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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚγΘΡΕΑ 

ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΑ 

Ανaμφιβολa, τα Πάνω Λεύκαρα, κτισμένα 

αμφιθεατρικά σε μια επικλινή πλαγιά του 

βουνού aπό πυριγ.ενή πετρώματα, ανάμεσα 

στον Πεντάσχοινο και τον ποταμό του 

Μaρωνιού, με τη μεγαλοπρεπή εκκλησία 

του Τιμ!ου Σταυρού, που δεσπόζει με την 

επιβλητικότητα της, εινaι ι ια από τα πιο 

γραφικά χωριά της Κύπρου. Τα πετρόκτι

στa σπ!τιa, οι κεραμιδένιες στέγες, οι 

παραδοσιακές καμάρες, τα στενά μαιαν

δρικά πλακόστρωτα δρομάκια, τα σκαλο

πάτια στους στενούς δρόμuυς, τα μικρά 

καταστήματα με τα περίφημα κεντήματα 

και τα αργυρά σκεύη, τα πολλά άνθη, οι 

λεμονιές και οι ροδιές που υπάρχουν σ' 

όλες τις αυλές των σπιτιών μαζί με τις 

ελιές, τις χαρουπιές κa~ τις αμυγδαλιές που 

πλαισιώνουν την περιοχή γύρω ι:ιπό το 

χωριό, προσδίδουν· στα Λεύκαρα μιαν 

ιδιαιτερη ομορφιά και χάρη, μοναδική στην 

Κύπρο. 

Σχετικά με την ονομασία Λεύκαρα, υπάρ

χουν οι ακόλουθες εκδοχές: Η πρώτη υπο

στηρίζει ότι η ονομασία προέρχεται από 11ς 

λέξεις λευκά όρη, επειδή η περιοχή έχει 

σαν κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα το 

λευκό χρώμα του πετρώματος, τίς_ aσβε

στολιθικές στρώσεις των χωμάτων και το 

πυριτολιθικό :rοπιο του περιβάλλοντος. Η 

δεύτερη εκδοχή υποστηρ!ζει ότι τα Λεύ

καρα πήραν την ονομασια από μ •• φές λεύ
κες που φύτρωναν στην περιοχή τους. 

Ιστορικό 

Το ιστορικό παρελθόν των Λευκάρων, 

σύμφωνα με τις ανασκαφές που. έγιναν 

στην περιοχή, χρονολογε!ται από τη Νεολι
θική εποχή (6000- 3000 π.Χ.). Επ!σης εντο
πιστηκαν συνοικισμοι στην πέρ!οδο των 

Ρωμαϊκών, κλασικών, ελληνισiικων, και 
πρωτοβυζαντινών χρόνων. Στα χρόνια των 

Βυζαντινών και στιy.ι περ!οδο της Φράγκο
κρατ!ας, τα_ Λεύκαpα αποτέλεσαν κέντρο 

της περιοχής. Τα f.1άνω· Λε'όκαρα στην 

περ(οδο της Φραν.κqιφατ!ας ήταν μια από 

του Αλέκοu Κωνή 

τις τέσσερις Επισκοπικές έδρες των Ελλη

νορθόδοξων Επισκόπων της Κύπρου. Ο 

Επίσκοπος Λευκάρων είχε πνευματική 

εξουσία στους Έλληνες κατο!κους της 

Αμαθούντας, της νέας πόλης της-Λεμεσού
και του Κουρίου. 

Αξίζει να σημειωθει ότι ο Άγιος Νεόφυ

τος γεννήθηκε στα Λεύκαρα το 1134 γι' 
aυτό και αποκαλείται «των Λευκάρων το 

κλέος». 

Το τiμιο ξύλο 

Στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού, δια

σώζεται μέσα σε θήκη σταυρού, ένα τεμά

χιο τιμίου ξύλου. Σύμφωνα με την παρά

δοση - που την αναφέρει και ο Λεόντιος 
Μαχαιράς - το κομμάτι aυτό aπό το τ!μιο 

ξύλο που άφησε στην Κύπρο η Αγία Ελένη 

βρισκόταν στον ιερό ναό της Τόχνης. Κλά_
πηκε aπό κάποιο Λατ!νο, και αναβρέθηκε 

το 1340 στο δάσος της Κακορατζιάς, κρυμ
μένο σε κουφάλα μιας χαρουπιάς. Το 

βοσκόπουλο που ανεύρε το τίμιό ξύλο 

έγινε μοναχός και aπό Γεώργιος ονομά

στηκε Γαβριήλ, από τον Ορθόδοξο Επί

σκοΠΌ Λευκάρων Ολβιανό. 

Την ίδια εποχή αρρώστησε η Φράγκισσα 

βασίλισσα Αλισια, την οποια γιάτρεψε ο 

Γαβριήλ όταν μετέφερε το σταυρό με το 

τιμιο ξύλο στο παλάτι της στη Λευκωσία. 

Όταν η βασίλισσα θεραπεύθηκε, έδωσε 

χρήματα στq μοναχό Γαβριήλ, ο οποίος 

έκτισε την εκκλησία του Τιμίου Σταυρού, 

και έτσι παρέμεινε και το κομμάτι του 

τιμίου ξύλου της Τόχνης στα Λεύκαρα. 

Λευκαρiτικο 

κέντημα 

Γα Πάνω Λεύκαρα φημ!ζονται για την 

κεντητική τους τέχνη και ε!ναι παγκόσμια 

γνωστά για τα .. -λευκciριτικα», που f:Ίναί μια 
αποκλειστικότητα όχι μόνο του χωριού 

αλλά και της Κύπρου. Η προέλευση της 

• 
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Και ταυτόχρονα υπάρχουν και τα μοντέρνα 

που κτίσθηκαν πρόσφατα και αποτελούν 

μια παραφωνία στην εμφάνιση του χωριού. 

Τα παραδοσιακά σπίτια- πολλά των οποίων 

είναι εγκαταλειμμένα λόγω της μετοίκησης 

των Λευκαριτών στο εξωτερικό - χαρακτη
ρίζονται από μια τελειότητα και μεγαλο

πρέπεια. Η δόμηση τους αποτελεί ένα αρχι

τεκτονικό ενιαίο σύνολο, με τους πετρό

κτιστους τοίχους, τις καμάpες, τις μεγάλες 
δiΠλές εξώθυρες, τα ξύλινα παραθυράκια 
με κάγκελα και γυαλί, την εσωτερική λιθό
στρωτη αυλή με το φούρνο, τη γούρνα για 

το πλύσιμο, το πιθάρι για τα κάρβουνα, το 

χώρο για τα ξύλα, τον σταμνοστάτη σε κτι

στό πεζούλι, το λάκκο για το νερό, τις απο

θήκες για τα πιθάρια του κρασιού, τους 

χώρους για τα ζώα, και κοντό σ' αυτά τα 

άνθη, τη λεμονιά και τη ροδιά. Επίσης τα 

ξύλινα μπαλκόνια, τα κιόσκια, οι σκαλιστές 

καμάρες στην είσοδο των σπιτιών, οι κρε

μαστοί φανοί και η aσύγκριτη aρμολόγηση 

των λιθόκτιστων τοίχων, προσδίδουν στα 

λευκαρίτικα σπίτια ένα ενιαίο σύνολο εξαί

ρετων στοιχείων λαϊκής αρχιτεκτονικής, 

που αποτελεί μοναδικό φαινόμενο σ' ολό

κληρη την Κύπρο. 
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Κάτι που παρατηρείται σ' όλα 

παραδοσιακό σπίτια στα Λεύκαρα, 
διακοσμήσεις στο γύρο των .-]:,,.,.,.,.,.,., 
θυρών, που 'ναι κτισμένες με 

πέτρα, και όπου συνήθως στη μετόπη 

αναγράφεται η ηλικία του κάθε σπιτιοό 
το όνομα του ιδιοκτήτη, ή το 

1ου. Επίσης ο τύπος tου σπιτιού 
καρα είναι έντονα εσωστρεφής, 

κλειστή εσωτερική αυλή. Αξίζει 

θεί ότι τα· σπίτια της αρχαίας 

των άλλων κλασικών πόλεων της 

ήταν το ίδιο εσωστρεφή. Στο σημείο 

θα παρατηρήσουμε, ότι το 

σπίτι είναι μάλλον μια άλλη μορφή 

μια άλλη μορφή τρόπου ζωής. Μια 

που εκφράζει την έντονη ανάγκη 

πιο ιδιωτική ζωή. "Ηθη και έθιμα παλι 

οι άνθρωποι δεν θέλουν να 

θούν οι άλλοι, όσο φίλοι τους κι 

την ιδιωτική τους ζωή, σύμφωνα με 

••Τα εν οίκω μη εν δήμω». 

Τα νεοκλασικά σπίτια κτίσθηκαν 

Λεύκαρα, στις αρχές του αιώνα 

Λευκαρίτες που πήγαιναν στο 

για το εμπόριο των κεντημάτων, 

επέστρεφαν,επηρεaσμένοιαπότην 



Μοuσεiο Λαϊκής 

Τέχνης 

του του παρα· 

δοσωκού νοικοκυριού, της χρυσοχοΊας καΙ 

του 

Η δημιουργία του Μουσείου 

του 19ou αιώνα, που στο 

Πάτσαλο, ο οποίος πέθανε το 1956. 

του και 

Πι1τσαλοu. Επίσης σε6αι:πό ηοσό 

συνεισέφερε και ο μεγαλοεπιχειpτjματίας 

Ρέο από τον Κάτω Δρυ, 

είναι 

Διάφορα ποσά συνεισέφεραν και άλλοι 

Λευκαρίτες και ξένοι, μεταξύ των οποίων 

και ο πρόε~ρος της Βουλής κ. Β. Λuσοαρί· 
δης. . 
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.κοσμεί το 

ΚΥΘΡΕΑ 

.Jλ.λο, η Βασ!λισσο. 

και 

tπlr:.λo rίοιι 
κονσόλ(J no;; 

Παηα· 

"""''""'·c"" κ.ιι,pε:~ιJ>ν και αναπαu-
τηρίοιι για τους και την παν-

έλλειψη διαφωτιστικού εντύrι9u uλι-



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚVθΡΕΑ 

κού για τη λειτουργικότητα του Μουσείου 

και τους σκοπούς του. 

Συμπεράσματα 

Η κωμόπολη Λεύκαρα, της οποιας η 

παλιό. γειτονιά έχει κηρυχθεί διατηρητέα 

ζι.ίJνη, περιλαμβάνει όλα τα στοιχεια- χάρη, 

ομορφιά, παράδοση, περιβάλλον - με τα 

οποία μπορεί να αναπ·ruχθεί σ' όλους τους 

τομείς της δημόσιας ζωής. Στην τουριστική 
βιομηχανία, παρόλο που Περιλαμβάνεται σ' 

αυτή, και είναι ένα μέρος που το επισκέ

πτονται όλοι οι ξένοι τουρίστες, θα μπο

ρούσε να αναmuχθεί πεοισσότεpο αν οι 

Αρχές και οι κάτοικοι συνεργαστούν και αν 

οι αφήσουν κατό. μέρος τα μικρο-
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συμφέροντα και αφοσιωθούν στην ανά- ' 
πτuξη των Λεuκάρων. 

Θα πρέπει μέσα στα πλαίσια αυτά, 
ύστερα από το θαυμάσιο δρόμο που έγινε 

από Σκ:αρίνοu μέχρι τα Λεύκαρα, να ανε

γερθούν ξενώνες, να κατασκευαστούν οι '' 
χώροι στάθμευσης στην άκρη του χωριού, ' 
να εξωραϊσθεί περισσότερο τόσο η κοινό

τητα όσο και το φυσικό περιβάλλον, να 

πλακοστρωθούν τα δρομάκια όπου έχουν 

φθαρεί με το πέρασμα τοu χρόνου και να 

δημιουργηθούν μικρές παραδοσιακές • 
κυπριακές ταβερνίτσες με καθαρό 

κυπριακά εδέσματα και μεζέδες - ιφαqi, 

ζιβανία, σοuτζούκο, ξηρούς καρπούς, 

χαλούμι, φρούτα, λαχανικό. Επίσης να \lΠΟ

μακρuνθοίιν ξενικές και άσχημες ταπέλες, 

Μi:σα στο μi:σο του σταυρού. υπάρχι:ικομμάτι από τίμιο 
ξύλο. 


