσφατα ο Δήμος Λευκά-
ρων θα διοργανώσει την 
πρώτη έκθεση των μελών 
του. Τα εγκαίνια της έκθεσης 
θα τελέσει ο Αντιπρόεδρος 
του Κ.Σ.ΕΔΕΚ Σοφοκλής 
Σοφοκλέους στο χώρο του 
εργαστηρίου (ακίνητα Βύρω-
να Αργυρίδη).

Την ίδια βραδιά, η θεατρική  
Ομάδα του Δήμου Λευκάρων 
μετά τη μεγάλη επιτυχία των 
παραστάσεων που ετοίμασε 
και παρουσίασε τα τελευ-
ταία χρόνια, παρουσιάζει το 
έργο του Ανδρέα Κουκκίδη 
«Λυσσιμάχη». Το έργο δίδαξε 
και σκηνοθέτησε ο Χρίστος 
Πατάτας. Η θεατρική παρά-
σταση θα γίνει στην αυλή 
του Δημοτικού σχολείου και 
αρχίζει στις 8:30 μ.μ. 

Στις 15 Αυγούστου  στις 
8:30 μ.μ, θα πραγματοποιη-
θεί η ετήσια συνεστίαση των 
Αποδήμων Λευκαριτών, στην 
οποία οι απόδημοι Λευκαρί-

31o Φεστιβάλ Τέχνης και Πολιτισμού
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Πολιτιστικά    Λεύκαρα

τες θα μπορούν να συναντή-
σουν φίλους, γνωστούς και 
συγγενείς τους από όλα τα 
μήκη και πλάτη της γης. 

Ο Πολιτιστικός Όμιλος 
Λευκάρων την Τετάρτη 17 
Αυγούστου  στις 8:30 μ.μ. 
οργανώνει σε συνεργασία με 
το Δήμο Λευκάρων ‘’Αυγου-
στιάτικη Μουσική Βραδιά’’ 
στην πλατεία της  Εκκλησί-
ας του Τιμίου Σταυρού. Ο 
Κώστας Χατζηχριστοδούλου  
θα χαρίσει στην ιδιαίτερη του 
πατρίδα μια μοναδική μουσι-
κή βραδιά με τίτλο «Φωνές 
μιας άλλης Άνοιξης». Είσο-
δος με τσιμπήματα και ποτό 
€10. Χορηγοί της εκδήλωσης 
είναι: Cyfield NEMESIS, Τρά-
πεζα Κύπρου, Marfin Laiki 
και το οινοποιείο Δαφέρμου.

Το Κέντρο Νεότητος Λευ-
κάρων σε συνεργασία με το 
Δήμο Λευκάρων διοργανώνει 
στις 20 Αυγούστου στις 5.30 
μ.μ. αιμοδοσία, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στο χώρο 
του Δημοτικού Σχολείου 
Λευκάρων.

Στις 19 και 20 Αυγούστου 
από τις 5 μέχρι και τις 7, τα 

παιδιά θα έχουν την ευκαι-
ρία να μάθουν και να ψυ-
χαγωγηθούν μέσα από δύο 
πρωτοποριακά εκπαιδευτικά 
προγράμματα, τα οποία θα 
φιλοξενηθούν στην αίθου-
σα πολλαπλής χρήσης του 
Γυμνασίου Λευκάρων. Την 
Παρασκευή 19 Αυγούστου 
το Earth Balloon θα ταξιδέ-
ψει τα παιδιά στη γη με ένα 
τρόπο μαγικό, ενώ το Σάββα-
το 20 Αυγούστου το κινητό 
Πλανητάριο Starlab θα σαλ-
πάρει για ένα ταξίδι στο διά-
στημα. Για να μπορέσουν τα 
παιδιά να συμμετέχουν στο 
Πρόγραμμα θα πρέπει να δη-
λώσουν συμμετοχή στα πιο 
κάτω τηλέφωνα: 96402325, 
24342422 και 24342822 (Η 
δήλωση συμμετοχής είναι 
απαραίτητη λόγω του περι-
ορισμένου αριθμού θέσεων 
– θα τηρηθεί σειρά προτεραι-
ότητας).

Το βραδάκι της 20ης Αυγού-
στου η σκηνή ανήκει στους 
μικρούς και νεαρούς καλ-
λιτέχνες των Λευκάρων. Οι 
παιδικές και νεανικές χο-
ρευτικές ομάδες του Δήμου 
Λευκάρων θα μας κρατήσουν 

  11-20 Αυγούστου 2011
συντροφιά με τα χορευτικά 
τους προγράμματα και οι νε-
αροί ταλαντούχοι ερμηνευτές 
θα ερμηνεύσουν με το δικό 
τους ιδιαίτερο τρόπο ελληνι-
κά και ξένα τραγούδια.  

Λόγω του τρομερού συμβά-
ντος στη Ναυτική Βάση στο 
Μαρί έχουν ακυρωθεί δύο 
καθαρά ψυχαγωγικού χαρα-
κτήρα εκδηλώσεις και συνε-
πώς δεν θα διεξαχθεί φέτος 
η ετήσια χοροεσπερίδα και το 
Βραδινό Νεανικό Μπαράκι. 
Στη μνήμη των αδικοχαμένων 
συμπατριωτών μας θα γίνει 
επιμνημόσυνη δέηση στην 
εκκλησία του Τιμίου Σταυρού 
και  στις 8 μ.μ. θα γίνει μια 
λιτή εκδήλωση στην Αυλή 
του Δημοτικού Σχολείου.

Επίσημοι Χορηγοί του 30ου 
Φεστιβάλ Λευκάρων είναι 
οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες 
του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού και ο Κυπριακός 
Οργανισμός Τουρισμού. 

Περισσότερες πληροφορίες 
στα τηλέφωνα του Δήμου 
Λευκάρων 24342422 ή 
24342822.
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Ο Δήμος Λευκάρων ακολουθώντας πιστός 
στο ραντεβού του διοργάνωσε και φέτος  στις 
25 Ιουνίου,  για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά τη 
Συνάντηση Χορωδιών  στο πλαίσιο των εορ-
τασμών  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, εξαπλώ-
θηκε 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 πραγματο-
ποιήθηκε εκτός Γαλλίας. Σήμερα η Παγκόσμια 
Ημέρα Μουσικής είναι ένα ευρωπαϊκό γεγο-
νός, που διεξάγεται στις 21 Ιουνίου κάθε χρό-
νο σε 22 χώρες της Ευρώπης.

Την πολύπλευρη αξία της μουσικής αναγνω-
ρίζει ο Δήμος Λευκάρων, ο οποίος στηρίζει 
όλες τις προσπάθειες  που γίνονται από ορ-
γανωμένα σύνολα αλλά και άτομα για την 
καλλιέργεια  της μουσικής σε όλα τα επίπεδα. 
Χαρακτηριστική είναι η διατή-
ρηση της Δημοτικής Χορωδί-
ας αλλά και η διοργάνωση της 
χορωδιακής συνάντησης μέσα 
από την οποία, η Μαντολινάτα 
του Δήμου Παραλιμνίου, οι 
χορωδίες του Δήμου Γερμα-
σόγειας,  του Δήμου Ιδαλίου 
και του Δήμου Λευκάρων ερ-
μήνευσαν τραγούδια  που λά-
μπρυναν την παγκόσμια αυτή 
γιορτή του πολιτισμού και της 
ανθρωπότητας . 

Στη Συνάντηση των χορωδι-

Εορτασμός της Παγκόσμιας μέρας Μουσικής
με την 4η Συνάντηση Χορωδιών 

στο Δήμο Λευκάρων
ών, την οποία παρακολούθησαν αρκετά άτο-
μα τόσο από το Δήμο Λευκάρων όσο και από 
τους φιλοξενούμενους δήμους, οι χορωδίες 
ερμήνευσαν τραγούδια του ελληνικού ρεπερ-
τορίου με σημαντικά δείγματα του έντεχνου 
και παραδοσιακού τραγουδιού.

Ο Δήμαρχος στο χαιρετισμό του τόνισε ιδι-
αίτερα ότι ο πολιτισμός που εκφράζεται και 
με άλλους τρόπους έχει για τα Λεύκαρα ιδι-
αίτερη 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 ότι έχουμε ευθύνη και 
δεσμευόμαστε να υπηρετήσουμε τον πολιτι-
σμό 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 Ιου-
νίου του 2012 την 5η Συνάντηση Χορωδιών.
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Λεύκαρα     Ανάπτυξη Τουριστικού Προϊόντος

Τέσσερα ηλεκτρονικά Information Kiosks που παρέχουν πληροφορίες σε τουρίστες και 
ντόπιους τοποθετήθηκαν σε κομβικά σημεία της Λάρνακας. Αναμένεται, εντός του Αυγούστου η 
τοποθέτηση ενός και στα Λεύκαρα. Τα Infokiosks είναι πρωτοβουλία της Εταιρείας Τουριστικής 
Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας.

 Η υπηρεσία αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την εξυπηρέτηση και σωστή πληροφόρηση 
των τουριστών 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα. Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχουν 
παρόμοιας φύσης Information Kiosks εξωτερικού χώρου στην Κύπρο και θα εγκατασταθούν 
για πρώτη φορά στη Λάρνακα. 

Τα Infokiosks παρέχουν μέσω οθόνης αφής (touch screen) 32 ιντσών πληθώρα πληροφοριών 
για όλα τα αξιοθέατα και σημεία αναφοράς της Περιφέρειας Λάρνακας, τα πολιτιστικά γεγονότα, 
τα ωράρια των λεωφορείων, την ιστορία της Λάρνακας, χάρτες της περιοχής και άλλες χρήσιμες 
πληροφορίες οι οποίες μεταφράζονται αυτόματα σε πέντε διαφορετικές γλώσσες (Ελληνικά, 
Αγγλικά, Γερμανικά, Ρωσικά και Γαλλικά). 

Νέο ηλεκτρονικό σημείο πληροφόρησης 
τουριστών στα Λεύκαρα
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Το ξενοδοχείο ‘’Lefkara’’ σε συνεργασία με 
το Δήμο Λευκάρων πραγματοποίησε τη 2η 
επίδειξη μόδας με την επιμέλεια του Martin 
Clark, που αφορά το Λευκαρίτικο Κέντημα σε 
μοντέρνες δημιουργίες με μεγάλη επιτυχία.

Ο Δήμος συγχαίρει τόσο το ξενοδοχείο όσο 
και τον Martin Clark για τις προσπάθειές τους 
αυτές, που είναι μοναδικές για τον χώρο μας 
και ευελπιστούμε ότι θα τις μιμηθούν και άλ-
λοι, για να εμπλουτίσουμε έτσι το τουριστικό-
πολιτισμικό μας προϊόν. 

Fashion 
Show



ΛΕΥΚΑΡΑ           15       

Λεύκαρα     Οργανωμένα Σύνολα

Μετά από αποκλειστική  πρωτοβουλία του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ΑΠΕΛ, 
διοργανώθηκε τριήμερη εκδρομή της ποδο-
σφαιρικής ομάδας στη Θεσσαλονίκη από τις  
26 μέχρι τις 29 Μαΐου 2011. Η αποστολή, που 
αποτελείτο από 25 άτομα, ποδοσφαιριστές και 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διέμενε σε 
κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης.

Μέσα στα πλαίσια της εκδρομής μας στην 
Ελλάδα, η ποδοσφαιρική μας ομάδα συνα-
ντήθηκε με την αντίστοιχη ομάδα του Δήμου 
Κολινδρού. Όπως είναι γνωστό οι Δήμοι Λευ-

Εκδρομή Α.Π.Ε.Λ. στη Θεσσαλονίκη

κάρων και Κολινδρού έχουν διδυμοποιηθεί 
εδώ και αρκετά χρόνια και διατηρούν άριστες 
σχέσεις.

Πιστεύουμε ότι η εκδρομή μας στην Ελλάδα 
και ιδιαίτερα η επίσκεψη μας στο Δήμο Κο-
λυνδρού θα αποτελέσουν την αρχή για μια 
σειρά επισκέψεων μας και σε άλλους δήμους 
στο εξωτερικό, με τους οποίους έχει διδυμο-
ποιηθεί ο Δήμος Λευκάρων. 

Θεμιστοκλής Ι. Ρούβης
(Πρόεδρος) 
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Την Δευτέρα του Πάσχα 25/4 2011 ο 
ΠΟΛ σε συνεργασία με τα Παιδιά του 
εργαστηρίου ζωγραφικής και το ζωγρά-
φο Μάριο Αναστασίου διοργάνωσαν στην 
αυλή του Δημοτικού Σχολείου έκθεση 
Ζωγραφικής με θέμα « Προσωπογραφί-
ες». Τα έσοδα από την πώληση των έρ-
γων δόθηκαν στο φιλανθρωπικό ίδρυμα 
για παιδιά,  «ΚΙΒΩΤΟΣ».  Παράλληλα ορ-
γανώθηκε  και διαγωνισμός ζωγραφικής 
στον οποίο συμμετείχαν όλα τα παιδιά.

O ΠΟΛ σε συνεργασία με την οργάνωση 
Γιατροί του κόσμου διοργάνωσαν δεν-
δροφύτευση στις 15 Μάιου 2011.  Η 
εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της 
Ευρωβουλευτού κας Ελένης Θεοχάρους. 

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας μέρας 
Μουσείων που ήταν στις 18 Μαΐου 2011 ο 
ΠΟΛ προσέφερε στα παιδιά του Δημοτικού 
σχολείου και Νηπιαγωγείου παράσταση κα-
ραγκιόζη στο Μουσείο Λαικής Τέχνης.

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας βραδιάς 
Μουσείων οργανώθηκε Μουσική βραδιά 
στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛ
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Το Κατηχητικό Σχολείο Πάνω Λευκάρων για 
την περίοδο 2010-2011, με τη βοήθεια του 
Θεού και τη Χάρη του Τιμίου Σταυρού, εκτός 
από τα μαθήματα και το παιγνίδι που διεξαγό-
ταν στο τέλος κάθε μαθήματος, πραγματοποί-
ησε συνολικά οκτώ ευχάριστες, δημιουργικές 
δραστηριότητες που έδωσαν μια άλλη νότα 
στην κατηχητική ζωή των μαθητών μας.

Την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010 επισκέ-1. 
φτηκε το χώρο του Κατηχητικού Σχολείου 
ο διεθνής τερματοφύλακας της Ομόνοιας 
Αντώνης Γιωργαλλίδης, ο οποίος μίλησε 
στα παιδιά και υπέγραψε αυτόγραφα. 

Το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2010, με την 2. 
ευκαιρία των επικείμενων εορτών των 
Χριστουγέννων και του Νέου Ετους προ-
σφέρθηκε σε όλα τα παιδιά από ένα επι-
τραπέζιο παιγνίδι.

Την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2010, πραγ-3. 
ματοποιήσαμε μεγάλη εκδρομή στην Εκ-
κλησία της Αγίας Μαύρης στο Κοιλάνι, 
στην Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού στο χω-
ριό Όμοδος και στα διάφορα μουσεία που 
υπάρχουν εκεί. Ακολούθησε γεύμα σε 
εστιατόριο στη Λεμεσό και μετά επισκε-
φθήκαμε την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου 
Αλαμάνου και το τραινάκι στο πάρκο της 
Καλαβασού.

Την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011 μέσα 4. 
στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς 
των μελών του κατηχητικού μας, επισκε-
φθήκαμε το Γηροκομείο Τίμιος Σταυρός 
Πάνω Λευκάρων όπου τελέσαμε αγιασμό 
και τα παιδιά παρουσίασαν πρόγραμμα με 
ψαλμούς και τραγούδια

Την Κυριακή 6 Μαρτίου 2011 είχαμε τη 5. 
χαρά να έχουμε μαζί μας τον διεθνή κα-

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
«ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ

λαθοσφαιριστή του Κεραυνού Ιωσήφ 
Garcia για επιδείξεις και διαγωνισμούς με 
τα παιδιά.

Στις 13 Μαρτίου 2011 ημέρα Κυριακή της 6. 
Ορθοδοξίας πραγματοποιήθηκε μεγάλη 
συναυλία Βυζαντινής Μουσικής στον Ιερό 
Ναό Τιμίου Σταυρού Πάνω Λευκάρων. 
Στο πρόγραμμα της συναυλίας παρουσία-
σαν ποικίλους  ύμνους της περιόδου του 
Τριωδίου ο Ελλαδίτης πρωτοψάλτης Αν-
δρέας Ιατρόπουλος και χορωδία υπό τη 
διεύθυνση του ιεροψάλτη Ηλία Φώρτη.

Την Κυριακή 20 Μαρτίου 2011 επισκέ-7. 
φθηκαν το χώρο του Κατηχητικού οι πο-
δοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ Κωνσταντίνος 
Χαραλαμπίδης και Χρίστος Κόντης. 

Την Πέμπτη 12 Μαϊου 2011 το Κατηχητι-8. 
κό φιλοξένησε στο γήπεδο καλαθόσφαι-
ρας του Γυμνασίου Λευκάρων το δεύτερο 
προπονητή της εθνικής καλαθοσφαιρικής 
ομάδας ανδρών Κύπρου κ Γιανναρά κα-
θώς και τους διεθνείς καλαθοσφαιριστές 
Ιωσήφ Garcia, Παναγιώτη Τρισόκκα, Αν-
δρέα Πηλαβά και Βασίλη Κούνα.  

Παιδιά, οι Κατηχητικές μας συντροφιές θα 
επαναρχίσουν τον Οκτώβριο 2011.

Είναι ωραίο να έρχεστε από μικρή ηλικία στα 
Κατηχητικά για να γνωρίσετε το Λόγο του 
Θεού, ώστε να τον εφαρμόσετε και στη ζωή 
σας.

Να είστε όλοι εκεί... 

Π/Χριστομάριος Παπαγεωργίου
Κατηχητής



 18      ΛΕΥΚΑΡΑ

Λεύκαρα    Παλιά Δημοσιεύματα

Δημοσίευμα του 1960



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 Λέυκαρα 5686 τ.μ. με δρόμο και 

ρέυμα
Τηλ. 99445029

9) Πωλείται  χωράφι 
στα Πάνω Λέυκαρα 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  


