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ΕΝΤΥΠΟ 2 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ  

ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΑΠΚ) 2020 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  

1. Το προτεινόμενο στοιχείο πρέπει να συνάδει με την περιγραφή της άυλης πολιτιστικής 

κληρονομιάς όπως ορίζεται στην αντίστοιχη Σύμβαση της UNESCO, δηλαδή: 

1.1 Ανήκει σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πεδία, που οι κοινότητες και, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, ομάδες και άτομα, αναγνωρίζουν ως κομμάτι της πολιτιστικής τους κληρονομιάς: 

(α) προφορικές παραδόσεις (π.χ. λαϊκές ιστορίες, παραμύθια κ.ά.) 

(β) παραστατικές τέχνες (π.χ. θέατρο, θέατρο σκιών, χορός, μουσική κ.ά.) 

(γ) κοινωνικές πρακτικές, τελετουργίες και εορταστικές εκδηλώσεις (π.χ. πανηγύρια, γάμος κ.ά.) 

(δ) γνώσεις και πρακτικές για τη φύση και το σύμπαν (π.χ. λαϊκή ιατρική, πρόβλεψη καιρού κ.ά.) 

(ε) παραδοσιακές χειροτεχνίες (π.χ., κεντητική, αγγειοπλαστική, καλαθοπλεκτική κ.ά.) 

(στ) παραδοσιακή διατροφή και εθιμικές πρακτικές 

(ζ) άλλο  

1.2 Μεταδίδεται από γενιά σε γενιά και αναπροσαρμόζεται διαρκώς από τις κοινότητες 

σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του περιβάλλοντος και της ιστορίας τους, καλλιεργώντας την 

αντίληψη της συνέχειας και την κατανόηση της ταυτότητάς τους.  

1.3 Είναι συμβατό με τα διεθνή όργανα για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις 

προϋποθέσεις αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων και ομάδων ανθρώπων και 

τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. 

2. Η εγγραφή του στοιχείου θα συμβάλει στην προβολή και στην ευαισθητοποίηση για τη σημασία 

της ΑΠΚ, καθώς και στην ενθάρρυνση του διαλόγου, ως έκφραση της πολιτιστικής πολυμορφίας 

και της ανθρώπινης δημιουργικότητας. 

3. Λαμβάνονται μέτρα για την προστασία και προώθηση του στοιχείου. 

4. Το στοιχείο προτάθηκε για εγγραφή με τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή της κοινότητας, ενός 

οργανωμένου φορέα ή ατόμων που συνδέονται με το στοιχείο ΑΠΚ, με την ελεύθερη, εκ των 

προτέρων και κατόπιν ενημέρωσης συγκατάθεσή τους. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Η πλήρης αίτηση (υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης, οπτικοακουστικό υλικό σε CD/USB, έντυπο 

εκχώρησης δικαιωμάτων χρήσης υλικού) πρέπει 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. 

   

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

1. Όπως αναφέρεται στο Μέρος 5 του εντύπου της αίτησης, πρέπει να επισυναφθούν τεκμήρια (γραπτά, 

σε μορφή επιστολής ή προφορικά, ως οπτικογραφημένες δηλώσεις) ότι οι κοινότητες, οι ομάδες ατόμων 

και τα πρόσωπα που συνδέονται με το στοιχείο το θεωρούν μέρος της πολιτιστικής τους ταυτότητας, 

έχουν ενημερωθεί για την αίτηση και δίνουν την πλήρη συγκατάθεσή τους για την υποβολή της για να 

περιληφθεί στον κατάλογο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι καλό να αποφεύγονται οι ομοιόμορφες, 

τυποποιημένες επιστολές, που υπογράφονται μόνο από τους Προέδρους κοινοτικών συμβουλίων.  

2. Οι φωτογραφίες και το οπτικοακουστικό υλικό πρέπει να παρουσιάζουν διαφορετικές πτυχές του 

στοιχείου όπως εντοπίζεται σήμερα και να αποδίδουν ιδιαίτερα τη σημασία του για την κοινότητα, τη 

διαδικασία μεταβίβασης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Η χρήση πολύ παλαιότερων φωτογραφιών 

αρχείου ή φωτογραφιών που απεικονίζουν μόνο τοπία και αντικείμενα, αποκομμένα από τους 

ανθρώπους, πρέπει να αποφεύγεται. Είναι καλό να υπάρχει συνοχή μεταξύ της φωτογραφικής 

απεικόνισης του στοιχείου και της περιγραφής που δίνεται στο έντυπο της αίτησης. 

mailto:cyprusunesco@gmail.com
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3. Στο βίντεο είναι σημαντικό να δοθεί η ευκαιρία σε κοινότητες, ομάδες και άτομα να μιλήσουν οι ίδιοι για 

το προτεινόμενο στοιχείο, αντί να υπάρχει μόνο αφήγηση σε τρίτο πρόσωπο. Επίσης, τα βίντεο πρέπει να 

παρουσιάζουν πρακτικές και εκφράσεις ΑΠΚ όπως εκδηλώνονται στο φυσικό τους πλαίσιο. 

4. Θα λαμβάνονται υπόψη μόνο οι φωτογραφίες και τα βίντεο που καλύπτονται με τα ξεχωριστά έντυπα 

εκχώρησης δικαιωμάτων (Παραρτήματα Ι και ΙΙ, βλ. σελ. 11-12). Τα έντυπα αυτά θα πρέπει να 

υποβληθούν επίσης σε ηλεκτρονική μορφή (.doc).  

Τεχνικές προδιαγραφές 

Φωτογραφίες 

1. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τουλάχιστον 10 φωτογραφίες, σε μορφή .tiff, .raw ή .jpeg σε 

ψηφιακό δίσκο (CD/DVD) ή USB.  

2. Η ευκρίνεια και η ανάλυση των φωτογραφιών πρέπει να είναι κατάλληλη για εκτύπωση, με οριζόντιες ή 

κάθετες διαστάσεις τουλάχιστον 1800 pixels.  

3. Οι φωτογραφίες δεν πρέπει να είναι σαρωμένες (scanned) από έντυπη μορφή εάν το πρωτότυπο είναι 

διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή και δεν πρέπει να είναι αντίγραφα (resampled images). 

4. Κάθε φωτογραφία πρέπει να συνοδεύεται από περιγραφική λεζάντα, στο έντυπο εκχώρησης 

δικαιωμάτων (άδεια χρήσης). Οι φωτογραφίες δεν πρέπει να περιέχουν ενσωματωμένο κείμενο ή 

ημερομηνίες πάνω στην εικόνα.  

Βίντεο  

1. Η αίτηση είναι καλό να συνοδεύεται από βίντεο διάρκειας 5-10 λεπτών. 

2. Το βίντεο πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 700 pixels και ικανοποιητική ακουστική και ευκρίνεια 

όταν προβάλλεται σε ολόκληρη την οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή (full screen display). Η μορφή στην 

οποία μπορούν να υποβληθούν είναι: HDV (DV ή MiniDV tapes), DVD ή DV (DV, MiniDV ή DVCAM 

tapes). 

Εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης 

1. Οι φωτογραφίες και 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.   

2. Το έντυπο πρέπει να υποβληθεί υπογεγραμμένο στο πρωτότυπό του μαζί με την αίτηση. Στις 

περιπτώσεις που τα δικαιώματα ανήκουν στην κοινότητα, ο υπογράφων μπορεί να είναι ο Πρόεδρος / 

κοινοτάρχης ή άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο. Σε άλλες περιπτώσεις, όπου τα δικαιώματα ανήκουν στον 

φωτογράφο ή βιντεογράφο, είναι ευθύνη του αιτητή να εξασφαλίσει την άδεια χρήσης από αυτόν με άλλη 

έγγραφη και υπογεγραμμένη συμφωνία. Εάν υποβληθεί οπτικοακουστικό υλικό το οποίο εξασφαλίστηκε 

από διαφορετικές πηγές, πρέπει να εξασφαλίζεται από τον καθένα ξεχωριστά η συναίνεσή του στην 

εκχώρηση των δικαιωμάτων χρήσης.  

3. Για κάθε φωτογραφία ξεχωριστά πρέπει να δίνεται: 

(α) κωδικός με τον οποίο εντοπίζεται στο CD/DVD ή USB 

(β) σύντομη περιγραφή του εικονιζόμενου, αρκετά σαφής ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

δημοσίευση. 

(γ) ημερομηνία, όνομα φωτογράφου / δημιουργού βίντεο και απόδοση πνευματικών δικαιωμάτων στην 

ακόλουθη μορφή: © [έτος] [όνομα κατόχου δικαιωμάτων] 

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

1. 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. 
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2. Οι αιτητές θα ενημερωθούν κατά πόσο η αίτησή τους θεωρήθηκε πλήρης ως προς τις βασικές 
απαιτήσεις (βλ. σελ. 10) και θα προωθηθεί για εξέταση περιεχομένου σε εμπειρογνώμονες και στην 
Επιτροπή ΑΠΚ. 
3. Όσα στοιχεία εγκριθούν για συμπερίληψη στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, θα 
αναρτηθούν στο ιστοτοπίο της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO (www.unesco.org.cy). 

 

ΜΕΡΟΣ Α – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΤΩΝ  

 

1. Όνομα κοινότητας / οργανισμού:  

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ 

 

Άτομο για επικοινωνία 

(Να δοθούν στοιχεία επικοινωνίας ενός μόνο ατόμου υπεύθυνου για όλη την αλληλογραφία που αφορά 

στην αίτηση) 

Όνομα: Ζήνα 

Επώνυμο: Λυσάνδρου-Παναγίδη 

Αριθμός Ταυτότητας: 477722 

Θέση: Δήμαρχος Λευκονοίκου 

Διεύθυνση: Κυρηνείας 91, 2113 Αγλαντζιά  

Τηλέφωνο:22462951, 99 694347 

Φαξ: 22462952 

Email: zena_lysandrou@hotmail.com 

 

 

Καθεστώς (επιλογή μίας από τις ακόλουθες κατηγορίες):  

⎕ Δήμος / Κοινότητα  

⎕ Σύλλογος / Σύνδεσμος / Ίδρυμα 

⎕ Ενοριακή Επιτροπή  

⎕ Μουσείο  

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

ΜΕΡΟΣ Β – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

Β1. Ορισμός  

1.1  Όνομα (επίσημο όνομα στοιχείου που θα εμφανίζεται σε έντυπο υλικό)  

μέχρι 200 χαρακτήρες 

Τσιπόπιτα Λευκονοίκου και των γύρω χωριών της Μεσαορίας, Γύψου, Περιστερωνοπηγή, 

Μηλιά. 

1.2 Όνομα στοιχείου στη γλώσσα ή διάλεκτο της κοινότητας (προαιρετικό)  

 

1.3 Πεδίο ΑΠΚ στο οποίο εμπίπτει το προτεινόμενο στοιχείο  

(σημειώστε με √, ένα ή περισσότερα πεδία) 

⎕  προφορικές παραδόσεις  

⎕  παραστατικές τέχνες  

⎕  κοινωνικές πρακτικές, τελετουργίες και εορταστικές εκδηλώσεις  

⎕  γνώσεις και πρακτικές για τη φύση και το σύμπαν 

⎕  παραδοσιακές χειροτεχνίες 

⎕  παραδοσιακή διατροφή και εθιμικές πρακτικές 

⎕   άλλο (προσδιορίστε) ………………………………………………… 

http://www.unesco.org.cy/
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1.4 Ενδιαφερόμενες κοινότητες και ομάδες 

(ορίστε μία ή περισσότερες κοινότητες, ομάδες, ή άτομα που σχετίζονται με το προτεινόμενο στοιχείο, 

πχ. κοινότητα που υποβάλλει την αίτηση, σχετικοί πολιτιστικοί ή άλλοι οργανισμοί, τεχνίτες κ.ά.)  

μέχρι 150 λέξεις 

 
Οι φορείς συνεχιστές της τσιπόπιτας είναι οι γυναίκες του Δήμου Λευκονοίκου και της γύρω περιοχής, 

της Περιστερωνοπηγής, της Μηλιάς, της Γύψου, που ζουν στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου αλλά 

και σε άλλες περιοχές του κόσμου, οι μεσαρίτισσες της διασποράς ( Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Αμερική, Νότιο Αφρική, Αυστραλία κ.ά.). Αναντίρρητα, την τσιπόπιτά τους οι Λευκονοικιάτισσες και οι 

υπόλοιπες μεσαρίτισσες τη διέδωσαν στους τόπους της μετοικεσίας τους, δίδαξαν και άλλες γυναίκες 

από άλλες περιοχές την παρασκευή της, αφού είναι ένα θεσπέσιο ζυμαρικό που τέρπει τον λάρυγγα.  

Μαζί με τον Δήμο Λευκονοίκου υποβάλλουν αίτηση και οι κοινότητες Περιστερωνοπηγής, Γύψου και 

Μηλιάς Αμμοχώστου. 

 

1.5 Γεωγραφική κατανομή   

(Να δοθούν πληροφορίες για την παρουσία του στοιχείου στην Κύπρο, προσδιορίζοντας -εάν είναι 

δυνατό- την κεντρική περιοχή ή κοινότητα όπου εντοπίζεται. Η περιγραφή πρέπει να επικεντρώνεται 

στο καθεστώς του στοιχείου εντός της χώρας, ακόμα και αν το ίδιο στοιχείο εντοπίζεται και στη 

γεωγραφική περιφέρεια ενός άλλου κράτους) 

μέχρι150 λέξεις 

Η τσιπόπιτα παρασκευάζεται και σε άλλα χωριά της Μεσαορίας κυρίως, αλλά εμείς στο Λευκόνοικο και 

τη γύρω περιοχή την φτιάχνουμε με τον δικό μας τρόπο και συνεχίζουμε και στην προσφυγιά να την 

προβάλλουμε. 

Το Λευκόνοικο, τα γύρω χωριά και γενικά όλη η Μεσαορία, ως ο σιτοβολώνας της Κύπρου, παρείχε 

στις γυναίκες την πρώτη ύλη για να ετοιμάσουν τα ψωμιά αλλά και τα ζυμαρικά τους, και τις 

καθημερινές για την οικογένειά τους, αλλά κυρίως στις γιορτές και τις σχόλες, για να κεράσουν φίλους 

και ξένους που επισκέπτονταν την κωμόπολή μας αλλά και τις γύρω κοινότητες. Ήταν μεγάλη η 

περηφάνια των γυναικών μας, κάθε φορά που κερνούσαν τη βασίλισσα των ζυμαρικών μας.  

 

1.6 Χαρακτηριστικά στοιχείου 

Στη συγκεκριμένη ενότητα πρέπει να αναφέρονται τα σημαντικότερα γνωρίσματα του στοιχείου όπως 

εντοπίζονται στο παρόν. Επίσης, πρέπει να υπάρχουν σαφείς πληροφορίες ώστε η ειδική Επιτροπή 

αξιολόγησης να μπορεί να καθορίσει τα ακόλουθα: 

 ότι το στοιχείο περιλαμβάνεται στις «πρακτικές, αναπαραστάσεις, εκφράσεις, γνώσεις και 

τεχνικές – καθώς και τα εργαλεία, αντικείμενα, χειροτεχνήματα και πολιτιστικούς χώρους που 

συνδέονται με αυτό» 

 «ότι οι κοινότητες, οι ομάδες και, κατά περίπτωση, τα άτομα, [το] αναγνωρίζουν ως μέρος της 

πολιτιστικής τους κληρονομιάς» 

 ότι «μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά, [και] αναδημιουργείται από τις κοινότητες σε συνάρτηση 

με το περιβάλλον τους και την αλληλεπίδραση με τη φύση και την ιστορία τους» 

 ότι παρέχει στις κοινότητες και τις ομάδες «μία αίσθηση ταυτότητας και συνέχειας»  

 ότι είναι συμβατό με τα «υφιστάμενα διεθνή όργανα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 

προϋποθέσεις αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ κοινοτήτων, ομάδων και ατόμων, και της αειφόρου 

ανάπτυξης». 

(α) Σύντομη περιγραφή 
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Παρουσιάστε το προτεινόμενο στοιχείο με τρόπο που να το εισάγει και να το καθιστά κατανοητό σε 

αναγνώστες που δεν το γνωρίζουν. 

150-250 λέξεις  

Αναντίλεκτα, η τσιπόπιτα είναι το σήμα κατατεθέν του Λευκονοίκου και των κοινοτήτων της γύρω 

περιοχής, όπως η Γύψου, η Μηλιά και η Περιστερωνοπηγή.. 

Είναι μια πίτα με σπιτικό φύλλο, με γέμιση και σιρόπι. Το όνομά της το πήρε από την «τσίπα», το 

βούτυρο που βγαίνει από το πρόβειο γάλα. 

 Οι μεσαρίτισσες νοικοκυρές έκαναν ζυμάρι και άνοιγαν με το «μαρζάτζιν»(πλάστης) φύλλα τα οποία 

άλειφαν με τσίπα, που την πασπάλιζαν με ζάχαρη και κανέλα. Τα τύλιγαν σε στρογγυλά ρολά που τα 

έστριβαν και τα έβαζαν σε ταψί, αλειμμένο με τσίπα, σε σχήμα σαλιγκαριού, σπειροειδές. Τα έψηναν 

στον φούρνο, και, μόλις ψήνονταν, τους έριχναν από πάνω το κρύο σιρόπι. Την σκέπαζαν με πετσέτα 

και την  άφηναν να κρυώσει για να απορροφήσει το σιρόπι. Την έκοβαν σε κομμάτια και την 

κερνούσαν. 

Εμείς στην προσφυγιά μας, ιδιαιτέρως, συνεχίσαμε και συνεχίζουμε την παράδοση του τόπου μας. Οι 

πιο πολλές Λευκονοικιάτισσες αλλά και γενικά οι γυναίκες της περιοχής μας, στις γιορτές, στα γενέθλια, 

στα μνημόσυνα, στα τραπέζια τους, στους καφέδες, πάντα πρώτη, ανάμεσα σε όλα τα γλυκίσματα,  θα 

έχουν την τσιπόπιτα, την οποία παρουσιάζουν με μεγάλο καμάρι μέσα σε ωραία πιατέλα, όπως 

αρμόζει στη βασίλισσα των ζυμαρικών μας. Ιδιαιτέρως, παλαιότερα, την έφτιαχναν οι νοικοκυρές την 

περίοδο της Απόκρεω και κατά τις Σήκωσες! 

 

 

 

 

(β) Εκτενέστερη περιγραφή 

Αναφερθείτε σε ιστορικές πληροφορίες, τεχνικές, υλικά κατασκευής, διαδικασία, χώρους που σχετίζονται 

με την πρακτική του στοιχείου. Όπου είναι δυνατόν, οι αναφορές αυτές να τεκμηριώνονται από 

βιβλιογραφία ή μαρτυρίες φορέων του στοιχείου ονομαστικά. 

600-1000 λέξεις  

Αδιαμφισβήτητα, η τσιπόπιτα είναι μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Είναι το ζυμαρικό  που μας 

δίνει την αίσθηση της ταυτότητας και της συνέχειας, που μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά. Κάθε 

εκδήλωση της κοινωνικής ζωής των προγόνων μας ήταν συνυφασμένη με το ζύμωμα των 

παραδοσιακών τους ζυμαρικών, κυρίως της μυρωδάτης τσιπόπιτας. 

Οι πιο πολλές γυναίκες του Λευκονοίκου και των κοινοτήτων της γύρω περιοχής που φτιάχνουν αυτό το 

εκλεκτό ζυμαρικό, το έμαθαν από τις γιαγιάδες και τις μαμάδες τους. Όλα τα σπίτια είχαν άφθονο 

αλεύρι, ενώ αρκετά άλλα είχαν και πρόβατα. Όταν άρμεγαν τα πρόβατά τους, άφηναν το γάλα όλο το 

βράδυ ξεσκέπαστο και το πρωί έπαιρναν το βούτυρο που στεκόταν από πάνω σαν κρούστα. Αυτή είναι 

η τσίπα. Η κρέμα γάλακτος. Την μάζευαν συνήθως έμπειροι βοσκοί. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι Τούρκοι 

της Μελούντας (ένα χωριό βόρεια του Λευκονοίκου), έφερναν συχνά «τσίπα» στο Λευκόνοικο, πράγμα 

που αποδεικνύει τις αρμονικές σχέσεις που είχαν μεταξύ τους οι δυο κοινότητες στο παρελθόν.  

«Ετοίμαζαν ζύμη σφικτή με αλεύρι, λίγο αλάτι, λάδι και χλιαρό νερό. Άνοιγαν φύλλο λεπτό με το 

«μαρζάτζιν»(πλάστης) πάνω στη «σανιθκιά» (σανίδι) κι άπλωναν επάνω μπόλικη «τσίπα» και τύλιγαν 

σε ρολό. Επαναλάμβαναν το ίδιο δυο ή τρεις φορές, μέχρις ότου γινόταν ένα χοντρό ρολό. Μετά 

άλειφαν το ρολό με μπόλικη «τσίπα» και τοποθετούσαν σε βουτυρωμένο ταψί. Έψηναν σε «πυρωμένο» 

φούρνο μαζί με ψωμιά που ετοίμαζαν. Όταν ροδοκοκκίνιζε, την περιέχυναν με μπόλικο κρύο σιρόπι. 

Επίσης, με την ίδια ζύμη έφτιαχναν μικρές τσιπόπιτες. Έπαιρναν μικρά κομματάκια ζύμης, άνοιγαν 

μικρές στρογγυλές πίτες, άλειφαν με μπόλικη «τσίπα», τις δίπλωναν και τις έψηναν στη «σάτζιη». Μετά 

τις πασπάλιζαν με ζάχαρη. Αυτές ονομάζονταν «τσιπόπιττες της σάτζιης». 

 Παλαιότερα, δεν ήξεραν το σιρόπι, κι έτσι έβαζαν ζάχαρη ή μέλι. Πολλοί την έτρωγαν χωρίς ζάχαρη. 

Θυμάμαι τη μητέρα μου που μου έλεγε ότι κυρίως οι γυναίκες των βοσκών (οι βόσσιαινες) που είχαν 



6 

πολλή τσίπα, έκαναν συνέχεια τσιπόπιτες, και έβαζαν ζάχαρη μέσα, χωρίς σιρόπι.  

 Πρέπει να αναφέρουμε ότι οι γυναίκες, από τα παλιά χρόνια, για να γλυκάνουν τα παιδιά τους, στον 

ελάχιστο χρόνο που είχαν στη διάθεσή τους, αφού είχαν πολλές δουλειές, ετοίμαζαν ένα σφικτό ζυμάρι, 

άνοιγαν ένα μεγάλο φύλλο με το μαρζάτζιν (πλάστης), κι άπλωναν πάνω τσίπα και κανέλλα. Μετά 

άνοιγαν και άλλο φύλλο, το έβαζαν από πάνω, το άλειφαν κι αυτό με τσίπα, τα τύλιγαν και τα έβαζαν σε 

τηγάνι χάλκινο και τα έψηναν. Στη συνέχεια, την έκοβαν σε κομμάτια, την πασπάλιζαν με ζάχαρη, την 

σκέπαζαν και μαλάκωνε. Πολλές φορές αυτό ήταν και το δείπνο τους. 

Οι παλιές γυναίκες συμβούλευαν τις νεότερες να αφήνουν την τσίπα λίγες μέρες στον ήλιο «να 

καταστηθεί». (Καταστήννω, από το ρήμα καθίσταμαι, βράζω κάτι μέχρι να απορροφηθεί ή να εξατμιστεί 

το νερό του). Στη συνέχεια, «να αννοίξεις φύλλον, να βάλεις μέσα την τσίππαν, τις μυρωθκιές σου, τη 

ζάχαρή σου, να την τυλίξεις τζιαι να την βάλεις στον φούρνον να ψηθεί».  

Μερικές φορές, στο Λευκόνοικο, έβαζαν μέσα στην τσιπόπιτα και αμύγδαλα κοπανισμένα.  

Από μαρτυρίες κάποιων γυναικών, μαθαίνουμε ότι πολλές φορές, όταν ζύμωναν, έκαναν και την 

τσιπόπιτά τους για να την ψήσουν στον φούρνο. Μάλιστα, την έπαιρναν στο χωράφι για να φαν με τους 

εργάτες την περίοδο του θέρους, όπως ανέφερε σε συνέντευξή της μια κυρία από την 

Περιστερωνοπηγή. 

Από τις πιο έντονες γεύσεις που αναδύονταν στον μεσαρίτικο κάμπο ήταν η εξαίσια μυρωδιά της 

τσιπόπιτας που ψηνόταν στον παραδοσιακό φούρνο της αυλής. Μοσκομύριζε η πλάση.  

«Την ώραν που ‘χόχλαν(έβραζε) τζι έλιωννεν ο βούτυρος, ανάσταιννεν ο μαχαλλάς(γειτονιά)». 

Αξίζει, νομίζω, να τονίσουμε ότι η τσιπόπιτα αναφέρεται και σε πολλά κείμενα Λευκονοικιάτισσων 

λογοτέχνιδων, όπως της εξαίρετης φιλολόγου του Γυμνασίου Λευκονοίκου, Πρεσβυτέρας Κυριακής 

Παρασκευά, η οποία σε ένα διήγημά της, με τίτλο: «Η τελευταία εξομολόγηση», στη συλλογή «Εκεί που 

χόρευε το φως», Λεμεσός 2006, αναφέρει χαρακτηριστικά για τους καθηγητές και τις καθηγήτριες:  

«Τι λιχουδιές γεύονταν στα διαλείμματα, πιο πολύ στο μεγάλο διάλειμμα και κυρίως στις ονομαστικές 

τους γιορτές ή σε άλλες χαρές. Δεν έβλεπες ποτέ «γλυκίσματα ζαχαροπλαστείου», που μόνο «την όψη 

τέρπουν και την κοιλιά βλάπτουν». Διαλεκτό μέσα στα διαλεκτά η «τσιπόπιτα», το τοπικό γλύκισμα, με 

γνήσια κρέμα γάλακτος και με σιρόπι, που συναγωνίζονταν ποια Λευκονοικιάτισσα θα την έφτιαχνε 

νοστιμότερη. Κάποιες, μάλιστα, έβγαλαν όνομα στη μαστοριά της, όπως η Θεωρού του Δημητρή, η 

χρυσοχέρα καντινιέρισσα του σχολείου και η Σοφία του Νικολή, που, όταν η πρωτομοδίστρα η αδελφή 

της, η Παναγιώτα του Ηλιάδη, πρόβαρε τα φορέματα, εκείνη κερνούσε την πεντανόστιμη τσιπόπιτα με 

κρύο νερό». 

Θα ήταν, πιστεύω, παράλειψη αν δεν παρουσιάσουμε μια συνταγή τσιπόπιτας. Θα ήθελα να 

παρουσιάσω τη συνταγή της κ. Φωτεινής Ευαγγελάτου από το βιβλίο της με τίτλο: Ξεχασμένες νοστιμιές 

του κυπριακού χωριού. 

ΤΣΙΠΟΠΙΤΑ 

Υλικά 

4 ½ φλυντζάνια αλεύρι χωριάτικο 

4  ½ φλυντζάνια αλεύρι φαρίνα 

450 γρ. περίπου τσίπα   (2 2/3 φλ.) 

λίγο αλάτι 

1 φλυντζάνι αραβοσιτέλαιο 

2 φλυντζάνια χλιαρό νερό 

μπόλικη κανέλλα στην οποία βάζετε και λίγα αλεσμένα γαρύφαλλα. 

 

Για το σιρόπι: 



7 

2 2/3  φλυντζανιού ζάχαρη 

2 2/3 φλυντζανιού νερό 

3 ξύλα κανέλλας 

18-20 γαρύφαλλα 

5-6 σταγόνες χυμό λεμονιού 

 

Εκτέλεση  

Βάζετε σε μικρή κατσαρόλα τα υλικά για το σιρόπι και τα αφήνετε να βράσουν για 5΄ λεπτά. Αφήνετε το 

σιρόπι να κρυώσει.  

Βάζετε σε λεκάνη το αλεύρι και λίγο αλάτι. Ρίχνετε το αραβοσιτέλαιο και ρυζιάζετε. Προσθέτετε το χλιαρό 

νερό λίγο-λίγο και ζυμώνετε. 

Ανοίγετε φύλλο λεπτό με τον πλάστη σας. Με κουτάλι αλείφετε το φύλλο με την τσίπα και πασπαλίζετε με 

τα κανελλογαρύφαλα. 

Ανοίγετε πάλι λεπτό φύλλο και το βάζετε πάνω από το προηγούμενο. Το αλείφετε με την τσίπα και 

πασπαλίζετε με τα κανελλογαρύφαλα. 

Κάνετε το ίδιο κα με το τρίτο φύλλο. 

Γυρίζετε απαλά τα τρία φύλλα σε ρολό και τα στρίβετε. Τα βάζετε σε στρογγυλό ταψί με διάμετρο 32 εκ., 

αρχίζοντας από την άκρη του ταψιού. 

Συνεχίζετε με τον ίδιο τρόπο, τυλίγοντας τρία-τρία φύλλα σε ρολό, μέχρις ότου φθάσετε στο κέντρο του 

ταψιού.  

Αλείφετε την τσιπόπιτα με τσίπα. 

Την ψήνετε σε χαμηλό και ήδη προθερμασμένο φούρνο για 1 ώρα και 15 λεπτά περίπου, μέχρι να 

ροδοκοκκινίσει. 

Την  βγάζετε και την περιχύνετε με το κρύο σιρόπι. Την σκεπάζετε με πετσέτα και την αφήνετε να 

απορροφήσει το σιρόπι». 

Περίπου με τον ίδιο τρόπο την φτιάχνουν όλες οι γυναίκες. Οπωσδήποτε, υπάρχουν κάποιες διαφορές, 

όπως ότι οι πιο πολλές γυναίκες βάζουν μόνο κανέλλα, ή στη ζύμη σήμερα βάζουμε και λίγο ξύδι, 

επηρεασμένες από τις πίτες της Ελλάδας. Ασφαλώς, σήμερα κάποιες ζυμώνουν τη ζύμη στο μίξερ και 

όχι στο χέρι, όπως και ότι ανοίγουν φύλλα με τη μηχανή του φύλλου.  

 Ακόμη, κάποιες γυναίκες, αντί να βάζουν τα φύλλα το ένα πάνω στο άλλο, τα βάζουν το ένα δίπλα στο 

άλλο, τα αλείφουν, τα διπλώνουν απαλά και τα στρίβουν δεξιά και αριστερά με τα δυο τους χέρια. 

Επίσης, βάζουν στο κέντρο του στρογγυλού ταψιού, το οποίο προηγουμένως έχουν αλείψει με τσίπα, 

τα πρώτα φύλλα τυλιγμένα σε σαλιγκάρι και γύρω από αυτό τα υπόλοιπα μέχρι να καλύψει όλη την 

επιφάνεια του ταψιού. Για να σιγουρευτούν, μάλιστα, ότι είναι ψημένη, κοιτάζουν και το κάτω μέρος αν 

έχει ροδοκοκκινίσει. Επιπλέον, κάποιες φίλες ψήνουν την τσιπόπιτα σε δυνατό φούρνο, μέχρι να 

ροδοκοκκινίσει, ενώ κάποιες άλλες προσθέτουν το σιρόπι και τη βάζουν ακόμη πέντε λεπτά στον 

φούρνο. Όσο για το σιρόπι, υπάρχουν και περιπτώσεις που προσθέτουν και 1-2 φυλλαράκια 

φκιούλι/κιούλι (αμπαρόριζα). 

Επιλογικά, όλοι οι ξένοι που έρχονταν στο Λευκόνοικο, από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο ως τον Πρέσβυ 

της Ελλάδας, ως τους Υπουργούς, κ.ά. αξιωματούχους, ξετρελαίνονταν με την τσιπόπιτά μας.  
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(γ) Ποιοι είναι οι φορείς και συνεχιστές αυτού του στοιχείου άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς; 

Υπάρχουν συγκεκριμένοι ρόλοι ή κατηγορίες ατόμων με ειδικές αρμοδιότητες ως προς την πρακτική και 

τη μεταβίβαση του στοιχείου; Αν ναι, ποιοι είναι και ποιες οι αρμοδιότητές τους;  

150-250 λέξεις 

Οι φορείς και οι συνεχιστές αυτού του στοιχείου άϋλης πολιτιστικής κληρονομιάς είναι οι γυναίκες του 

Λευκονοίκου και των γύρω χωριών, της Μηλιάς, της Γύψου, της Περιστερωνοπηγής, που ζουν είτε στην 

Κύπρο είτε στο εξωτερικό, οι οποίες συνεχίζουν να φτιάχνουν την τσιπόπιτα στα σπίτια τους  είτε μόνες 

τους είτε με φίλες τους σε κάθε ευκαιρία.  

Ταυτόχρονα, στις πιο πολλές εκδηλώσεις του Δήμου και του Προσφυγικού Σωματείου «Το 

Λευκόνοικο», κερνάμε την παραδοσιακή μας τσιπόπιτα, όπως και έχουμε καθιερώσει από το 2017 μια 

γιορτή που την ονομάσαμε «Ταξίδι στις παραδοσιακές γεύσεις του Λευκονοίκου», όπου η τσιπόπιτα 

έχει την τιμητική της. Πέρα από τις τσιπόπιτες, που αρκετές φίλες μας ετοιμάζουν στο σπίτι τους και τις 

φέρνουν στη γιορτή για να κεράσουμε τον κόσμο, κάποιες φίλες μας την παρασκευάζουν επί τόπου, για 

να μαθαίνουν και οι νεότερες ή οι φίλες μας από άλλα μέρη που δεν ξέρουν. 

Αξίζει να τονίσουμε ότι και σε όλες τις εκδηλώσεις διαφώτισης του Δήμου Λευκονοίκου ή της Επιτροπής 

Κατεχόμενων Δήμων στις οποίες συμμετέχει η Δήμαρχος Λευκονοίκου, πάντα κερνάμε, ανάμεσα σε 

πολλά άλλα ζυμαρικά, πρώτη την τσιπόπιτα, όπως στο Λονδίνο, την Αθήνα, τη Βιέννη, την 

Ουάσινγτον, το Βερολίνο,  και τη Ρωσία. 

Όλα αυτά τεκμηριώνονται στο  λεύκωμα ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ 2017-2018, όπως 

και στο επόμενο λεύκωμα 2019-20, που θα ακολουθήσει. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι η μητέρα της Δημάρχου, όσο μπορούσε, μέχρι τα 85 της χρόνια, πάντα σε κάθε 

γιορτή  ή στα γενέθλια των παιδιών της, ετοίμαζε τσιπόπιτες για να κεράσουν τους συναδέλφους τους, 

κι έτσι όλοι έμαθαν αυτό το εξαίσιο γλυκό της Μεσαορίας.  

 

(δ) Τι είδους γνώσεις και ικανότητες που συνδέονται με το στοιχείο μεταβιβάζονται σήμερα και με 

ποιο τρόπο;  

150-250 λέξεις 
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Μεταβιβάζονται ασφαλώς από γιαγιάδες και μαμάδες στις κόρες, τις νύφες και τις εγγονές  τους κάποιες 

γνώσεις. 

Κατ’ αρχάς, τις μαθαίνουν πώς να ετοιμάζουν το ζυμάρι, να ζυμώνουν και να ανοίγουν φύλλο, αν και 

σήμερα οι πιο πολλές ζυμώνουν στο μίξερ και ανοίγουν το φύλλο στη μηχανή. Επίσης, τις μαθαίνουν να 

τυλίγουν τα φύλλα χαλαρά και να ψήνουν σωστά, ώστε να ψηθεί και το κάτω μέρος της πίτας και να 

ροδοκοκκινίσει. Ταυτόχρονα, τις μαθαίνουν να ετοιμάζουν το σιρόπι και να σιροπιάζουν την τσιπόπιτα. 

Θέλει αγάπη και μεράκι και όρεξη. Αρκετές νεαρές μαθαίνουν και κάνουν την τσιπόπιτα. Έτσι, 

συνεχίζεται και στην προσφυγιά αυτό το ζυμαρικό μας και μεταδίδεται στις νέες κοπέλες που αγαπούν 

την παράδοσή μας.   

Κάποιες κοπέλες που δεν έχουν γιαγιάδες ή οι μαμάδες τους είναι από άλλες περιοχές, μας ζήτησαν να 

διοργανώσουμε συνάντηση για να τις μάθουμε. Είναι μέσα στο πρόγραμμα να γίνει στο άμεσο μέλλον, 

μόλις τελειώσουμε με το πρόβλημα του ιού που ταλανίζει την υφήλιο.   

Ήδη, έχουμε ετοιμάσει με το Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής ένα ντοκιμαντέρ στο οποίο 

δείξαμε πώς κατασκευάζεται η τσιπόπιτα, το οποίο προβλήθηκε και από το ΡΙΚ. Στο ντοκιμαντέρ μαζί 

με τις Λευκονοικιάτισσσες συμμετέχει και η κ. Μαργαρίτα Γεωργιάδη, συνταξιούχος εκπαιδευτικός από 

την Περιστερωνοπηγή, που παντρεύτηκε στη Γύψου, ενώ η μητέρα της καταγόταν από τη Μηλιά.  

(ε) Ποια είναι η κοινωνική και πολιτιστική σημασία που έχει σήμερα το στοιχείο για την 

ενδιαφερόμενη κοινότητα ή ομάδα; 

150-250 λέξεις 

Τσιπόπιτα: Είναι ένα παραδοσιακό ζυμαρικό της κωμόπολης του Λευκονοίκου και των κοινοτήτων της 

γύρω περιοχής, το οποίο μάθαμε από τις προγιαγιάδες, τις γιαγιάδες και τις μητέρες μας. Είναι η 

βασίλισσα των ζυμαρικών μας, γι’ αυτό στην περιοχή μας την έφτιαχναν με κάθε ευκαιρία,  καθημερινές 

και γιορτές, αφού είχαν μπόλικη τσίπα από τα πρόβατα. Την έφτιαχναν για τα παιδιά τους αλλά και για 

τους ξένους τους. Την έψηναν στους παραδοσιακούς φούρνους της αυλής και μοσκομύριζε η γειτονιά.  

Σήμερα, στην προσφυγιά μας, παντού παρουσιάζουμε την τσιπόπιτά μας. Στους καφέδες μας, στα 

βαφτίσια, στους αρραβώνες, στους γάμους, στα γενέθλια, στις γιορτές μας, στα μνημόσυνα, όποτε 

έχουμε καλεσμένους στο σπίτι ή θέλουμε να φιλέψουμε κάποιον ή να τον ευχαριστήσουμε, θα του 

ετοιμάσουμε τσιπόπιτα. Η Δήμαρχος την κερνά συνέχεια και στους ξένους του Δήμου μας αλλά και την 

παρουσιάζει στα ΜΜΕ.  

 Κάθε φορά που συναντιόμαστε, περιμένουν όλοι ότι θα τους κεράσουμε το παραδοσιακό μας γλυκό. 

Ακόμη και οι μη Λευκονοικιάτες που είναι φίλοι μας, έχουν μάθει να το απολαμβάνουν και μας το 

ζητούν. 

 

 

 

(στ) Υπάρχει οποιοδήποτε μέρος του στοιχείου που είναι ασύμβατο με τα διεθνή όργανα για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, με τις προϋποθέσεις αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ κοινοτήτων, ομάδων και 

ατόμων ή με την αειφόρο ανάπτυξη;  

150-250 λέξεις 

Ασφαλώς όχι. 

 

 

2. Βιωσιμότητα και προστασία  

2.1 Καθεστώς βιωσιμότητας και απειλές 



10 

Αναφερθείτε στο καθεστώς βιωσιμότητας του στοιχείου σήμερα (βαθμός στον οποίο εξακολουθεί να 

ασκείται, αριθμός ατόμων που γνωρίζουν την πρακτική του) και σε απειλές ή εμπόδια που 

παρεμβάλλονται στη μεταβίβασή του. 

150-250 λέξεις 

Η τσιπόπιτα είναι ένα ζυμαρικό που το λατρεύουν οι κάτοικοι της Μεσαορίας αλλά και όλοι, όσοι το 

γνώρισαν από αυτούς μετά τον ξεριζωμό τους. 

Πιστεύω ότι οι περισσότερες Λευκονοικιάτισσες και οι γυναίκες της γύρω περιοχής, και γενικά οι 

μεσαρίτισσες, μεταβιβάζουν την τέχνη τους στις κόρες και τις νύφες τους. Είναι μια ενασχόληση που 

αρέσει στις πιο πολλές, οι οποίες σε κάθε ευκαιρία ετοιμάζουν τη τσιπόπιτα, και μάλιστα πολύ συχνά. 

Επιπλέον, και ξένες κοπέλες θέλουν να μάθουν να την φτιάχνουν, κυρίως τα τελευταία χρόνια που 

ανεβάζουμε συνέχεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες με τσιπόπιτες, τον τρόπο και τα 

στάδια παρασκευής, την παρουσίασή της στους αγαπημένους μας. Μάλιστα, στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Λευκονοίκου υπάρχει και η συνταγή  για τσιπόπιτα. 

2.2 Προστασία του στοιχείου στο παρελθόν και στο παρόν 

Σημειώστε με √ ένα ή περισσότερα ⎕, αναφορικά με το είδος μέτρων που έχουν ληφθεί ή λαμβάνονται 

από τις ενδιαφερόμενες κοινότητες, ομάδες ή άτομα:  

⎕ εντοπισμός, καταγραφή, έρευνα  

⎕ μεταβίβαση, εκπαίδευση 

⎕ διατήρηση, προστασία 

⎕ προβολή, ενίσχυση  

⎕ νέες εφαρμογές  

 

Επεξηγήστε τα πιο πάνω αναφέροντας συγκεκριμένα μέτρα που έχουν ληφθεί στο παρελθόν ή 

λαμβάνονται στο παρόν από την ενδιαφερόμενη κοινότητα ή άλλες σχετικές ομάδες. 

250-300 λέξεις 

Ασφαλώς, και στο παρελθόν αλλά και στο παρόν λήφθηκαν και λαμβάνονται μέτρα από τον 

Δήμο μας και από τις γύρω κοινότητες για να συνεχιστεί αυτή η παράδοση. Συνεχώς ρωτούμε πολλές 

κοπέλες αλλά και πιο μεγάλες κυρίες τον τρόπο που αυτές την κατασκευάζουν, κάνουμε 

επιδείξεις παρασκευής σε σπίτια, αλλά και στο «Ταξίδι στις Παραδοσιακές Γεύσεις του 

Λευκονοίκου» που διοργανώνουμε. Κάποιες φορές την δείξαμε και στην τηλεόραση, όταν 

παίρνουμε για να κεράσουμε τους παρουσιαστές, αλλά και ετοιμάσαμε τσιππόπιτα στο σπίτι 

μας που μεταδιδόταν απευθείας στην εκπομπή του κ. Π. Δημόπουλου στον Άλφα, το 2017, στο 

ντοκιμαντέρ του Λευκονοίκου, σε ραδιοφωνικές εκπομπές, στο διαδίκτυο, όπου συνεχώς 

βάζουμε φωτογραφίες κ.ά. Σε διάφορα φεστιβάλ παρασκευάζουμε το ζυμαρικό αυτό και 

κερνάμε τον κόσμο, όπως στο φεστιβάλ της Αθηένου το 2017, όπου ήμασταν οι μόνες που 

ετοιμάσαμε γύρω στις 10 τσιππόπιτες, μαζί με πουρέκκια και διπλοπισιήδες σε μεγάλες 

ποσότητες, και κεράσαμε πάρα πολύ κόσμο. Βεβαίως, έγιναν ανάρπαστες. Είχε σημάνει 

συναγερμός και όλοι και όλες έτρεχαν να μας βρουν. 

Επιπλέον, την Παγκόσμια Μέρα των Μουσείων, όπου παρουσιάσαμε τα κεντήματα και τα 
υφαντά μας στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, στη Λευκωσία, κερνούσαμε όλους τους επισκέπτες 
τσιπόπιτα. Αξίζει να τονίσω ότι όποιος ξένος έρθει στο Δημαρχείο μας, όπως οι φίλοι μας από 
τη Νέα Ιωνία Αττικής (ή όταν πάμε κάθε χρόνο εμείς)πάντα τους κερνάμε την τσιπόπιτά μας, 
την οποία εκτός από πολλούς φίλους Δημάρχους και άλλους ξένους μας, όπως εκπαιδευτικούς 
που αγαπάμε και καλέσαμε στο Δημαρχείο μας, δοκίμασαν την τσιπόπιτά μας και Άγγλοι 
βουλευτές που επισκέφτηκαν την Κύπρο αλλά και το Δημαρχείο Λευκονοίκου. Μάλιστα, ένας 
ζητούσε κι άλλα κομμάτια, όταν ήμασταν στην Ένωση Δήμων Κύπρου. Επίσης, από τις 2 μέχρι 
7 Ιουνίου 2019 πήραμε μέρος στο φεστιβάλ ΚΟΥΖΙΝΑ 2019, της Ανατολικής Χαλκιδικής στην 



11 

Ουρανούπολη, όπου εκεί μας βιντεογράφησαν, όταν ετοιμάζαμε την τσιπόπιτά μας. Τον Ιούλιο 
του 2019, εξάλλου, μαζί με το ντοκιμαντέρ μας που προβάλαμε στη Νίσυρο, κεράσαμε και τα 
ζυμαρικά μας. Τέλος, σχεδιάζουμε στο άμεσο μέλλον να ετοιμάσουμε ένα ειδικό ντοκιμαντέρ για 
τα ζυμαρικά μας και τα αρτοποιήματά μας, όπου τον πρώτο ρόλο θα τον έχει η βασίλισσά μας! 

Επιπλέον, πρέπει να αναφερθεί ότι έχουμε πάνω από τριάντα(30) γυναίκες που μας βοηθούν στην 

ετοιμασία της τσιπόπιτας. Πολλές νέες γυναίκες έμαθαν ή θέλουν να μάθουν να ετοιμάζουν 

αυτά τα ζυμαρικά μας, γι’ αυτό και σχεδιάζουμε να εκδώσουμε ένα βιβλιαράκι με τις συνταγές 

μας. 

Αυτή είναι η ταυτότητά μας και είμαστε περήφανοι/ες γι’ αυτόν τον πλούτο που έχουμε. 

Πιστεύω ότι καμιά άλλη κοινότητα ή Δήμος δεν συνεχίζει μέχρι σήμερα αυτή την παράδοση σε 

τόσο μεγάλη συχνότητα και ένταση ούτε την προβάλλει στα ΜΜΕ, στα Μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, στον έντυπο και τον ηλεκτρονικό τύπο, όσο εμείς. 

Έχουμε ενημερώσει και κοινοτάρχες της περιοχής του Λευκονοίκου, και ενδιαφέρονται να 

συμμετάσχουν και αυτές οι κοινότητες στην αίτησή μας για την τσιπόπιτα. 

 

 

2.2 Προτεινόμενα μέτρα προστασίας 

Σε αυτή την ενότητα πρέπει να γίνει αναφορά σε μέτρα προστασίας που θα εφαρμοστούν, ιδιαίτερα σε 

όσα αποσκοπούν στη διατήρηση, προστασία και προώθηση του στοιχείου. Τα μέτρα προστασίας πρέπει 

να είναι συγκεκριμένα και ρεαλιστικά, όχι μόνο δυνητικά ή ενδεχόμενα και να λαμβάνουν υπόψη τους 

πόρους και τις δυνατότητες της κοινότητας. 

200-250 λέξεις 

Θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε ακόμα πιο γνωστή σε όλο τον Ελληνισμό αλλά και στην 
Ευρώπη. Πέρσι, την πήραμε τον Ιούνιο στη Χαλκιδική, τον Ιούλιο στη Νίσυρο της 
Δωδεκανήσου, τον Οκτώβριο στο Βερολίνο και στη Λευκορωσία. Τη φετινή χρονιά, 
σχεδιάζαμε να την πάρουμε είτε ως Δήμος στη Ρώμη, είτε προσωπικά η Δήμαρχος στο 
Τορόντο και τη Νέα Υόρκη, όπου σχεδιάζαμε να δείξουμε το ντοκιμαντέρ μας 
«ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΝ…της Μεσαρκάς καμάριν», αλλά και στη Μήλο, και όπου αλλού θα μας 
καλούσαν να παρουσιάσουμε το ντοκιμαντέρ μας. Βεβαίως, είναι αναπόσπαστο στοιχείο της 
ζωής και της δράσης του Δήμου μας, αφού σε κάθε εκδήλωση κερνούμε τον κόσμο 
τσιπόπιτα, αλλά δίνουμε και σε όλους τους επισήμους  και στον κόσμο να πάρουν και στο 
σπίτι τους, μέσα σε όμορφους δίσκους. Μάλιστα, ακόμη, όποτε κάνουμε μαζί με τις φίλες μας 
τσιπόπιτες (γιατί οργανώνουμε συνεργεία σε όλες τις πόλεις) παίρνουμε και σε φίλους μας 
στα γραφεία που επισκεπτόμαστε. Με όλες αυτές τις εκδηλώσεις, θα καταφέρουμε να 
κάνουμε όλες τις νέες κοπέλες μας να αγαπήσουν την τσιπόπιτά μας και να θέλουν να 
μάθουν να τη φτιάχνουν. Στη σκέψη μας έχουμε να κάνουμε και σεμινάρια για νέες κοπέλες, 
δικές μας και ξένες, για να γίνει ευρύτερα γνωστή.  

 

 

3. Μέθοδος συλλογής πληροφοριών  

3.1 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).  

150-250 λέξεις 
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Από μαρτυρίες μεγαλύτερων γυναικών, φίλων μας, αλλά κυρίως από τη μητέρα μου η οποία 

ήταν επίσης λάτρης της τσιππόπιτας, και όσο μπορούσε, μέχρι τα 85 της χρόνια έκανε 

συνέχεια και κερνούσε.  

Σε περίπτωση που δόθηκαν μαρτυρίες από μέλη της κοινότητας, να σημειωθούν τα ονόματα, η ιδιότητά 

τους (πχ. κεντήτρια, ιερέας, φιλόλογος, κλπ) και στοιχεία επικοινωνίας. 

Βασούλα Χρυσοστόμου, 24 633416 99123193, οικοκυρά, 84 ετών.  

Γιώτα Νικολαΐδη, 25 587870, οικοκυρά, 81 ετών.  

Ελένη Ξενοφώντος, 99 305696, απόφοιτος Γυμνασίου, οικοκυρά, 60 ετών. 

 Κατίνα Αγαθοκλέους, 99 795910, οικοκυρά, 70 ετών.  

Σκεύη Προκοπίου, 99956521, οικοκυρά, 67 ετών. 

 Νίκη Παττίχη, 99221388, οικοκυρά, 74 

 ετών.  

Μαρούλα Παρασκευά, 99 254865, οικοκυρά, 73 ετών.  

Ανδρούλα Μπάκα, 99975277, οικοκυρά, 68 ετών.  

Μαρούλα Βασιλείου, 99 427228, οικοκυρά, 75 ετών. 

 Νίνα Χατζησωτηρίου, 22483760, οικοκυρά, 78 ετών. 

 Ανδρούλα Κουρή, 99253131, οικοκυρά, 73 ετών.  

Σοφούλα Πελεκάνου, 97723682, οικοκυρά, 65 ετών  

Αντριανή Ττοφή, 97723682, οικοκυρά, 87 ετών, ζει στο Λονδίνο με την κόρη της 

Σοφούλα Πελεκάνου Χωματένου. 

 Αντριανή Πρωτοπαπά, 24 648120, οικοκυρά, 93 ετών, ζει στο Λονδίνο.  

Κίκα Αυξεντίου, 99 522663, οικοκυρά, 67 ετών. 

 Μαρούλα Ζαρβού, 97811086, οικοκυρά, 80 ετών.  

Κίκα Τσαγκάρη, 99089618, οικοκυρά, 80 ετών.  

Μαρούλα Κημήτρη, 96827042, οικοκυρά, 73 ετών. 
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 Μαρούλα Ιωάννου, 99265393, οικοκυρά, 75 ετών. 

 Μάρω Σοφοκλέους, 99 108900, πρώην ξενοδοχοϋπάλληλος, 62 ετών. 

 Παναγιώτα Κονναρή, 99337610, ιδιωτική υπάλληλος, 64 ετών. 

 Σταυρούλα και Μαργαρίτα Αθανασίου, 99034291 και 99648326, οικοκυρές, 70 

ετών, και άλλες γυναίκες οικοκυρές από το Λευκόνοικο, 

 η Γιούλικα Χούτρη Γιάσουμα, Ασφαλιστική Λειτουργός, 99338793, 55 ετών. 

Η Ανδρούλα Χατζησωτηρίου, 99 358804, πρώην δημόσιος υπάλληλος, 72 ετών.  

Η κ. Μαργαρίτα Γεωργιάδου, 9933714, συνταξιούχος δασκάλα από την 

Περιστερωνοπηγή, παντρεμένη στη Γύψου, και η αδελφή της κ. Χριστίνα 

Δημητρίου, 24 422676, οικοκυρά. Όλες αυτές οι γυναίκες οργανώνονται σε 

συνεργεία ή μόνες τους και ετοιμάζουν συνεχώς τσιπόπιτες, κάθε φορά που 

χρειαζόμαστε στις εκδηλώσεις μας. 

 

4. Άλλοι σχετικοί φορείς και οργανώσεις  

Να επισυναφθεί κατάλογος και στοιχεία επικοινωνίας άλλων φορέων της κοινότητας ή μη κυβερνητικών 

οργανισμών που σχετίζονται με το υπό αναφορά στοιχείο. 

Όνομα φορέα / οργανισμού:  

Όνομα ατόμου για επικοινωνία:  

Διεύθυνση 

Τηλέφωνο:  

Email:  

Άλλη σχετική πληροφορία:  

 

5. Συναίνεση κοινοτήτων στην αίτηση  

5.1 Στην ενότητα αυτή πρέπει να επισυναφθούν τεκμήρια (γραπτά, σε μορφή επιστολής ή προφορικά, ως 

οπτικογραφημένες δηλώσεις) ότι οι κοινότητες (π.χ. φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτιστικοί 

οργανισμοί), οι ομάδες ατόμων (π.χ. συντεχνίες τεχνιτών, σύνδεσμοι κεντητριών, ομάδες 

καραγκιοζοπαικτών) και τα πρόσωπα (π.χ. μεμονωμένοι αγγειοπλάστες) που συνδέονται με το 

προτεινόμενο στοιχείο, το θεωρούν μέρος της πολιτιστικής τους ταυτότητας, έχουν ενημερωθεί για την 

αίτηση και δίνουν την πλήρη συγκατάθεσή τους για την υποβολή της για να περιληφθεί στον κατάλογο 

άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι καλό να αποφεύγονται οι ομοιόμορφες, τυποποιημένες επιστολές, 

που υπογράφονται μόνο από τους Προέδρους κοινοτικών συμβουλίων. 

5.2 Σεβασμός εθιμικών πρακτικών και πρόσβαση στο στοιχείο  

Υπάρχουν πληροφορίες ή πτυχές του προτεινόμενου στοιχείου, τις οποίες η κοινότητα επιθυμεί να 

κρατήσει μακριά από το κοινό ή να τις αποκρύψει λόγω του ότι αφορούν σε πρακτικές του ιερού ή 

ιδιωτικού βίου;  
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Αν ναι, αναφερθείτε σε ειδικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να διασφαλίζουν τον σεβασμό αυτού του 

αιτήματος. (π.χ. ελεγχόμενες επισκέψεις από τουρίστες στη διάρκεια θρησκευτικών τελετουργιών)  

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

την πρόσβαση στο υπό αναφορά στοιχείο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.  

150-250 λέξεις 

Δεν υπάρχουν πρακτικές που να ρυθμίζουν την πρόσβαση στην παρασκευή της  ς 

τσιππόπιτας. 

6.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

6.1 Φωτογραφικό / ακουστικό / οπτικοακουστικό υλικό 

Η αίτηση πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από συμπληρωματικό υλικό, το οποίο θα αξιολογηθεί κατά 

τη διάρκεια της μελέτης της αίτησης. 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) 

 

 

 

6.2 Συστατικές επιστολές από εμπειρογνώμονες (προαιρετικό) 

Ως ενισχυτικό στοιχείο της αίτησης, συνίσταται η επισύναψη 1-2 συστατικών επιστολών, έκτασης μέχρι 

500 λέξεις, από εμπειρογνώμονες (ιστορικούς, αρχαιολόγους, φιλολόγους, ερευνητές, εθνολόγους / 

εθνομουσικολόγους, γλωσσολόγους, κοινωνιολόγους, άλλους ερευνητές σε συναφείς κλάδους), που θα 

τεκμηριώνουν την εγκυρότητα του περιεχομένου της αίτησης και θα υποστηρίζουν την εγγραφή του 

προτεινόμενου στοιχείου στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.  

Στοιχεία επικοινωνίας Εμπειρογνωμόνων που παραχωρούν συστατική επιστολή  

(α) Όνομα: 

Ιδιότητα: 

Διεύθυνση:  

Τηλέφωνο: 

Email: 

 

(β) Όνομα:  

Ιδιότητα: 

Διεύθυνση:  

Τηλέφωνο: 

Email: 
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6.3 Βιβλιογραφία / άλλες πηγές (υποχρεωτικό) 

Σημειώστε σχετική βιβλιογραφία, αρχεία, δισκογραφία ή άλλες πηγές, που τυχόν χρησιμοποιήθηκαν στην 

ετοιμασία της παρούσας αίτησης ή στα οποία περιέχονται επιπρόσθετες πληροφορίες για το υπό 

αναφορά στοιχείο: 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1) Αθανασιάδου Α. (1985), «Συνταγές ζυμαρικών από κατεχόμενα χωριά της Κύπρου», Λαογραφική 

Κύπρος, χρ. ΙΕ, τεύχ. 15, 35, 82-93. 

2) Κυπρή Δ. Θ - Πρωτοπαπά Α. Κ. (1997), Παραδοσιακά ζυμώματα της Κύπρου. Η χρήση και η σημασία 

τους στην Εθιμική ζωή, Δημοσιεύματα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών XVIII, Λευκωσία 1997. 

 

3) Ευαγγελάτου Φ., Ξεχασμένες νοστιμιές του κυπριακού χωριού, Λεμεσός. 

4) Ρήγα Μαρία, «Παραδοσιακά φαγητά του Λευκονοίκου», Περιοδικό «Το Λευκόνοικο», τεύχος 5, σελ. 

124, Λευκωσία, 1986 

5) Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής. 

 
 

 

7. Υπογραφή εκπροσώπου της αιτούμενης κοινότητας / οργανισμού:   

8. Όνομα: Ζήνα Λυσάνδρου-Παναγίδη 

9. Τίτλος: Δήμαρχος Λευκονοίκου 

10. Ημερομηνία: 30 Σεπτεμβρίου 2020 

11. Υπογραφή και σφραγίδα οργανισμού:  

 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Έντυπο αίτησης Πληρούται; 

1 Η αίτηση ετοιμάστηκε σύμφωνα με το επίσημο έντυπο (βλ. www.unesco.org.cy).  

2 
Το τελικό κείμενο της αίτησης υποβλήθηκε και ηλεκτρονικά σε μορφή .doc  (στο email 

unesco@culture.moec.gov.cy ή σε CD-ROM). 
 

3 
H αίτηση είναι υπογεγραμμένη από άτομο εξουσιοδοτημένο να εκπροσωπεί τον 

οργανισμό / υπηρεσία που προτείνει το στοιχείο.  
 

4 
Όλες οι ενότητες και τα ερωτήματα της αίτησης είναι συμπληρωμένα και σύμφωνα με 

το όριο λέξεων που προσδιορίζεται.  
 

Συμπληρωματικό υλικό Πληρούται; 

mailto:unesco@culture.moec.gov.cy
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Να μη συμπληρωθεί από τον αιτητή. Μόνο όσες αιτήσεις πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια θα 
προωθηθούν για αξιολόγηση από την Ειδική Επιτροπή Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς: 

5 
Επισυνάπτονται επιστολές που να αποδεικνύουν την ελεύθερη, εκ των προτέρων και 

κατόπιν ενημέρωσης συναίνεσή των κοινοτήτων / ατόμων στην υποβολή της αίτησης.  
 

Οπτικοακουστικό Υλικό  Πληρούται; 

6 

Υποβλήθηκαν με την αίτηση τουλάχιστον 10 φωτογραφίες σε υψηλή ανάλυση.  

Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι σε ψηφιακή μορφή (.tiff, .raw ή .jpg) και, κατά 

προτίμηση, να σταλούν σε CD/DVD. Οι φωτογραφίες δεν έχουν ενσωματωμένο 

κείμενο ή ημερομηνίες. Η ευκρίνεια και η ανάλυση των φωτογραφιών είναι κατάλληλη 

για εκτύπωση (μέγεθος τουλάχιστον 1800 pixels οριζόντια ή κάθετα). 

 

7 Βίντεο (προαιρετικό, κατά προτίμηση διάρκειας 5-10 λεπτά)   

8 

Υποβλήθηκαν υπογεγραμμένα τα πρωτότυπα έντυπα εκχώρησης δικαιωμάτων 

χρήσης των φωτογραφιών και του βίντεο. 

Κάθε έντυπο αναφέρεται με σαφήνεια στον κωδικό (filename), περιλαμβάνει σύντομη 

περιγραφή του εικονιζόμενου, απόδοση των πνευματικών δικαιωμάτων και 

χρονολογία.  

Τα έντυπα εκχώρησης δικαιωμάτων υποβλήθηκαν και σε ηλεκτρονική μορφή (.doc). 

 

9 Συστατική Επιστολή (βλ. Ενότητα 6.2 – προαιρετική)  

10 Επιπλέον Φωτογραφικό Υλικό (εκτός των 10 υποχρεωτικών φωτογραφιών)  
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

                     

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

            ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

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. 

 

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) Στο γραφείο μου στο 

Δημαρχείο, έχω 

ανάμεσα στα άλλα 

κεραστικά προς τους 

Άγγλους βουλευτές, 

και την τσιπόπιτα 

στο μέσο, με το 

ασημένιο ψαλίδι. 

2017 ©Δήμος 

Λευκονοίκου 

Νίκος Γιάγκου 

2) Τσιπόπιτα ανάμεσα 

σε άλλα ζυμαρικά 

στο 1ο Ταξίδι στις 

Παραδοσιακές 

Γεύσεις του 

Λευκονοίκου. 

2017 ©Δήμος 

Λευκονοίκου 
Ζήνα Λυσάνδρου- 

Παναγίδη 

3) 

 Οι φίλες μας κ. 

Μαργαρίτα 

Γεωργιάδου και κ. 

Βασούλα 

Χρυσοστόμου 

τυλίγουν το φύλλο.  

2018 ©Δήμος 

Λευκονοίκου 
Ζήνα Λυσάνδρου- 

Παναγίδη 

4) Η φίλη μας κ. Ελένη 

Ξενοφώντος ανοίγει 

φύλλο για  

τσιπόπιτα, για να 

δουν και να μάθουν 

κάποιες νεότερες, 

2017 ©Δήμος 

Λευκονοίκου 
Ζήνα Λυσάνδρου- 

Παναγίδη 
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στην εκδήλωσή μας 

«1ο Ταξίδι στις 

Παραδοσιακές 

Γεύσεις του 

Λευκονοίκου». 

5) Η Ελένη Ξενοφώντος 

ανοίγει φύλλο και η 

Μάρω Σοφοκλέους 

ετοιμάζεται να το 

αλείψει με τσίππα. 

Στο 1ο Ταξίδι στις 

Παραδοσιακές 

Γεύσεις του 

Λευκονοίκου» . 

2017 ©Δήμος 

Λευκονοίκου 
Ζήνα Λυσάνδρου- 

Παναγίδη 

6) Τσιπόπιτα στο 

Μαρώνι. Της 

χρυσοχέρας κ. 

Μαρούλας Κιμήτρη. 

2018 ©Δήμος 

Λευκονοίκου 
Ζήνα Λυσάνδρου- 

Παναγίδη 

7)  Έτοιμες, ψημένες οι 

τσιπόπιττές μας, 

στην τραπεζαρία 

μου, μέσα στις 

διακοπές των 

Χριστουγέννων, για 

το 1ο Ταξίδι στις 

Ζήνα Λυσάνδρου 

Παναγίδη 
Παραδοσιακές 

Γεύσεις του 

Λευκονοίκου. 

 ©Δήμος 

Λευκονοίκου 
Ζήνα Λυσάνδρου- 

Παναγίδη 

8) Η τσιπόπιττα 

ψήνεται στον 

φούρνο μου. 

2019 ©Δήμος 

Λευκονοίκου 
Ζήνα Λυσάνδρου- 

Παναγίδη 

9) Φίλες μου 

ετοιμάζουν 

τσιπόπιτες στο 

σπίτι μας. 

2018 ©Δήμος 

Λευκονοίκου 
Ζήνα Λυσάνδρου- 

Παναγίδη 

10) Ετοιμάζουμε τις 

τσιπόπιτες για 

εκδήλωση. 

2018 ©Δήμος 

Λευκονοίκου 
Ζήνα Λυσάνδρου- 

Παναγίδη 
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Φωτογραφίες από την ετοιμασία της τσιπόπιτας, την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020- 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ και γύρω κοινότητες. Μαζί με την κ. Μαργαρίτα Γεωργιάδου από την 

Περιστερωνοπηγή, παντρεμένη στη Γύψου, εκπαιδευτικό. 

1- Ετοιμάζεται το σιρόπι 

2- Ζύμη στο ζυμωτήρι 

3- Η κ. Μαργαρίτα κουλουρώνει το ζυμάρι 

4- Η κ. Μαργαρίτα κόβει σε κομμάτια τη ζύμη 

5- Η κ. Μαργαρίτα ανοίγει το φύλλο 

6- Ανοίγει το φύλο στη μηχανή 

7- Τραβά το φύλλο 

8- Η Ζήνα αλείφει με τσίπα το φύλλο 

9- Ξεκινά η τσιπόπιτα 

10- Η τσιπόπιτα έτοιμη για τον φούρνο 

11- Ψήνεται η τσιπόπιτα στον φούρνο 

12- Ζεστή τσιπόπιτα 

13- Σιροπιάζεται η τσιπόπιτα 

14- Σιροπιάστηκε η τσιπόπιτα 

15- Ψήθηκε η τσιπόπιτα 

16- Κομμάτια τσιπόπιτας 

17- Τσιπόπιτα πάνω σε υφαντό. 

 

 

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

συνοδεύεται από την αναφορά στα πνευματικά του δικαιώματα. 

2. 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 Σεπτεμβρίου 2020 

Υπογραφή:  

 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
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     ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

            ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

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. 

 

3. Εγώ, ο / η ……………………………………… 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), 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 ©) 

 

«ΛΕΥΚ

ΟΝΟΙΚ

ΟΝ…τ

ης 

Μεσαρ

κάς 

καμάρι

ν» 

Ελληνική και 

υπότιτλοι στην 

Αγγλική 

2017 ©ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ 

Μιχάλης Γεωργιάδης, 

σκηνοθέτης 

 

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

συνοδεύεται από την αναφορά στα πνευματικά δικαιώματα. 

5. 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, 2113Αγλαντζιά 

Τόπος και ημερομηνία: Αγλαντζιά, 30/9/2020 

Υπογραφή:  

 

 


