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Λεύκαρα

ΛΕΥΚΑΡΑ—ΛΑΡΝΑΚΑ

ΛΕΥΚΑΡΑ—ΛΕΥΚΩΣΙΑ

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 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 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 Λάρνακας Αρ. Λεωφορείου 408
∆ΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6:30, 9:00, 16:30, 17:45
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ
8:30, 11:00, 15:15

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*

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

ΛΑΡΝΑΚΑ—ΛΕΥΚΑΡΑ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ—ΛΕΥΚΑΡΑ

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

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.)

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.)

ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΓΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ή ΛΕΜΕΣΟ
(ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ)

ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΓΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ Ή ΕΝΤΟΣ
ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

Μονής ∆ιαδροµής € 4,00
Ηµερήσιο Εισιτήριο € 7,00
Επταήµερο Εισιτήριο € 35,00
Μηνιαίο Εισιτήριο € 100,00
Ετήσιο Εισιτήριο € 1000,00

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
*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
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Μήνυμα Δημάρχου 					

Τεύχος 50 / 2011
Ιδιοκτησία
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΡΩΝ

Επικοινωνία
τηλ. +357 24342422

Καλλιτεχνική Συμμετοχή

+357 24342822
φαξ: +357 24342769
email. info@lefkara.org.cy
web site. www.lefkara.org.cy
Σχεδιασμός - Εκτύπωση

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν στις δραστηριότητες της
χορωδίας, του θεάτρου και του χορευτικού του Δήμου, να επικοινωνήσουν με
το Δήμο Λευκάρων.

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

ΛΕΥΚΑΡΑ
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Λεύκαρα

Μήνυμα Δημάρχου
Το 5ο τεύχος του περιοδικού μας εγκαινιάζει μια σειρά αναφορών που σχετίζονται με τα πεπραγμένα της
πενταετίας αφού μπήκαμε
ήδη στο τελευταίο έτος της
θητείας του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου.

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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Αρχίσαμε με την παρουσίαση των οικονομικών του
Δήμου που έγινε στην 10η
Δημοτική Συνέλευση όπου
ο Εσωτερικός Ελεγκτής του
Δήμου κος. Κωνσταντίνος
Κοζάκος και ο Λογιστής μας
κος. Δημόκριτος Ονησιφόρου παρουσίασαν την οικονομική κατάσταση του Δήμου με γενικό συμπέρασμα
ότι τα οικονομικά του Δήμου
έχουν βελτιωθεί σημαντικά
κατά τρόπο που η συνεισφορά του Δήμου στα έργα
που προγραμματίζονται για
την επόμενη πενταετία να
μπορεί να διασφαλιστεί.
Λεπτομέρειες φαίνονται στο
κεφάλαιο «Δημοτικές Συνελεύσεις».
Θα πρέπει να ενημερώσουμε επίσης ότι η ανέγερση του
Συνεδριακού μας Κέντρου
προχωρεί απρόσκοπτα και
αναμένεται να ολοκληρωθεί
έγκαιρα για να φιλοξενήσει
δραστηριότητες κατά την
προεδρία της Κύπρου στην

Ευρωπαϊκή Ένωση το 2ο
εξάμηνο του 2012.
Το παιδικό μας πάρκο έχει
ανακαινιστεί και δόθηκε ήδη
προς χρήση όπως φαίνεται
και στο εξώφυλλο μας.
Αρχίζουμε και φέτος τις σειρές μαθημάτων για εκμάθηση του Λευκαρίτικου τόσο
για αρχάριες όσο και για
προχωρημένες και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες
να απευθύνονται στο Δήμο.
Θέλω τέλος να παρακαλέσω
όλους του Λευκαρίτες να
προσέρχονται στις Δημοτικές Συνελεύσεις για να ενημερώνονται και να προσφέρουν τις απόψεις τους για
όλα τα θέματα που αφορούν
το Δήμο ιδιαίτερα φέτος
που θα πρέπει να διαμορφώσουν άποψη για το έργο
που πραγματοποιήθηκε.

Λεύκαρα

Δημοτικές Συνελεύσεις

Πρακτικά Δημοτικής Συνέλευση
Φεβρουαρίου 2011
Ο Δήμαρχος καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και αναφέρθηκε στην οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Δήμος την περίοδο που ανάλαβε τα καθήκοντα του για να την
συγκρίνει με την παρούσα κατάσταση όπου τα οικονομικά του Δήμου έχουν βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό, πράγμα που επιτρέπει τον προγραμματισμό και εκτέλεση έργων υποδομής. Αναφέρθηκε επίσης στις δύο θέσεις εργασίας του Λογιστικού Λειτουργού και της Τεχνικού που
ήταν διαχρονική απαίτηση της Γενικού Ελεγκτή, οι οποίες πληρώθηκαν κατά το 2010 αφού
ολοκληρώθηκε η μακροχρόνια διαδικασία έγκρισης τους.
Επίσης αναφέρθηκε στον προγραμματισμό των Έργων και στο γεγονός ότι η φερεγγυότητα του
Δήμου είναι τώρα σε πολύ καλό επίπεδο και μπορούν αυτά τα έργα να προχωρήσουν. Έγινε
ειδική ενημέρωση για τα πιο κάτω προγραμματισμένα Έργα:
1.

Πολυδύναμο Συνεδριακό Κέντρο

2.

Ανάπλαση της Πλατείας

3.

Β.Α. Παρακαμπτήριος δρόμος

4.

Αναβάθμιση της περιοχής της ‘Πηγής’

5.

Γραμμικό πάρκο

Επίσης ανάφερε ότι η ανάγκη για τη χρηματοδότηση των πιο πάνω Έργων θα χρησιμοποιηθεί
ως μοχλός πίεσης προς την Κυβέρνηση για τη προώθηση του Αιολικού Πάρκου που θα προσφέρει τα αναγκαία εισοδήματα στο Δήμο.
Στη συνέχεια δέχτηκε ερωτήσεις από το κοινό για διευκρινήσεις επί των πιο πάνω θεμάτων.
Έγινε ερώτηση από το πρόεδρο του ΓΕ.Ο.Λ. κύριο Στέλιο Γαβριήλ για το θέμα της συντήρησης
των αγροτικών δρόμων και έγινε εισήγηση για Συνάντηση με τους ενδιαφερόμενους γεωργούς για περεταίρω συζήτηση του θέματος.
ΛΕΥΚΑΡΑ
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Λεύκαρα

Δημοτικές Συνελεύσεις

Επίσης ζητήθηκε ενημέρωση από το κοινό επί του θέματος του ξενοδοχείου Αγορά και έγινε
ενημέρωση από το Δήμαρχο για το ενδιαφέρον που άρχισε να φαίνεται με την έναρξη της ανέγερσης του Συνεδριακού Κέντρου.
Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Εσωτερικό Ελεγκτή του Δήμου κύριο Κωνσταντίνο Κοζάκο
ο οποίος προχώρησε στην ενημέρωση για τις εργασίες που έγιναν σε σχέση με τα οικονομικά
του Δήμου από το 2007 που ανάλαβε καθήκοντα μέχρι και σήμερα.
Μίλησε για το γεγονός ότι οι οικονομικές καταστάσεις του Δήμου ετοιμάστηκαν για πρώτη
φορά με βάση τη λογιστική αρχή των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων και του ιστορικού
κόστους, όπως προνοείται στο άρθρο 80 του περί Δήμων Νόμου, ενώ τα προηγούμενα έτη
ο Δήμος ετοίμαζε οικονομικές καταστάσεις εισπράξεων και πληρωμών, οι οποίες απεικόνιζαν μόνο την ταμειακή κατάσταση σημείο που παρατηρήθηκε στην ετήσια έκθεση του Γενικού
Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το 2008. Το γεγονός αυτό τόνισε ότι δεν συνεπάγεται ότι προηγουμένως γίνονταν ατασθαλίες και σήμερα δεν γίνονται αλλά ότι το Λογιστήριο του Δήμου
σήμερα εκσυγχρονίστηκε σύμφωνα και με τις ανάγκες και τα ζητούμενα του Γενικού Ελεγκτή
της Δημοκρατίας για να μπορεί να ασκεί τον νενομισμένο έλεγχο.
Στη συνέχεια έγινε αναφορά για τον Προϋπολογισμό του 2011 και τα κονδύλια που χρησιμοποιήθηκαν για το 2010.
Επίσης έγινε αναφορά για τα παλαιά χρέη στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων τα οποία ανέρχονται
στα €1.078.000 (€663.000 αρχικό κεφάλαιο συν €415.000 τόκοι) ποσό το οποίο ο Δήμος
είναι υποχρεωμένος να εξοφλήσει. Αναφέρθηκε ότι θα γίνουν διαπραγματεύσεις για το τελικό
ποσό και τον τρόπο αποπληρωμής του χρέους.
Στη συνέχεια έγινε αναφορά για το θέμα της συλλογής των σκυβάλων και στην υποχρέωση
του Δήμου για μεταφορά τους στο διαμετακομιστικό σταθμό της Σκαρίνου και στη συνέχεια
στο Χ.Υ.Τ.Υ. της επαρχίας Λάρνακας/Αμμοχώστου, με αποτέλεσμα ο Δήμος να έχει επιπλέον
κόστος για τη διαχείριση των σκυβάλων περίπου €85 τον τόνο.
Στο θέμα αυτό έγινε εισήγηση για απόσυρση των μεγάλων καλάθων των σκυβάλων από τους
δρόμους του Δήμου με σκοπό την αποφυγή της δυσοσμίας σε μερικούς καλάθους λόγω των
σκυβάλων που εγκαταλείπονται εκεί κατά τις μέρες που δεν συλλέγονται από τους συγκεκριμένους χώρους. Ο Δημοτικός Γραμματέας επεξήγησε τους λόγους που επιβάλλεται η χρήση
των καλάθων και ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι Λευκαρίτες που έρχονται το Σαββατοκύριακο
πρέπει να χρησιμοποιούν τους κοινόχρηστους καλάθους επειδή οι δικοί τους κάλαθοι θα εγκαταλείπονταν στο δρόμο για μια εβδομάδα.
Ακολούθησαν ερωτήσεις από το κοινό προς το κύριο Κοζάκο με θέμα τα λειτουργικά έξοδα του
Δήμου καθώς και για την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, οι οποίες απαντήθηκαν. Έγινε ανακοίνωση προς τους ενδιαφερόμενους ότι μπορούν να παραλάβουν αντίγραφα των οικονομικών
καταστάσεων από τα γραφεία του Δήμου.
6

ΛΕΥΚΑΡΑ

Λεύκαρα

Έργα
Ανάπλαση Παιδικού Πάρκου

Το παιδικό μας πάρκο έχει ανακαινιστεί
με παιχνίδια και ειδικό δάπεδο ασφαλείας σύμφωνα με τις προδιαγραφές των
σχετικών κανονισμών.
Η δημιουργία χώρων για παιδιά θα συνεχιστεί με παιχνίδια που απευθύνονται
σε μεγαλύτερα παιδιά μέχρι ηλικίας 12
ετών σε άλλο χώρο του Δήμου σύντομα.

ΛΕΥΚΑΡΑ

7

Λεύκαρα

Δραστηριότητες Δήμου

Ενημερώθηκε η Λάρνακα
για την Προεδρία της Κύπρου στην Ε.Ε.

O Δήμαρχος και άλλα στελέχη της Εταιρείας Τουριστικής
Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λάρνακας συναντήθηκαν με τον επικεφαλής της
Γραμματείας της Κυπριακής
Προεδρίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης Δρ. Ανδρέα Μολέσκη.
Στόχο της συνάντησης αποτέλεσε ο συντονισμός και η συζήτηση θεμάτων που αφορούν
την Επαρχία της Λάρνακας
στα πλαίσια της ανάληψης
8
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της Προεδρίας της Ε.Ε. από
την Κύπρο το β΄ εξάμηνο του
2012.   
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Δρ. Μολέσκης ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους
για τις ευθύνες της Κύπρου
ως προεδρεύουσα χώρα, τους
στόχους και τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας
καθώς και τις δραστηριότητες
της Γραμματείας μέχρι σήμερα.

Οι εκπρόσωποι της Εταιρείας
Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής Περιφέρειας Λάρνακας ανέφεραν ότι η Λάρνακα είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην επιτυχή έκβαση της
Προεδρίας και πως έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει
που αφορά μεταξύ άλλων τη
διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού και ενημερωτικού
περιεχομένου τόσο στην πόλη
όσο και στη περιφέρεια.

Δραστηριότητες Δήμου Λεύκαρα
Mε την ευκαιρία της έκδοσης 2 γραμματοσήμων με θέμα «Κυπριακά Κεντήματα» και της πιο κάτω κάρτας της
φιλοτελικής συλλογής PENCYSTAMPS (Pictorial Encyclopaedia of Cyprus through Stamps), η οποία θα φέρει την
ειδική σφραγίδα Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας, ο Δήμος θα αξιοποιήσει τη συλλεκτική αυτή κάρτα
για την περαιτέρω προώθηση του Λευκαρίτικου Κεντήματος.
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Κέντημα είναι το συμμετρικό
και αρμονικό, γεωμετρικό
ή ελεύθερο σχέδιο ή
παράσταση που γίνεται με
το χέρι πάνω σε πανί με τη
βελόνα ή το σμιλί και την
κλωστή, αλλά και με την
ύφανση στον αργαλειό. Στην
Κύπρο, πολλές γυναίκες
ασχολούνται με το κέντημα,
καθιστώντας το ένα από τα
πιο σημαντικά κεφάλαια της
λαϊκής τέχνης.
Embroidery is a symmetrical
and harmonic, geometric
or free pattern or
representation made by
hand on fabric using a
needle or crocheting needle
and thread or woven on
a loom. Ιn Cyprus, many
women are involved in
embroidery, making it one
of the most significant
contributions to local art.
(Text by Paschalis
Eliopoulos)
Old photo of a Lefkara lace maker, showing the art to her daughter (Βoth photos from the archives of Lefkara Municipality)
Λευκαρίτικα Κεντήματα, που εικονίζονται στα γραμματόσημα €0,26 και €0,43. Χαρακτηρίζονται από τον πλούτο και την ποικιλία των
σχεδίων τους και είναι πολύ γνωστά σ’ όλο τον κόσμο. Το 2009 τα Λευκαρίτικα κεντήματα έχουν ενταχθεί στον κατάλογο της Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Θαυμαστής των κεντημάτων αυτών ήταν και ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι ο οποίος, σύμφωνα με την
παράδοση, κατά την επίσκεψη του στην Κύπρο το 1481, όταν Βασίλισσα ήταν η Αικατερίνη Κορνάρο, επισκέφτηκε τα Λεύκαρα, πήρε μαζί
του ένα λευκαρίτικο τραπεζομάντηλο, το δώρισε στον καθεδρικό ναό του Μιλάνου και τοποθετήθηκε στην Αγία Τράπεζα. Σε ανάμνηση και
συνέχιση της πιο πάνω παράδοσης, στις 19 Οκτωβρίου 1986, στα πλαίσια των εορτασμών των 600 χρόνων από την ίδρυση του ναού (1386),
ο τότε Δήμαρχος Λευκάρων Τάκης Κωνσταντίνου επισκέφτηκε το Μιλάνο και σε επίσημη τελετή δώρισε ένα λευκαρίτικο τραπεζομάντηλο
το οποίο επίσης τοποθετήθηκε στην Αγία Τράπεζα «Αλτάρε Ματζιόρε» του καθεδρικού Ναού.
Lefkara Lace, depicted on the €0,26 and €0,43 stamps. Characterised by the richness and variety of their patterns, are renowned all over
the world. In 2009 Lefkara lace or “Lefkaritika” were inscribed on the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of
Humanity. Leonardo Da Vinci was a great admirer of Lefkara lace and, according to tradition, when he visited Cyprus in 1481, during the
reign of Caterina Cornaro, he visited Lefkara village and took a “Lefkaritiko” table cloth which he offered to Milan Cathedral (Duomo) and
was placed on the altar. For reviving and continuing the above tradition, on 19 October 1986, in ramen of the celebrations of 600 years
since the founding of the cathedral (1386), the Mayor of Lefkara Takis Constantinou visited Milano and, during an official ceremony, he
presented a “Lefkaritiko” table cloth which was placed on the Cathedral’s “Altare Maggiore”.
Stamps of this issue designed by Costas Panayi, Nicosia

Text by Christodoulos Achilleoudis

ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ
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CYPRUS EMBROIDERY
LEFKARA LACE
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Κείμενο κάρτας
Κέντημα είναι το συμμετρικό και αρμονικό, γεωμετρικό ή ελεύθερο σχέδιο ή παράσταση που γίνεται με το χέρι πάνω σε πανί με τη βελόνα ή το σμιλί και την κλωστή, αλλά και με την ύφανση
στον αργαλειό. Στην Κύπρο, πολλές γυναίκες ασχολούνται με το κέντημα, καθιστώντας το ένα
από τα πιο σημαντικά κεφάλαια της λαϊκής τέχνη
Λευκαρίτικα Κεντήματα, που εικονίζονται στα γραμματόσημα €0,26 και €0,43. Χαρακτηρίζονται από τον πλούτο και την ποικιλία των σχεδίων τους και είναι πολύ γνωστά σ’ όλο τον κόσμο.
Το 2009 τα Λευκαρίτικα κεντήματα έχουν ενταχθεί στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Θαυμαστής των κεντημάτων αυτών ήταν και ο Λεονάρντο Ντα
Βίντσι ο οποίος, σύμφωνα με την παράδοση, κατά την επίσκεψη του στην Κύπρο το 1481, όταν
Βασίλισσα ήταν η Αικατερίνη Κορνάρο, επισκέφτηκε τα Λεύκαρα, πήρε μαζί του ένα λευκαρίτικο τραπεζομάντηλο, το δώρισε στον καθεδρικό ναό του Μιλάνου και τοποθετήθηκε στην Αγία
Τράπεζα. Σε ανάμνηση και συνέχιση της πιο πάνω παράδοσης, στις 19 Οκτωβρίου 1986, στα
πλαίσια των εορτασμών των 600 χρόνων από την ίδρυση του ναού (1386), ο τότε Δήμαρχος
Λευκάρων Τάκης Κωνσταντίνου επισκέφτηκε το Μιλάνο και σε επίσημη τελετή δώρισε ένα λευκαρίτικο τραπεζομάντηλο το οποίο επίσης τοποθετήθηκε στην Αγία Τράπεζα «Αλτάρε Ματζιόρε»
του καθεδρικού Ναού.
ΛΕΥΚΑΡΑ
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Λεύκαρα Δραστηριότητες Δήμου

Σύστημα Μαθητείας
για το Λευκαρίτικο Κέντημα
Ο Δήμος Λευκάρων σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας οργανώνει και φέτος μέσα στα
πλαίσια του Συστήματος Μαθητείας μαθήματα για το Λευκαρίτικο Κέντημα για αρχάριες αλλά
και για προχωρημένες. Πρώτη σειρά μαθημάτων 16 – 20 Μαΐου 2011.
Όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στα μαθήματα αυτά μπορούν να επικοινωνήσουν με την
κα. Χρύσω Λευκαρίτη στο τηλέφωνο 24342422.
Κυρίες κάτω των 40 ετών δικαιούνται και την επιδότηση €18 από το Υπουργείο Γεωργίας για
κάθε ημέρα.
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Λεύκαρα

Πολιτιστικά
H Διάσημη
ορχήστρα
από ακορντεόν
του Πάβελ
Σμιρνόφ
από την
Αγία Πετρούπολη
στα Λεύκαρα

Μέσα στα πλαίσια του Πολιτιστικού Προγράμματος:
Κύπρος - Αγία Πετρούπολη
πραγματοποιήθηκε στην
Αγία Πετρούπολη την Παρασκευή 08 Απριλίου 2011 μια
πραγματική μυσταγωγία που
καθήλωσε τους 500 περίπου
θεατές μέσα στο μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου Ισαάκ. Η
χορωδία ΣΜΟΛΝΙ της Αγίας
Πετρούπολης μαζί με το φωνητικό σύνολο ΔΙΑΣΤΑΣΗ
και τον Κώστα Χατζηχριστοδούλου, ερμήνευσαν ύμνους
της Μεγάλης Εβδομάδας στα
ρώσικα και τα ελληνικά υπό
τη διεύθυνση του Vladimir
Begletsov και του Βάσου
Αργυρίδη.

Σε συνέχεια του προγράμματος αυτού θα πραγματοποιηθούν στην Κύπρο εκδηλώσεις
κατά τον Ιουνίου με την επωνυμία «Μήνας Αγίας Πετρούπολης» που θα προβάλλεται
σε καθημερινή βάση από
το μεγαλύτερο συγκρότημα
ΜΜΕ της Αγίας Πετρούπολης,
το BMG (Baltiskaya Media
Group), το οποίο διαθέτει
τηλεοπτικό κανάλι (100 TV),
ραδιοφωνικό σταθμό, 3 εφημερίδες, περιοδικά και μεγάλη
ιστοσελίδα ενημέρωσης.
Μεταξύ των καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων θα είναι και η
διάσημη ορχήστρα ακκορντεόν του Παβέλ Σμιρνόβ από

την Αγία Πετρούπολή που
θεωρείται μία από τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου.
Οι 50 βιρτουόζοι σολίστες
της αποτελούν ένα μουσικό
πυροτέχνημα στο κόσμο της
κλασικής της παραδοσιακής
αλλά και της ροκ μουσικής.
Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουνίου
στην Κεντρική Πλατεία του
Δήμου στις 8:30 μ.μ η οποία
θα προβάλλεται με εικόνες
από τα αρχιτεκτονικά και
άλλα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των Λευκάρων στην
Αγία Πετρούπολη.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Ο Εορτασμός της Παγκόσμιας μέρας Μουσικής θα γίνει όπως κάθε χρόνο με την 4η Συνάντηση Χορωδιών στα Λεύκαρα στις 25 Ιουνίου 2011. Στη συνάντηση θα συμμετέχουν η
Δημοτική Χορωδία Λευκάρων , καθώς και ακόμα τρεις χορωδίες από άλλους Δήμους.
ΛΕΥΚΑΡΑ
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Λεύκαρα Πολιτιστικά

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
O Δήμος Λευκάρων σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό
Όμιλο διοργάνωσε και φέτος
με μεγάλη επιτυχία στις 06
Μαρτίου 2011 Αποκριάτικο
Χορό. Η εκδήλωση περιελάμβανε ζωντανή μουσική με
τη συμμετοχή της Δημοτικής
Χορωδίας και των παιδικών
και νεανικών χορευτικών
ομάδων. Η εκδήλωσε περιελάμβανε επίσης διαγωνισμό
καλύτερης αμφίεσης.
12
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Λεύκαρα

Οργανωμένα Σύνολα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
O ΠΟΛ μέσα στα πλαίσια της πολύπλευρης
δραστηριότητας του οργανώνει διαλέξεις που
στόχο έχουν την ενημέρωση του κοινού κυρίως με θέματα της σωστής και υγιεινής διατροφής ιατρικά κ.α.
Έχουν ήδη διοργανωθεί με επιτυχία διαλέξεις
με θέμα: «Τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα», « Ω3 Λιπαρά», «Διατροφή και Υγεία» .
Επόμενη διάλεξη θα έχει θέμα το «Διαβήτη»
Η 14η Μαίου είναι η Παγκόσμια Βραδιά
Μουσείων. Ο ΠΟΛ θέλοντας να φέρει το
κοινό κοντά στο Μουσείο Λαικής Τέχνης των
Λευκάρων οργανώνει εκδήλωση στο χώρο του
Μουσείου η ώρα 8:00 μ.μ. Η εκδήλωση θα
περιλαμβάνει μουσική με ποτό και παραδοσιακά εδέσματα.
15 Mαίου 2011 Ώρα 15:00 Ο ΠΟΛ διοργανώνει δενδροφύτευση στο δρόμο του
βουνού «Σωτήρα» υπό την αιγίδα της Ευρωβουλευτού κας. Ελένης Θεοχάρους. Στη
δενδροφύτευση θα συμμετέχουν οι Εθελοντές
Γιατροί του Κόσμου καθώς και όσοι άλλοι
ενδιαφέρονται.

Η 18η Μαίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα
Μουσείων. Ο ΠΟΛ δεν θα μπορούσε να μείνει
αδιάφορος. Με στόχο το κοινό, και κυρίως τα
παιδιά να γνωρίσουν το εξαιρετικό Μουσείο
των Λευκάρων, διοργανώνει παράσταση
Καραγκιόζη που θα γίνει την ημέρα αυτή στις
11:30 π.μ. στο Μουσείο, στην οποία προσκαλούνται όλοι.

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στο Δήμο Λευκάρων
ΛΕΥΚΑΡΑ
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αξιόλογες παλιές φωτογραφίες
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Colletorto-Ιταλία
Ο Δήμος συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Sistema Turistico
Rurale e Cookery tours’ (STR), ένα
πρόγραμμα που συντονίζει η πόλη
Colletorto της Ιταλίας στο οποίο
υποβάλαμε πρόταση και εγκρίθηκε. Οι πόλεις που συμμετέχουν,
εκτός από την διοργανώτρια, είναι
τα Λεύκαρα (Κύπρος), η Tentudia

Συνάντηση για το Charter
of European Rural
Communities 24-27 Μαρτίου
2011
Το πρόγραμμα του Charter έχει διαχωριστεί σε συναντήσεις που γίνονται από τους Νέους και τους Ενήλικες, οι
δύο αυτές ηλικιακές ομάδες έχουν εγκριθεί ξεχωριστά
από την Ευρωπαϊκή Ένωση για επιχορήγηση των προγραμμάτων τους και οργανώνουν αναλόγως και του προϋπολογισμού τους τις συναντήσεις τους για συζήτηση
των διαφόρων θεμάτων και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πόλεις τους.
Στα πλαίσια του προγράμματος του Charter έγινε μια συνάντηση νέων στις 24-27 Μαρτίου 2011 στο Troisvierges
του Λουξεμβούργου. Δύο νέοι από κάθε μέλος του
Charter φιλοξενήθηκαν σε σπίτια στο Troisvierges για 4
μέρες. Σκοπός της συνάντησης ήταν η συζήτηση των διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι στις
πόλεις τους, που κατά το πλείστον είναι κοινά, και η προώθηση των ευρημάτων αυτών για συζήτηση από τους
Δημάρχους στη μεγάλη συνάντηση του Charter τον Ιούλιο του 2011 στο Cashel της Ιρλανδίας και ίσως τη λήψη
κοινών μέτρων για την αντιμετώπιση τους.

(Ισπανία), η Mokrsko (Πολωνία) και
η Grobina (Λετονία). Το πρόγραμμα STR έχει σκοπό την προώθηση
και ανάπτυξη του Αγροτουρισμού
ανάμεσα στους νέους και την υιοθέτηση κοινών στρατηγικών για
την ενίσχυση δραστηριοτήτων για
ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού μέσω της δημιουργίας τουριστικών πακέτων κατάλληλα σχεδιασμένων για να διευκολύνουν την
αύξηση των επισκεπτών.
Το πρόγραμμα αυτό ξεκινά με μια
συνάντηση στην Ιταλία από την
1 μέχρι τις 6 Ιουνίου 2011 και ο
Δήμος μας θα συμμετάσχει με 15
άτομα. Επίσης το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια συνάντηση στα
Λεύκαρα τον Σεπτέμβρη του 2011,
για την οποία θα γίνει λεπτομερής

ενημέρωση, καθώς και τρεις συναΤο πρόγραμμα των Νέων για το 2011 περιλαμβάνει ακόντήσεις το 2012 στις άλλες πόλεις
μα μια συνάντηση στο Cashel της Ιρλανδίας στις αρχές
που συμμετέχουν.
του Ιουλίου με τη συμμετοχή 4 νέων από τα Λεύκαρα.
ΛΕΥΚΑΡΑ
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Εκπαιδευτήρια

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΡΩΝ
θεσαν πρόγευμα στους καθηγητές τους εις
ένδειξη εκτίμησης της προσφοράς τους .
Κατά το μήνα Φεβρουάριο και συγκεκριμένα
στις 4 του μήνα έγινε η καθιερωμένη Γιορτή
του Δέντρου, στην οποία, ειδικά φέτος, δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση λόγω του συνεχώς
αυξανόμενου οικολογικού προβλήματος και
των κλιματικών αλλαγών, αλλά και της λειψυδρίας όχι μόνο στον τόπο μας, αλλά και σε
ολόκληρο τον πλανήτη.
Το Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων, όπως μετονομάστηκε από τη φετινή σχολική χρονιά, ως συνέχεια των δράσεων του Α’
Τετραμήνου παρουσίασε πάμπολλες δραστηριότητες και κατά το υπόλοιπο της σχολικής
χρονιάς.
Τίμησε και φέτος με εκδήλωση τη Μέρα Μνήμης Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ στις 19
Ιανουαρίου και διεξήχθη, με επιτυχία, η Πορεία Αγάπης για συλλογή χρημάτων για τις
ανάγκες του Σχολείου. Το ποσό ανήλθε στα
3.111 ευρώ.
Με σεβασμό και κατάνυξη τιμήθηκαν οι Τρεις
Ιεράρχες και τα Γράμματα σε ενδοσχολική εκδήλωση στις 28 Ιανουαρίου. Την ημέρα αυτή,
με πρωτοβουλία του ΚΜΣ, οι μαθητές παρέ-
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Στις 24 Φεβρουαρίου τηρήσαμε και στο σχολείο μας τα έθιμα της Τσικνοπέμπτης, όπου οι
μαθητές έψησαν σουβλάκια και έπαιξαν παραδοσιακά παιγνίδια.

Εκπαιδευτήρια Λεύκαρα
Με ξεχωριστή χαρά το σχολείο μας στις 2
Μαρτίου συμμετέσχε στους 22ους Παγκύπριους Αγώνες Σχολικού Θεάτρου και Αρχαίου
Δράματος εις μνήμη Παναγιώτη
Σέργη παρουσιάζοντας το θεατρικό « Περί
αγάπης ο λόγος», που ήταν μια συρραφή κειμένων σχετικών με την αγάπη.

Την επόμενη μέρα, 3 Μαρτίου, ημέρα Μνήμης
του Σταυραετού του Μαχαιρά, Γρηγόρη Αυξεντίου, διεξήχθηκαν ελεύθερες δραστηριότητες, που περιλάμβαναν αθλητική ημερίδα και
διάφορες επισκέψεις και δράσεις στο χώρο
του σχολείου και στην κοινότητα Λευκάρων.

Η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821
γιορτάστηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα με ενδοσχολικό εορτασμό στις 24 Μαρτίου και με
δοξολογία και παρέλαση την ημέρα της επετείου. Τον πανηγυρικό εκφώνησε ο Φιλόλογος κ. Χρίστος Πατάτας. Τον χαιρετισμό της
παρέλασης δέχθηκε ο Δήμαρχος Λευκάρων
και άλλοι επίσημοι. Ακολούθησε κατάθεση
στεφάνων στο μνημείο πεσόντων και αγνοουμένων.
ΛΕΥΚΑΡΑ
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Λεύκαρα Εκπαιδευτήρια

Με την ίδια λαμπρότητα γιορτάσαμε και το
ηρωικό έπος του εθνικοαπελευθερωτικού
μας αγώνα 1955 – 1959 με ενδοσχολικό εορτασμό στις 31 Μαρτίου και με εκπροσώπηση
του Σχολείου μας στη δοξολογία της 1ης
Απριλίου. Τον πανηγυρικό εκφώνησε η Φιλόλογος κ. Χρύσω Προυσή, ΒΔ.

Το Σχολείο συνεχίζει τη δράση του και μετά
τις διακοπές του Πάσχα προετοιμάζεται για τις
τελικές εξετάσεις των μαθητών, την έκδοση
του σχολικού περιοδικού, τη μαθητική εκδρομή των μαθητών της Α’ Λυκείου στην Ελλάδα,
22 - 27 Ιουνίου 2011, και την τελετή λήξης
των μαθημάτων και την αποφοίτηση των τελειοφοίτων μας στις 29 Ιουνίου.
Πιστεύουμε ότι η σχολική χρονιά 2010- 2011
υπήρξε μια δημιουργική και εποικοδομητική
χρονιά και ότι όλοι, εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι, έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό.
Κυπρούλα Σεργίου, ΒΔ
Χρύσω Προυσή, ΒΔ
Φιλόλογοι
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ΛΕΥΚΑΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ - ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
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, στη περιοχή Αγίας Μαρίνας
έκτασης 7,5 σκάλες
Πληροφορίες Τηλ. 99434776
4) Πωλούνται:
-Μεγάλα αρδευόμενα τεμάχια στη
περιοχή «Βρύση του Νικολή»
-Χωράφι με δρόμο έκτασης 1673 τ. μ. στη
περιοχή «Πηγή του Κουννά»
-Χωράφι 18 σκάλες στη 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 2ων
υπνοδωματίων στα Πάνω Λεύκαρα
πλήρως επιπλωμένη (κουζίνα, σαλόνι,
3WC, και μπάνιο)
120 τ.μ καλυμμένος χώρος και 80 τ.μ.
βεράντες με δικό της χώρο στάθμευσης και
με ωραία θέα ( βουνό και θάλασσα) Τιμή
Πώλησης €200.000 + Φ.Π.Α.
Τηλ. 99800706 και 99164831
8) Πωλείται οικιστικό χωράφι
στα Πάνω Λέυκαρα 5686 τ.μ. με δρόμο και
ρέυμα
Τηλ. 99445029
9) Πωλείται χωράφι
στα Πάνω Λέυκαρα 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

