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ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 

 

Δελτίο Σύποσ 

 

Αιτήσεις για εγγραυή 

στον Εθνικό Κατάλογο Άσλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2019 

 

 Η Κππξηαθή Εζληθή Επηηξνπή UNESCO αλαθνηλώλεη όηη, ζύκθσλα κε απόθαζε ηεο Εηδηθήο 

Επηηξνπήο γηα ηελ Άπιε Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά (εκ/λίαο 18/03/2019), έρνπλ πξνεγθξηζεί νη 

αθόινπζεο πξνηάζεηο γηα ηελ ππνβνιή πιήξνπο αίηεζεο γηα εγγξαθή ζηνλ Εζληθό Καηάινγν Άπιεο 

Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο (2019): 

 

 Δηλώσεις πρόθεσης εγγραυής στοιτείοσ στον Εθνικό 

Κατάλογο ΑΠΚ (2019) 

Αιτητής/ές: 

1. Κνπκαλδαξία: παξαγσγή θαη παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο  

 

ύλδεζκνο Οηλνπνηώλ Κύπξνπ 

2. Η ειηά: θαιιηέξγεηα, παξάγσγα, ρξήζεηο 

 

Μνπζείν Κππξηαθώλ 

Σξνθίκσλ θαη Δηαηξνθήο 

3. Ο γαιαθηνθνκηθόο πνιηηηζκόο ηεο Κύπξνπ: 

παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο/ηερληθέο παξαζθεπήο θαη 

ζρεηηδόκελε εζηκηθή δσή 

Μνπζείν Κππξηαθώλ 

Σξνθίκσλ θαη Δηαηξνθήο, 

Δήκνο Αζεέλνπ, 

Αλαπηπμηαθή Εηαηξεία 

Επαξρηώλ Λάξλαθαο 

Ακκνρώζηνπ, 

Δήκνο Αθαλζνύο, 

Δήκνο Λεπθνλνίθνπ, 

Λανγξαθηθόο Όκηινο 

Ρηδνθαξπάζνπ 

 

4. Σν παξαδνζηαθό νθηό ηεο Κύπξνπ 

 

Δήκνο Αζεέλνπ,  

Καιιηλίθεην Δεκνηηθό 

Μνπζείν Αζεέλνπ 

 

5. Μαμίιιεο  (παζηόζπθα) 

 

Κνηλόηεηα Λπζνύ, 

ύλδεζκνο Απνδήκσλ Λπζνύ  

 

6. Παξαδνζηαθά αξηνζθεπάζκαηα θαη δπκώκαηα 

Ρηδνθαξπάζνπ: παξαδνζηαθνί ηξόπνη παξαζθεπήο θαη 

εζηκηθή δσή  

Κνηλνηηθά πκβνύιηα 

Ρηδνθαξπάζνπ ελνξηώλ Λεθνύ, 

Αλάβξπζεο θαη Αγίαο 

Σξηάδαο, 

Λανγξαθηθόο Όκηινο 

Ρηδνθαξπάζνπ, 
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σκαηείν «Σν Ρηδνθάξπαζνλ», 

Μνπζείν Κππξηαθώλ 

Σξνθίκσλ θαη Δηαηξνθήο 

 

7. Παξαδνζηαθά δπκώκαηα Μεζανξίαο: παξαδνζηαθνί 

ηξόπνη παξαζθεπήο θαη εζηκηθή δσή 

Δήκνο Λεπθνλνίθνπ  

8. Η ηέρλε ηεο πθαληηθήο ζηνλ Άγην Αλδξόληθν Καξπαζίαο 

 

Κνηλνηηθό πκβνύιην Αγίνπ 

Αλδξνλίθνπ Καξπαζίαο  

9. Καηαζθεπή ζθαθώλ (γνύξλσλ) γηα δύκσκα ςσκηνύ 

 

Κνηλνηηθό πκβνύιην 

Μνπηνπιιά  

10. Αγία θαη Μεγάιε Παξαζθεπή ζην Κνηιάλη, έζηκα θαηά ηε 

βξαδηλή αθνινπζία ηνπ Επηηαθίνπ 

Όκηινο Κνηιαλησηώλ 

11. Κππξηαθέο Φσλέο  πληνληζηηθόο θνξέαο: 

Κππξηαθή Εζληθή Επηηξνπή 

UNESCO  

 

Οη ελδηαθεξόκελνη θνξείο ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηελ ηειηθή ηνπο αίηεζε (ΕΝΣΤΠΟ 2 ή 

ΈΝΣΤΠΟ 3 ζηελ πεξίπησζε θνξέα πνπ ζπλδέεηαη κε ζηνηρεία πνπ έρνπλ ήδε ζπκπεξηιεθζεί 

ζηνλ Εζληθό Καηάινγν) το αργότερο μέτρι τις 7 Ιοσνίοσ 2019. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ άιινη Δήκνη, Kνηλόηεηεο, ύλδεζκνη, Μνπζεία, Με Κπβεξλεηηθέο 

Οξγαλώζεηο θαη ζρεηηθνί θνξείο ελδηαθέξνληαη λα ζπλεξγαζηνύλ γηα ηελ από θνηλνύ ππνβνιή 

αίηεζεο γηα ηα πην πάλσ ζηνηρεία, θαινύληαη όπσο επηθνηλσλήζνπλ ην ζπληνκόηεξν δπλαηό κε ην 

Γξαθείν ηεο Κππξηαθήο Εζληθήο Επηηξνπήο UNESCO (Λεηηνπξγόο Δξ Αληηγόλε Πνιπλείθε, ει. 

ηαρπδξνκείν: apolyniki@culture.moec.gov.cy θαη unesco@culture.moec.gov.cy, ηει.: 22809809). 

 

Η Άσλη Πολιτιστική Κληρονομιά, όπσο νξίδεηαη ζηελ αληίζηνηρε ύκβαζε ηεο UNESCO (2003), 

είλαη νη πξαθηηθέο, αλαπαξαζηάζεηο, εθθξάζεηο, γλώζεηο θαη ηερληθέο, ηηο νπνίεο νη θνηλόηεηεο θαη 

νκάδεο αηόκσλ αλαγλσξίδνπλ σο κέξνο ηεο πνιηηηζηηθήο ηνπο θιεξνλνκηάο θαη ηηο κεηαβηβάδνπλ 

από γεληά ζε γεληά. θνπόο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Εζληθνύ Καηαιόγνπ Άπιεο Πνιηηηζηηθήο 

Κιεξνλνκηάο είλαη ε θαηαγξαθή θαη δηαηήξεζε ησλ παξαδνζηαθώλ πνιηηηζηηθώλ εθθξάζεσλ πνπ 

απνηεινύλ κέρξη ζήκεξα θνκκάηη ηεο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο Κύπξνπ, κέζα από κηα δεκνθξαηηθή 

δηαδηθαζία ζηελ νπνία εκπιέθνληαη θξαηηθέο ππεξεζίεο, ηνπηθή απηνδηνίθεζε, πνιηηηζηηθνί 

νξγαληζκνί θαη άιινη ελδηαθεξόκελνη θνξείο.  

 

Γηα ηελ εηνηκαζία ησλ αηηήζεσλ, κπνξείηε λα βξείηε ηα ζρεηηθά έληππα  ζηνλ ζύλδεζκν:   

http://www.unesco.org.cy/Programmes-Diadikasia_Eggrafis,GR-PROGRAMMES-04-02-03-

01,GR 
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