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ΕΝΤΥΠΟ 3  

 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΟΡΕΑ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

2020 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  
Η ενδιαφερόμενη κοινότητα / φορέας1: 
1.1 διατηρεί ένα ή περισσότερα στοιχεία2 που έχουν ήδη εγγραφεί στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου και δραστηριοποιείται για τη διαφύλαξη, την προβολή και την 
προώθησή του(ς). 
1.2 είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί με τις κοινότητες που είχαν προτείνει το στοιχείο για εγγραφή 
στον Εθνικό Κατάλογο ΑΠΚ, καθώς επίσης και με άλλους σχετικούς φορείς και οργανώσεις. 
1.3 θα συμβάλει στην προβολή και στην ευαισθητοποίηση για τη σημασία της ΑΠΚ και στη μετάδοση 
γνώσεων και δεξιοτήτων για τη διατήρησή του συγκεκριμένου στοιχείου. 
1.4 θα συνεργάζεται με την Ειδική Επιτροπή ΑΠΚ για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων 
προστασίας και ενίσχυσης της ΑΠΚ και για την παροχή πληροφοριών με σκοπό την επικαιροποίηση 
του Εθνικού Καταλόγου ΑΠΚ.  
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 στα γραφεία της Κυπριακής Εθνικής 
Επιτροπής UNESCO (Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Ιφιγενείας 27, 2007 
Στρόβολος). Το έντυπο αίτησης και τα έντυπα εκχώρησης δικαιωμάτων χρήσης του φωτογραφικού και 
οπτικοακουστικού υλικού πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν ΚΑΙ σε ηλεκτρονική μορφή (Word 
Document), στα emails: cyprusunesco@gmail.com, tpapantoniou@culture.moec.gov.cy και 
apolyniki@culture.moec.gov.cy.  
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  
Οι αιτήσεις θα εξεταστούν από την Ειδική Επιτροπή Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, διορισμένη από το 
Υπουργικό Συμβούλιο, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής 
UNESCO, των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Τμήματος 
Αρχαιοτήτων και εμπειρογνώμονες για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά. 
 
Οι κοινότητες – φορείς, των οποίων τεκμηριώνεται επαρκώς η σύνδεση με ένα στοιχείο στον Εθνικό 
Κατάλογο ΑΠΚ, θα συμπεριληφθούν στον κατάλογο των ενδιαφερόμενων κοινοτήτων και σχετικών 
φορέων για το αντίστοιχο στοιχείο, στην ιστοσελίδα της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO 
(www.unesco.org.cy).  
 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό (τουλάχιστον 10 φωτογραφίες σε ψηφιακή 
μορφή, υψηλής ανάλυσης) στο οποίο θα απεικονίζεται η σχέση του φορέα με το συγκεκριμένο στοιχείο 
ΑΠΚ και συναφείς δραστηριότητες για τη διαφύλαξη και προβολή του. Οι φωτογραφίες δεν πρέπει να 
περιέχουν ενσωματωμένο κείμενο ή ημερομηνίες πάνω στην εικόνα. Προαιρετικά, μπορεί να επισυναφθεί 
και οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο κατά προτίμηση μέχρι 10 λεπτά). Οι φωτογραφίες και το βίντεο πρέπει 
να συνοδεύονται από το έντυπο μη αποκλειστικής εκχώρησης δικαιωμάτων χρήσης των φωτογραφιών 
από την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO για σκοπούς προβολής της ΑΠΚ (βλ. Παραρτήματα), 
υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο, τον κοινοτάρχη ή άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο.  

 
 

                                                           
1 Ως κοινότητα - φορέας ενός στοιχείου άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς νοείται μια ομάδα ατόμων που συνδέονται με 
την πρακτική του συγκεκριμένου στοιχείου. Μπορεί να είναι φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμος ή κοινότητα), μη 
κυβερνητικός οργανισμός, λαογραφικός όμιλος, επαγγελματικός σύνδεσμος (πχ σύνδεσμος παραδοσιακών 
αγγειοπλαστών, σύνδεσμος κεντητριών κλπ) ή άλλη άτυπη ομάδα ατόμων που διατηρούν ένα στοιχείο ΑΠΚ.    
2 Εθνικός Κατάλογος Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς: βλ. http://www.unesco.org.cy/Programmes-

Ethnikos_Katalogos_Aylis_Politistikis_Klironomias_tis_Kyproy,GR-PROGRAMMES-04-02-03,GR 

mailto:cyprusunesco@gmail.com
mailto:tpapantoniou@culture.moec.gov.cy
mailto:apolyniki@culture.moec.gov.cy
http://www.unesco.org.cy/
http://www.unesco.org.cy/Programmes-Ethnikos_Katalogos_Aylis_Politistikis_Klironomias_tis_Kyproy,GR-PROGRAMMES-04-02-03,GR
http://www.unesco.org.cy/Programmes-Ethnikos_Katalogos_Aylis_Politistikis_Klironomias_tis_Kyproy,GR-PROGRAMMES-04-02-03,GR
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ΜΕΡΟΣ Α – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΤΩΝ  

1. Επίσημο όνομα κοινότητας / οργανισμού:  

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ 

 

    Όνομα κοινότητας στα αγγλικά:  

LEFKONIKO MUNICIPALITY 

 

2. Επικοινωνία 

Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ 91, 2113 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ 

Τηλέφωνο: 22 462951 

Email: lefkoniko@cytanet.com.cy 

Ιστοσελίδα: www. dimoslefkonikou.org 

Άλλη σχετική πληροφορία:  fax.: 22462952 

 

Άτομο για επικοινωνία 

Όνομα: ΖΗΝΑ 

Επώνυμο: ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΔΗ 

Θέση: ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ 

Διεύθυνση: ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 2, 2222 ΛΑΤΣΙΑ 

Τηλέφωνο: 99694347 

Φαξ: 22 462952 

Email: zena_lysandrou@hotmail.com 

 

 

 

3. Επίπεδο δραστηριοποίησης: 

⎕ τοπικό 

⎕ εθνικό  

⎕ περιφερειακό (π.χ. Μεσογειακό) 

⎕ διεθνές 

 

4.    Καθεστώς  

⎕ Δήμος / Κοινότητα  

⎕ Σύνδεσμος / Ίδρυμα 

⎕ Μουσείο  

⎕   Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός  

⎕    Άλλο (προσδιορίστε) ………………………………………………. 

5.  Έτος ίδρυσης        1939…………… 

6. Βασικοί σκοποί και επιδιώξεις (μέχρι 500 λέξεις) 

(εάν οι βασικοί σκοποί της ίδρυσης της κοινότητας – οργανισμού δεν αναφέρονται συγκεκριμένα 

στην ΑΠΚ, να περιληφθεί αναφορά σε δράσεις και επιδιώξεις που αποδεικνύουν το ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον και τη σύνδεσή της με την ΑΠΚ)  

…………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………… 

ΜΕΡΟΣ Β – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

1.1 Όνομα στοιχείου  

(όνομα στοιχείου/ων με το/α οποίο/α συνδέεται ο αιτητής. βλ: http://www.unesco.org.cy/Programmes-

Ethnikos_Katalogos_Aylis_Politistikis_Klironomias_tis_Kyproy,GR-PROGRAMMES-04-02-03,GR)  

…Οφτόν 

Λευκονοίκου……………………………………………………………………………………………………………

………….. 

1.2 Σύντομη περιγραφή δραστηριοτήτων 

Περιγράψτε εν συντομία τις πρόσφατες δράσεις σας και αναφερθείτε σε τουλάχιστον δύο που αφορούν 

την προστασία της ΑΠΚ και ειδικότερα του/των υπό αναφορά στοιχείου/ων. 

Ως ένας κατεχόμενος Δήμος, πρώτιστος στόχος και επιδίωξή μας είναι η συντήρηση της 

πολιτιστικής μας κληρονομιάς, της παράδοσης και της ιστορίας μας. Μαζί μας στη μετοικεσία 

μας φέραμε συνήθειες, παραδόσεις, φαγητά, ζυμαρικά, κεντήματα, υφαντά. Μια συνήθεια στο 

Λευκόνοικο ήταν και το οφτόν. Έτσι, πολλοί συνέχισαν και συνεχίζουν όλα αυτά τα χρόνια να 

ανάβουν τον φούρνο τους και να ψήνουν το οφτόν, όπως τότε στην κωμόπολή μας, και να 

μοσχοβολά ο τόπος. Μόνο που σήμερα δεν έχει τη μυρωδιά του τότε. Τότε που έσφαζαν τα 

βόδια τους που τρέφονταν υγειεινά.θα 

Από  τις πρώτες επιδιώξεις μας, μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας το 2017, ήταν να 

καθιερώσουμε τη Γιορτή του Οφτού, και κάναμε ήδη την 1η και 2η Γιορτή του Οφτού, στη 

Λάρνακα, με πολύ μεγάλη επιτυχία, κυρίως την πρώτη χρονιά, το 2018, που είχαμε πάνω από 

550 άτομα, γιατί οι συνδημότες και οι συνδημότισσές μας ευαισθητοποιήθηκαν με το άκουσμα 

του οφτού που τους θύμιζε άλλες μυρωδιές, τους θύμιζε τα όμορφα χρόνια στο Λευκόνοικό μας. 

Μάλιστα, είχαμε και επιχορήγηση από το Υπ. Γεωργίας και το Υφυπουργείο Τουρισμού, γιατί 

τυπώσαμε αφίσες στα αγγλικά και είχαμε και κάποιους τουρίστες. Φέτος, δυστυχώς, ενώ το 

είχαμε προγραμματίσει, το ακυρώσαμε, λόγω των συνθηκών.  

 Ταυτόχρονα, συνεχώς  προβάλλεται το οφτόν σε κάθε γραπτό, σε κάθε παρουσίασή στα ΜΜΕ 

της Δημάρχου. Η Γιορτή του Οφτού θα συνεχιστεί με τη βοήθεια του Θεού, μέχρι να γυρίσουμε 

στον γενέθλιο χώρο μας. Είναι αναπόσπαστο στοιχείο του Δήμου μας. Φωτογραφίες που 

αποδεικνύουν τη συνέχεια του Οφτού, υπάρχουν στην Ιστοσελίδα του Δήμου μας αλλά και στα 

«Πεπραγμένα 2017-18», όπως και στα «Πεπραγμένα 2019-20» που 

ετοιμάζονται.………………………………………………………………………………………………

……… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

1.3  Κύριοι τομείς δράσεις  

Σημειώστε με √ ένα ή περισσότερα ⎕, αναφορικά με το είδος των δραστηριοτήτων που 

υλοποιούνται από τον αιτητή:  

⎕ εντοπισμός, καταγραφή, έρευνα  

⎕ μεταβίβαση, εκπαίδευση 
⎕ διατήρηση, προστασία 

⎕ προβολή, ενίσχυση  
⎕ νέες εφαρμογές  

⎕ άλλα (διευκρινίστε) 

http://www.unesco.org.cy/Programmes-Ethnikos_Katalogos_Aylis_Politistikis_Klironomias_tis_Kyproy,GR-PROGRAMMES-04-02-03,GR
http://www.unesco.org.cy/Programmes-Ethnikos_Katalogos_Aylis_Politistikis_Klironomias_tis_Kyproy,GR-PROGRAMMES-04-02-03,GR
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Επεξηγήστε τα πιο πάνω αναφέροντας συγκεκριμένες δραστηριότητες. 

Αναμφίβολα, το Λευκόνοικο ήταν φημισμένο για το οφτόν του. Τόσο φημισμένο ήταν το οφτόν 

μας, που έρχονταν και από τη Λευκωσία για να φάνε το αχνιστό και μοσχομυρισμένο οφτόν του 

Λευκονοίκου. Το οφτόν είναι καταγεγραμμένο σε βιβλία αλλά και σε φωτογραφίες της εποχής. 

Στα χρόνια της προσφυγιάς, όσοι ήξεραν να το φτιάχνουν, όπως ο Καλλής του Σίμιλλου, ο 

Κκελλές του Σίμιλλου(Παναγιώτης, που μακαρίστηκε πριν από λίγους μήνες), ο Γιαξής, ο 

Γιαννούξιος, ο Λάζαρος, συνέχισαν την τέχνη τους στους συνοικισμούς που 

επαναδραστηριοποιήθηκαν και διέδωσαν το οφτόν μας σε πολύ κόσμο. Στον συνοικισμό 3 του 

Στροβόλου ακόμη μιλούν για τον κ. Παναγιώτη, τον Κκελλέν του Σίμιλλου, όπως τον ξέραμε 

εμείς, που το οφτόν του «μοσκομύριζε» σε όλο τον συνοικισμό.  

 

Αυτοί όλοι έμαθαν την τέχνη τους στα παιδιά τους και τα εγγόνια τους, αλλά και σε άλλους 

συγγενείς τους, κι έτσι συνεχίζεται η τέχνη του οφτού του Λευκονοίκου όλα αυτά τα χρόνια στην 

ελεύθερη Κύπρο. 

Όμως, υπάρχουν και νεότεροι που συνεχίζουν την τέχνη του οφτού, όπως ο Αντώνης Μηνά,  ο 

οποίος για πολλά χρόνια καθημερινά άναβε τον φούρνο και έβαζε οφτόν στη λεωφόρο 

Στρατηγού Τιμάγια στη Λάρνακα, νυν Σπύρου Κυπριανού. Πάρα πολύς κόσμος σταματούσε για 

να αγοράσει το οφτόν του Λευκονοίκου, το οποίο είναι τόσο νόστιμο. Εδώ και δυο χρόνια, 

αρρώστησε και σταμάτησε, αλλά συνεχίζουν άλλοι, όπως ένας στην Ορόκλινη, που μας 

ετοίμασε και το οφτόν στη Γιορτή του Οφτού που είχαμε στο Οίκημα του Σωματείου μας στη 

Λάρνακα. Είναι μια τέχνη που δεν πρόκειται να σταματήσει, γιατί έχει να κάνει με το φαγητό που 

λατρεύουμε όλοι. 

Έχουμε χρέος, όμως, να μνημονεύσουμε και τον πιο γνωστό κασάπη που έβαζε οφτόν στο 

Λευκόνοικο, τον Φάλα, όπως τον ξέραμε. Το όνομά του ήταν Νικόλαος Μπάκας, ο οποίος το 

1974 έμεινε στο Λευκόνοικο για να προσέχει τα ζώα του και τον σκότωσαν οι Τούρκοι, Είναι 

ακόμη αγνοούμενος. Το «οφτόν του Φάλα» έγραψε ιστορία. 

 

 Για την ετοιμασία του οφτού μίλησαν αρκετοί Λευκονοικιάτες και στο ντοκιμαντέρ που 

ετοιμάσαμε το 2017 με συνεντεύξεις από εξήντα (60) σχεδόν συνδημότες και συνδημότισσές 

μας. Το περιέγραψαν τόσο  παραστατικά και με τόση αγάπη, ώστε κάθε φορά που το βλέπουμε, 

μεταφερόμαστε νοερά στην κωμόπολή μας. 

Ταυτόχρονα, πολλοί Λευκονοικιάτες και Λευκονοικιάτισσες έχουν στις αυλές τους φούρνους για 

να ετοιμάζουν το οφτόν και να καλούν φίλους και συγγενείς για τραπέζι. Έχουμε αυτή τη 

συνήθεια όλα αυτά τα χρόνια. Από τις πρώτες έγνοιες της μ. της μητέρας μου, μόλις πήραμε το 

σπίτι στον συνοικισμό Άγιος Ελευθέριος Λατσιών, ήταν να κτίσει φουρνάκι στην αυλή για το 

οφτόν, αλλά και για τα ψωμιά, τα κουλούρια και τις φλαούνες.  

Πολλοί φίλοι μας το έχουν καθιερώσει και ανάβουν τους φούρνους και μας καλούν κάθε χρόνο. 

Μάλιστα συνεχίζουν την παράδοση του βοδινού κρέατος.  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.5 Προτεινόμενα μέτρα προστασίας 

Αναφερθείτε σε μελλοντικούς στόχους και δραστηριότητες που σκοπεύετε να υλοποιήσετε σε σχέση με τη 

διατήρηση, προστασία και προώθηση του/των στοιχείου/ων. Τα μέτρα προστασίας πρέπει να είναι 
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συγκεκριμένα και ρεαλιστικά, όχι μόνο δυνητικά ή ενδεχόμενα και να λαμβάνουν υπόψη τους πόρους και 

τις δυνατότητες του αιτητή. 

Ασφαλώς, η τέχνη του οφτού θα μεταλαμπαδευτεί σε νεότερες γενιές οι οποίες μαγεύονται από 

τη νοστιμιά του. Βλέποντας τους γονείς τους να ετοιμάζουν το οφτόν, μαθαίνουν και οι νέοι μας  

να το αγαπούν και να το απολαμβάνουν. Έτσι, οπωσδήποτε θα συνεχιστεί η τέχνη αυτή, γιατί 

τέρπει όχι μόνο τον ουρανίσκο αλλά και την κοιλιά.   

Εμείς στον Δήμο μας, θα συνεχίσουμε να διοργανώνουμε τη Γιορτή του Οφτού, και μάλιστα 

πέραν από τους δημότες μας, θα καλούμε και τουρίστες να έρθουν στις εκδηλώσεις μας αυτές 

για να γνωρίσουν τον γαστρονομικό μας πλούτο.  

Οπωσδήποτε, όμως, θα συνεχίσουν κασάπηδες να βάζουν στον φούρνο «το οφτόν τους», γιατί 

υπάρχουν πολλοί που ξέρουν την τέχνη αυτή, κι έτσι θα τη μεταλαμπαδεύσουν στις νεότερες 

γενιές.  

1.4 Συμπληρωματικές πληροφορίες  

Επιθυμείτε να αναφέρετε κάποια άλλη πληροφορία σχετικά με την περιγραφή του/των στοιχείου/ων; (π.χ. 

ιστορική αναφορά, υλικά κατασκευής, διαδικασία πρακτικής του στοιχείου, τοπική παραλλαγή, κ.ά.) 

Το Οφτόν του Λευκονοίκου γινόταν από βοδινό κρέας κυρίως. Τα βόδια, πριν τα σφάξουν, τα 

έπαιρναν περίπατο στον κύριο δρόμο, από τη μια άκρη της κωμόπολης μέχρι την άλλη, για να 

τα δει ο κόσμος και να ξέρει ότι είναι καλό το ζώο που θα σφάξουν. Το οφτόν συνήθως το 

έφτιαχναν Σάββατο και Κυριακή. Από το απόγευμα της Παρασκευής και του Σαββάτου, άναβαν 

τους φούρνους,  ετοίμαζαν τα σινιά με το κρέας, χωρίς πατάτες,  τα έβαζαν μέσα και «χύλωναν» 

τους φούρνους. Γύρω στα μεσάνυκτα περνούσαν για να δουν, αν έσπασε κανένα κομμάτι από 

το εξωτερικό του φούρνου που «χύλωσαν» και το έφτιαχναν, για να μη φύγει η «βράστη του 

φούρνου». Το πρωί έρχονταν, καθάριζαν το στόμιο του φούρνου και έβγαζαν τα σινιά, με το 

αχνιστό, πολύ μαλακό κρέας που έλιωνε στο στόμα και ήταν η αμβροσία των θνητών, έτσι 

όπως κατέβαζε το ζουμί του και μοσχομύριζε. Ουρές οι κάτοικοι περίμεναν τη σειρά τους να 

πάρουν πρωί-πρωί το οφτόν τους, μέσα στα «καππακλούθκια» ή σε κούπες, να τα πάρουν στο 

σπίτι τους για να προγευματίσουν με την οικογένειά τους, μαζί με κρεμμύδι και φρέσκο ψωμί 

που το βουτούσαν στο ζουμί του οφτού. Ακόμη θυμόμαστε τη μυρωδιά του και τη γεύση του.  

 Μοσχομύριζαν οι γειτονιές! Σήμερα, η τέχνη του οφτού συνεχίζεται από νεότερους 

Λευκονοικιάτες που έμαθαν ακριβώς την τέχνη από τους πατεράδες τους. Βεβαίως, τα κρέατα 

δεν είναι τα ίδια όπως τότε.  

Επιλογικά, για μας ένα καλό τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει το οφτόν μας! Γι’ 

αυτό και μαθαίνουμε και τα παιδιά μας να το αγαπούν, αφού το φτιάχνουμε συχνά, και μάλιστα 

να έχει και πολύ ζουμί. Δεν μας αρέσουν τα στεγνά κρέατα, γιατί μάθαμε έτσι να το τρώμε.   

……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

1.5 Μέθοδος συλλογής πληροφοριών  

Αναφερθείτε στον τρόπο με τον οποίο έχουν συλλεχθεί οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 

παρούσα αίτηση (κυρίως για την περιγραφή στοιχείου και τις προτάσεις μέτρων προστασίας, 

π.χ. μαρτυρίες ανθρώπων, βιβλιογραφία κ.ά). Σε περίπτωση που δόθηκαν μαρτυρίες, να 

σημειωθούν τα ονόματα, η ιδιότητά τους (πχ. κεντήτρια, ιερέας, φιλόλογος, κλπ) και στοιχεία 

επικοινωνίας. 
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Καταρχάς, έχουμε μνήμες από το οφτόν στο Λευκόνοικο, που μας έφερναν κάθε βδομάδα οι 

πατεράδες μας για να φάμε πρωινό του Σαββάτου ή της Κυριακής, μετά την εκκλησία. Δεν 

άνοιγαν ποτέ οι φούρνοι, πριν «πολειτουρκήσει» η εκκλησία. Ταυτόχρονα, θυμόμαστε τα βόδια 

που τα γύριζαν στον κεντρικό δρόμο του Λευκονοίκου, τον δρόμο Λευκωσίας-Αποστόλου 

Ανδρέα. Επιπλέον, όλα αυτά τα χρόνια της προσφυγιάς μας είχα μαζί μου τη μητέρα μου, τη μ. 

Χριστίνα Καμιντζή Λυσάνδρου(1922-2018), που ήταν για μένα η καλύτερη πηγή πληροφοριών 

για την κωμόπολή μας. Επιπρόσθετα, μάθαμε πολλά πράγματα, όταν κάναμε τις συνεντεύξεις 

για το Ντοκιμαντέρ μας με τίτλο: «ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΝ… της Μεσαρκάς καμάριν», κυρίως από τον 

κ. Αντρέα Χοίρα, τον επονομαζόμενο «Σακκούλλα», γιο του κασάπη Σίμιλλου, αλλά και από 

άλλους που μίλησαν στο ντοκιμαντέρ μας. 

Αναντίρρητα, όλα αυτά τα χρόνια μιλούσαμε με πολλούς συνδημότες και συνδημότισσές μας. 

Για πολλά χρόνια, πάνω από είκοσι, όσο ζούσε η θεία μου Παναγιώτα Λυσάνδρου Τσαγκάρη, 

κάθε Κυριακή συνήθως πηγαίναμε στη Λάρνακα, στον συνοικισμό Καμάρες, όπου άναβε 

φούρνο και έψηνε οφτόν ένας από τους αγαπημένους μας φίλους, ο Γιαννούξιος, ο μ. Γιαννής 

Πορτός, συγγενής μας κι αυτός. Ήταν μια απόλαυση μέσα στην προσφυγιά μας αυτή η 

συνήθεια. Σαν να μεταφερόμασταν στο Λευκόνοικό μας.  

Ο Γιαννούξιος ήταν ένας από τους Λευκονοικιάτες που άναβε τον φούρνο του δίπλα από το 

γεφύρι του Κρυού ποταμού, του χείμαρρου που ροβολούσε από τον Πενταδάκτυλο και διέσχιζε 

την κωμόπολή μας για να καταλήξει στα χωράφια μας στα νότια, και να τα ποτίσει, να καρπίσει 

ο κάμπος μας. Μπροστά στα μάτια της ψυχής μας περνούν οι εικόνες του Γιαννούξιου που 

άναβε τον φούρνο, που έβαζε το κρέας, που άνοιγε τον φούρνο και μοσχοβολούσε η πλάση, 

που έβαζε οφτόν στον κόσμο που περίμενε υπομονετικά να γεμίσει το «καππακλίν» του ή την 

πιατέλα του με το κρέας μέσα στο ζουμίν του.  

Τα τελευταία χρόνια απολαμβάνουμε το οφτόν που μας ετοιμάζουν τρεις κυρίως Λευκονοικιάτες: 

πρώτα, ο Δημητράκης Χοίρας, γιος του Καλλή του Σίμιλλου (από τους κασάπηδες που εβαζαν 

οφτόν στο Λευκόνοικο)που ζει στο Φρέναρος και είναι πολύ καλός μάστορας του οφτού, ο 

Παναγιώτης Κουρής, γιος του Ψωμά, ψωμάς και ο ίδιος, που μας ετοιμάζει ωραίο οφτόν σε ένα 

περιβόλι που έχει στην Ξυλοτύμπου,   αλλά και ο Αντρέας Γυψιώτης που ανάβει τον φούρνο 

κάθε καλοκαίρι στο εξοχικό του στον Μονιάτη και μας καλεί σε τραπέζι. Ευφορία και ευωχία 

ψυχής αυτές οι συνάξεις με φίλους και συγγενείς που απολαμβάνουν το καλό φαγητό μαζί με 

όμορφη παρέα.  

Θα ήθελα να αναφέρω και ένα ωραίο διήγημα μιας από τις αγαπημένες μας φιλολόγους, της 

Πρεσβυτέρας Κυριακής Παρασκευά, 85 ετών σήμερα, μεγάλο πρότυπο και μέντορας-

σύμβουλος για πολλές  από μας, η οποία στη συλλογή διηγημάτων της «Εκεί που χόρευε το 

φως», περιλαμβάνει κι ένα διήγημα με τίτλο «Το οφτόν του Φάλα», που ήταν το πιο γνωστό. 

«Δέτε το βόδιν το γερόν! Δέτε, χωρκανοί, είντα πράμα. Ετοιμάζουμεν το οφτόν σας. Μεν χάσετε 

τέθκοιον λοκκούμιν. Την άλλην Κυριακήν, μετά που την εκκλησίαν αννοίουμεν τον φούρνον… 

Φέρτε τες κούππες σας τζιαι ξεκουράστε τες τζυράες σας». 

Ο γέρο-Νικόλας, ο επονομαζόμενος Φάλας, κρατώντας από το σχοινί το γεροδεμένο βόδι, που 

υποτακτικό τον ακολουθούσε μη καταλαβαίνοντας τα λόγια του και μη ξέροντας τους σκοπούς 

του, έδινε γύρους Σάββατο απόγευμα στο κέντρο του Λευκονοίκου για να το δουν, αν ήταν 

δυνατό όλοι οι χωριανοί, και πρόθυμα  να θελήσουν την άλλη Κυριακή ν’ αγοράσουν το 

περίφημο «οφτόν του Φάλα». Ήταν χαρακτηριστικός τύπος του μεσαρίτικου κάμπου. Κοντός, 

μάλλον χοντρός, με μεγάλο μουστάκι, με τη φαρδιά κυπριώτικη βράκα, το ζιμπούνιν του και τις 



7 

 

ψηλές μαύρες ποδίνες. Με καμάρι γαμπρού βάδιζε αργά-αργά μπροστά από το υγιέστατο ζώο 

του. Ήταν δεν ήταν εβδομήντα χρονών. 

Μερικές φορές παράβγαινε στο ντελάλισμα και στη διαφήμιση του δικού του βοδιού ο άλλος 

κρεοπώλης, ο Σίμιλλος ή ο γιος του ο Πέπης, που με τη στεντόρεια νεανική φωνή ακουγόταν 

σχεδόν σ’ όλο το κέντρο του χωριού.  

«Το πράμαν το καλόν φαίνεται… Βουράτε, χωρκανοί, να δείτε είντα οφτόν σας ετοιμάζουμεν. 

Δκιαλέξετε τζιαι πάρτε…να προλάβετε…τους χωραΐτες τζιαι τους άλλους ξένους, που το κάμνουν 

ανάρπαστον». Σ’ όλη την Κύπρο ήταν ξακουστό το λευκονοικιάτικο οφτό. Αποβραδίς, πύρωναν 

για πολύ με ξύλα κατάξηρα τον φούρνο, που βρισκόταν στο κέντρο του χωριού. Ύστερα, 

τραβούσαν τα κάρβουνα στις άκρες. Ετοίμαζαν τις μεγάλες λαμαρίνες και μέσα τοποθετούσαν το 

βοδινό κρέας χωρίς καθόλου άλλο λάδι ή αλάτι, παρά μόνο νερό. Με τάξη μια-μια έμπαιναν στον 

φούρνο κι άλλες από πάνω. Στο τέλος, με πηλό «σιύλωνναν»(επιχρίω με πηλό), με προσοχή 

γύρω από το «στούπωμα»(πώμα) του φούρνου για να μη βγαίνει η θερμοκρασία. Έτσι, ερμητικά 

κλειστός ο φούρνος έπρεπε να μείνει μέχρι την επομένη, μέρα Κυριακή, στις 10:00 π.μ. 

Ά... όταν πρωτάνοιγε ο φούρνος! Τι μυρωδιές! Τυχεροί οι πρώτοι έπαιρναν ανέγγικτο το οφτόν 

τους. Άνκαι η τέχνη του Φάλα ήταν να δίνει όμορφα όμορφα, κοφτά-κοφτά τις μερίδες, χωρίς να 

κομματιάζεται ή να λειώνει το υπόλοιπο». 

Πλήθος οι άντρες περίμεναν στη σειρά μπροστά στον φούρνο, κρατώντας ο καθένας την κούπα 

του και μια πετσέτα για να μην καούν, μεταφέροντάς το. 

Ήταν, πράγματι, το ωραιότερο δώρο να μην έχει η γυναίκα την έγνοια του μαγειρέματος μέρα 

Κυριακή. Αλλά και η νοστιμιά του ήταν άλλο πράγμα. Ο καθένας έβαζε όσο αλάτι ήθελε και το  

έτρωγε με συνοδεία πεντανόστιμης σαλάτας ή και με πατάτες και σπιτικό χαλλούμι. Απαραίτητο 

ήταν και το κρεμμύδι. Κι επιδόρπιο; Το άνυδρο λευκονοικιάτικο καρπούζι ή πεπόνι». 

Λέγεται ότι αρκετές φορές, όταν έρχονταν ξένοι για να απολαύσουν το οφτόν του Λευκονοίκου, 

κάποιοι τους έκαναν και πλάκα, λέγοντάς τους ότι το κρέας που έτρωγαν ήταν από γαϊδούρι, 

αφού οι Λευκονοικιάτες είναι «γαδουροφάες». Η αλήθεια είναι ότι  κάποτε ένας Λευκονοικιάτης 

πούλησε τον γάιδαρό του, πήρε τα χρήματα και πήγε στη Λευκωσία, όπου έφαγε τα χρήματά 

του και γύρισε απένταρος στο χωριό. Όταν τον ρώτησαν πώς πέρασε, αυτός απάντησε ότι έφαε 

τον γάδαρό του, εννοώντας ότι ξόδεψε τα λεφτά του γαδάρου του. Τότε οι άλλοι τον είπαν 

γαουροφά, κι έτσι είπαν με τον καιρό όλους τους Λευκονοικιάτες γαουροφάες.  

 

Αξίζει να αναφέρουμε και κάποια στοιχεία που αναφέρει και η κ. Μαρία Φωτίου Ρήγα, 

καθηγήτρια Αγγλικών, στο 5ο τεύχος του περιοδικού «Το Λευκόνοικο», το οποίο για πολλά 

χρόνια ετοίμαζε ο σύζυγός της, πατήρ Κυριάκος Ρήγας, εκλεκτός φιλόλογος, ενώ αργότερα 

συνέχισε την επιμέλεια του περιοδικού η εξαίρετη εκπαιδευτικός κ. Αντρούλα Καζαμία 

Πασχαλίδου. Σε εργασία της η κ. Μαρία Φωτίου Ρήγα  για τα παραδοσιακά φαγητά του 

Λευκονοίκου, αναφέρει τα εξής: «Κάθε Πέμπτη συνήθιζαν να σφάζουν οι κρεοπώλες του χωριού 

ο κάθε ένας ένα βόδι. Πουλούσαν τον κιμά μέχρι το Σάββατο. Το κεφάλι και άλλα μέρη χωρίς 

πολύ ψαχνό τα έβαζαν σε μεγάλες λαμαρίνες. Το Σάββατο το απόγευμα πύρωναν με ξύλα τους 

φούρνους. Όταν ήταν έτοιμοι, έβαζαν τις λαμαρίνες μέσα, αφού κάλυπταν το κρέας με νερό. 

Έκλειναν τους φούρνους καλά και για να μη διαφεύγει καθόλου η θερμοκρασία, έβαζαν πολύ 

πηλό γύρω γύρω από την πόρτα.  

Την Κυριακή πρωί-πρωί το οφτόν ήταν έτοιμο. Οι Λευκονοικιάτες έστελλαν τα παιδιά τους με 

πιάτο ή «καππακλίν» για να αγοράσουν οφτόν από τον Φάλα, τον Γιαξή, τον Γαιννούξιο, τον 

Λάζαρο. Την παλιά εποχή, περίφημο ήταν ο οφτόν του παππού μου, του Νικόλα Φωτίου. Μετά 
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την εκκλησία όλη η οικογένεια απολάμβανε το πολύ νόστιμο «οφτόν». Πολλοί συνήθιζαν το 

«οφτόν» με το κρεμμύδι».  

Μέχρι και σε επικήδειο, στις 14 Ιουλίου 2020, του Παναγιώτη Χοίρα, του Κκελλέ, η Δήμαρχος 

μίλησε για το οφτόν:  

 «Τον θυμόμαστε όλοι να βάζει οφτόν στον φούρνο εκεί στου Κουφάντρεα, στο κέντρο της 
κωμόπολής μας. Με τη στεντόρεια φωνή του, διαφήμιζε το οφτόν του, λέγοντας: «Έσιει οφτόν!». 
Μάλιστα, μια φορά, λέγεται ότι ο Γελές από την Περιστερωνοπηγή τού είπε: «Να μεν χαρώ το 
φως μου,ρε Κκελλέ, άκουσά σε που το χωρκόν μου που φώναζες». 
Επιπλέον, ο Κκελλές φώναζε: «Εβύζαννεν τούτον πριν το σφάξουν». 
Ο Κκελλές έβαζε οφτόν με ζουμίν κάθε Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή. Τις εργάσιμες μέρες 
άνοιγε τον φούρνο από τις 5:30 το πρωί, την ώρα που έφευγαν οι εργάτες, για να πάρουν μαζί 
τους στο «καππακλίν» τους, ενώ την Κυριακή τον άνοιγε «πολούτουρκα», μετά τη λειτουργία, 
που συνήθιζαν οι οικογένειες να αγοράζουν και να τρώμε όλοι πρωί-πρωί οφτόν με κρεμμύδι και 
να βουτούμε και το ψωμί το φρεσκοζυμωμένο μέσα στο ζουμίν του οφτού». 
………………………………………………………………………………………………………… 

2. Σεβασμός εθιμικών πρακτικών και πρόσβαση στο στοιχείο  

Υπάρχουν πληροφορίες ή πτυχές του προτεινόμενου στοιχείου, τις οποίες θεωρείτε ορθό να διατηρηθούν 

μακριά από το κοινό λόγω του ότι αφορούν πρακτικές του ιερού ή ιδιωτικού βίου (π.χ. έθιμα τα οποία 

γίνονται σε στενό οικογενειακό κύκλο ή στη διάρκεια θρησκευτικών τελετουργιών); Αν ναι, αναφερθείτε σε 

ειδικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να διασφαλίζουν τον σεβασμό αυτού του αιτήματος. (π.χ. 

ελεγχόμενες επισκέψεις από τουρίστες)  

Αν όχι, παρακαλείσθε να δηλώσετε με σαφήνεια ότι δεν υπάρχουν συνήθεις πρακτικές που να ρυθμίζουν 

την πρόσβαση στο υπό αναφορά στοιχείο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από συμπληρωματικό υλικό (τουλάχιστον 10 φωτογραφίες και, 

προαιρετικά, βίντεο). Το οπτικοακουστικό και το φωτογραφικό υλικό είναι απαραίτητα και για σκοπούς 

προβολής του στοιχείου και πρέπει να υποβάλλονται μαζί με τα αντίστοιχα έντυπα εκχώρησης 

δικαιωμάτων χρήσης τους από την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO. Σημειώστε με √ ποια από τα 

πιο κάτω υποβάλλονται μαζί με την παρούσα αίτηση: 

⎕ 10 πρόσφατες φωτογραφίες σε υψηλή ανάλυση (υποχρεωτικό) 

⎕  επιπλέον φωτογραφικό υλικό (προαιρετικό) 

⎕ έντυπο περιγραφής φωτογραφιών και εκχώρησης δικαιωμάτων για τη χρήση τους (υποχρεωτικό) 
⎕ βίντεο (προαιρετικό, κατά προτίμηση διάρκειας μέχρι 10 λεπτά) 

⎕ έντυπο εκχώρησης δικαιωμάτων χρήσης του βίντεο για σκοπούς προβολής του στοιχείου 
(υποχρεωτικό, σε περίπτωση που υποβληθεί βίντεο) 
 

7. Υπογραφή εκπροσώπου της αιτούμενης κοινότητας / οργανισμού:   

Όνομα: Ζήνα Λυσάνδρου Παναγίδη 
Τίτλος: Δήμαρχος Λευκονοίκου 
Ημερομηνία: 30/9/2020 
Υπογραφή και σφραγίδα οργανισμού:  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

                     

Άδεια Χρήσης 

Φωτογραφικού Υλικού 

Το φωτογραφικό υλικό που υποβάλλεται μαζί με την αίτηση για εγγραφή ενός στοιχείου στον Εθνικό 

Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το 

παρόν έντυπο για την περιγραφή της κάθε φωτογραφίας και τη δήλωση εκχώρησης των δικαιωμάτων 

χρήσης της από την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO για σκοπούς προβολής του στοιχείου. 

 

1. Εγώ, ο / η …Ζήνα Λυσάνδρου-Παναγίδη…………………………………… εκχωρώ στην 

Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO το μη αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιεί, να 

δημοσιεύει, να αναπαράγει, να διανέμει και να κοινοποιεί σε οποιαδήποτε γλώσσα ή μορφή 

(έντυπη, ψηφιακή ή άλλη), το ακόλουθο υλικό: 

Αριθμός 

Φωτογραφίας 

Περιγραφή  
(μέχρι 40 λέξεις) 

Έτος Απόδοση Πνευματικών 

Δικαιωμάτων 
© [έτος], [όνομα / φορέας] 

Φωτογράφος 
(εάν δεν αναφέρεται στο ©) 

1) Οφτόν του Φάλα. 

Ετοιμάζονται τα σινιά 

για γάμο.  

1968 ©Δήμος Λευκονοίκου Άγνωστος 

2) Το οφτόν μέσα στον 

φούρνο του Αντρέα 

Γυψιώτη (13 Σεπτ. 

2020) 

2020 ©Δήμος Λευκονοίκου Ζήνα Λυσάνδρου-

Παναγίδη 

3) 

Το Οφτόν Αντρέα 

Γυψιώτη βγαίνει από 

τον φούρνο της 

αυλής. 

2020 © Δήμος 

Λευκονοίκου 

Ζήνα Λυσάνδρου-

Παναγίδη 

4) Οφτόν Αντρέα 

Γυψιώτη στην 

πιατέλλα 

2020 © Δήμος 

Λευκονοίκου 

Ζήνα Λυσάνδρου-

Παναγίδη 

5) Ο φούρνος για το 

Οφτόν στον Δημήτρη 

Χοίρα. 26 Ιουν 2020. 

2020 © Δήμος 

Λευκονοίκου 

Ζήνα Λυσάνδρου-

Παναγίδη 

6) Οφτόν μέσα στον 

φούρνο του Δημήτρη 

Χοίρα. 26 Ιουν 2020. 

2020 © Δήμος 

Λευκονοίκου 

Ζήνα Λυσάνδρου-

Παναγίδη 

7) Ο Δημήτρης Χοίρας 

κρατά το σινί με το 

Οφτόν που μόλις 

έβγαλε από τον 

2020 © Δήμος 

Λευκονοίκου 

Ζήνα Λυσάνδρου-

Παναγίδη 
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φούρνο της αυλής.  

26 Ιουν 2020 

8) Οφτόν μέσα στο σινί, 

έτοιμο για 

σερβίρισμα στο σπίτι 

του Δημήτρη Χοίρα. 

26 Ιουν 2020 

2020 © Δήμος 

Λευκονοίκου 

Ζήνα Λυσάνδρου-

Παναγίδη 

9) Το Οφτόν στο 

τραπέζι μαζί με άλλα 

φαγητά στο σπίτι του 

Δημήτρη Χοίρα.jpg 

26 Ιουν 2020 

2020 © Δήμος 

Λευκονοίκου 

Ζήνα Λυσάνδρου-

Παναγίδη 

10) Πιάτο με διάφορα 

φαγητά. Κυριαρχεί το 

Οφτόν. Στο σπίτι του 

Δημήτρη Χοίρα 

2020 © Δήμος 

Λευκονοίκου 

Ζήνα Λυσάνδρου-

Παναγίδη 

 

2. Τα πιο πάνω δικαιώματα εκχωρούνται υπό την προϋπόθεση ότι κάθε χρήση του υλικού θα 

συνοδεύεται από την αναφορά στα πνευματικά του δικαιώματα. 

3. Δηλώνω ότι έχω το δικαίωμα να εκχωρήσω τα δικαιώματα χρήσης των πιο πάνω 

φωτογραφιών, και, εξ όσων δύναμαι να γνωρίζω, το υλικό: 

(α) δεν παραβιάζει σε καμία περίπτωση τα πνευματικά δικαιώματα οποιοδήποτε δημιουργού  

(β) δεν καταπατεί ούτε παραβιάζει οποιεσδήποτε εθιμικές πρακτικές ως προς την πολιτιστική 

κληρονομιά που απεικονίζει ούτε έχει προσβλητικό, δυσφημιστικό ή συκοφαντικό περιεχόμενο. 

Όνομα:Ζήνα Λυσάνδρου-Παναγίδη 

Διεύθυνση: Κυρηνείας 91, 2113 Αγλαντζιά 

Τόπος και ημερομηνία:Αγλαντζιά, 30/9/2020 

Υπογραφή:  

 

 

 

                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

Άδεια Χρήσης 

Οπτικοακουστικού Υλικού 

Το οπτικοακουστικό υλικό που υποβάλλεται μαζί με την αίτηση για εγγραφή ενός στοιχείου στον Εθνικό 

Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το 

παρόν έντυπο για την περιγραφή της κάθε φωτογραφίας και τη δήλωση εκχώρησης των δικαιωμάτων 

χρήσης της από την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO για σκοπούς προβολής του στοιχείου. 

 

4. Εγώ, ο / η Ζήνα Λυσάνδρου Παναγίδη…………………………………… εκχωρώ στην 

Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO το μη αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιεί, να 
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δημοσιεύει, να αναπαράγει, να διανέμει και να κοινοποιεί σε οποιαδήποτε γλώσσα ή μορφή 

(έντυπη, ψηφιακή ή άλλη), στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, το ακόλουθο υλικό: 

Κωδικός  Τίτλος 
Γλώσσες  
(διάλογοι και υπότιτλοι, αν 

υπάρχουν) 

Έτος 

Απόδοση Πνευματικών 

Δικαιωμάτων 
© [έτος], [όνομα / φορέας] 

Δημιουργός (εάν δεν 

αναφέρεται στο ©) 

 

«ΛΕΥ

ΚΟΝΟ

ΙΚΟΝ

…της 

Μεσα

ρκάς 

καμάρ

ιν» 

Ελληνική γλώσσα 

και υπότιτλοι στα 

Αγγλικά 

2017 
©ΔΗΜΟΣ 

ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ 

Μιχάλης Γεωργιάδης, 

Σκηνοθέτης 

 

5. Τα πιο πάνω δικαιώματα εκχωρούνται υπό την προϋπόθεση ότι κάθε χρήση του υλικού θα 

συνοδεύεται από την αναφορά στα πνευματικά δικαιώματα. 

6. Δηλώνω ότι έχω το δικαίωμα να εκχωρήσω τα δικαιώματα χρήσης των πιο πάνω 

φωτογραφιών, και, εξ όσων δύναμαι να γνωρίζω, το υλικό: 

(α) δεν παραβιάζει σε καμία περίπτωση τα πνευματικά δικαιώματα οποιοδήποτε δημιουργού  

(β) δεν καταπατεί ούτε παραβιάζει οποιεσδήποτε εθιμικές πρακτικές ως προς την πολιτιστική 

κληρονομιά που απεικονίζει ούτε έχει προσβλητικό, δυσφημιστικό ή συκοφαντικό περιεχόμενο. 

 

Όνομα: Ζήνα Λυσάνδρου Παναγίδη 

Διεύθυνση:Κυρηνείας 91, 2113 Αγλαντζιά 

Τόπος και ημερομηνία: Αγλαντζιά, 30/9/2020  

Υπογραφή:  

 

 


