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Τριμηνιαία Έκδοση

Τεύχος 30 / 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

Καλλιτεχνική Συμμετοχή

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να 
συμμετάσχουν στις δραστηριότητες της 
χορωδίας, του θεάτρου και του χορευτι-
κού του Δήμου, να επικοινωνήσουν με 
το Δήμο Λευκάρων.
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Λεύκαρα    Μήνυμα Δημάρχου
Εταιρεία  Λάρνακας που περιλαμ-

βάνει πολλά έργα υποδομής που 

θα αρχίσουν να τροχοδρομούνται 

σε συνεργασία με την ίδια εται-

ρεία.

Προχωρήσαμε επίσης σε συνερ-

γασία με τον Κυπριακό Οργανισμό 

Τουρισμού  στην ετοιμασία της Με-

λέτης Στρατηγικής Ανάπτυξης Του-

ρισμού Λευκάρων από την εται-

ρεία Cypronetwork   Consultancy 

Group.

Ο σχεδιασμός της ανάπτυξης έχει 

μπει επομένως σε μια ορθολογι-

στική βάση που δημιουργεί προ-

οπτικές για χρηματοδότηση μέσω 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Ευελπιστούμε ότι με την ανάκαμ-

ψη της οικονομίας θα εγκριθούν οι 

προτάσεις που έχουμε ήδη υποβά-

λει και θα αρχίσει η υλοποίηση των 

πρώτων έργων υποδομής που θα 

ανατρέψουν την φθίνουσα πορεία 

και θα δημιουργήσουν συνθήκες 

για περαιτέρω ανάπτυξη.     

Tα πιο πάνω ζητήματα θα συζητη-

θούν σε έκταση στις Δημοτικές Συ-

νελεύσεις που θα ακολουθήσουν. 

            

Ανδρέας Σώσειλος 
Δήμαρχος Λευκάρων

Το 3ο τεύχος του περιοδικού αφι-

ερώνεται σε μεγάλο βαθμό στις 

πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις 

που πραγματοποιήθηκαν στα πλαί-

σια του 30ου Φεστιβάλ Λευκάρων.

Τα εγκαίνια του Φεστιβάλ έγιναν 

από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας 

κύριο Δημήτρη Χριστόφια που μας 

τίμησε όχι μόνο  με την παρουσία 

του αλλά και με τον πολύ περιεκτι-

κό λόγο του σε ότι αφορά τα πολι-

τισμικά χαρακτηριστικά του τόπου 

μας.

Μέσα από την ομιλία του ο πρό-

εδρος αναφέρθηκε στην πολιτι-

κή του κράτους σε ότι αφορά την 

διατήρηση της κληρονομιάς μας 

και ιδιαίτερα της κληρονομιάς των 

Λευκάρων με τα περίφημα χειρο-

τεχνήματα .

Θέλουμε με την ευκαιρία αυτή να 

ευχαριστήσουμε το Υπουργείο Παι-

δείας για την πολλαπλή βοήθεια 

του σε ότι αφορά την ένταξη της 

τέχνης του λευκαρίτικου κεντήμα-

τος ως μέρος της αύλης πολιτιστι-

κής κληρονομιάς της OUNESCO. Το 

γεγονός αυτό παρόλο που έγινε 

μόνο πριν ένα χρόνο άρχισε να 

αποδίδει καρπούς με το αυξημένο 

ενδιαφέρο που επιδεικνύεται για 

την Τουριστική ανάπτυξη του χώ-

ρου μας.

Ο Δήμος έχει προχωρήσει στην 

ετοιμασία Επιχειρησιακού Σχεδίου 

σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή 

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 3η Δημοτική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 21/07/2010 με τα εξής θέματα:

Σχέδιο Δημοσίων Συγκοινωνιών με λεωφορεία.	

Αναδιάρθρωση Τοπικής Αυτοδιοίκησης.	

Τουριστική Ανάπτυξη.	

30	 Ο Φεστιβάλ Λευκάρων.

Εκμάθηση κατασκευής Λευκαρίτικου Κεντήματος.	

Νέο σύστημα Συλλογής και Επεξεργασίας Σκυβάλων.	

H 4η Δημοτική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 18/08/2010 με τα εξής θέματα:

Πολυδύναμο Συνεδριακό Κέντρο.	

Σχέδιο Δημόσιων Συγκοινωνιών ( Λεωφορεία ).	

Σχέδιο Οργανισμού Ανάπτυξης Γης για οικόπεδα ή σπίτια.	

Παρακαμπτήριος δρόμος από Κόρνο.	

Τοπικό Σχέδιο.	

Οργανισμός Ανάπτυξης Λευκάρων ( Ξενοδοχείο ΑΓΟΡΑ ).	

H 5η Δημοτική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 15/09/2010 με τα εξής θέματα:

Φεστβάλ.	

Τουρισμός.	

Επόμενες Δημοτικές Συνελεύσεις 13/10,  12/11, 17/12 
στο Πολιτιστικό Κέντρο.
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Λεύκαρα    Δραστηριότητες Δήμου

Σε συνέχεια της διαχρονικής συνεργα-
σίας μεταξύ του Δήμου Λευκάρων και 
του Αγίου Αμβροσίου, η οποία ενδυ-
ναμώθηκε μετά την προσφυγιά, όπου 
τα Λεύκαρα δέχθηκαν μεγάλο αριθμό 
προσφύγων από τον Άγ. Αμβρόσιο, το 
Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάρων αποδέ-
χθηκε πρόταση του Κοινοτικού Συμβου-
λίου για τα πιο κάτω:  Διοργάνωση πο-
λιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων 
καθώς και κοινές δραστηριότητες για 
το Εθνικό Θέμα. Επίσης την διοργάνω-
ση Θρησκευτικών εκδηλώσεων όπως ο 
εσπερινός στις 6 και η λειτουργία στις 7 
Δεκεμβρίου ημέρα της γιορτής του Αγί-
ου Αμβροσίου με μνημόσυνο των κα-
τοίκων Αγίου Αμβροσίου που πέθαναν 
στην προσφυγιά.

Λεύκαρα - Άγιος Αμβρόσιος

Συμβάλλω ενεργά 
στην επίλυση του Κυπριακού 
Ενημερώνομαι και Συζητώ
«Κατανοώντας την Ομοσπονδία»

To Kέντρο στήριξης μη Κυβερνητικών Οργανισμών σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκάρων πραγ-
ματοποίησαν στις 29 Σεπτεμβρίου 2010 στο Πολιτιστικό Κέντρο Λευκάρων Ημερίδα Ενημέρω-
σης με θέμα:  «Ενημερώνομαι για την Ομοσπονδία»

Η ημερίδα, ήταν η πρώτη από μια σειρά εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν και  περιλάμ-
βανε δύο σκέλη.  Το πρώτο μέρος της ημερίδας αφορούσε παρουσίαση του προγράμματος «EN-
GAGE, Do your Part for Peace», τις ευκαιρίες για τους οργανωμένους φορείς της Κοινωνίας και 
τις μέχρι τώρα προσπάθειες που έχουν καταβληθεί μέσω του προγράμματος.  Το δεύτερο μέρος 
της εκδήλωσης αφορούσε την επεξήγηση του όρου ομοσπονδία με απλά λόγια και έδωσε την 
ευκαιρία για συζήτηση γύρω από τις παραμέτρους της ομοσπονδίας.

ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Το Εργαστήριο Νευρογνωστικών Ερευνών του Πανε-
πιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Δήμο Λευκά-
ρων διεξήγαγε έρευνα με θέμα «Νευρογνωστική Με-
λέτη Ενηλίκων».  Η έρευνα αποσκοπεί στη συλλογή 
δεδομένων από ένα μεγάλο δείγμα κυπρίων για να 
μελετήσει τα ακόλουθα:

Γνωστικές δεξιότητες όπως μνήμη, συγκέντρωση, 
ταχύτητα σκέψης και γλώσσας και την επίδραση 
της βιολογικής γήρανσης στις παραπάνω δεξιότη-
τες.

Βιολογικούς παράγοντες που μπορεί να επηρεά-
ζουν τις γνωστικές δεξιότητες όπως καρδιολογι-
κούς δείκτες και γενετικούς παράγοντες.

Σχέση ποιότητας ζωής, βιολογικών παραγόντων 
και γνωστικών δεξιοτήτων.

Κλινική μελέτη αποτελεσματικότητας προγράμμα-
τος γνωστικής αποκατάστασης σε υγιείς ενήλικες 
και σε ενήλικες με γνωσιακή έκπτωση. 
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Λεύκαρα      Δραστηριότητες Αποδήμων
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Λεύκαρα    Πολιτιστικά 

Ο Δήμος Λευκάρων και το Δημοκρατικό Κόμ-
μα Λάρνακας πραγματοποίησε την 1η Ιουλίου 
2010  εκδήλωση «αφιέρωμα μνήμης» στον 
ιδρυτή και Πρώτο Πρόεδρο του Δημοκρατικού 
Κόμματος και Πρόεδρο της Κυπριακής Δημο-
κρατίας  αείμνηστο Σπύρο Κυπριανού .  

Χαιρετισμό απεύθυναν ο Πρόεδρος του Δη-
μοκρατικού Κόμματος κ. Μάριος Κάρογιαν, ο 
Δήμαρχος Λευκάρων κ. Ανδρέας Σώσειλος και 
ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Λάρνακας κ. Χρίστος 
Ορφανίδης.  Κύριος Ομιλητής ήταν ο Δημοσι-
ογράφος κ. Γιώργος Τσαλακός.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλάμβανε τραγούδια από την Δημοτική Χορωδία Λευκάρων και 
χορούς από το Κέντρο Νεότητος Λευκάρων. Ο Δήμαρχος ανακοίνωσε την απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου για μετονομασία της οδού Σχολείων σε οδό Σπύρου Κυπριανού για την προ-
σφορά του στην Κύπρο γενικά αλλά και για την συμβολή του στην ανάπτυξη των Λευκάρων 
ειδικότερα.

O Δήμος Λευκάρων, σε συνερ-
γασία με το Τμήμα Αρχαιοτή-
των, την Πρεσβεία της Ιταλίας 
και το Κοινοτικό Συμβούλιο 
Πύργου Λεμεσού, οργάνωσαν 
την έκθεση για το «Άρωμα της 
Αφροδίτης». Η Έκθεση περι-
λάμβανε τα σκεύη για την πα-
ρασκευή του αρώματος όπως 
αυτό έχει γίνει αναπαραγωγή. 
Τα σκεύη ανακαλύφθηκαν  
από την αρχαιολογική σκαπά-
νη της Αρχαιολόγου Μαρίας 
Ροσάριο στο Πύργο Λεμεσού.

Η έκθεση οργανώθηκε στο 
Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Λευ-
κάρων και η λαογραφική εκ-
δήλωση στα προπύλαια της 
Σχολής Τιμίου Σταυρού, με την 
συμμετοχή του χορευτικού συ-
γκροτήματος του Πύργου Λε-
μεσού.

Ομιλητής ο πρέσβης της Ιταλί-
ας κ. Αλφρέντο Μπαστιανέλλι.

Ο Δήμαρχος Λευκάρων Αν-

δρέας Σώσειλος αναφέρθηκε 
στη σημασία της εκδήλωσης 
και τόνισε ότι τα Λεύκαρα 
έχουν σχέση με τον πολιτισμό 
και ευελπιστούν να δημιουρ-
γήσουν ένα κέντρο πολιτισμι-
κών δραστηριοτήτων. ΄Εδώ 
γεννήθηκε και το Λευκαρίτικο 
κέντημα πριν από 5 αιώνες 
και είναι τώρα στον κατάλογο 
της Άυλης Πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. 

Έτσι οργανώθηκε η εκδήλω-
ση σε μία συνεργασία  με την 
πρεσβεία της Ιταλίας, ο Πρέ-
σβης της όποίας αγάπησε τα  
Λεύκαρα και είπε ότι του θυ-
μίζουν πολύ μία ιταλική πολη. 
Ευχαριστίες οφείλονται και 
στην αρχαιολόγο που βρήκε 
τα σκεύη που κατασκευάζετο 
το άρωμα της Αφροδίτης και 
φρόντισε να  τα φέρει για να 
εκτεθούν και στο Μουσείο μας 
στα Λεύκαρα.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΩΜΑ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ



Πολιτιστικά    Λεύκαρα
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Τα εγκαίνια του Φεστιβάλ τέλεσε ο Εξοχότατος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δη-
μήτρης Χριστόφιας κατά τη διάρκεια εντυπωσιακής τελετής  στα προπύλαια της Σχολής Τιμίου 
Σταυρού.   Κηρύσσοντας την έναρξη του Φεστιβάλ και τελώντας τα εγκαίνια των εκθέσεων Λευ-
καρίτικου κεντήματος, αργυροχοΐας και ζωγραφικής στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, ο Πρόεδρος 
τόνισε ότι με το Φεστιβάλ μας δίνεται η ευκαιρία να επιστρέψουμε στις ρίζες και στις παραδόσεις 
μας.  Να θαυμάσουμε τη λαϊκή μας τέ-
χνη και ψυχαγωγία.  Ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας συνεχάρη το Δήμο για 
την συμβολή του στη διατήρηση της 
παράδοσης μας όπως και για το συνο-
λικό έργο που επιτελεί.

Η επίσημη πρώτη του Φεστιβάλ Λευ-
κάρων περιελάμβανε την παραγωγή « 
Το Λευκαρίτικο, Παγκόσμια Πολιτιστι-
κή Κληρονομιά». Με τη συμμετοχή του 
Δημήτρη Φανή, της Σταυρούλας Βα-
λιαντή, της Δημοτικής Χορωδίας και 
των κεντητριών ( μαζί με τις εγγονές 
τους) που αφηγήθηκαν την ιστορία του 
Λευκαρίτικου κεντήματος.   

Ο Δήμος Λευκάρων 
διοργάνωσε και φέτος με μεγάλη επιτυχία 

μεταξύ 06 – 21 Αυγούστου 2010 
το 30ο  Φεστιβάλ Λευκάρων  



Λεύκαρα   Πολιτιστικά
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Το Σάββατο 07 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε μια μοναδική βραδιά διασκέδασης  με τον Κύ-
προ Χαριλάου και την ορχήστρα του υπό την διεύθυνση του Σάββα Χρυσάνθου.



Πολιτιστικά    Λεύκαρα
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Την Κυριακή 8 Αυγούστου κάτω από τον 
έναστρο λευκαρίτικο ουρανό στην Ταράτσα του 
Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης πραγματοποιή-
θηκε βραδινό μπαράκι με DJ.  Η ΑΠΕΛ (Αθλητι-
κή Περιφερειακή  Ένωση Λευκάρων)  είχε την 

ευθύνη του μπουφέ.  Όσοι είχαν την ευκαιρία 
να παρευρεθούν και ιδιαίτερα η νεολαία δια-
σκέδασαν μέχρι αργά το βράδυ με τη συνοδεία 
της καλύτερης ελληνικής και ξένης μουσικής.

Λευκαρίτισσα η πρώτη Κύπρια γυναίκα 
Επιστήμονας (οδοντίατρος)

O Δήμος Λευκάρων τίμησε την πρώτη Κύπρια Επιστήμονα – Οδοντίατρο  Άννα Τιγγιρίδου 
μετονομάζοντας την πρώην πλατεία Κωμοδρομιού σε πλατεία Άννας Τιγγιρίδου.  Τα απο-
καλυπτήρια της πλάκας τέλεσε η Ά.Ε. Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δημήτρης 
Χριστόφιας. 



Λεύκαρα   Πολιτιστικά
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Την Παρασκευή 13 Αυγούστου Η ερασιτε-
χνική Θεατρική Ομάδα του Δήμου Λευκάρων 
μετά την επιτυχημένη παρουσίαση της τα 2 τε-
λευταία χρόνια παρουσίασε και φέτος με μεγά-
λη επιτυχία την κωμωδία της Μαργαρίτας Χα-
ραλάμπους « Για το Καλό μας » σε σκηνοθεσία 
Χρίστου Πατάτα.  Η ομάδα θα συμμετάσχει στο 
διαγωνισμό ερασιτεχνικών θεατρικών ομάδων 
που διοργανώνει ο Θεατρικός Οργανισμός Κύ-
πρου. Η παράσταση θα γίνει στο Δημοτικό Θέα-
τρο Λάρνακας στις 29 Οκτωβρίου 2010.

Πολιτιστικά    Λεύκαρα

Μέσα στα πλαίσια του Φεστιβάλ  έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια να πραγματοποιείται διαγω-
νισμός Bridge ζευγαριών που διοργανώνεται από το Lefkara Bridge Club ( Όμιλος Πνευματικού 
Ομίλου). Ο φετινός διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 11 Αυγούστου στο οίκημα του ομίλου. 
Οι  νικητές ανακοινώθηκαν κατά την διάρκεια της εκδήλωσης της Λευκαρίτικης Βραδιάς. 
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Στις 14 Αυγούστου σε μια μοναδική βραδιά 
καλλιτεχνικής δημιουργίας Λευκαρίτες και 
Λευκαρίτισσες ξετύλιξαν τα ταλέντα τους στο 
χορό και το τραγούδι.  Οι παιδικές χορευτικές 
ομάδες καθώς και  η νεοσύστατη χορευτική 
ομάδα από ενήλικες παρουσίασαν με επιτυχία 
χορούς από την Θράκη, τη Θεσσαλία και την 
Ήπειρο καθώς και ρεμπέτικους. 

Οι νεαροί μουσικοί έδειξαν το ταλέντο τους στη 
μουσική και το τραγούδι. Η νεανική ορχήστρα 

υπό την ευθύνη της κας. Χριστιάνας Χρίστου 
παρουσίασε πρόγραμμα από έντεχνα ελληνικά 
τραγούδια.  Επίσης άλλοι νεαροί Λευκαρίτες 
παρουσίασαν το ταλέντο τους.
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Στις 15 Αυγούστου ο Κώστας Χατζηχριστο-
δούλου έδωσε στην ιδιαίτερη του πατρίδα μια 
μοναδική συναυλία με επίλεκτα τραγούδια του 
ελληνικού πενταγράμμου παρέα με την χορω-
δία «Μοντέρνοι Καιροί» του Νίκου Βήχα και 
την χορωδία του Δήμου Λευκάρών με μαέστρο 
την Σταυρούλα Βαλιαντή.  Επισφράγισαν έτσι 
τη νύχτα της μεγάλης γιορτής με το «Θεογεν-
νήτωρ Μαρία» σε μουσική Μάριου Τόκα.  Η 
εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουρ-
γού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. 
Αντώνη Πασχαλίδη.

Μια μοναδική βραδιά συναπαντήματος των Αποδήμων Λευκαριτών που ζουν στο εξωτερικό αλλά 
και στην Κύπρο σε μια όμορφη ατμόσφαιρα με μουσική και χορό.  Η εκδήλωση πραγματοποιήθη-
κε στις 20 Αυγούστου στα προπύλαια του Δημοτικού Σχολείου Λευκάρων.
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Στις 21 Αυγούστου το Φεστιβάλ έκλεισε με ένα πανηγύρι χαράς για τα παιδιά με χορό, τραγού-
δι, παιχνίδια και παιδική θεατρική παράσταση από την Θεατρική σκηνή του Δώρου Γεωργιάδη 
με το έργο «Ο Νικολάκης ανακυκλώνεται». Οι νεαροί Λευκαρίτες παρουσίασαν το ταλέντο τους 
στο χορό και το τραγούδι.  Στην εκδήλωση τα παιδιά είχαν την ευκαιρία για ξέφρενο παιχνίδι με 
φουσκωτά μπαλονοκατασκευές και βάψιμο προσώπου.
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Λεύκαρα    Οργανωμένα Σύνολα

Στα πλαίσια του Φεστιβάλ Λευκάρων 2010 ο 
Πολιτιστικός Όμιλος Λευκάρων συμμετείχε με 
τρεις εκδηλώσεις που στέφθηκαν με επιτυχία. 
Καταρχήν, οργανώθηκε από τον Όμιλο ένα κα-
λοκαιρινό Εργαστήρι Τέχνης για μικρούς και 
για μεγάλους που διάρκεσε όλο τον Ιούλιο  με 
καθηγητή το ζωγράφο Μάριο Αναστασίου ο 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΥΚΑΡΩΝ
οποίος με μεγάλο ζήλο κατάφερε να μεταδώ-
σει στους συμμετέχοντες την αγάπη του για την 
τέχνη. Τα έργα των παιδιών και των μεγάλων 
που συμμετείχαν εκτέθηκαν σε αίθουσα του 
Μουσείου Λευκάρων μαζί με έργα του Μάριου 
Αναστασίου κάτω από τον τίτλο «Τα Λεύκαρα 
με μια ματιά». 



Οργανωμένα Σύνολα    Λεύκαρα

ΛΕΥΚΑΡΑ           17       

Ακόμη ο Πολιτιστικός Όμιλος Λευκάρων ορ-
γάνωσε 2 μουσικές βραδιές με τραγουδιστή 
τον Μιχάλη Πουργουρίδη. Η πρώτη μουσική 
βραδιά διοργανώθηκε στη γραφική αυλή του 
Μουσείου Λευκάρων που μας παραχωρήθηκε 
ευγενώς από το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Η βραδιά 
αυτή υπό το φως των κεριών χαρακτηρίστηκε 
από  έντεχνα τραγούδια και θύμιζε την εποχή 
που άνθιζαν οι μπουάτ στην Πλάκα. Μια ευχά-
ριστη έκπληξη της βραδιάς ήταν η αυθόρμητη 
συμμετοχή του γνωστού Λευκαρίτη τραγουδι-
στή Κωστάκη Χατζηχριστοδούλου στο μουσικό 
πρόγραμμα.

Η δεύτερη μουσική βραδιά πραγματοποιήθη-
κε στην πλατεία της εκκλησίας, κάτω από το 
φως του φεγγαριού με τραγούδια της παρέας 
και συνοδευόταν επίσης με διάφορα μεζεδάκια 
και ποτό.
Ευελπιστούμε σε ακόμη καλύτερες εκδηλώ-
σεις στον επόμενο χρόνο και περιμένουμε τα 
μέλη μας να ανταποκριθούν με την συμμετο-
χή τους στην 1η εκλογική συνέλευση που θα 
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24/10/2010 στο 
πολιτιστικό κέντρο Λευκάρων  στις 11:00 π.μ. 
όπου θα γίνει η εκλογή του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου.
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Λεύκαρα    Ανάπτυξη Τουριστικού Προϊόντος
Μέλη του ΟΤΕΛ μαζί με μέλη 
του Συμβουλίου είχαν συνά-
ντηση με τον κο Ψαρά και τη 
κα Νανά Ασμένη  του ΕΒΕ 
Λάρνακας στο Ξενοδοχείο 
« Λεύκαρα»  όπου συζητή-
θηκαν τα πιο κάτω

α)  Ο ΟΤΕΛ θα γίνει μέλος 
του ΕΒΕ Λάρνακας για να 
μπορεί να επωφελείται από 
τα διάφορα προγράμματα 
που αφορούν το τουρισμό και 
άλλα οργανωτικά θέματα.

β) Το ΕΒΕ Λάρνακας τόνισε ότι 
πρέπει να προβληματιστούν οι 
καταστηματάρχες των οποί-
ων τα  καταστήματα δεν είναι 
βιώσιμα για  να αλλάξουν τα 
προϊόντα που πωλούν ώστε να 
υπάρχει ποικιλία προϊόντων, 
με έμφαση στα κυπριακά προ-
ϊόντα με σκοπό να προσελκύο-
νται  πιο πολλοί τουρίστες.

γ) Το ΕΒΕ πρότεινε επίσης να 
γίνουν και ενημερωτικά σεμι-
νάρια στους καταστηματάρχες

δ) Συζητήθηκε η ιδέα για την 
οργάνωση δείπνου με επιχει-
ρηματίες φίλους των Λευκά-
ρων

ε) Το ΕΒΕ ανάλαβε να στεί-
λει γραπτώς εισηγήσεις στον 
ΟΤΕΛ.

Αποφασίστηκε όπως ο ΟΤΕΛ 
εργοδοτήσει άτομο μερικής 
απασχόλησης για να προωθή-

σει το έργο του.  Ο Δήμαρχο 
και ο Αντιδήμαρχος που 
ήταν παρόντες συμφώ-
νησαν και θα το προωθή-
σουν για χορηγία από το 
Δήμο.

Αντιπροσωπεία του Συμβου-
λίου του ΟΤΕΛ  είχε συνά-
ντηση με αντιπροσωπεία του 
Συνδέσμου Λευκαριτών και 
παράλαβε δωρεάν όλους τους 
τόμους του περιοδικού  «Τα 
Λεύκαρα».

Ο ΟΤΕΛ ευχαρίστησε τον πρό-
εδρο του Συνδέσμου Λευκα-
ριτών κ. Κοσμά Σώσειλο και 
υποσχέθηκε ότι θα αξιοποιή-
σει το περιεχόμενο των τόμων 
αυτών για σκοπούς προβολής 
των Λευκάρων και όχι μόνο.

O Δήμαρχος προσκλήθηκε και θα αναλάβει ως πρέσβης Του-
ρισμού (Ambassador in Tourism) μέσα στα πλαίσια του νέου 
προγράμματος που άρχισε να εφαρμόζει ο Κ.Ο.Τ.

Πρόκειται για ένα σχέδιο προβολής συνεδριακού τουρισμού με 
επαφές που θα έχουν οι εμπλεκόμενοι στο πρόγραμμα σε τακτι-
κές συναντήσεις που έχουν με οργανωμένα σύνολα στο εξωτε-
ρικό (Κογκρέσο Τοπικών Αρχών Συμβουλίου της Ευρώπης).

Αmbassadors  in Tourism
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Το περασμένο καλοκαίρι του 
2009 μια απρόσμενη πυρκαγιά 
που ξέσπασε κατά τη διάρκεια της 
νύκτας  έκαψε σχεδόν ολοσχερώς 
το παλιό ξενοδοχείο της «Μεγά-
λης Βρεττανίας»  στα Λεύκαρα. Ο 
τωρινός ιδιοκτήτης του έσπευσε 
να δηλώσει ότι πολύ σύντομα θα 
το αποκαταστήσει στην παλιά του 
μορφή πράγμα που το ευχόμαστε.

Το ξενοδοχείο, από τα πρώτα 
χρόνια της οικοδόμησής του πε-
ριβλήθηκε, με αίγλη, λόγω ίσως 
και της μεγαλόπρεπης αρχιτεκτο-
νικής του. Γεγονός πάντως είναι 
ότι  συνδέθηκε  με πολλές  πολιτι-
στικές και άλλες εκδηλώσεις  της 
κωμόπολης που γίνονταν στην 
ευρύχωρη αίθουσά του που λει-
τουργούσε και σαν καφενείο.

Κτίστηκε το 1920 από τον Λευ-
καρίτη κεντηματέμπορο Κουμή 
Σινοδώρου που πουλώντας τα πε-
ρίφημα ¨λευκαρίτικα¨κεντήματα 
έφτασε ως την Κίνα και φαίνεται 
ότι χάρις σ΄αυτό το εμπόριο από-
κτησε την οικονομική ευχέρεια για 
ένα τέτοιο εγχείρημα. Η ονομασία 
του ¨Μεγάλη Βρεττανία¨ δόθηκε 
προφανώς για να καλοπιάσει το 
αποικιοκρατικό καθεστώς που οι 
εμπορευόμενοι κεντηματέμποροι 
των Λευκάρων το είχαν ανάγκη 
για την διεκπεραίωση των εργα-
σιών τους. Το ξενοδοχείο διέθετε 
εννιά δωμάτια ύπνου στον όροφο, 
όλα με μπαλκόνι και θέα είτε προς 
την αυλή του Δημοτικού Σχολεί-
ου, είτε προς τα βόρεια του χωριού 
και την λοφοσειρά του Κάστρου.

Η μεγάλη αίθουσα του ξενοδοχεί-
ου, χωρητικότητας άνω των 300 
ατόμων που διέθετε και υπερυ-
ψωμένο χώρο για σκηνή, εχρησι-

μοποιείτο ως το 1960 τόσο από το 
Δημοτικό Σχολείο Λευκάρων όσο 
και από την Ανωτέρα Σχολή Λευ-
κάρων για θεατρικές παραστάσεις 
και εορταστικές εκδηλώσεις μια 
και δεν υπήρχαν τότε στα σχο-
λεία μας αίθουσες τελετών. Στην 
ίδια αίθουσα έδιναν τις παραστά-
σεις τους και διάφοροι θίασοι που 
κατά καιρούς έφταναν στα Λεύ-
καρα, την ακμάζουσα τότε κωμό-
πολη των 2500 κατοίκων που χά-
ρις στο εμπόριο των κεντημάτων 
ήταν από τις πιο ευημερούσες 
κοινότητες της Κύπρου.

Την καλοκαιρινή εξάλλου περίο-
δο εχρησιμοποιείτο ο υπαίθριος 
χώρος στο πλάι του ξενοδοχείου, 
η βεράντα να πούμε, που είχε 
μεγάλη χωρητικότητα. Ο χώρος 
αυτός, σε σχήμα τραπεζίου,  περι-
βαλλόταν από χαμηλό τείχος και 
η είσοδός του γινόταν από τον 
δρόμο με σκαλοπάτια. Από τη μια 
αποτελούσε ένα από τα ¨Κέντρα¨ 
ψυχαγωγίας του χωριού, ένα εί-
δος υπαίθριας ταβέρνας.  Ιδιαί-
τερα τις Κυριακές το απόγευμα 

μάζευε πλήθος οικογενειών που 
κάθονταν κυκλικά γύρω από τα 
τραπεζάκια , έτρωγαν τους μεζέ-
δες τους, έπιναν τα ποτά τους και 
διασκέδαζαν υπό τους ήχους του 
γραμμόφωνου που έπαιζε στους 
δίσκους 78 στροφών βινυλίου, 
επιτυχίες της εποχής, ιδιαίτερα 
τραγούδια της Σοφίας Βέμπο, του 
Νίκου  Γούναρη, του Τώνη Μα-
ρούδα της Ελιζας Μαρέλη, του 
Φώτη Πολυμέρη και άλλων δη-
μοφιλών Ελλήνων τραγουδιστών. 

Η βεράντα αυτή γνώρισε γλυκύ-
τατες πενιές κατά την διάρκεια 
του β΄παγκοσμίου πολέμου όταν 
το ξενοδοχείο φιλοξενούσε πολ-
λούς Λαρνακείς που είχαν κατα-
φύγει στα Λεύκαρα από το φόβο 
βομβαρδισμού της πόλης τους 
από τους Γερμανοϊταλούς. Οι ξέ-
νοι αυτοί, αλλά και οι Λευκαρίτες 
που είχαν αποκλεισθεί στη γε-
νέτειρά τους λόγω του πολέμου, 
ανέβασαν τον πληθυσμό των 
Λευκάρων σε 4-5  χιλιάδες. Κάθε 
απόγευμα η βεράντα του ξενοδο-
χείου γέμιζε από κόσμο- ντόπιους 

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ» 
ΣΤΑ ΛΕΥΚΑΡΑ 

Δημήτρη Ξ. Σάββα
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και ξένους- που διασκέδαζαν, ψυ-
χαγωγούνταν και χόρευαν  κάτω 
από τους ήχους μουσικής που 
εκτελούσε ορχήστρα, τα μέλη της 
οποίας ήταν μια ολόκληρη σχεδόν 
οικογένεια από την Ελλάδα, η οι-
κογένεια Βάζα. Τα πολυάριθμα 
ζευγάρια χόρευαν στην πίστα της 
βεράντας τους χορούς της εποχής, 
βάλς, ταγκό, φοξ κ.α.

Από την άλλη ορισμένα βράδυα, 
ιδιαίτερα τα Σαββατοκυρίακα λει-
τουργούσε στην βεράντα αυτή του 
ξενοδοχείου από τον επιχειρημα-
τία Μοσφίλη, θερινός κινηματο-
γράφος που πρόβαλλε κυρίως 
ελληνικές ταινίες. Νωρίς το από-
γευμα ένας απότους ντελάληδες 
του χωριού, ο γραφικός Κλεόβου-
λος, γύριζε το χωριό απ΄ακρου 
σ΄άκρη, μοιράζοντας φυλλάδια 
που περιέγραφαν την βραδινή 
παράσταση και διαλαλώντας με 
την βροντερή φωνή του:

«Απόψε ομιλών κινηματογράφος 
στην αίθουσα Μεγάλης Βρεττα-
νίας. Θα παικτεί ένα από τα ωραι-
ότερα έργα του ελληνικού κινημα-
τογράφου. Πρωταγωνιστούν Σμα-
ρούλα Γιούλη, Αλέκος Αλεξανδρά-
κης, Στέφανος Στρατηγός. Μην το 
χάσετε».

Το «ομιλών κινηματογράφος» 
επαναλαμβανόταν με έμφαση για 
να τονιστεί η διαφορά από τον 
βουβό κινηματογράφο που προ-
βαλλόταν στην ίδια αίθουσα την 
περίοδο του μεσοπολέμου.

Η μεγάλη αίθουσα ήταν τις καθη-
μερινές  ένα από τα κύρια καφε-
νεία του χωριού με σταθερή πε-
λατεία. Την περίοδο 1953-1980 
το καφενείο αυτό της Μεγάλης 
Βρεττανίας ταυτίστηκε με τον δια-
χειριστή του. Τον συμπαθέσατο,

καλόκαρδο, πάντοτε χαμογελαστό 
και με πολυ χιούμορ, Ιωσήφη έτσι 
που λεγόταν πια «καφενείο Ιω-
σήφη». Όλοι τότε συνήθιζαν να 
λέγουν:

«Πάμε στου Ιωσήφη να περάσου-
με την ώρα ,μας». 

Ο Ιωσήφης υποδεχόταν πάντα με 
χαμόγελο τους πελάτες, αντάλ-
λασσε μαζί τους  μερικές κουβέ-
ντες και έσπευδε στο κουζινάκι 
για να φτιάξει τους καφέδες ή να 
ετοιμάσει τα ποτά. Τον βοηθούσε 
στην όλη εργασία ο αδελφός του 
ο φιλήσυχος και πράος Παναγι-
ώτης. Ο Ιωσήφης ήξερε λεπτομε-
ρώς πώς ήταν ο καφές του κάθε 
πελάτη και έδινε φωνακτά την 
παραγγελία :

Ένα μέτριο ή ένα βραστό και όχι ή 
ένα σκέτο ή ένα με ολίγη. 

 Ήταν επίσης πλήρως ενημερωμέ-
νος για τα νέα του χωριού. Ποιός 
ήλθε από το εξωτερικό, ποιός έφυ-
γε. Ποιοί φοιτητές, που αγαπούσε 
ιδιαίτερα, τέλειωσαν τις σπουδές 
τους,  ποιός εχαρτώθη, τι προίκα 
ζήτησε. Κάποτε παρενέβαινε και 
σε συνοικέσια. Χαριτολογώντας 
πείραζε μερικούς νεαρούς που 
θεωρούσε ανεπρόκοπους :

«Εσείς να γυρέψετε γεναίκα σε 
χωρκά που ένεχουν τηλέφωνο» 
τους έκανε.

Εξάλλου τα ηλιόλουστα πρωινά 
του Χειμώνα στο πλατύ πεζοδρό-
μιο έξω από το καφενείο μαζεύ-
ονταν αρκετοί θαμώνες για να 
επωφεληθούν από τις ηλιακές 
ακτίνες, «να ζεστάνουν τα κόκκα-
λά τους» όπως έλεγαν  και να πι-
ούν το μερακλίτικο καφέ τους.

Αντίθετα από τον Μάη και μετά 
την καλοκαιρινή περίοδο, το πε-
ζοδρόμιο και γενικά ο δρόμος 
μπροστά απο το καφενέ της ¨Με-
γάλης Βρεττανίας¨ προσφερόταν 
αργά τις απογευματινές ώρες γι-
ατί έπιανε σκιά χάρις στον όγκο 
του ξενοδοχείου και μάζευε πολύ 
κόσμο που για ώρες κάθονταν 
σύριζα στο κωμοτείχι του Δημο-
τικού Σχολείου και κουβέντιαζαν 
ή συζητούσαν μεγαλόφωνα επί 
παντός επιστητού. Πολλοί έμεναν 
εδώ και ως τα μεσάνυκτα.

Ξενιτεμένος Λευκαρίτης της Αμε-
ρικής μου ομολόγησε πώς πολλές 
φορές έβλεπε στα όνειρά του, εκεί 
στην ξένη, πώς καθόταν τάχα στο 
δρόμο αυτό βλέποντας προς το 
καφενείο και γέρνοντας την κα-
ρέκλα ακομπούσε το κεφάλι του 
στο κωμοτείχι του σχολείου.





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 )
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

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

Πληροφορίες στο τηλ. 99445029  



 

Επαναλειτουργεί το εστιατόριο «ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΑΝΕΜΩΝ»
Υπό την παλιά του διεύθυνση

Με τους γνωστούς εκλεκτούς,  σπιτικούς µεζέδες 
της κας. Θέκλας και του κου Τάσου 

σ΄ ένα ανανεωµένο περιβάλλον µε καταπληκτική θέα 
               

 Αναλαµβάνουµε όλων των ειδών δεξιώσεις καθώς και µαθητικές εκδροµές.
∆ιευθυντής Παναγιώτης ∆ηµητρίου



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  


