
1 

Kωστής Kοκκινόφτας 

Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 

TO ΛEYKONOIKO ΣTON KYΠPIAKO TYΠO TΩN ΠPΩTΩN XPONΩN THΣ 

AΓΓΛOKPATIAΣ 

 

 Σηµαντικές πληροφορίες για την Kύπρο των πρώτων χρόνων της 

Aγγλοκρατίας αντλούµε από τις κυπριακές εφηµερίδες, που άρχισαν να 

εκδίδονται αµέσως µετά την καθεστωτική µεταβολή του 1878 και οι οποίες 

αποτελούν µία από τις σηµαντικότερες πηγές µελέτης της ιστορίας της εποχής. 

Στις σελίδες τους υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία για τα χωριά και τις 

πόλεις της Kύπρου, που απεικονίζουν τις συνθήκες ζωής των κατοίκων και τα ήθη 

και έθιµά τους και που ο εντοπισµός τους συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό στη 

διεύρυνση των γνώσεών µας γύρω από την ιστορία τους. Oρισµένα από τα 

δηµοσιεύµατα αυτά αφορούν το Λευκόνοικο και αναφέρονται σε διάφορες πτυχές 

της ζωής των κατοίκων του. Σχεδόν στο σύνολό τους, το όνοµα του χωριού 

γράφεται σε αυτά µε ι, δηλαδή ως «Λευκόνικο», αντί µε οι, που το συσχετίζει µε 

τις λέξεις «λευκός οίκος», η οποία είναι και η επικρατέστερη εκδοχή για την 

ονοµασία του. Σε µερικά δε δηµοσιεύµατα, άγνωστο για ποιο λόγο, αναγράφεται 

ως «Λευκώνικο». 

 Tο πρώτο από τα δηµοσιεύµατα αυτά, που έχουν εντοπιστεί στον κυπριακό 

τύπο του τέλους του 19ου αιώνα και της πρώτης δεκαετίας του 20ού, φέρει τον 

τίτλο «Eκ Λευκονίκου» και περιλαµβάνεται στο φύλλο της εφηµερίδας της 

Λεµεσού «Aλήθεια», µε ηµεροµηνία 17/29 Δεκεµβρίου 1892. Aφορά την 

πρόσληψη και δευτέρου διδασκάλου στο δηµοτικό σχολείο της κοινότητας, του 

απόφοιτου του Σχολαρχείου της Λευκωσίας Mάρκου Xαραλάµπους, ο οποίος είχε 

παρακολουθήσει ειδικό τρίµηνο σεµινάριο για τη νέα µέθοδο διδασκαλίας, που 

άρχισε την περίοδο αυτή να διαδίδεται στο νησί. Eίναι ενδιαφέρον να 

παρατηρήσουµε ότι τη χρονιά αυτή είχε ψηφιστεί ο πρώτος νόµος για τα 

προσόντα των δασκάλων, που καθόριζε ότι οι νέοι εκπαιδευτικοί έπρεπε να είναι 

απόφοιτοι Γυµνασίων, να έχουν παρακολουθήσει τη νέα διδακτική µέθοδο και να 

είναι µέλη της Oρθόδοξης Eλληνικής Eκκλησίας. Mε τον νόµο αυτό, τα παιδιά 

έπαυαν πλέον να διδάσκονται µε την αλληλοδιδακτική µέθοδο, δηλαδή τα 

µεγαλύτερα να διδάσκουν τα µικρότερα, αλλά η διδασκαλία γινόταν από τους 

δασκάλους, οι οποίοι ασχολούνταν µε την ατοµική διδασκαλία κάθε µαθητή και 

συγχρόνως δίδασκαν και τους υπολοίπους. 
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 O Mάρκος Xαραλάµπους (1876-1932) καταγόταν από το Λευκόνοικο, 

υπήρξε απόφοιτος του Σχολαρχείου Λευκωσίας, το 1892, και κατά συνέπεια ήταν 

ένας από τους πρώτους δασκάλους, που διδάκτηκε τη νέα µέθοδο διδασκαλίας. 

Πρωτοδιορίστηκε στο σχολείο της γενέτειράς του σε ηλικία µόλις δεκαέξι ετών, 

όπου και εργάστηκε µέχρι το 1894. Στη συνέχεια µετέβη στην Aθήνα και φοίτησε 

στο εκεί Διδασκαλείο (1894-1896) και ακολούθως εργάστηκε και πάλιν στο 

σχολείο του Λευκονοίκου (1896-1906), στην Aστική Σχολή Bαρωσίων (1906-1909), 

και ξανά στη γενέτειρά του (1909-1931). O Mάρκος Xαραλάµπος ανέπτυξε 

σηµαντική εκπαιδευτική και κοινωνική δράση και υπήρξε, µαζί µε τον επίσης εκ 

Λευκονοίκου Iωάννη Oικονοµίδη, πρωτοπόρος στη διάδοση του Συνεργατικού 

Kινήµατος στο νησί, που απάλλαξε τους αγρότες από την τοκογλυφία. Tο σχετικό 

δηµοσίευµα της «Aλήθειας» είναι το ακόλουθο: 

 

 «Tη αποφάσει της επιτροπής προσελήφθη και έτερος διδάσκαλος εν τη καθ’ 

υµάς Δηµοτική Σχολή, ο εκ του αυτού χωρίου αξιόλογος νέος κ. Mάρκος 

Xαραλάµπους, τελειοδίδακτος του εν Λευκωσία Σχολαρχείου µε τον βαθµόν 

“άριστα” και τελευταίως επί τριµηνίαν διακούσας, παρά των εν Λευκωσία 

νεοµεθοδιστών, την νέαν µέθοδον, παρά του οποίου προσδοκώµεν εν καιρώ τω 

δέοντι να ίδωµεν µεγάλας προόδους. Eυέλπιδες διατελούµεν, ότι και η Σ. 

Kυβέρνησις, λαµβάνουσα υπ’ όψιν τον τε αριθµόν των µαθητών και τας προόδους, 

θέλει δώσει ανάλογον επιχορήγησιν. 6/18 Δεκεµβρίου 1892. A.Π.». 

 

 Στην ίδια εφηµερίδα, ηµεροµηνίας 3/15 Aπριλίου 1897, δηµοσιεύτηκε κάτω 

από τον τίτλο «H 25η Mαρτίου εν τοις χωρίοις. Λευκόνικον» κείµενο σχετικό µε 

τον εορτασµό της εθνικής επετείου στην κοινότητα. Όπως αναφέρεται, ο 

εορτασµός άρχισε µε δοξολογία στον ναό του Aρχαγγέλου, όπου εκφώνησε τον 

πανηγυρικό της ηµέρας ο διευθυντής του δηµοτικού σχολείου Mάρκος 

Xαραλάµπους και απήγγειλε επίκαιρο ποίηµά του ο Aντώνιος Παρασκευά. Στη 

συνέχεια, ακολούθησε εκδήλωση στο αναγνωστήριο της κονότητας µε οµιλία του 

γιατρού I. Πετρίδη και απαγγελίες ποιηµάτων από τους µαθητές του σχολείου. 

Όπως είναι γνωστό, τα αναγνωστήρια της εποχής διαδραµάτιζαν καθοριστικό 

ρόλο στην ανάπτυξη και την πρόοδο των κοινοτήτων του νησιού, διέθεταν 

βιβλιοθήκη και διοργάνωναν ποικίλες πνευµατικές, καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές 

εκδηλώσεις. H δε λειτουργία αναγνωστηρίου στο Λευκόνοικο, ήδη από τα τέλη 
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του 19ου αιώνα, αποκαλύπτει και τη διάθεση των κατοίκων του για κοινωνική 

πρόοδο και πνευµατική προκοπή. Tο σχετικό δηµοσίευµα για τον εορτασµό της 

εθνικής επετείου είναι το ακόλουθο: 

 

 «Eν τω σηµαιοστολίστω και µυρσινοστολίστω ναώ του Aρχαγγέλου εψάλη, 

εν µέσω απείρου πλήθους εγχωρίων και ξένων, δοξολογία, ανεπέµφθησαν αι 

δέουσαι µνηµονεύσεις και ζητωκραυγήσεις και ο διευθυντής της Σχολής κ. 

Mάρκος Xαραλάµπους, νεοµεθοδιστής, εξεφώνησε λαµπρόν πανηγυρικόν, ο δε κ. 

Aντώνιος Παρασκευά απήγγειλε συγκινητικώτατον ποίηµά του, όπερ διεδέχθη ο 

ύµνος του Bασιλέως, ψαλείς υπό των µαθητών. Eν τω Aναγνωστηρίω της 

κωµοπόλεως, καταλλήλως ηυτρεπισµένω, ωµίλησεν ο ιατρός κ. I. Πετρίδης και οι 

µαθηταί έψαλαν διάφορα εθνικά άσµατα και η ηµέρα διήλθεν εν πλήρει κατανύξει 

και ενθουσιασµώ πάντων». 

 

 Όπως αναφέρεται στην εφηµερίδα της Λευκωσίας «Φωνή της Kύπρου», 

ηµεροµηνίας 3/13 Aπριλίου 1900, παρόµοιος ήταν ο εορτασµός της 25ης Mαρτίου 

και το 1900, οπότε ο Mάρκος Xαραλάµπους εκφώνησε ξανά τον πανηγυρικό της 

ηµέρας και ο Aντώνιος Παρασκευά απήγγειλε και πάλιν σχετικό ποίηµα: 

 

 «Eις το Λευκώνικον, η επέτειος της ανεξαρτησίας της Eλλάδος εωρτάσθη 

µεθ’ όλης της δυνατής µεγαλοπρεπείας. O διδάσκαλος κ. Mάρκος Xαραλάµπους 

εξεφώνησε τον πανηγυρικόν, ο δε κ. Aντώνιος Παρασκευά απήγγειλεν ωραίον 

πατριωτικόν ποίηµα». 

 

 Eκτενέστερη περιγραφή για τον τρόπο εορτασµού της 25ης Mαρτίου στο 

Λευκόνοικο διασώζει, µερικά χρόνια αργότερα, η εφηµερίδα της Λάρνακας 

«Eφηµερίς του Λαού», ηµεροµηνίας 31/13 Aπριλίου 1907, σε κείµενο µε τίτλο «H 

εθνική εορτή εν Λευκωνίκω». Όπως αναφέρεται σχετικά, χοροστάτησε στη 

δοξολογία, που εψάλη στον ναό της κοινότητας, ο Mητροπολίτης Kιτίου (1893-

1909) Kύριλλος και εκφώνησε τον πανηγυρικό της ηµέρας ο δάσκαλος Aπόστολος 

Kυριακίδης, ενώ απήγγειλε κατάλληλο ποίηµα ο N. Συµεωνίδης. Aκολούθως, οι 

µαθήτριες του Παρθεναγωγείου απήγγειλαν πατριωτικά ποιήµατα και οι µαθητές 

εκτέλεσαν γυµναστικές ασκήσεις στο προαύλιο του Aρρεναγωγείου. Tο δε βράδυ 

η κοινότητα φωταγωγήθηκε και πραγµατοποιήθηκε λαµπαδηφορία, κατά την οποία 
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οι µαθητές τραγουδούσαν εθνικά άσµατα. H λαµπαδηφορία κατέληξε στο 

αναγνωστήριο, τα µέλη του οποίου είχαν διοργανώσει την όλη τελετή, όπου και 

µίλησε στους παρευρισκόµενους ο βουλευτής Λάρνακας - Aµµοχώστου Mιχαήλ 

Nικολαΐδης (1878-1963). Tο δηµοσίευµα της «Eφηµερίδος του Λαού» είναι το 

ακόλουθο: 

 

 «Mετά µεγάλης επισηµότητος επανηγυρίσθη και εις το εύανδρον χωρίον 

Λευκόνικον η εθνική ηµών εορτή. Kατά την 10ην π.µ. ώραν ετελέσθη δοξολογία, 

χοροστατούντος του Πανιερωτάτου Mητροπολίτου Kιτίου και εξεφώνησε τον 

πανηγυρικόν της ηµέρας ο πατριωτικός διδάσκαλος κ. Aπόστολος Kυριακίδης, 

εξάρας τα κατορθώµατα των ηρώων της εποποιΐας του 1821, ενθουσιώδες δε 

ποίηµα απήγγειλεν ο ευπαίδευτος κ. N. Συµεωνίδης. Mετά το πέρας της 

δοξολογίας, αι µαθήτριαι και οι µαθηταί συνεκεντρώθησαν εις το προαύλιον του 

Aρρεναγωγείου, όπου εν τω µέσω απείρου ενθουσιώντος πλήθους αι µαθήτριαι 

απήγγειλαν εν συγκινήσει εθνικά ποιήµατα και διαλόγους, οι δε µαθηταί 

εξετέλεσαν υπό τα προστάγµατα του επιµελεστάτου διδασκάλου αυτών κ. 

Λαζαρίδου ελευθέρας ασκήσεις και ωραιότατα συµπλέγµατα, προκαλέσαντα τας 

επευφηµίας και τα χειροκροτήµατα των παρισταµένων. 

 Tην νύκτα, το χωρίον ήτο φωταγωγηµένον και ιδία το Aναγνωστήριον του 

χωρίου, το οποίον ήτο ο διοργανωτής της όλης τελετής. Mεγάλη λαµπαδηφορία 

έλαβε χώραν, καθ’ ην οι µαθηταί έψαλλον εθνικά άσµατα· η ποµπή, παρελάσασα 

διά του χωρίου, κατέληξεν εις το Aναγνωστήριον, όπου από του εξώστου ωµίλησε 

ωραιότατα προς το πλήθος ο βουλευτής Λάρνακος - Aµµοχώστου κ. M. 

Nικολαΐδης. Oυρανοµήκεις ζητωκραυγαί υπέρ της Πανελληνίου Eνώσεως και της 

Eνώσεως της Kύπρου µετά της Mητρός Eλλάδος επεσφράγισαν την ωραίαν 

εορτήν, η οποία κατέδειξε το εύρωστον εθνικόν φρόνηµα και την επικοδοµητικήν 

εργασίαν των διδασκάλων, ιερέων και προεστώτων του προοδευτικού χωρίου». 

 

 Iδιαίτερα αποκαλυπτικό για τον σηµαντικό ρόλο, που διαδραµάτισε ο 

Mάρκος Xαραλάµπους για την κοινωνική πρόοδο στο Λευκόνοικο και τη µόρφωση 

των αναλφάβητων ενήλικων κατοίκων του, είναι δηµοσίευµα της εφηµερίδας 

«Aλήθεια», ηµεροµηνίας 20 Mαΐου 1898, που φέρει τον τίτλο «Λαϊκόν σχολείον 

εις το Λευκόνικον»: 
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 «Άξιος παντός επαίνου τυγχάνει ο εκ των πρωτοβαθµίων νεοµεθοδιστών 

του Διδασκαλείου Aθηνών κ. Mάρκος Xαραλάµπους, όστις προ µηνός περίπου 

ανέλαβε να διδάσκη, κατά τας ώρας της αναπαύσεως αυτού, ήτοι κατά πάσαν 

νύκτα, τας εργατικάς τάξεις ανάγνωσιν και γραφήν. Aι νυκτεριναί αυταί λαϊκαί 

Σχολαί πρέπει βαθµηδόν, εξαπλούµεναι, να αναπληρώσωσι παρά ταις εργατικαίς 

τάξεσι τα καφενεία· τότε και µόνον τότε θα επέλθη η ποθητή ανάπτυξις του λαού 

και θ’ ανυψωθή το εκ της µακράς δουλείας πεπτωκός αυτού φρόνηµα». 

 

 Aπό σχετικό δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Aλήθεια», ηµεροµηνίας 20 

Iουνίου 1903, πληροφορούµαστε ότι το αναγνωστήριο, που λειτουργούσε τότε 

στο Λευκόνοικο και στο οποίο έγινε ήδη αναφορά προηγουµένως, ονοµαζόταν 

«Oµόνοια» και, στις αρχές του 20ού αιώνα, είχε πρόεδρο τον M. Παπαπέτρου και 

γραµµατέα τον Mάρκο Xαραλάµπους. Όπως αναφέρεται σχετικά, τα µέλη του 

ανακήρυξαν τον συγχωριανό τους, δικαστικό τότε στη Λεµεσό, Iωάννη 

Oικονοµίδη, επίτιµο πρόεδρο, ως ελάχιστη πράξη ευγνωµοσύνης για τις πολλές 

υπηρεσίες και τη σηµαντική βοήθεια που προσέφερε προς το αναγνωστήριο και  

την κοινότητα Λευκονοίκου. 

 O Iωάννης Oικονοµίδης (1864-1934) ήταν απόφοιτος της Nοµικής Σχολής 

του Πανεπιστηµίου Aθηνών, όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 1889. Mετά την 

επάνοδό του στην Kύπρο εργάστηκε αρχικά ως δικηγόρος στην Πάφο (1890-1891) 

και στη Λευκωσία (1891-1901) και στη συνέχεια ως δικαστής στη Λεµεσό (1901-

1909), ενώ διετέλεσε και µέλος του Nοµοθετικού Συµβουλίου (1896-1901, 1911-

1916). Aκολούθως, απεχώρησε από το δικαστικό σώµα και ανέλαβε τη διεύθυνση 

του ταµιευτηρίου «H Λευκωσία», στην ίδρυση του οποίου είχε πρωτοστατήσει το 

1899, και το οποίο µετέτρεψε αργότερα σε τραπεζιτικό ίδρυµα, την Tράπεζα 

Kύπρου. Tο δηµοσίευµα της «Aλήθειας» είναι το ακόλουθο: 

 

 «H Eπιτροπεία του εν Λευκωνίκω Aναγνωστηρίου “Oµόνοια”, εν πλήρει 

αυτής συνελεύσει και οµοθύµως εκλέξασα τον εν Λεµεσώ δικαστήν αξιότιµον κον 

Iωάννην Oικονοµίδην επίτιµον αυτού πρόεδρον, καθήκον αυτής θεωρεί, ίνα και 

δηµοσία απονείµη τας ενδοµύχους αυτής προς αυτόν ευχαριστίας, διά τας 

πολλαπλάς ευεργεσίας, ας αείποτε παρέσχε προς τε το Aναγνωστήριον και την 

κοινότητα Λευκωνίκου εν γένει. Διατελούµεν µεθ’ υπολήψεως, M. Παπαπέτρου, 

πρόεδρος, Mάρκος Xαραλάµπους, γραµµατεύς. Λευκώνικον, τη 15η Iουνίου 1903». 
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 Λίγο αργότερα, όµως, το αναγνωστήριο «Oµόνοια», για κάποιους λόγους 

που δεν είναι γνωστοί, διαλύθηκε. Aνασυστάθηκε δε, σύµφωνα µε δηµοσίευµα της 

εφηµερίδας της Λευκωσίας «Kυπριακός Φύλαξ», ηµεροµηνίας 16 Σεπτεµβρίου 

1906, µε την ονοµασία «Eλευθερία» και πρόεδρο, όπως και προηγουµένως, τον 

γιατρό Mιχ. Παπαπέτρου. Tη θέση του Mάρκου Xαραλάµπους στη γραµµατεία του 

αναγνωστηρίου, ο οποίος, όπως έγινε λόγος προηγουµένως, ανέλαβε τη 

διεύθυνση της Aστικής Σχολής Bαρωσίων,  είχε τώρα ο νέος διευθυντής του 

δηµοτικού σχολείου της κοινότητας M. Λαζαρίδης. Aς σηµειωθεί ότι για την 

ανασύσταση του αναγνωστηρίου, το οποίο στεγαζόταν σε οίκηµα της εκκλησίας 

του Aρχαγγέλου, αναφέρεται και η εφηµερίδα της Λευκωσίας «Eλευθερία», 

ηµεροµηνίας 23/6 Σεπτεµβρίου 1906. Tο δηµοσίευµα του «Kυπριακού Φύλακος», 

είναι το ακόλουθο: 

 

 «Eν τη κωµοπόλει Λευκώνικον ανασυνέστη το προ καιρόν διαλυθέν 

Aναγνωστήριον υπό την επωνυµίαν “Eλευθερία”, και γενοµένων των αρχαιρεσιών 

εν αυτώ εξελέγησαν πρόεδρος ο έγκριτος ιατρός κ. Mιχ. Παπαπέτρου, 

αντιπρόεδρος ο κ. N.X. Oικονοµίδης, γραµµατεύς ο διευθυντής της Δηµοτικής 

Σχολής κ. M.X. Λαζαρίδης, επιµεληταί οι κ.κ. X.Γ. Σπανός και X.M. Σικουνού, 

σύµβουλοι δε οι κ.κ. Aντ. Xαραλάµπους και A. Kυριακίδης». 

 

 Στην «Eφηµερίδα του Λαού», ηµεροµηνίας 19/2 Iουνίου 1907 και µε τον 

τίτλο «Eκ Λευκονίκου» δηµοσιεύτηκε ανταπόκριση από την κοινότητα 

επιστολογράφου µε τα αρχικά N.Σ. Aφορά διάφορα γεωργικής φύσεως ζητήµατα, 

που αντιµετώπιζαν οι κάτοικοι του Λευκονοίκου, όπως προβλήµατα κλοπής των 

σιτηρών και µεταφοράς των φορτίων στην Aµµόχωστο, εξαιτίας της 

συµπεριφοράς υπαλλήλου του σιδηροδρόµου: 

 

 «O θερισµός της κριθής επερατώθη και ήρξατο ο του σίτου. Nυν ήρξατο η 

µεταφορά των δεµατίων εις τα αλώνια. Eπειδή τα κακοποιά στοιχεία δεν είναι 

δυνατόν να εκλείψουν από το πρόσωπο της γης αναγκαίον τυγχάνει, ίνα η 

Aστυνοµία διορίση πεζούς ζαπτιέδες εις τους αστυνοµικούς ανά τα χωρία 

σταθµούς, διότι, αφ’ ης εποχής ήρχισαν να αραιώνονται αι αστυνοµικαί τάξεις, η 

Kυβέρνησις εσήκωσεν από τους σταθµούς τους πεζούς, οίτινες περιφέροντο 
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νύκτωρ εις τα αλώνια. Tο εις έκαστον σταθµόν υπάρχον προσωπικόν δεν είναι 

δυνατόν προς τα πολλαπλά του καθήκοντα να επιτελέση και τούτο. Eπίσης 

εφιστώµεν την προσοχήν του Γενικού Διευθυντού του Σιδηροδρόµου, όπως 

συστήση τω σταθµάρχη Πραστειού να µη παρεµβάλλη δυσκολίας και δη τόσας 

όσας εσχάτως παρενέβαλεν εµοί τε και τοις συντρόφοις µου, κατά την µεταφοράν 

των κενών σάκκων της κριθής, ην σιδηροδροµικώς, κατά την 8ην Mαΐου, 

µετεφέροµεν εις Aµµόχωστον. Λευκόνικον, 14/27 Mαΐου 1907. N.Σ.». 

 

 Στην ίδια εφηµερίδα, «Eφηµερίδα του Λαού», ηµεροµηνίας 14/27 Iουλίου 

1907, δηµοσιεύτηκε άλλο ένα κείµενο για το Λευκόνοικο, που οφείλεται σε 

ανταπόκριση και πάλιν του N.Σ. Aφορά την αύξηση της µισθοδοσία του αγροτικού 

γιατρού I. Πετρίδη, ο οποίος ήταν εντεταλµένος για την ιατρική περίθαλψη των 

κατοίκων του Λευκονοίκου και των γύρω χωριών. Περιλαµβάνει, επίσης, 

πληροφορίες για την γεωργική παραγωγή της χρονιάς εκείνης: 

 

 «O αγαπητός εκ Λευκωνίκου ανταποκριτής µας κ. N.Σ. γράφει ηµίν, επαινών 

την πράξιν της Kυβερνήσεως, η οποία ηύξησε την µισθοδοσίαν του αγροτικού 

ιατρού κ. I. Πετρίδου, εδρεύοντος εν Bατυλή, και εκφράζει τα συγχαρητήριά του 

διά τον αξιόλογον τούτον ιατρόν, όστις διά της ευγενούς διαγωγής του κατέκτησε 

τους κατοίκους της περιφερείας του. Ως γνωστόν, διά την αύξησιν ταύτην της 

µισθοδοσίας του ωµίλησεν εν τη βουλή και ο βουλευτής κ. E. Xατζηϊωάννου, προς 

τον σκοπόν του να αυξηθή και η ακτίς της ιατρικής περιφερείας του, µέχρι 

Kοκκινοχωρίων. O αυτός ανταποκριτής µας αντεπιστέλλει, ότι η κριθή της νέας 

εσοδείας τυγχάνει εξαίρετος και ότι η τιµή αυτής είναι ικανοποιητική διά τους 

γεωργούς. Γίνονται, λέγει, πράξεις επί της κριθής προς γρ. 16 3/4 έως 17 και 

ενίοτε 17 1/4». 

 

 Tο επόµενο δηµοσίευµα, που αφορά το Λευκόνοικο και εντοπίστηκε στον 

κυπριακό τύπο της πρώτης δεκαετίας του 20ού αιώνα, προέρχεται από την 

εφηµερίδα της Λευκωσίας «Πατρίς», ηµεροµηνίας 17/30 Iουλίου 1908. Έχει τον 

τίτλο «Eν Λευκονίκω», υπογράφεται από αρθρογράφο µε το ψευδώνυµο 

«Διαβάτης» και σχετίζεται µε τις δηµόσιες εξετάσεις του Παρθεναγωγείου της 

κοινότητας. Όπως αναφέρεται σε αυτό, διευθύντρια ήταν, από το 1904, η 
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απόφοιτη του Παρθεναγωγείου Λευκωσίας, Παναγιώτα Xατζηγεωργίου, η οποία 

είχε επιτελέσει κατά τρόπο άριστο το έργο της:   

 

 «Tη προπαρελθούση Kυριακή ήρξαντο και αυθηµερόν επερατώθησαν αι 

εξετάσεις του Παρθεναγωγείου Λευκονίκου, ούτινος η διεύθυνσις ευρίσκεται από 

τριών ετών εις χείρας της σεµνοπρεπούς και επιµελεστάτης διδασκαλίσσης 

δεσποινίδος Παναγιώτας Xατζή Γεωργίου, πτυχιούχου του Παρθεναγωγείου της 

πρωτευούσης. Mετά την ειθισµένην ιεράν τελετήν και την λογοδοσίαν ήρξαντο αι 

µαθήτριαι εξεταζόµεναι. Ποιήµατα και διάλογοι, µετ’ άκρας επιτυχίας, 

απηγγέλθησαν εν τω µεταξύ υπό των µικρών και ζωηρών εκείνων µαθητριών. 

Mετά το πέρας των εξετάσεων πάντες συνεχάρησαν την εν λόγω διδασκάλισσαν, 

επί τη επιδειχθείση λαµπράν προόδω. Διαβάτης». 

 

 Στην «Eφηµερίδα του Λαού», ηµεροµηνίας 30/13 Σεπτεµβρίου 1908, 

δηµοσιεύτηκε άλλη µία ανταπόκριση από την κοινότητα. Yπογράφεται από κάποιο 

κάτοικό της µε το ψευδώνυµο «Mελέαγρος» και φέρει τον συχνά 

επαναλαµβανόµενο τίτλο «Eκ Λευκονίκου». Aναφέρεται στην επίλυση του 

µεγάλου προβλήµατος της λειψυδρίας, που αντιµετώπιζε η κοινότητα, εργασία 

που ανατέθηκε στους κοινοτάρχη Mιχαήλ Xατζηπαρασκευά και Παρασκευά Σάββα, 

οι οποίοι µερίµνησαν για τη µεταφορά νερού, µέσω ενός δικτύου λάκκων και 

υπόγειων οχετών. Aς σηµειωθεί, ότι το όνοµα του Παρασκευά Σάββα, ενδεικτικό 

της φιλοµάθειάς του, εντοπίζεται ανάµεσα στους συνδοµητές διαφόρων βιβλίων 

που εκδίδονταν τότε, όπως στα «Aποµνηµονεύµατα των κατά το 1821 εν τη νήσω 

Kύπρω τραγικών σκηνών» του Γεώργιου Kηπιάδη ( Aλεξάνδρεια 1888, σ. 60). 

 

 «Θα φανή εις τους πολλούς ίσως πολύ παράδοξον ή µάλλον απίστευτον 

όταν µάθωσιν, ότι η κωµόπολίς µας δεν πάσχει πλέον από λειψυδρίαν, αλλ’ ότι 

ύδωρ αφθονώτατον υπάρχει πλέον, δυνάµενον να επαρκέση πλουσιοπαρόχως εις 

τας ανάγκας του χωρίου. Kαι όντως η φοβερά αύτη µάστιξ του χωρίου εξέλιπε 

ήδη, χάρις εις την εφευρετικότητα και την σιδηράν θέλησιν µερικών καλών 

ανθρώπων του χωρίου µας. Πολλάκις το κακόν τούτο επέσυρε τας σκέψεις και την 

µελέτην όλων ηµών πως θα ήτο δυνατόν ν’ απαλλαγή το χωρίον τούτου. Mετά 

πολλάς σκέψεις και γνώµας εκρίθη ως αποτελεσµατική η γνώµη ενός των τα 

πρώτα φερόντων εγχωρίων µας, του οποίου δεν θέλω να είπω το όνοµα, 
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φοβούµενος µη προσκρούσω εις την µετριοφροσύνην του ανδρός. Kαι 

πραγµατικώς η ιδέα του, ότι δύναται η κωµόπολίς µας να υδρεύηται δι’ 

αφθονωτάτου ύδατος από του BA µέρους ταύτης, διά σειράς λάκκων 

συνδεδεµένων δι’ υπογείων οχετών, των οποίων το ύδωρ είναι δυνατόν να 

εξαχθή, παρά το χωρίον εις την επιφάνειαν του εδάφους, εφάνη εκ των υστέρων 

στεφθείσα υπό πλήρους επιτυχίας. 

 Eνεκρίθη λοιπόν υφ’ όλων η ιδέα αύτη και προς τον σκοπόν τούτον 

εζητήθησαν παρά του µουκτάρου και των αζάδων, όπως παραχωρηθώσιν οι 

εργάται του χωρίου παρά του κ. διοικητού, προς καλήν αρχήν του έργου. O καλός 

διοικητής κ. Tράβερς, µετά περισσής προθυµίας έπραξε τούτο και η εργασία 

ήρξατο ήδη προ πολλού. Tην διεκπεραίωσιν της όλης εργασίας ανεθέσαµεν εις 

τον µουκτάρην κ. Mιχαήλ Xατζή Παρασκευάν, άνδρα καλών διαθέσεων, και εις τον 

ακούραστον και δραστήριον κ. Παρασκευάν Σάββα. H εργασία ήρχισεν πυρετωδώς 

και τα πράγµατα έβαινον κατ’ ευχήν, φυσικώ δε τω λόγω δεν ήτο δυνατόν η 

εργασία αύτη, η µεγάλη και πολύπλοκος, να τελειώση εις ολίγους µήνας· λέγω 

τούτο, διότι ευρέθησαν και µεταξύ των πολλών µερικοί λιγόψυχοι, οι οποίοι 

ήθελον το πράγµα να τελειώση εις ολίγους µήνας, και διά τούτο οι αναλαβόντες 

το έργον πολλά ήκουον· αλλά και οι δύο ούτοι κύριοι ήσαν εκ φύσεως 

πεπροικισµένοι µε υποµονήν Iώβειον, και εποµένως ήσαν εις θέσιν να υποµένωσι 

τα παράξενα των λιγοψύχων. Tέλος µετά πολλάς πικρίας ηδυνήθησαν 

υπερηφάνως να φέρωσιν εις πέρας το έργον τούτο, το οποίον έστεψε πλήρης 

επιτυχία. Eκτίσθησαν υδραποθήκαι δύο επί του παρόντος, ηγοράσθησαν οι πήλινοι 

και σιδηροί σωλήνες, ετοποθετήθησαν ούτοι, και ύδωρ άφθονον τρέχει και πληροί 

τας υδραποθήκας, εκ των οποίων υδρεύονται οι κάτοικοι. Oύτω λοιπόν, διά της 

τοιαύτης επιτυχούς υδρεύσεως, θεραπεύεται µία ουσιωδεστάτη έλλειψις της 

κωµοπόλεώς µας, προσέτι δε εξαλείφοµεν και την µοµφήν, την οποίαν µας 

εκόλλησαν πολλοί, ότι είµεθα νεροκαµένοι. 

 Άξιοι λοιπόν θερµών συγχαρητηρίων τυγχάνουσιν οι κ.κ. Mιχαήλ Xατζή 

Παρασκευάς, µουκτάρης, και Παρασκευάς Σάββα, τους οποίους και δηµοσία 

ευχαριστούµεν. Iδιαιτέρως δε όλως επαίνου άξιος είναι ο κ. Παρασκευάς Σάββα, 

διά την επιτυχεστάτην επιστασίαν του εις την καθόλου εργασίαν, υπό τας οδηγίας 

του οποίου εξετελέσθησαν όλαι αι εργασίαι της υδρεύσεως και µετά τοσαύτης 

µάλιστα επιτυχίας, ώστε, τη αληθεία, θα εζήλευον την ικανότητά του πολλοί (από 
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τους λεγοµένους αρχιεπιστάτας) των ειδηµόνων. Eν Λευκωνίκω, τη 28/8.9.1908. 

Mελέαγρος» 

 

 O ίδιος επιστολογράφος της «Eφηµερίδος του Λαού» έστειλε άλλη µία 

ανταπόκριση από τη ζωή της κοινότητας, που δηµοσιεύτηκε στο φύλλο 

ηµεροµηνίας  6/19 Σεπτεµβρίου 1908, και πάλιν κάτω από τον τίτλο «Eκ 

Λευκονίκου». Tο περιεχόµενό της αφορά τις ταχυδρικές υπηρεσίες, που 

παρέχονταν προς τους κατοίκους και οι οποίες, όπως σηµειώνει, δεν ήταν 

καθόλου ικανοποιητικές, αφού η ταχυδροµική άµαξα έφθανε από το Tρίκωµο τρεις 

φορές τη βδοµάδα, σε ώρες πολύ πρωινές, και παρέµενε για µόλις πέντε λεπτά, 

χρόνος ανεπαρκής για να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι. Γι’ αυτό και εζητείτο από 

τον διευθυντή του  Tαχυδροµείου να λάβει µέτρα και να επιλύσει το πρόβληµα:  

 

 «Φιλτάτη Σύνταξις, Bαυκαλίζοµαι µε την ιδέαν, ότι την εφηµερίδα υµών, 

εκδιδοµένην εν Λάρνακι, θα αναγινώσκη εκ των πρώτων και ο διευθυντής των 

Tαχυδροµείων, και ότι δεν θα διατρέχη και αύτη τον κίνδυνον της καθυστερήσεως, 

ον διατρέχουσιν αι εν τοις άλλοις µέρεσιν εκδιδόµεναι εφηµερίδες· τούτο είναι δι’ 

ηµάς τους έχοντας µερικά παράπονα διά το Tαχυδροµείον εν µέγα πλεονέκτηµα. 

Διά τούτο σπεύδοµεν να ρίψωµεν µερικά παράπονα, διά της εφηµερίδος υµών, 

βέβαιοι όντες ότι θα αναγνωσθώσι και ελπίζοντες ότι θα εισακουσθώσι. 

 Eίναι δίκαιον και ορθόν κωµόπολις, οία το Λευκόνικον, εκ του ταχυδροµικού 

γραφείου της οποίας και άλλα 15 χωρία λαµβάνουσι τας επιστολάς των, να µη έχη 

σχεδόν Tαχυδροµείον; Λέγω να µη έχη, διότι το νυν υπάρχον καθόλου δεν 

εξυπηρετεί το χωρίον. Kαι εξηγούµαι: H ταχυδροµική άµαξα φθάνει εκ Tρικώµου 

εις Λευκόνικον Tρίτην, προ της ανατολής του ηλίου, φεύγει δε αµέσως όπως 

προφθάση το εξ Aµµοχώστου ερχόµενον τραίνον. H αυτή διάταξις γίνεται και την 

Πέµπτην. H άλλη ηµέρα, που µας επισκέπτεται το ταχυδροµείον, είναι η Kυριακή 

πρωΐ. Πώς δυνάµεθα να είπωµεν ότι έχοµεν Tαχυδροµείον, οπόταν η ταχυδροµική 

άµαξα φθάνουσα Tρίτην καί Πέµπτην λίαν πρωΐ, πριν ακόµη εξυπνήση ο κόσµος, 

αµέσως και φεύγει, µετά πάροδον 5 λεπτών; Πώς  δύναται ο έµπορος να λάβη την 

επιστολήν του και ν’ απαντήση αµέσως, εάν είναι ανάγκη; Kαι όµως κρατεί τούτο 

επί πέντε ολοκλήρους µήνας. Δεν δυνάµεθα, βεβαίως, να είµεθα ευχαριστηµένοι 

από τοιαύτην κατάστασιν. 
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 Tο πράγµα διορθούται αν επιβληθή εις τον κοντρακτόρον να εφαρµόση το 

δροµολόγιον του παλαιού κοντρακτόρου κ. M.Γ. Σπανού, το οποίον εξυπηρέτει 

κάλλιστα το χωρίον. Tην τοιαύτην κακήν διάταξιν του Tαχυδροµείου µας 

επέφερεν η γλισχρότης της διοικήσεως των Tαχυδροµείων, η οποία ζητούσα 

ευθηνούς κοντρακτόρους, καταστρέφει την συγκοινωνίαν. Eπί παραδείγµατι, ο 

πρώην κοντρακτόρος, εκτελών καθηµερινώς την ταχυδροµικήν αυτήν υπηρεσίαν, 

ηµείβετο αντί λιρών 45, ο νυν κοντρακτόρος αµείβεται αντί λιρών 24, ούτω 

δεικνύεται ότι προέκυψε κέρδος υπέρ του δηµοσίου ταµείου λίρες 21, χωρίς να 

λαµβάνηται υπ’ όψιν, ότι και η συγκοινωνία κατεστράφη και περιωρίσθη µόνον τρις 

της εβδοµάδος και αι ταχυδροµικαί πρόσοδοι ελαττούνται. Eίναι αξιοπαρατήρητον, 

ότι το Tρίκωµον έχει Tαχυδροµείον ενδεκάκις της εβδοµάδος και το Λευκόνικον 

τρις µόνον. Προς Θεού κ. Xόαρ, µελετήσατε το ζήτηµά µας και είµεθα βέβαιοι, ότι 

θα µας εύρητε δίκαιον. Eν Λευκωνίκω, τη 2/15 Σεπτεµβρίου 1908. Mελέαγρος». 

 

 Πολλές και ποικίλες πληροφορίες για τη ζωή στο Λευκόνοικο 

δηµοσιεύονται και πάλιν στην «Eφηµερίδα του Λαού», ηµεροµηνίας 1/14 

Iανουαρίου 1909, κάτω από τον τίτλο «Eκ Λευκονίκου» από κάποιον που 

υπογράφει ως «Aνταποκριτής». Aφορούν τον θάνατο της µητέρας του δασκάλου 

Aπόστολου Kυριακίδη, την επίσκεψη στην κοινότητα του Iωάννη Oικονοµίδη, τον 

βροχερό καιρό, που ήταν ευεργετικότατος για τους γεωργούς, το ενδιαφέρον των 

κατοίκων  για την εξάσκηση των πολιτικών τους δικαιωµάτων και την τάση τους 

για εκσυγχρονισµό της καλλιέργειας της γης µε την αγορά «ευρωπαϊκών» 

αρότρων: 

 

 «Tη παρελθούση Παρασκευή εξεµέτρησε το ζην, πλήρης ηµερών, άγουσα 

το 82ο έτος της ηλικίας της, γυνή ενάρετος και πολύτεκνος, η µήτηρ του παρ’ ηµίν 

επί πολλά έτη ήδη διαπαιδαγωγούντος την νεότητα Λευκονίκου επιµελούς 

διδασκάλου κ. Aποστόλου Kυριακίδου. Tην κηδείαν της µακαρίτιδος 

παρηκολούθησε, τιµής και ευγνωµοσύνης ένεκεν, και το Aρρεναγωγείον ηµών. 

 Σήµερον επεσκέψατο το Λευκόνοικον, ήτοι την γενέτειράν του κωµόπολιν, 

ο έγκριτος νοµοµαθής πρώην βουλευτής και νυν λειτουργός της Θέµιδος εν 

Λεµεσώ κ. I. Oικονοµίδης. Tον αξιότιµον τούτον κύριον, διατρίψαντα ενταύθα επί 

ολίγας ηµέρας, εδέχθησαν και επανείδον οι συγγενείς αυτού, καθώς και πάντες οι 

συγχώριοί του, µετ’ ανυποκρίτου χαράς. 
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 Έληξεν ήδη και η της σποράς εποχή και πάντες οι γεωργοί εορτάζουσι µετά 

χαράς τας χαρµοσύνους των Xριστουγέννων εορτάς, αφ’ ενός µεν διά τον 

καθαρώς θρησκευτικόν λόγον, αφ’ ετέρου δε διότι άφθονοι κατέπεσαν αι βροχαί, 

κατά το τελευταίον ιδία δεκαπενθήµερον, προκαλέσασαι την επανειληµµένην 

κάθοδον των χειµάρρων, εξ ων δαψιλώς εποτίσθησαν αι γαίαι αυτών. 

Δυσαρέσκειαν µόνον προξενεί η πεζή διάβασις των οδών Λευκονίκου, των οποίων 

η επισκευή, κατά τα τελευταία 2-3 έτη, χάριν υψηλοτέρας ανάγκης της 

διοχετεύσεως ποσίµου ύδατος εις το χωρίον, εντελώς παρηµελήθη, περί της 

οποίας όµως υπόσχεται ο κ. Mουχτάρης, ότι θέλει κατ’ αυτάς φροντίσει. 

 Mεγάλη τάσις προς την πρόοδον σχετικώς παρατηρείται ενταύθα, από της 

ανωτάτης µέχρι της κατωτέρας τάξεως, όσον αφορά την ελευθέραν εξάσκησιν 

των πολιτικών και κοινωνικών αυτών δικαιωµάτων και την ελευθερίαν της 

συνειδήσεως αυτών, δυναµένων να χρησιµεύσωσιν αξιοµίµητον παράδειγµα εις 

πολλά άλλα χωρία, των οποίων οι πλείστοι κάτοικοι δι’ απλού και µόνου υλικού 

επηρεασµού γίνονται όργανα των τυχόντων προ αυτών τοκογλύφων, κύµβαλα 

αλαλάζοντα συµφεροντολόγων και εµπαθών τυραννίσκων. Παράδειγµα 

προσφάτου προόδου των κατοίκων Λευκονίκου είναι και η τάσις αυτών προς την 

βελτίωσιν της γεωργίας, διά της τελειοτέρας καλλιεργίας των γαιών αυτών. Oύτω 

διά του Γεωργικού Tµήµατος επροµηθεύθησαν εις πρώτην παραγγελίαν εξήκοντα 

ευρωπαϊκά άροτρα, τροποποιήσεως του διευθυντού της εν Kύπρω Γεωργίας κ. Δ. 

Σαρακωµένου, και ήδη ετοιµάζουσιν αυτά, ίνα άρξωνται δι’ αυτών την 

καλλιέργειαν. Aξιοσηµείωτον, όµως, και αξιοσύστατον είναι ότι και πολλοί εκ των 

µη γεωργών, ευ φρονούντων δε, επροµηθεύθησαν τοιαύτα άροτρα, 

παραδειγµατισµού και παρακινήσεως ένεκεν. Λευκόνικον, 22 Δεκεµβρίου 1908. 

Aνταποκριτής». 

 

 Tο επόµενο δηµοσίευµα που αφορά τη ζωή στο Λευκόνοικο, κατά τη 

δεκαετία του 1900, εντοπίστηκε και πάλιν στην «Eφηµερίδα του Λαού», στο 

φύλλο ηµεροµηνίας 21/6 Mαρτίου 1909. Φέρει ξανά τον τίτλο «Eκ Λευκονίκου» και 

οφείλεται στη γραφίδα του ίδιου «Aνταποκριτή». H πρώτη είδηση που 

περιλαµβάνει αφορά τη διεξαγωγή των αρχιεπισκοπικών εκλογών, που 

αποτέλεσαν την απαρχή της λύσης του δεκαετούς ζητήµατος της ακεφαλίας της 

Eκκλησίας της Kύπρου, η οποία ταλάνισε σε µεγάλο βαθµό τον τόπο. Ωστόσο, 

στις εκλογές αυτές, που διεξήχθησαν υπό την εποπτεία του κυπριακής καταγωγής 
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Mητροπολίτη Μαρεώτιδος (1909-1924) του Πατριαρχείου Aλεξανδρείας  

Nεκτάριου Iορδανίδη, προβλήθηκε µόνος υποψήφιος ο Mητροπολίτης Kιτίου 

(1893-1909) Kύριλλος Παπαδόπουλος, ο επωνοµαζόµενος Kυριλλάτσος, ο οποίος 

και αναδείχθηκε τελικά στον αρχιεπισκοπικό θρόνο. Aς σηµειωθεί, ότι οι οπαδοί 

του Mητροπολίτη Kυρηνείας (1895-1916) Kύριλλου Bασιλείου µποϋκόταραν τότε 

τις εκλογές και αναγνώρισαν τον νέο Aρχιεπίσκοπο µετά από παρέλευση ενός 

χρόνου, οπότε έληξε ουσιαστικά και η δεκαετής εκκλησιαστική αναταραχή. H 

συµµετοχή των κατοίκων του Λευκονοίκου στις εκλογές φανερώνει και την 

απήχηση που είχε ανάµεσά τους ο Mητροπολίτης Kιτίου, ο οποίος είχε ευρύτερη 

λαϊκή υποστήριξη από τον αντίπαλό του. Στο ίδιο δηµοσίευµα δίνονται και άλλες 

πληροφορίες για τη ζωή στην κοινότητα µε σηµαντικότερη τη σχετική για την 

επιδηµία της µηνιγγίτιδας, που προκάλεσε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα τρεις 

θανάτους, γεγονός ενδεικτικό των κακών υγειονοµικών συνθηκών των χρόνων της 

Aγγλοκρατίας: 

 

 «Tην παρελθούσαν Kυριακήν εγένοντο και εν τω ηµετέρω χωρίω αι εκλογαί 

των ειδικών αντιπροσώπων διά το Aρχιεπισκοπικόν ζήτηµα. Aπό της 8ης ώρας 

ήρξαντο οι χωρικοί συναθροιζόµενοι, µετά πάσης προθυµίας, εν τη αιθούση του 

Παρθεναγωγείου, όπου εγένετο και η εκλογή άνευ ψηφοφορίας, µη προταθέντων 

περισσοτέρων των υπό του νόµου οριζοµένων. Eξελέγησαν δε και εγένοντο 

οµοφώνως δεκτοί οι εξής: 1. Παπαλέξανδρος, 2. Παπασολοµών, 3. M. 

Παπαπέτρου, 4. N. Oικονοµίδης, 5. X. Σπανός, 6. N. Xαραλάµπους, και 7. Γ. 

Zαρβός. 

 Iκανή βελτίωσις παρετηρήθη εις τας τάξεις των ταραχοποιών στοιχείων και 

τούτο χάρις εις την ικανότητα του πεζού επιλοχίου µας κ. Σάββα Παύλου. 

 O καταγγείλας τον υποδιευθυντήν του Tαχυδροµείου µας, ως µη 

εκτελούντα πιστώς το καθήκον του έχει µέγα άδικον· η πολυχρόνιος υπηρεσία του 

µαρτυρεί το εναντίον και δεν επερίµενεν ο διευθυντής των Tαχυδροµείων να 

σχηµατίση γνώµην περί τούτου εκ των καταγγελιών του κ. N. 

 Aπό της παρελθούσης Δευτέρας τα σχολεία µας διέκοψαν τα µαθήµατά 

των, ένεκα της ενσκηψάσης µηνιγγίτιδος· µέχρι του παρελθόντος Σαββάτου 

εσηµειώθησαν 6 κρούσµατα, εξ ων τα 3 θανατηφόρα· το τελευταίον κρούσµα 

εφάνη επί 7ετούς µαθητού, όστις εν διαστήµατι 24 ωρών εξέπνευσε. Πανικός 

κατέλαβε τους πολλούς και ιδίως κάποιον κύριον, όστις ηθέλησε να εµποδίση την 
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διάβασιν του νεκρού απ’ έµπροσθεν της οικίας του, εκ φόβου µήπως µολυνθή, 

ηναγκάσθη όµως να παραιτηθή της απαιτήσεώς του, ένεκεν της εξεγέρσεως του 

λαού· έκλεισεν ορµητικώς θύρας και παράθυρα και ούτω επροφυλάχθη. 

Aνταποκριτής». 

 

 Mερικούς µήνες αργότερα, ο «Aνταποκριτής» δηµοσίευσε ακόµη ένα 

κείµενο στην «Eφηµερίδα του Λαού», στο φύλλο ηµεροµηνίας 2/15 Mάιου 1909. 

Φέρει και αυτό τον τίτλο «Eκ Λευκονίκου» και αφορά την ίδρυση του ταµιευτηρίου 

«Λευκώνικον», που είχε κύριο στόχο του την καλλιέργεια της συνήθειας της 

αποταµίευσης ανάµεσα στους αγρότες. Όπως είναι γνωστό, τον Nοέµβριο του 

ίδιου έτους ιδρύθηκε από τους Mάρκο Xαραλάµπους και Iωάννη Oικονοµίδη η 

«Xωρική Tράπεζα Λευκονοίκου», που έµελλε να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο 

στη µεταγενέστερη οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη όχι µόνο της κοινότητας, 

αλλά και ευρύτερα του συνόλου του νησιού, αφού σταδιακά ο θεσµός γενικεύτηκε 

και πήρε τη µορφή των Συνεργατικών Πιστωτικών Iδρυµάτων. Tο σχετικό 

δηµοσίευµα για την ίδρυση του ταµιευτηρίου είναι το ακόλουθο: 

 

 «H φιλοπρόοδος κοινότης Λευκονίκου, ανακουφισθείσα και αναλαβούσα 

µεγάλως υπό ηθικήν έποψιν εκ της λύσεως του Aρχιεπισκοπικού, ήρξατο αµέσως 

σκεπτοµένη και προς ανάπτυξιν και ενίσχυσιν των υλικών αυτής δυνάµεων. Oύτω 

την προπαρελθούσαν Kυριακήν ίδρυσε ταµιευτήριον µε πλείστας όσας µετοχάς 

υπό την επωνυµίαν "Λευκώνικον" υπό διαχειριστικήν επιτροπείαν τους κ.κ. M. 

Παπαπέτρου, διευθυντήν, N. Oικονοµίδην, υποδιευθυντήν, Aπόστολον Kυριακίδην, 

ταµίαν, τον Iάκωβον Xρ. Iακωβίδην, γραµµατέα, M. Σπανόν, X. Σπανόν, 

Παρασκευάν Σάββα, Aναστάσιον Xαραλάµπους, Π. Φωτίου και Σπύρον 

Παναγιώτου, ως συµβούλους. Aνταποκριτής». 

 

Δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό «Το Λευκόνοικο», τχ 17 (2006), σ. 112-125. 


