ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ | ΤΕΥΧΟΣ 1ο | 2010

Λεύκαρα

Λεύκαρα

Περιεχόμενα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ | ΤΕΥΧΟΣ 1ο | ΙΑΝΝΟΥΑΡΙΟΣ - 2010

Τα Λεύκαρα

Μήνυμα Δημάρχου 					

4

Δημοτικές Συνελεύσεις					

5

Δραστηριότητες Δήμου					

6

Πολιτιστικά 						

11

Ανάπτυξη Τουριστικού Προϊόντος

			

12

Προγραμματιζόμενα Έργα					

13

Εκπαιδευτήρια						

16

Κοινωνική Πολιτική					

17

Πωλούνται - Ενοικιάζονται					

18

ΤΑ ΛΕΥΚΑΡΑ
Τριμηνιαία Έκδοση
Τεύχος 10 / 2010
Ιδιοκτησία
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΡΩΝ

Επικοινωνία
τηλ. +357 24342422
+357 24342822
φαξ: +357 24342769
email. info@lefkara.org.cy
web site. www.lefkara.org.cy
Παραγωγή
effects art design
τηλ. +357 24638776
φαξ: +357 24638541
www.effects@otenettel.com

ΛΕΥΚΑΡΑ

3

Λεύκαρα

Μήνυμα Δημάρχου
Μέσα στα πλαίσια της

ενημερώνονται και θα δια-

ενημέρωσης των Δημοτών

τηρούν έτσι το ενδιαφέρον

που γίνεται με διάφορους

τους για τον τόπο μας, που

τρόπους αποφασίστηκε να

είναι πολύ σημαντικό για

εκδίδεται τριμηνιαίο περι-

την βιωσιμότητα της οικο-

οδικό. Η έκδοση αυτή θα

νομίας μας που βασίζεται

έχει στόχο να ενημερώνει

στον τουρισμό και την

αλλά και να κεντρίζει το

προβολή των χειροτεχνη-

ενδιαφέρον των Δημοτών

μάτων μας.

για περισσότερη εμπλοκή
στα Δημοτικά πράγματα.
Είναι πάγια πολιτική του
Δημοτικού Συμβουλίου ο
εκσυγχρονισμός της διαχείρισης των Δημοτικών
υποθέσεων με παρρησία
και με συμμετοχή ενεργών
πολιτών.

Είμαι σίγουρος ότι η έκδοση αυτή θα αγκαλιαστεί
από τους Λευκαρίτες και
όχι μόνο και θα εμπλουτίζεται συνεχώς με συνεργασίες πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος για μας
τους Λευκαρίτες και τους
φίλους μας. Καλούνται

Η πληροφόρηση που γίνε-

επομένως όσοι θέλουν να

ται με διάφορους τρόπους

δημιουργήσουν μόνιμες

και στις Δημοτικές Συνε-

συνεργασίες να μας πλη-

λεύσεις θα συμπληρώνεται

ροφορήσουν σχετικά.

με το έντυπο αυτό που
ασφαλώς θα περιγράφει
σε μεγαλύτερη έκταση τα
γεγονότα παρουσιάζοντας
και φωτογραφίες. Με τον
τρόπο αυτό όχι μόνο οι
Λευκαρίτες αλλά και οι
φίλοι των Λευκάρων θα
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Ανδρέας Σώσειλος
Δήμαρχος Λευκάρων

Δημοτικές Συνελεύσεις

Λεύκαρα

Απόφαση για έναρξη του θεσμού
Το Δημοτικό Συμβούλιο με
απόφαση του δημιούργησε το
θεσμό των Δημοτικών Συνελεύσεων που θα πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα όπου θα καλούνται
οι Δημότες για ενημέρωση
και συζήτηση πάνω σε θέματα που θα ανακοινώνονται εκ
των προτέρων.

Οι συνελεύσεις αυτές που
εφαρμόστηκαν και σε άλλους
Δήμους ιδιαίτερα στην Ευρώπη αποσκοπούν στη διεύρυνση της Δημοκρατίας σε Τοπικό
επίπεδο αφού, οι Δημότες θα
μπορούν να υποβάλλουν και
τις απόψεις τους πάνω σε τρέχοντα θέματα του Δήμου για
να λαμβάνονται υπόψη από το
Δημοτικό Συμβούλιο που θα

παίρνει τις τελικές αποφάσεις.
Ανακοινώσεις θα αναρτώνται
σε όλες τις πινακίδες του Δήμου και θα διανέμονται στα
σπίτια αλλά όσοι επιθυμούν να
ενημερώνονται και με άλλες
μεθόδους όπως ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, φαξ, τηλέφωνο,
μήνυμα παρακαλούνται όπως
δηλώσουν σχετικά στα γραφεία του Δήμου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δήμαρχος:
Αντρέας Σώσειλος
Αντιδήμαρχος:
Βύρωνας Αργυρίδης
Σύμβουλοι:
Σάββας Λεωνίδου
Σάββας Λευκαρίτης
Δημήτρης Χ’’ Αδάμου
Μαρία Ραουνά
Γιώργος Κορτάρης		
Παναγιώτης Πολής
Κοσμάς Κοσμά
ΛΕΥΚΑΡΑ
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Λευκαρίτικο Κέντημα στην UNESCO
Στον κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της
UNESCO, εντάχθηκε επισήμως το Λευκαρίτικο κέντημα
την 1η Οκτωβρίου 2009.
Η αίτηση για ένταξη του Λευκαρίτικου Κεντήματος υποβλήθηκε από το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού σε
συνεργασία με τον Δήμο Λευκάρων. Την όλη μελέτη για
το Λευκαρίτικο κέντημα και
την προετοιμασία της αίτησης είχε αναλάβει η εταιρεία
Marketway.
Για την υποβολή του αιτήματος
είχε γίνει πολυσέλιδη μελέτη,
που χρηματοδοτήθηκε από
το Υπουργείο, και αφορούσε
την ιστορική, κοινωνιολογική
και οικονομική επίδραση της
τέχνης στην κοινότητα των
Λευκάρων, την ιστορία του
κεντήματος, τα σχέδια και τις
μορφές του.
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Για τη σημασία αυτής της απόφασης για το Δήμο Λευκάρων
και πώς θα την αξιοποιήσει, ο
κ. Σώσειλος ανέφερε ότι «γεννάται μια μεγάλη ευθύνη για
μας για τη διατήρηση αυτής
της τέχνης που πλέον είναι
κτήμα όλου του κόσμου. Θα
αποταθούμε όπου χρειάζεται
στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, στην UNESCO,
για να στηρίξουν τις προσπάθειές μας για διατήρηση, επέκταση της τέχνης με τη διασφάλιση πρώτων υλών, την
αρωγή προς τις κεντήτριες, τη
βοήθεια στη διάθεση των προϊόντων τους και την προβολή
γενικά της τέχνης σε εκθέσεις,
τοπικά, εθνικά και διεθνώς».
Ο δήμαρχος διευκρίνισε, επίσης, ότι στον κατάλογο άυλης
πολιτιστικής κληρονομίας της
UNESCO δύο είναι τα κεντήματα, που έχουν ενταχθεί παγκοσμίως, εκείνο της Κροατί-

ας και το Λευκαρίτικο. Σε αυτό
τον κατάλογο έχουν ενταχθεί
τραγούδια, συνήθειες, έθιμα,
αλλά σε ότι αφορά το κέντημα,
«είναι μόνον αυτά τα δύο».
Επόμενος στόχος του δήμου
Λευκάρων είναι η δημιουργία
σχολών εκμάθησης του Λευκαρίτικου κεντήματος, δημιουργία μουσείων, εκθέσεις και
άλλες εκδηλώσεις σε συνεργασία με το κράτος και διεθνείς
οργανισμούς, για προβολή
της διάσημης πλέον τοπικής
τέχνης. Επίσης, σύντομα θα
καταγραφούν όσες γυναίκες
ασχολούνται με το Λευκαρίτικο κέντημα στην ευρύτερη
περιοχή της Ορεινής Λάρνακας. Ο δήμαρχος σημείωσε
πως «μετά την απόφαση της
UNESCO ανοίγει ένας νέος
ορίζοντας για τον εργασιακό και συνάμα κοινωνικό και
πολιτισμικό τομέα των Λευκάρων».

Δραστηριότητες Δήμου Λεύκαρα

Σύστημα Μαθητείας
για το Λευκαρίτικο Κέντημα

Ο Δήμος Λευκάρων σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας
οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία
μέσα στα πλαίσια του Συστήματος Μαθητείας μαθήματα
για το Λευκαρίτικο Κέντημα για αρχάριες αλλά και για
προχωρημένες.
Όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν
μέρος στα μαθήματα αυτά
μπορούν να επικοινωνήσουν
με την κ. Χριστιάνα Πογιατζέα
στα τηλέφωνα 24342334 και
24342044.
Κυρίες κάτω των 40 ετών δικαιούνται και την επιδότηση
€18 για κάθε ημέρα από το
Υπουργείο Γεωργίας.

O Δήμαρχος ηγήθηκε της
αντιπροσωπείας της Ένωσης
Δήμων στην 18η σύνοδο του
Κογκρέσου των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, ως αναπληρωτής του προέδρου της
αντιπροσωπείας κου Ανδρέα
Χρίστου. Η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο από τις 17 μέχρι τις
19 Μαρτίου 2010.
ΛΕΥΚΑΡΑ
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Κυριακάτικες Εκδηλώσεις
Ο Δήμος Λευκάρων σε συνεργασία με τον Όμιλο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΟΤΕΛ) και
τον Πολιτιστικό Όμιλο Λευκάρων (ΠΟΛ) πραγματοποιούν
εκδηλώσεις τις Κυριακές καθ΄
όλη την περίοδο μεταξύ Μαρτίου και Οκτωβρίου 2010.

περιλάμβανε χορούς από το
χορευτικό συγκρότημα του
Κέντρου Νεότητας Λευκάρων
καθώς και τραγούδια από την
Δημοτική Χορωδία Λευκάρων.
Την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους οι Πρέσβεις της
Ιταλίας και της Ρωσίας.

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν
μουσικό και χορευτικό πρόγραμμα, οργανωμένη ξενάγηση, περιδιάβαση με άμαξες και
γαιδουράκια και κατά τις απογευματινές ώρες λειτουργεί
παραδοσιακό παζαράκι όπου
κατασκευάζονται και πωλούνται γαλακτοκομικά προϊόντα,
γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες,
σιτζούκος, παλουζές, αλλαντικά, παστελάκι, λοκούμια, μακαρόνια, μέλι, κρασί, ζιβανία
και πολλά άλλα.

Την Κυριακή 21/03 στην εκδήλωση φιλοξενήθηκε η ομάδα της Φιλοσοφικής Σχολής
Αθηνών που φιλοξενούνται
κάθε χρόνο στη Κύπρο με την

Στις 07 /03 έγινε η έναρξη των
Εκδηλώσεων με την ευκαιρία
της Πανήγυρης του Τιμίου
Σταυρού. H εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Έπαρχου
Λάρνακας και το πρόγραμμα
8
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ευκαιρία των εορτασμών των
Εθνικών Επετείων 25ης Μαρτίου και 1ης Απριλίου. Συμμετείχε η Επαρχιακή Ορχήστρα
Σχολείων Λευκωσίας
Την Κυριακή 28 Μαρτίου
2010 πέραν των άλλων εκδηλώσεων στο καλλιτεχνικό
μέρος συμμετείχε ο Λαογραφικός Όμιλος «Πεντάσχοινος»
Αγίου Θεοδώρου Λάρνακας

Δραστηριότητες Δήμου Λεύκαρα

Δεντροφύτευση κατά την επίσκεψη Λουζινιανών στα Λεύκαρα.

Ποδηλατικός Όμιλος / το πρώτο Βραβείο
ΛΕΥΚΑΡΑ
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Πολιτιστικά

Αποκριάτικος χορός:
O Δήμος Λευκάρων
σε συνεργασία με τον
Πολιτιστικό Όμιλο
διοργάνωσε με μεγάλη
επιτυχία στις 12 Φεβρουαρίου
2010 Αποκριάτικο χορό. H
εκδήλωση περιελάμβανε
ζωντανή μουσική με τη
συμμετοχή της Δημοτικής
χορωδίας, της νεανικής
ορχήστρας και των παιδικών
και νεανικών χορευτικών
ομάδων. Η εκδήλωση
περιελάμβανε επίσης
διαγωνισμό καλύτερης
αμφίεσης.
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Πολιτιστικά Λεύκαρα

Χορωδία Λευκάρων

Από το Φεστιβάλ του συλλόγου Γυναικών Λάρνακας
που πραγματοποιήθηκε στα Λεύκαρα υπό την αιγίδα
του υπουργού Γεωργίας κ. Μιχάλη Πολυνίκη
ΛΕΥΚΑΡΑ
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Λεύκαρα Ανάπτυξη Τουριστικού Προϊόντος
ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΥΚΑΡΩΝ

(Ο.Τ.Ε.Λ.)
Τον Σεπτέμβρη
του 2009
ιδρύθηκε και
εγγράφηκε
ο Όμιλος
Τουριστικών
Επιχειρήσεων Λευκάρων
(Ο.Τ.Ε.Λ.) με σκοπό σύμφωνα με το
άρθρο 2 του καταστατικού:
α) Την ανάπτυξη και δημιουργία τουριστικής συνείδησης
μεταξύ των μελών και μεταξύ
όλων των Δημοτών.
β) Την δημιουργία καλών
σχέσεων μεταξύ όλων όσων
θα έχουν σχέση με το τουριστικό ρεύμα προς τον Δήμο
Λευκάρων.
γ) Την οργάνωση των ασχολουμένων επαγγελματικά με
τουριστικές δραστηριότητες
δηλ. καταστήματα πώλησης
κεντημάτων, ειδών αργυροχοΐας και ειδών δώρου, εστιατόρια, τουριστικά καταλύματα,
εργαστήρια κ.α.
δ) Την προαγωγή και διαφήμιση του Λευκαρίτικου
κεντήματος και ειδών αργυροχοΐας που κατασκευάζονται
στον Δήμο.
12
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ε) Την προσέλκυση
τουριστών.
ζ) Την καταπολέμηση
της «άγρας
πελατών».
Ο Ο.Τ.Ε.Λ μέχρι
σήμερα έχει περίπου 70 εταιρείες/άτομα
σαν μέλη και έχει υλοποιήσει
τα πιο κάτω:
1. Σε συνεργασία με τον
Κ.Ο.Τ. και Δήμο Λευκάρων έχει γίνει ανάθεση
στην εταιρεία μελετών
Cypronetworks να αναλύσει πιο πρέπει να είναι
το στρατηγικό πρόγραμμα
για αναδιοργάνωση κα
αναζωογόνηση των επιχειρήσεων στα Λεύκαρα.
Η μελέτη αυτή σήμερα
βρίσκεται στο στάδιο
υλοποίησης.
2. Σε συνεργασία με τον
Δήμο Λευκάρων έχει
προωθηθεί ο θεσμός των
Κυριακάτικων εκδηλώσεων με σκοπό την προσέλευση επισκεπτών.
3. Έχουν γίνει επαφές και
συμφωνίες με τουριστικά
γραφεία για την επίσκεψη λεωφορείων στα
Λεύκαρα.

4.

5.

6.

Σε συνεργασία με τον
Δήμο Λευκάρων έχει
υπογραφεί διετές συμβόλαιο προβολής των
Λευκάρων στο Ρωσικό
κανάλι RTCY και Cyprus
Travel Guide και μέσω
Δορυφόρου.
Μέλη του Ο.Τ.Ε.Λ έχουν
λάβει δωρεάν μέρος στην
έκθεση εσωτερικού τουρισμού.
Έχει συνεισφέρει σε
συνεργασία με τον Δήμο
στην επιτυχία του Φεστιβάλ Παραδοσιακής Κουλτούρας που έγινε στις 13
Οκτωβρίου 2009

Σημαντικό είναι να αντιληφθεί κάποιος ότι με τις νέες
εποχές που ζούμε ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος και η επιβίωση μικρών
επιχειρήσεων σαν αυτές των
Λευκάρων μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συλλογική
προσπάθεια.
Έτσι πρέπει όλα τα μέλη για
το προσωπικό τους συμφέρον
να καλύπτουν τόσο τα έξοδα
συνδρομής μέλους όσο και
άλλα κονδύλια που αναλαμβάνει ο Ο.Τ.Ε.Λ. για να μπορεί
να προωθεί τα συμφέροντα
τους με αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων των επιχειρήσεων των μελών.

Λεύκαρα

Προγραμματιζόμενα Έργα

Αιολικό Πάρκο Λευκάρων
Η A.P. Energy ΛΤΔ δημιουργήθηκε πριν από μερικά χρόνια
από επιχειρηματίες με επιχειρηματική και τεχνική γνώση
πάνω στις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, τεχνολογίες πληροφοριών και γνώση στον τομέα
επιχειρησιακών μελετών.
Η κατασκευή ενός αιολικού
πάρκου στα Λεύκαρα ήταν μια
απόφαση βασισμένη στην άριστη γεωγραφική θέση και στις
καλές συνθήκες αέρος που
επικρατούν στην περιοχή, καθώς επίσης και στην προνοητική σκέψη των Λευκάρων. Τα
οφέλη για τα Λεύκαρα και τη
Κύπρο γενικότερα, είναι πολυάριθμα και διαχρονικά στις
δεκαετίες, βασισμένα πάντα,
στις τρέχουσες αποφάσεις της
Κυπριακής νομοθεσίας..

Οι τεχνολογίες αιχμής στο αιολικό πάρκο Λευκάρων θα παράσχουν επίσης ερευνητικές
ευκαιρίες και συνεργασίες για
τα κέντρα ανανεώσιμης ενέργειας με πλήθος εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν στη Κύπρο. Από κοινού
με αυτά τα ιδρύματα, η A.P.
Energy ΛΤΔ διεξάγει έρευνα
& ανάπτυξη νέων τεχνικών
και προϊόντων στον τομέα της
ανανεώσιμης ενέργειας.
Τοποθεσία Λευκάρων
Το αιολικό πάρκο Λευκάρων
βρίσκεται εντός 4 χλμ από τον
οικισμό Λευκάρων. Ένα αιολικό πάρκο με δυναμικότητα
(power rating) 200 έως 300
MW και αποτελείται από 43
ανεμογεννήτριες. Η περιοχή
βρίσκεται στα Νότιο-Δυτι-

κά (ΝΔ) των Λευκάρων που
αποτελούν εθνική κληρονομιά της Κύπρου. Επιλέχτηκε
λόγω των υψηλών εντάσεων
ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Η προοδευτική φύση
των κατοίκων της κοινότητας
Λευκάρων, αγκαλιάζοντας θετικά αυτό το πρόγραμμα, μας
διευκόλυνε στην απόφασή
μας για την επιλογή αυτής της
ιδιαίτερης περιοχής.
Τα Λεύκαρα, πιστά στη πολιτισμική κληρονομιά τους,
αγκαλιάζουν αυτό το φιλόδοξο
και ιδιαίτερα ευεργετικό πρόγραμμα, που φέρνει στη σύγχρονη κοινωνία, φιλικές στο
περιβάλλον συμβατικές πηγές
ενέργειας. Συγκεκριμένα, και
κατά ένα τρόπο διατηρώντας
την παράδοση τους με την
τωρινή μορφή των παραδοΛΕΥΚΑΡΑ
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Λεύκαρα Προγραμματιζόμενα Έργα
σιακών «ανεμόμυλων», τις
ανεμογεννήτριες και αιολικά
πάρκα.
Ανανεώσιμη Ενέργεια: Αιολική Ενέργεια
Κατά τη διάρκεια αυτού του
αιώνα, οι άνθρωποι σε όλο
τον κόσμο χρησιμοποιούν την
ενέργεια ασύστολα. Αυτό έχει
σαν αποτέλεσμα την αύξηση
στην ζήτηση και κατά συνέπεια σε ακραίες αυξήσεις τιμών, και σύμφωνα με μαρτυρίες από τους κατοίκους από όλο
τον κόσμο σε προηγούμενα
χρόνια, παρατηρήθηκαν αυξανόμενα ποσοστά άσθματος,
αύξηση του φαινομένου του
θερμοκηπίου και αυξημένες
περιπτώσεις όξινης βροχής.
Λόγο άνισης κατανομής της
θερμοκρασίας στην επιφάνεια
της γης, ο ήλιος προκαλεί την
δημιουργία ανέμων. Κυριολεκτικά, για εκατοντάδες χρόνια
έχουμε συγκομίσει αυτήν την
ενέργεια για να ταξιδέψουμε
μεγαλύτερες αποστάσεις και
να εκτελέσουμε διάφορες εργασίες όπως άλεση, πριόνιση
και άντληση νερού. Έχουμε
τώρα την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε αυτήν την ενέργεια με
τη χρησιμοποίηση των σύγχρονων ανεμογεννητριών, μετατρέποντάς την σε ηλεκτρική
ενέργεια για φωτισμό και θέρμανση των σπιτιών και των
επιχειρήσεών μας.
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ΛΕΥΚΑΡΑ

Παίρνοντας για παράδειγμα
την Βρετανία, μια από τις χώρες με τους πιο δυνατούς ανέμους, σε μια ενδεχόμενη αξιοποίηση των δυνατών ανέμων
που φυσούν κατά μήκος των
ακτογραμμών της, θα είχαμε
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ίση με το τριπλάσιο των
ετήσιων αναγκών της.
Η επιτροπή της ΕΕ επιβεβαίωσε το στόχο της ελάττωσης
κατά 20% των ευρωπαϊκών
ρύπων διοξειδίου του άνθρακα
μέχρι το 2015 σε σχέση με τα
επίπεδα του 1990. Αν και αυτά
τα επίπεδα δεν έχουν επιτευχθεί ακόμα στις αρχές του τρέχοντος έτους, η ΕΕ ανήγγειλε
μια περαιτέρω μείωση εκπομπής ρύπων στο 30% μέχρι το
2020 και την παραγωγή του
ενός πέμπτου της ενέργειας
που χρειάζεται η ευρωπαϊκή
ένωση από ανανεώσιμες πηγές έως τότε. Η Κύπρος πρέπει να παραγάγει το 6% της
συνολικής ενέργειάς της μέχρι
το 2010 και το 13% μέχρι το
2013 βάση εντολών της ΕΕ.
Αιολική Ενέργεια – Πλεονεκτήματα
Ο κύριος όγκος της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται
στη Κύπρο είναι από απολιθωμένα καύσιμα (fossil fuels)
όπως το πετρέλαιο, το diesel
και τροφοδοτημένους από φυ-

σικό αέριο σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Από
το κάψιμο του ορυκτού καυσίμου, για να παραγάγουμε την
ηλεκτρική ενέργεια, απελευθερώνουμε επιβλαβείς εκπομπές
στην ατμόσφαιρα οι οποίες
είναι γνωστό ότι ευθύνονται
για την παγκόσμια αύξηση
της παγκόσμιας θερμοκρασίας
(φαινόμενο του θερμοκηπίου).
Επιπρόσθετα, αυτοί οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικού
ρεύματος
απελευθερώνουν
διοξείδιο του θείου και οξείδιο
του αζώτου προκαλώντας στη
συνέχεια το φαινόμενο της όξινης βροχής. Το πετρέλαιο και
το κάρβουνο είναι επίσης ένας
από τους αρχικούς συνεισφέροντες στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, και επομένως
της παγκόσμιας αύξησης της
θερμοκρασίας.
Το φυσικό αέριο είναι αναμφισβήτητα καλύτερη επιλογή
από τον άνθρακα, αλλά ακόμη
και αυτό επιτελεί στη ατμοσφαιρική ρύπανση και συμβάλλει πάλι στην παγκόσμια
αύξηση της θερμοκρασίας. Η
πυρηνική ενέργεια δεν παράγει καμία εκπομπή ρύπων,
αλλά δημιουργεί τα ραδιενεργά απόβλητα που θα απαιτήσουν χιλιάδες έτη ασφαλούς
αποθήκευσης έως ότου ελαττωθεί η ραδιενέργεια τους σε
αποδεκτά επίπεδα.

Προγραμματιζόμενα Έργα Λεύκαρα
Απεναντίας, ο αέρας είναι μια
απολύτως ελεύθερη και ανανεώσιμη πηγή ακατέργαστης
ενέργειας. Στην πραγματικότητα, εφ’ όσον λάμπει ο ήλιος
δημιουργώντας ανέμους, θα
έχουμε αυτήν την πηγή ενέργειας. Ένα περαιτέρω πλεονέκτημα είναι ότι η ενέργεια
του αέρα δεν παράγει κανέναν
κίνδυνο για την υγεία και δεν
συμβάλλει καθόλου στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Αντίθετα
από την πυρηνική ενέργεια,
η αιολική ενέργεια δεν δημιουργεί κανένα τοξικό απόβλητο. Με την εκμετάλλευση
αυτής της μορφής ενέργειας
μπορούμε να είμαστε βέβαιοι
ότι οι μελλοντικές γενιές θα
έχουν μια καθαρή πηγή, φτηνής ενέργειας για το υπόλοιπο
της ζωής τους. Μια μέση ανεμογεννήτρια του 1MW μπορεί
να αποτρέψει μέχρι και 5.000

τόνους διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα κάθε έτος.
Αιολική Ενέργεια – Μειονεκτήματα

κή ενέργειας, η Ευρώπη έχει
έναν απέραντο αναξιοποίητο
ανεφοδιασμό φτηνής και βιώσιμης ενέργειας. Οι πρόσφατες
αλλαγές στην πολιτική της ΕΕ,
μαζί με τις τρέχουσες προό-

Η αιολική ενέργεια είναι προφανώς ένας διακοπτόμενος
πόρος και ως εκ τούτου παίρνουμε ηλεκτρική ενέργεια
από τις ανεμογεννήτριες μόνο
όταν φυσά ο αέρας. Αν και οι
σύγχρονοι ελεγκτές επιτρέπουν στις ανεμογεννήτριες
να ρυθμίσουν την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειάς σύμφωνα με την ικανότητά τους, το
ποσό ηλεκτρικής ενέργειας
που παράγεται ποικίλλει καθ’
όλη τη διάρκεια της ημέρας
λόγω των αλλαγών αέρα.

δους στην τεχνολογία ανεμο-

Υπηρεσίες

στο μέλλον, συμμετέχει στην

Με πάνω από 40% του πόρου της Ευρωπαϊκής αιολι-

δημιουργία ενός μεγάλου βή-

γεννητριών, έχουν κάνει την
ανάπτυξη αιολικών πάρκων
σε όλες τις κλίμακες μια όλο
και

περισσότερο

ελκυστική

πρόταση.
Στην AP Energy, θέλουμε να
προωθήσουμε την ανάπτυξη
αιολικών πάρκων ως επιλογή
για τον καθένα, από μεγάλες
εταιρίες έως τους αγρότες και
τις αγροτικές κοινότητες. Ο
Δήμος Λευκάρων, κοιτάζοντας

ματος προς αυτό το όραμα.

Πολυδύναμο Συνεδριακό Κέντρο
Το έργο αυτό που προτάθηκε
προ δεκαετίας έφθασε τώρα,
με πολλές προσπάθειες κατά
τα τελευταία χρόνια, στο τελικό στάδιο της έναρξης των
εργασιών και αναμένεται να
ολοκληρωθεί το αργότερο σε
20 μήνες.
Εκτός από την πραγματο-

ποίηση συνεδρίων, που θα
αυξήσουν έτσι το τουριστικό
ρεύμα προς τον τόπο μας, θα
πραγματοποιούνται και άλλες
πολιτιστικές δραστηριότητες
όπως θέατρο και μουσικές και
χορευτικές εκδηλώσεις.
Η εξυπηρέτηση των σχολείων
και όλων των οργανωμένων

συνόλων ασφαλώς θα έχουν
προτεραιότητα. Θα πρέπει να
ενημερώσουμε επίσης ότι το
έργο αυτό προτείνεται για αξιοποίηση κατά την προεδρία
της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, πράγμα που θα βοηθήσει πολύ την προβολή του
χώρου μας.

ΛΕΥΚΑΡΑ
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Λεύκαρα

Εκπαιδευτήρια

Νηπιαγωγείο

Τον Ιανουάριο, με αφορμή τη
γιορτή των γραμμάτων, υλοποιήσαμε ένα σχέδιο εργασίας στο
νηπιαγωγείο μας με θέμα το βιβλίο. Στα πλαίσια των μαθημάτων
αυτών ετοιμάσαμε μία μικρή εκδήλωση για τους γονείς, έκθεση
βιβλίου και σχετική εκπαιδευτική
επίσκεψη σε βιβλιοπωλείο και τυπογραφείο.
Στις 4 Μαΐου φιλοξενήθηκε
στο νηπιαγωγείο μας υπάλληλος του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, η οποία μας
μίλησε για το νερό, τη χρησιμότητά του, την ανάγκη εξοικονόμησής του.

Φέτος το νηπιαγωγείο Λευκάρων εντάχθηκε στο
πρόγραμμα των οικολογικών σχολείων. Για το
λόγο αυτό έγιναν διάφορες συζητήσεις, ομιλίες
και εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα για το νερό το οποίο έχουμε τόση ανάγκη αλλά συνάμα και τόση έλλειψη.
Ορισμένοι μάλιστα τρόποι εξοικονόμησης του
νερού εφαρμόστηκαν και στο σχολείο.
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Λεύκαρα

Κοινωνική Πολιτική
Το Sir Argyros & Lady Annitsa Stakis

Κέντρο Φιλοξενίας Ενηλίκων Λευκάρων
«Ο Τίμιος Σταυρός»
Αρχισε να λειτουργεί από
τις αρχές του 2007 στο νέο
κτίριο το οποίο κτίστηκε με
πρωτοβουλία και αρωγή του
Δήμου Λευκάρων, σε γη που
παραχώρησε η εκκλησία του
Τιμίου Σταυρού με βασικό ευεργέτη τον Σερ Αργυρό Στάκη
και σημαντική χορηγία του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Εκτός
από τους ποιο πάνω και άλλοι
δωρητές συνεισέφεραν και
συνεχίζουν να συνεισφέρουν
για την λειτουργία του.
Το οίκημα μας αποτελεί
στολίδι για τα Λεύκαρα και
την Ορεινή, αλλά παράλλη-

λα καύχημα και καμάρι για
κάθε κάτοικο των Λευκάρων
και των γύρω κοινοτήτων.
Φιλοξενούμε 28 άτομα από
διάφορες κοινότητες καθώς
επίσης και άτομα από Αγγλία
και Αμερική.
Το Κέντρο προσφέρει πολύ
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Σκοπός είναι η φροντίδα
που παρέχουμε να πλησιάζει
την οικογενειακή και για
τον λόγο αυτό το προσωπικό
αποτελείται από γυναίκες από
τα Λεύκαρα, τη Σκαρίνου,
τον Άγιο Θεόδωρο Λάρνακας,
την Κοφίνου, την Ορά και τα

Κάτω Λεύκαρα. Επιδιώκουμε
οι φιλοξενούμενοι μας να
έχουν την ελευθερία και την
άνεση που θα είχαν αν έμεναν στο σπίτι τους. Διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις
και εκδρομές για την ψυχαγωγία των φιλοξενουμένων
μας, με την πολύτιμη βοήθεια
εθελοντών.
Τώρα υπάρχουν τρεις θέσεις
κενές, παρακαλούνται όσοι
ενδιαφέρονται να αποταθούν
στη διευθύντρια του κέντρου
κ. Λουΐζα Μουρουζίδου στο
τηλέφωνο 24342766

ΛΕΥΚΑΡΑ

17

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ - ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
1) Πωλείται κατοικία στα Π. Λεύκαρα
δίπλα από το Ξενοδοχείο Αγορά.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 99554374.
2) Maria’s Court Pano Lefkara
170m2 Υπόγεια Στάθμευση
2 αυτοκινήτων
3 Υπνοδωμάτια – Απέραντη Θέα
Επενδυμένο με Παραδοσιακή Πέτρα
Τηλέφωνο επικοινωνίας 99494272.
3) Πωλείται κατοικία 3ων
υπνοδωματίων πλήρως επιπλωμένη
(κουζίνα, σαλόνι , 3 wc, και μπάνιο)
170m2 καλυμμένος χώρος και 150m2
βεράντες με δικό τους γκαράζ και με
ωραία θέα (βουνό και θάλασσα )
Τιμή πώλησης €250.000 +ΦΠΑ.
Τηλέφωνα: 99800706 και 99164831
4) Πωλείται κατοικία 2
υπνοδωματίων πλήρως επιπλωμένη.
(κουζίνα, σαλόνι , 3 wc, και μπάνιο)
120m2 καλυμμένος χώρος και 80m2
βεράντα με δικό της γκαράζ
Τιμή πώλησης €200.000 +ΦΠΑ.
Τηλέφωνα: 99800706 και 99164831
5) Πωλείται Οικιστικό χωράφι
στα Πάνω Λεύκαρα
5686τ.μ. με δρόμο και ρεύμα
Τηλ. 99445029
6) Πωλείται χωράφι
στα Πάνω Λεύκαρα
18 σκάλες με δρόμο
Τηλ. 99776687

Λεύκαρα

