
Κωστής Κοκκινόφτας 

Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 

H IΣTOPIA THΣ ΠAPAΓΩΓHΣ KAI THΣ EMΠOPIAΣ  

TOY ΛEYKAPITIKOΥ KENTHMAΤΟΣ 

Ο µύθος και η ιστορία 

 Η κεντητική υπήρξε µια από τις σηµαντικότερες παραδοσιακές τέχνες των γυναικών 

της Κύπρου και αποτέλεσε τη βασική απασχόλησή τους στα Λεύκαρα, όπου υπήρξε πηγή 

πλούτου στα νεότερα χρόνια. Η τοπική παράδοση υποστηρίζει, ότι τα ποικίλα σχέδια του 

λευκαρίτικου κεντήµατος υπέστησαν την επίδραση της βενετικής κεντητικής, η οποία εισήχθη 

στο νησί µαζί µε τους νέους κατακτητές κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας (1489-1571). 

Είναι αξιοσηµείωτο ότι την παράδοση αυτή διέσωσαν αρθρογράφοι στον κυπριακό τύπο των 

αρχών του 20ού αιώνα, όπως για παράδειγµα σε δηµοσιεύµατα των ετών 1912  και 1925 , 1 2

αλλά και συγγραφείς της εποχής,  όπως ο λόγιος διδάσκαλος Αντώνιος Οικονόµου, το 1913 . 3

Υποστηρίχθηκε δε στα νεότερα χρόνια και από ερευνητές, που ασχολήθηκαν µε τη µελέτη 

των µοτίβων του κεντήµατος, και κατέδειξαν, όπως θα αναφερθεί στη συνέχεια, ότι η 

σηµερινή του µορφή αποτελεί µετεξέλιξη των τοπικών ασπροκεντηµάτων ή ασπροπλουµιών, 

. «\Aπό τινων ¦δη âτ΅ν, χιλιάδες λιρ΅ν ε¨σάγονται ε¨ς Λεύκαρα, κυρίως, καί 1

âκεÖθεν ε¨ς πολλά ôλλα χωρία, ¬που αî Kύπριαι γυναÖκες, καί παρθένοι µάλιστα, 

âπεξεργάζονται τά γνωστά διά βελόνης κεντήµατα, λείψανα τÉς ëνετικÉς âν Kύπρω 

βιοτεχνίας». Βλ. Kυπριακός Φύλαξ, 4.8.1912.

. «\Aπό τÉς ^Eνετοκρατίας αî Kύπριαι κόραι διδαχθεÖσαι παρά τ΅ν ^Eνετίδων τήν 2

τέχνην τ΅ν κεντηµάτων αéτήν, µόνον δι’ ëαυτάς âκέντων τά προικ΅ά των, ¦τοι 

σινδόνια, τραπεζοµάνδηλα, τορναρέττους (γύρους τ΅ν κλιν΅ν) καί λοιπά, χωρίς ποτέ 

νά τήν χρησιµοποιήσουν ½ς âργασίαν βιοποριστικήν». Βλ. Φωνή τÉς Kύπρου, 

2.5.1925.

 «^H τ΅ν κεντηµάτων àρχική •πόστασις àνάγεται ε¨ς τούς χρόνους τÉς 3

^Eνετοκρατίας, àφ’ wς αî γυναÖκες ¦ρξαντο κεντ΅σαι âπί χονδροÜ âγχωρίου 

•φάσµατος, προορίζουσαι τά κεντήµατα ταÜτα διά τήν προÖκα των, πωλοÜσαι δέ, 

ïσάκις âτύγχανεν, âκ τούτων ε¨ς ξένους πλουσίους âπί πενιχρ÷Ä âννοεÖται àξί÷α». Βλ. 

Aντώνη Oικονόµου, «Tα Λεύκαρα και τα Λευκαρίτικα Κεντήµατα», Kιτιακόν 

Hµερολόγιον, Λάρνακα 1913, σ. 83.



όπως αποκαλούνται, στα οποία ενσωµατώθηκαν χαρακτηριστικά των βενετικών, αφού τα 

γεωµετρικά σχέδια και τα τυποποιηµένα λουλούδια αµφοτέρων, παρουσιάζουν πολλές 

οµοιότητες. Έµµεση µαρτυρία των επιδράσεων αυτών αποτελεί και η χρήση του όρου 

«ταγιάδα» στο λευκαρίτικο κέντηµα, που ηχεί παρόµοια µε το βενετικό "punto tagliato", το 

οποίο σηµαίνει κοπτό και συνδέεται µε τη συγκεκριµένη τεχνοτροπία κατασκευής 

κεντηµάτων . 4

 Η Γερµανίδα συγγραφέας Μάγδα Ρίχτερ, η οποία έζησε στην Κύπρο για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα στα τέλη του 19ου - αρχές του 20ού αιώνα, επεσήµανε από πολύ νωρίς την 

παρουσία βενετικών µοτίβων στο λευκαρίτικο κέντηµα . Ωστόσο, παρά τις εξωγενείς 5

επιδράσεις, αυτό διατήρησε τις τοπικές του ιδιαιτερότητες και τη λαϊκή του τεχνοτροπία, µε 

αποτέλεσµα να θεωρείται το αντιπροσωπευτικότερο της κυπριακής κεντητικής παράδοσης. Σε 

αυτό αποτυπώνονται πλούτος σχεδίων, στα οποία οι κεντήτριες αποδίδουν µε µοναδική 

τελειότητα και αρµονία τις παρατηρήσεις τους από τη φύση και το περιβάλλον, και 

δηµιουργούν µοναδικά µοτίβα, ανάλογα µε τη δεξιοτεχνία, την ευαισθησία και την 

παρατηρητικότητά τους. Γι’ αυτό και κάποια µοτίβα έχουν όνοµα σχετικό µε τη χλωρίδα της 

περιοχής, ενδεικτικό της προέλευσής τους, όπως «µαργαρίτα», «φύλλο», «φοινικιά» και άλλα. 

Ανάµεσά τους δεσπόζουσα θέση κατέχουν τα γεωµετρικά σχήµατα, µε βασικότερο τον 

«ποταµό», που περνά σε ολόκληρο το ύφασµα, σχηµατίζοντας κυρίως ρόµβους και τρίγωνα 

και προσδίδοντας στο κέντηµα ρυθµό και αισθητική αρτιότητα. 

 Ορισµένα άλλα µοτίβα οφείλονται στη δυνατότητα των κεντητριών να αντλούν σχέδια 

από τον περιβάλλοντα χώρο, όπως για παράδειγµα από τις σιδεριές των παραθύρων σπιτιού, 

γεγονός που συνέτεινε ώστε να δηµιουργηθεί µοτίβο µε το όνοµα «Τα παναθύρκα της 

. Λουκίας Λοΐζου-Χατζηγαβριήλ - Τζούλιας Αστραίου-Χριστοφόρου, Η Συλλογή 4

κεντηµάτων και δαντέλων του Λεβέντειου Δηµοτικού Μουσείου Λευκωσίας, Λευκωσία 1996, 

σ. 30.

. «Στη δαντέλα αυτή [των Λευκάρων], που χρησιµοποιεί το όνοµα "reticello/a" ή "punti a 5

reticello", διατηρούνται τα βενετσιάνικα πρότυπα, που βρίσκονται σε τυπωµένα βιβλία µε 

δείγµατα από δαντέλες και σε χαλκογραφία του τέλους του 16ου και των αρχών του 17ου 

αιώνα, στη Βενετία». Βλ. Άννας Mαραγκού (επιµ.), Magda Ohnefalsch - Richter: Eλληνικά 

Ήθη και Έθιµα στην Kύπρο, Λευκωσία 1994, σ. 237.
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Χατζηπεζούνας». Παρόµοια έµπνευση αντλούσαν από χαρακτηριστικά σχήµατα κτηρίων και 

από περιοχές, τις οποίες επισκέπτονταν κατά καιρούς. Για παράδειγµα, η Αγγελική Πιερίδη, η 

οποία µελέτησε και περιέγραψε το λευκαρίτικο κέντηµα, εντάσσοντάς το σε ευρύτερη 

εργασία της για το κυπριακό, υπεστήριξε ότι οι λευκαρίτικες «κοφτές» παρουσιάζουν 

εκπληκτική οµοιότητα µε τα παράθυρα του ναού της Αγίας Σοφίας της Λευκωσίας, που 

µετετράπη σε τζαµί το 1571 . 6

 Το λευκαρίτικο κέντηµα χαρακτηρίζεται από τον πλούτο και την ποικιλία των 

σχεδίων, τα οποία επιτυγχάνονται µε τη χρήση διαφόρων τύπων «βελονιών», που γίνονται µε 

το χέρι. Ο συνδυασµός τους δηµιουργεί διάφορα σχέδια, που το καθένα έχει τη δική του 

ονοµασία και τα οποία, µε τη σειρά τους, απαντούνται σε ποικίλες παραλλαγές, όπως για 

παράδειγµα το «γαζί», που οι διάφορες µορφές του είναι γνωστές µε τις ονοµασίες 

«παραγαζί», «στραόγαζος», «ρουζεττωτό» και «βενετικό», ονοµασία που αποτελεί ακόµη µια 

έµµεση µαρτυρία για τη σχέση του λευκαρίτικου κεντήµατος µε το αντίστοιχο βενετικό, 

συσχέτιση που είχε επισηµανθεί από Κύπριο αρθρογράφο ήδη από τη δεκαετία του 1930 . 7

 Εκτός από την Αγγελική Πιερίδη, την τεχνική και τα σχέδιά του έχουν µελετήσει η 

Ανδρούλα Χατζηγιασεµή, η οποία εξέδωσε σχετικό βιβλίο, το 1987, µε αναλυτική περιγραφή 

της τεχνοτροπίας του , και η Όλγα Πολεµίτου, η οποία, στα τέλη της δεκαετίας του 1970 - 8

αρχές της δεκαετίας του 1980, εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήµιο της 

Ινδιάνας των Ηνωµένων Πολιτειών µε τίτλο: «Tradition and Economics in village folk grafts:  

The Lefkara lace - making and silversmithing traditions» [= Παράδοση και οικονοµία στην 

. Για τη σχετική µελέτη βλ. Αγγελικής Πιερίδου, «Κυπριακή Λαϊκή Τέχνη. Λευκαρίτικα 6

Κεντήµατα», Κυπριακαί Σπουδαί 22 (1958) 251-259 [= Η Κύπρος µας 22 (1981) 21-24· 

Κυπριακή Λαϊκή Τέχνη, Λευκωσία 1991, σ. 41-50].

. «^H κατασκευή κεντηµάτων στά Λεύκαρα καί στήν περιοχή των, φαίνεται ¬τι 7

qταν γνωστή àπό τήν ^Eνετική âποχή. Kαί σήµερα àκόµη •πάρχει ™ öκφραση καί τό 

εrδος "βενέτικο γαζί". Oî γυναÖκες ¦ξεραν τέτοια κεντήµατα, τά ïποÖα àποτελοÜσαν 

τήν προίκα τους». Βλ. Πάνου Ταλιαδώρου, «Στα Λεύκαρα. Το κέντρο της Κυπριακής 

Κεντητικής», Νέος Kυπριακός Φύλαξ, 18.11.1937.

. Βλ. Ανδρούλας Χατζηγιασεµή, Το Λευκαρίτικο Κέντηµα. Ιστορική εξέλιξη - Σχέδια - 8

Τεχνική, Λευκωσία 1987, όπου στη σελ. 10 γίνεται αναφορά και στην επίδραση της τεχνικής 

της δαντέλας «βενίς» στο λευκαρίτικο κέντηµα.
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αγροτική χειροτεχνία: Τα λευκαρίτικα κεντήµατα και η αργυροχοΐα], που ωστόσο παρέµεινε 

ανέκδοτη. Από εκτενή αποσπάσµατά της, όµως, που δηµοσιεύτηκαν σε µετάφραση από τον 

Δηµήτρη Ξ. Σάββα, διαπιστώνεται ότι η Πολεµίτου, όπως  προηγουµένως και οι Πιερίδου και 

Χατζηγιασεµή, κατέληξε στο συµπέρασµα, ότι τα ιταλικά κεντήµατα του Μεσαίωνα µοιάζουν 

καταπληκτικά µε τα λευκαρίτικα του 19ου αιώνα. Υποστήριξε επίσης, ότι τα κεντήµατα, που 

γίνονται σήµερα στα Λεύκαρα, παρουσιάζουν πολλές οµοιότητες µε τα ιταλικά κοφτά του 

15ου και 16ου αιώνα, γεγονός το οποίο, σε συνδυασµό µε την παρόµοια τεχνική της δαντέλας 

«βενίς» µε αυτήν των Λευκάρων, παραπέµπει σε αλληλεπίδρασή τους . 9

 Σύµφωνα µε την τοπική παράδοση, η κατασκευή κεντηµάτων στην κοινότητα 

ανάγεται στην περίοδο της Φραγκοκρατίας (1191-1489), στα τέλη της οποίας, όπως 

υποστηρίζεται, επισκέφθηκε την κωµόπολη ο µεγάλος ζωγράφος Λεονάρντο ντα Bίντσι 

(1452-1519), που, γοητευµένος από την οµορφιά και τη χάρη τους, πήρε µαζί του κάποια 

αντιπροσωπευτικά δείγµατα  στην Ιταλία . Στα νεότερα χρόνια, η θρυλούµενη επίσκεψη του 10

ντα Βίντσι στην Κύπρο προσδιορίστηκε στο έτος 1481 και υποστηρίχθηκε ότι ο µεγάλος 

ζωγράφος δώρισε ένα λευκαρίτικο τραπεζοµάντηλο στον καθεδρικό ναό Ντουόµο (Duomo) 

του Μιλάνου, για να τοποθετηθεί στην Aγία Tράπεζα . Με την ευκαιρία δε της 11

πεντακοσιοστής επετείου της επίσκεψης αυτής, το 1981, το Τµήµα Ταχυδροµικών Υπηρεσιών 

της Κυπριακής Δηµοκρατίας εξέδωσε τρία σχετικά γραµµατόσηµα, των 75, των 125 και των 

175 µιλς, που απεικονίζουν το µεν πρώτο την αυτοπροσωπογραφία του ντα Βίντσι, το δεύτερο 

. Βλ. Τα Λεύκαρα 2 (1983) 4-5, 3 (1983) 4-6, 5 (1984) 8-9, 6 (1984) 4-6, 7 (1984) 4-6, 8 9

(1984) 4, 9 (1985) 5-6, 10 (1985) 4-5, 11 (1985) 4-6, 12 (1985) 4-5, 69 (2000) 33-36, 70 

(2000) 9-12, 71 (2000) 18-21, 72 (2000) 26-30 (όπου γίνεται εκτενής αναφορά στην 

αλληλοσύνδεση του λευκαρίτικου κεντήµατος και των ιταλικών κεντηµάτων του 15ου και 

16ου αιώνα), 73 (2001) 7-8.

. David Talbot Rice, Icons of Cyprus, London 1937, σ. 154.10

. “In the villages of Lefkara, Kato Lefkara, Lefkoniko, and else-where is produced much of 11

the superfine lace for which Cypriots have been famous for many centuries. In 1481, when 

Leonardo da Vinci was in the island, he visited Lefkara and purchased lace for the altar at 

Milan Cathedral”. Βλ. Gordon Home, Cyprus then and now, London 1960, σ. 181, όπου η 

αναφορά στο έτος 1481 γίνεται από άδηλη πηγή.
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το έργο του «Μυστικός Δείπνος» και το τρίτο τον καθεδρικό ναό του Μιλάνου µε λευκαρίτικο 

τραπεζοµάντηλο στο κάτω µέρος . 12

 Ταυτόχρονα µε την έκδοση των γραµµατοσήµων κυκλοφόρησαν και τρεις κάρτες µε 

σφραγίδα πρώτης ηµέρας κυκλοφορίας (A.M.C. Μάξιµουµ Καρτς), κάθε µια από τις οποίες 

φέρει ανά ένα από τα ανωτέρω γραµµατόσηµα µαζί µε σχετική παράσταση: η πρώτη (αρ. 72) 

αυτό των 75 µιλς µε πορτραίτο του ντα Βίντσι, η δεύτερη (αρ. 73) το σχετικό των 125 µιλς, 

καθώς και τη Μονή της «Σάντα Μαρία ντέλλε Γκράτσιε», στην οποία βρίσκεται ο «Μυστικός 

Δείπνος», και η τρίτη (αρ. 74) το αντίστοιχο των 175 µιλς, συνοδευόµενο από φωτογραφία 

κεντητριών . 13

 Επίσης, ο Δήµος Λευκάρων σε συνεργασία µε τον Κυπριακό Οργανισµό Τουρισµού, 

προσέφερε στην πόλη του Μιλάνου, στις 19 Oκτωβρίου 1986, ηµέρα που γιορτάζονταν τα 

600 χρόνια από την ανέγερση του καθεδρικού της ναού, λευκαρίτικο τραπεζοµάντηλο, για να 

τοποθετηθεί ως κάλυµµα στην Αγία Τράπεζα, όπου, κατά την παράδοση, υπήρχε αυτό του ντα 

Bίντσι . Ας σηµειωθεί ότι στις προσωπικές σηµειώσεις του µεγάλου ζωγράφου σώζεται 14

περιγραφή της Κύπρου και ενός ναού της Αφροδίτης, γεγονός που επιτρέπει να υποστηριχθεί 

ότι ίσως να είχε προσωπική αντίληψή τους από επίσκεψή του στο νησί, άρα και ενδεχόµενη 

µετάβασή του στα Λεύκαρα . 15

Οι απαρχές της εµπορίας του κεντήµατος 

. Βλ. Τµήµατος Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, 12

Κυπριακά Γραµµατόσηµα 1880-2004. Ιστορία και Πολιτισµός, Λευκωσία 2005, σ. 192, όπου 

και παρατίθενται φωτογραφίες των τριών γραµµατοσήµων. Επίσης βλ. «Ο Λεονάρντο ντα 

Βίντσι και η Κύπρος», Εικόνες 107 (1981) 46.

. Χριστόδουλου Αχιλλεούδη, «Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι και τα Λευκαρίτικα Κεντήµατα», 13

Τα Λεύκαρα 1 (1983) 48-49· Του ιδίου, «Κυπριακά Γραµµατόσηµα που σχετίζονται µε τα 

Λεύκαρα», Τα Λεύκαρα 81 (2003) 9-12.

. Χριστάκη Καραγιώργη, «Ζωντανεύοντας τον θρύλο», Τα Λεύκαρα 16 (1986) 5-10.14

. «Υπάρχουν ισχυρές ενδείξες ότι ο Leonardo da Vinci επισκέφθηκε την Κύπρο», Λεύκαρα 15

12 (2013) 9.
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 Στα παλαιότερα χρόνια οι γυναίκες των Λευκάρων κεντούσαν διάφορα υφάσµατα, που 

προόριζαν για τη διακόσµηση του σπιτού και για την προίκα των κοριτσιών τους. Αυτά 

αποτελούνταν από ασπρόρουχα, τραπεζοµάντηλα, πετσέτες, υποκάµισα, εσώρουχα, σεντόνια 

και πολλά άλλα, που ήταν απαραίτητα και χρήσιµα για τη ζωή µιας µελλοντικής οικογένειας. 

Ένα χαρακτηριστικό δείγµα του είδους αυτού του κεντήµατος σώζεται σήµερα στις συλλογές 

του Λεβέντειου Ιστορικού Μουσείου Λευκωσίας. Πρόκειται για ένα ορθογώνιο 

τραπεζοµάντηλο από χοντρό βαµβακερό ντόπιο ύφασµα, που χρονολογείται στα 1850 . 16

 Στις αρχές της Αγγλοκρατίας, όµως, το λευκαρίτικο κέντηµα µετεξελίχθη σε εµπορικό 

είδος, όταν επισκέφθηκαν την κωµόπολη Άγγλοι κυβερνητικοί υπάλληλοι µε τις συζύγους 

τους, οι οποίες επέδειξαν ενδιαφέρον για την αγορά τους. Το γεγονός αυτό συνέτεινε, ώστε η 

διευθύντρια του Παρθεναγωγείου Λευκάρων, Ευφροσύνη Πορφυροπούλου, να αντιληφθεί 

την αξία τους και να παρακινήσει τις γυναίκες της κοινότητας να κεντούν σε λεπτότερα 

υφάσµατα. Ταυτόχρονα εισήγαγε το µάθηµα της κεντητικής στο Παρθεναγωγείο , που είχε 17

ιδρύσει µε τον διδάσκαλο σύζυγό της Πορφύριο, το 1879, θέτοντας έτσι σε νέα βάση την 

κατασκευή του . Ας σηµειωθεί ότι µέχρι τότε, το λευκαρίτικο κέντηµα δεν αποτελούσε είδος 18

προς πώληση και η αναφορά για εµπόριό του, κατά τον 17ο αιώνα, από τον Λευκαρίτη 

. Βλ. Λουκίας Λοΐζου Χατζηγαβριήλ, 100+1 Αντικείµενα από τις Συλλογές του Λεβέντειου 16

Δηµοτικού Μουσείου Λευκωσίας, Λευκωσία 2004, σ. 92, όπου και παρατίθεται φωτογραφία 

του.

. «Συγχαίροντες àληθ΅ς τούς κατοίκους τοÜ χωρίου τούτου [Λεύκαρα], ο¥τινες 17

κατώρθωσαν âν µικρῷ χρονικῷ διαστήµατι νά διατηρ΅σι δι’ ¨δίων των âξόδων 

\Aλληλοδιδακτικόν, \Aναγνωστήριον καί ΠαρθεναγωγεÖον, àπονέµοµεν συγχρόνως 

τόν δίκαιον öπαινον τῷ διδασκάλῳ αéτ΅ν κ. Πορφυροπούλω, ᾧ  κατά µέγα µέρος 

çφείλεται ™ τοσαύτη πρός τά γράµµατα καί τά καλά àγάπη τ΅ν Λευκαριτ΅ν». Βλ. 

Nέον Kίτιον, 17/29.11.1879.

. Η σχετική µαρτυρία εντοπίζεται σε δηµοσίευµα στον κυπριακό τύπο της 18

δεκαετίας του 1920: «^H âν λόγῳ κυρία Πορφυροπούλου καί παρθεναγωγός τοÜ 

χωρίου, καταγοµένη âκ Kωνσταντινουπόλεως, ¨δοÜσα τά âν λόγῳ κεντήµατα καί 

τήν µεγάλην âκτίµησιν, ≥ν öδειξαν δι’ αéτά οî ‰Aγγλοι, παρεκίνησε τάς âγχωρίους 

γυναÖκας καί κόρας νά κεντήσωσι διά τÉς ¨δίας τέχνης, âπί λεπτ΅ν •φασµάτων, 

διάφορα µικρά àντικείµενα». Βλ. Φωνή τÉς Kύπρου, 2.5.1925.
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υφασµατέµπορο και για κάποιο διάστηµα δραγοµάνο της Κύπρου Γιωργή, είναι 

ατεκµηρίωτη . 19

 Ο Πορφύριος και η Ευφροσύνη Πορφυροπούλου, µε καταγωγή από την Ήπειρο και 

την Κωνσταντινούπολη αντιστοίχως, εγκαταστάθηκαν στην κωµόπολη το 1878, όπου ο 

πρώτος ανέλαβε τη διεύθυνση του Αρρεναγωγείου, που λειτουργούσε από το 1852 . 20

Σύµφωνα µε τον Άγγλο επιθεωρητή Παιδείας Ιωσία Σπένσερ, ο οποίος επισκέφθηκε τα 

Λεύκαρα το 1880, ο Πορφύριος ήταν ανώτερης µόρφωσης εκπαιδευτικός και απολάµβανε 

σεβασµού από τους κατοίκους. Όπως σηµειώνει, διηύθυνε κατά τρόπο υποδειγµατικό το 

Αρρεναγωγείο, στο οποίο φοιτούσαν 35 περίπου µαθητές, ενώ 25 µαθήτριες 

παρακολουθούσαν τα µαθήµατα, που δίδασκε στο σπίτι η σύζυγός του. Αναφέρει ακόµη, ότι 

ανάµεσα σε αυτά περιλαµβανόταν το µάθηµα της κεντητικής και πως τα δηµιουργήµατα των 

µικρών µαθητριών ήταν ευπαρουσίαστα . Το ζεύγος Πορφυροπούλου παρέµεινε στα 21

. Κώστα Κύρρη, «Επαγγέλµατα. Χαρακτηρισµοί, χαρακτήρες και µορφαί του λαϊκού 19

πολιτισµού και κοινωνικού βίου των Κυπρίων», Κυπριακός Λόγος 4 (1969) 236. Για τη δράση 

του Γιωργή σώζεται σχετικό ποίηµα της εποχής, που εκδόθηκε και σχολιάστηκε από τον 

Νικόδηµο Μυλωνά, «Άγνωστοι σελίδες της τουρκικής τυραννίας εν Κύπρω», Κυπριακά 

Χρονικά 2 (1924) 139-148, 281-296.

. Κρατικό Αρχείο Κύπρου (έκδ.), Η Εκπαίδευση στην Κύπρο κατά τον 19ο αιώνα, 20

Λευκωσία 2010, σ. 114. Για την ιστορία της εκπαίδευσης στα Λεύκαρα, κατά την υπό εξέταση 

περίοδο, βλ. Δηµήτρη Ξ. Σάββα, «Η παιδεία στα Λεύκαρα το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα», 

Τα Λεύκαρα 29 (1990) 39-44.

. Βλ. Κρατικό Αρχείο Κύπρου (έκδ.), Η Εκπαίδευση στην Κύπρο, ό.π., σ. 10, όπου, όµως, 21

δεν γίνεται αναφορά στα ονόµατα του ζεύγους Πορφυροπούλου. Ωστόσο, αυτά είναι γνωστά 

από άλλες πηγές, όπως τα έργα των Λοΐζου Φιλίππου, Τα Ελληνικά Γράµµατα εν Κύπρω κατά 

την περίοδον της Τουρκοκρατίας (1571-1878), τ. Α΄, Λευκωσία 1930, σ. 302-303· Ιερώνυµου 

Περιστιάνη, Ιστορία των Ελληνικών Γραµµάτων. Από της Τουρκικής Κατακτήσεως µέχρι της 

Αγγλικής Κατοχής (1571-1878), Λευκωσία 1930, σ. 230-232. Ας σηµειωθεί ότι ο Φιλίππου 

ανάγει την ίδρυση του Αρρεναγωγείου στο έτος 1853, ενώ ο Περιστιάνης τοποθετεί, 

λανθασµένα, την παρουσία του ζεύγους Πορφυροπούλου στα Λεύκαρα µέχρι το έτος 1883, 

αντί του ορθού 1886.
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Λεύκαρα µέχρι τον Αύγουστο του 1886, οπότε ανεχώρησαν από την Κύπρο . Όπως 22

αναφέρεται σχετικά, στα αµέσως επόµενα χρόνια η Ευφροσύνη απεβίωσε, ενώ ο Πορφύριος 

εξακολούθησε να εργάζεται ως διδάσκαλος στο Πορτ Σάϊδ της Αιγύπτου µέχρι το τέλος της 

ζωής του, που συνέβη το 1896 . 23

 Με την προτροπή λοιπόν της Ευφροσύνης Πορφυροπούλου, οι γυναίκες των 

Λευκάρων άρχισαν να κατασκευάζουν λεπτεπίλεπτα κεντήµατα, τα οποία ήταν πολύ πιο 

ευπαρουσίαστα από τα παλαιότερα. Αυτά τα πρώτα εµπορεύσιµα κεντήµατα πωλούνταν από 

γυναίκες της κοινότητας στις Πλάτρες και στο Τροόδος, όπου παραθέριζαν Άγγλοι 

κυβερνητικοί αξιωµατούχοι µαζί µε τις οικογένειές τους, κατά την περίοδο του καλοκαιριού . 24

. «Mετά λύπης âπληροφορήθηµεν, ¬τι ï εéπαίδευτος διδάσκαλος âν ‰Aνῳ 22

Λευκάροις κ. Π. Πορφυρόπουλος àπέρχεται προσεχ΅ς τÉς Kύπρου. ^O àνήρ οyτος 

qν öνθερµος φιλογενής, ε¨ς πλείστας ¬σας περιστάσεις âνήργησε δραστηρίως καί 

âπωφελ΅ς •πέρ τÉς µητρός ^Eλλάδος, κατέγινε δέ οé µικρόν περί τήν διανοητικήν 

καί äθικήν διάπλασιν τÉς âν τFÉ ε¨ρηµένFη κωµοπόλει νεολαίας, προσέτι δέ καί περί 

τήν κοινωνικήν µόρφωσιν καί πρόοδον τ΅ν âγχωρίων». Βλ. Ένωσις, 18/30.8.1886.

. «Tήν 2αν τρέχοντος µετέστη ε¨ς τάς α¨ωνίους µονάς πλήρης ™µερ΅ν ï âν Πόρτ-23

Σάϊδ àπό πολλοÜ διαµένων καί τό διδασκαλικόν âπάγγελµα λίαν εéδοκίµως 

µαχόµενος Πορφύριος Πορφυρόπουλος. ^O µακαρίτης, καταγόµενος âκ τÉς εéάνδρου 

\Hπείρου, διεφλέγετο •πό àκραιφνοÜς φιλοπατρίας, ≥ν διά τοÜ διδασκαλικοÜ 

âπαγγέλµατος εéστόχως µετέδιδεν ε¨ς τάς êπαλάς καρδίας τ΅ν µαθητ΅ν α•τοÜ. 

\Eπί πολλά öτη öζησεν âν Λευκάροις, µετά τÉς προαπελθούσης συµβίας του, âκ 

παραλλήλου διδάσκων καί διαπλάττων τήν âν τFÉ ρηθείσFη κωµοπόλει νεότητα, ≥τις 

πράγµατι âπί τÉς διδασκαλικÉς αéτ΅ν περιόδου οé µόνον âν τοÖς γράµµασιν 

âµορφώθη, àλλά καί âν τ FÉ φιλοπατρί ÷α âχειραγωγήθη δι’ àνενδότων τοÜ 

µεταστάντος προσπαθει΅ν. \Aλλά καί ε¨ς τ΅ν àνδρ΅ν τάς καρδίας ï öνθερµος 

ïµογενής öρριπτεν âπιτυχ΅ς τόν σπόρον τÉς πρός τήν πατρίδα àγάπης, âλατήριον 

γενόµενος πάσης πατριωτικÉς âνεργείας». Βλ. Ένωσις, 6/18.5.1897.

. «Mεγαλυτέρα τις üθησις âδόθη ε¨ς τήν βιοµηχανίαν ταύτην àπό τοÜ 1887 [çρθόν 24

1879], ïπότε διετέλει παρθεναγωγός âν Λευκάροις ™ κυρία Πορφυροπούλου âξ 

\Iωαννίνων [çρθόν âκ Kωνσταντινουπόλεως], ≥τις παρώτρυνε τάς γυναÖκας καί 

κορασίδας νά κεντ΅σιν âπί λεπτοÜ •φάσµατος. Tά κεντήµατα ταÜτα, κατ’ àρχάς 

çλίγης καλαισθητικÉς àξίας, âπωλοÜντο διά µεταπρατρι΅ν ε¨ς τούς âν Tρωόδει καί 

Πλάτρας παραθερίζοντας ‰Aγγλους, πάντοτε âπί µετρί÷α τιµFÉ». Βλ. A. Oικονόµου, «Tα 

Λεύκαρα και τα Λευκαρίτικα Κεντήµατα», ό.π., σ. 83.
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Το συνεχές αυτό ενδιαφέρον των Άγγλων για αγορά λευκαρίτικων κεντηµάτων, και µάλιστα 

σε «καλές τιµές», συνέτεινε στην ανάγκη τελειοποίησης της τεχνικής τους και στην 

επιµελέστερη κατασκευή τους . Μέχρι τότε, όπως παρατήρησε η Αγγλίδα περιηγήτρια 25

Ελίζαµπεθ Αλίσια Λιούις, το 1893, το λευκαρίτικο κέντηµα ήταν ένα «πλούσιο και σύνθετο 

ασπροκέντηµα», το οποίο ήταν «φτιαγµένο µε παράξενη βελονιά πάνω σε χοντρό ντόπιο 

βαµβακερό» . 26

 Η ουσιαστική ώθηση, όµως, για την έναρξη της συστηµατικής εµπορίας του δόθηκε 

από τη δυναµική Λευκαρίτισσα Θεόφιλα Xατζηαντώνη, η οποία αποφάσισε να µεταβεί, το 

1896, στην Aλεξάνδρεια, για να πωλήσει κεντήµατα στα µέλη της εκεί ανθούσας ελληνικής 

παροικίας. Παρά το γεγονός ότι η πρώτη αυτή προσπάθειά της απέτυχε, η Θεόφιλα δεν 

απογοητεύτηκε, αφού οι επαφές µε τις υποψήφιες πελάτισσες και τις αισθητικές τους 

αντιλήψεις τη βοήθησαν, ώστε µετά την επάνοδό της στα Λεύκαρα να προωθήσει τη 

δηµιουργία κεντηµάτων µε νέα σχέδια και ρυθµούς. Στη συνέχεια, αφού παρέλαβε το νέο 

εµπόρευµα, επισκέφθηκε το αµέσως επόµενο έτος, συνοδευόµενη και από τον σύζυγό της, 

ξανά την Αλεξάνδρεια , όπου τη φορά αυτή το ταξίδι της στέφθηκε µε επιτυχία µε τις 27

εισπράξεις από τις πωλήσεις των κεντηµάτων να υπερβαίνουν τις 500 λίρες. Σύµφωνα µε 

σχετική µαρτυρία, το ζεύγος Χατζηαντώνη ξαναταξίδεψε στην Αλεξάνδρεια, όπου οι 

ενδιαφερόµενοι για την αγορά κεντηµάτων εισηγήθηκαν αυτά να γίνονται σε λινό, και όχι 

βαµβακερό ύφασµα, που ήταν πιο «χοντροκοµµένο» . 28

. «Πρέπει νά ïµολογήσωµεν ¬τι πρ΅τοι οî ‰Aγγλοι συνέτειναν ε¨ς τήν 25

τελειοποίησιν τÉς παρ’ ™µÖν γυναικείας ταύτης βιοµηχανίας, ο¥τινες, âκτιµήσαντες 

δεόντως τά κεντήµατα τ΅ν γυναικ΅ν τ΅ν Λευκάρων καί àγοράζοντες ταÜτα ε¨ς 

καλάς τιµάς, •πεξÉραν τοιουτοτρόπως τήν ±µιλλάν των πρός τελειοτέραν τούτων 

κατασκευήν». Βλ. Φωνή της Κύπρου, 22/7.3.1903.

. «Lefkara is noted for its rich and elaborate white embroidery, done in a stitch peculiar to 26

the locality on the thick hand - woven native cotton». Βλ. Mrs Lewis, A Lady’s Impressions of 

Cyprus, London 1893, σ. 180.

. Επιγραµµατική αναφορά για την αναχώρησή της, το έτος αυτό για την Αίγυπτο, γίνεται 27

από την Αγνή Μιχαηλίδη, Λάρνακα, η παλιά Σκάλα, Λευκωσία 21983, σ. 21-22.

. Αχιλλέα Τιγγιρίδη, «Η ιστορία και το εµπόριο των λευκαρίτικων κεντηµάτων», Τα 28

Λεύκαρα 17 (1987) 6-7.
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 Είναι αξιοσηµείωτο ότι σε σχετικό δηµοσίευµα της εποχής διασώζεται µεν περιγραφή 

του γεγονότος αυτού, χωρίς όµως αναφορά στη Θεόφιλα, παρά µόνο στον σύζυγό της, 

πιθανότατα γιατί ο ανώνυµος αρθρογράφος έδωσε έµφαση σε αυτόν στο δεύτερο ταξίδι τους 

στην Αλεξάνδρεια, το οποίο υπήρξε και το καθοριστικό για την εµπορία του κεντήµατος . 29

Ωστόσο το ποσό των χρηµάτων που εισπράχθηκε, καθώς και οι υπόλοιπες λεπτοµέρειες του 

ταξιδιού, παρατίθενται µε ακρίβεια, όπως διασώθηκαν από την τοπική παράδοση, που επίσης 

αναφέρεται και στη συµβολή του συζύγου της Θεόφιλας, Χατζηαντώνη Κυριάκου 

Χατζηλοϊζή . Ο καθοριστικός ρόλος της, όµως, στην έναρξη της συστηµατικής εµπορίας του 30

κεντήµατος βεβαιώνεται και από τον γιο του ζεύγους, Χατζηνικόλα Χατζηαντώνη . 31

Οι κεντηµατέµποροι 

. «Tά πρ΅τα àτελÉ καί àκανόνιστα κεντήµατα οéδένα àγοραστήν ε≈ρισκον.  29

Xωρικός τις, Xατζηαντώνης λεγόµενος, ¬στις τώρα δέν •πάρχει âν τFÉ ζωFÉ öλαβε τήν 

¨δέαν νά κάµFη µίαν âπιχείρησιν ôνευ κεφαλαίων. \EξÉλθεν àνά τό χωρίον καί 

âζήτησεν àπό τάς κεντητρίας τά κεντήµατά των... Συνέλεξεν ο≈τω ≤να σεβαστόν 

ποσόν κεντηµάτων, àξίας πλέον τ΅ν λιρ΅ν 500, καί µετέβη ε¨ς A€γυπτον, àπό ¬που 

âντός µικροÜ χρονικοÜ διαστήµατος âπέστρεψε φορτωµένος χρυσÄς àγγλικάς λίρας, 

τάς öθεσεν âπί τÉς τραπέζης τÉς σάλας του καί ε¨δοποίησεν ε¨ς τό χωρίον νά öλθουν 

¬σαι öδωσαν κεντήµατα πρός αéτόν νά πληρωθ΅σιν. ‰Hρχισαν δέ νά öρχωνται αî 

κεντήτριαι καί νά πληρώνωνται παρά τοÜ µακαρίτου ε¨ς τό àκέραιον, ¬πως τά 

âσυµφώνησαν. ^H θέα, ¬µως, τ΅ν δύο ποτίλιων, γεµάτων àπό χρυσÄς λίρας, öκαµε 

τάς κεντητρίας νά âκπλήττωνται καί νά θαυµάζουν τόν πτωχόν χωρικόν, ¬στις 

âπέστρεψε πλούσιος συνεπεί÷α τÉς âργασίας των». Βλ. Φωνή της Kύπρου, 2.5.1925. Το 

σχετικό κείµενο αναδηµοσιεύτηκε στο σύνολό του από τον Κωστή Κοκκινόφτα, 

«Πρωτοφανής οικονοµική ευηµερία στα Λεύκαρα στις αρχές του 1900», Τα Λεύκαρα 51 

(1995) 25-28.

. Βλ. Τάκη Γ. Μάγου, «Τα λευκοκεντήµατα Λευκάρων µια παράδοσις ηµίσεος αιώνος», Τα 30

Λεύκαρα 60 (1997) 32-35, όπου αναδηµοσιεύεται κείµενο του συγγραφέα, που είχε 

πρωτοδηµοσιευτεί στην εφηµερίδα Ελευθερία, 29.1.1954.

. Βλ. Αθηνάς Ταρσούλη, Κύπρος, τ. Β΄, Αθήνα 1963, σ. 161-162, όπου γίνεται αναφορά στη 31

δεύτερη µετάβαση της Θεόφιλας στην Αλεξάνδρεια, το έτος 1897, ίσως γιατί αυτό να 

θεωρήθηκε ως το καθοριστικό για την έναρξη της εµπορίας των λευκαρίτικων κεντηµάτων.
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 Το παράδειγµα της Θεόφιλας ακολούθησαν και πολλοί άλλοι κάτοικοι των Λευκάρων, 

µε αποτέλεσµα τα επόµενα χρόνια η αγορά της Αιγύπτου να κατακλυσθεί από περιοδεύοντες 

κεντηµατέµπορους . Όπως διαπιστώθηκε η δυνατότητα κέρδους, που προσέφερε η εµπορία 32

των λευκαρίτικων κεντηµάτων, ήταν πολύ µεγάλη, γι’ αυτό και αναζητήθηκαν και άλλοι 

προορισµοί, όπως το Κάιρο, η Σµύρνη και η Κωνσταντινούπολη. Σύµφωνα µε όσα 

αναφέρονται σε επίσηµο περιοδικό έντυπο της αποικιακής Κυβέρνησης, το 1907 υπήρχαν 80 

περίπου άτοµα, κυρίως από τα Λεύκαρα, που ασχολούνταν αποκλειστικά µε το εµπόριο των 

κεντηµάτων, 40 από τους οποίους περιόδευαν στη Γαλλία (Παρίσι), την Αυστρία (Βιέννη), 

την Ελλάδα (Αθήνα), την Ιταλία (Λάγκο-Mατζιόρε, Mιλάνο και Tεργέστη), τη Γερµανία 

(Βερολίνο), την Ουγγαρία (Bουδαπέστη), τη Σερβία (Bελιγράδι), τη Ρωσία (Οδησσό) και 

αλλού, καθιστώντας ευρύτερα γνωστό το σπουδαίο αυτό προϊόν της κυπριακής κεντητικής 

παράδοσης. Γίνονταν ακόµη σκέψεις για µετάβασή τους στην Αµερική και την Αγγλία, όπου, 

όπως σηµειώνεται, είχαν ταξιδέψει δύο κεντηµατέµποροι, χωρίς όµως επιτυχία, αφού δεν 

είχαν µαζί τους συστατικές επιστολές προς τους υποψήφιους πελάτες . Από σχετικό 33

. «^H Α€γυπτος κατέστη àπό διετίας ™ κυριωτέρα àγορά τ΅ν κεντηµάτων τ΅ν 32

Λευκάρων, χάρις ε¨ς τούς âκεÖ âγκατεστηµένους συµπατριώτας µας, ο¥τινες 

âκθύµως •πεστήριξαν τήν ½ραίαν ταύτην τÉς ¨διαιτέρας πατρίδος των 

βιιοµηχανίαν». Βλ. Φωνή της Κύπρου, 22/7.3.1903.

. «Tό âµπόριον τ΅ν κεντηµάτων διεξάγεται •πό 80 περίπου προσώπων, ½ς âπί τό 33

πλεÖστον Λευκαριτ΅ν, âξ zν οî 40 ταξιδεύουσιν âξακολουθητικ΅ς πρός πώλησιν τοÜ 

âµπορεύµατός των, âπισκεπτόµενοι τάς διαφόρους µεγαλοπόλεις ½ς λ.χ. τούς 

Παρισσίους, Bιέννην, BερολÖνον, Tεργέστην, MιλÄνον, Λάγκο-Mατζιόρε, 

Bουδαπέστην, Bελιγράδιον, \Oδησσόν, Kωνσταντινούπολιν, Σµύρνην, \Aθήνας, 

\Aλεξάνδρειαν, Kάϊρον κ.λπ. \Eφέτος προτίθενται νά âπισκεφθ΅σι τήν \Aγγλίαν καί 

τήν \Aµερικήν. E¨ς τήν \Aγγλίαν εrναι γνωστά τά κεντητά τÉς Kύπρου, àλλ’ ½ς 

διατείνονται οî ΛευκαρÖται, δέν δύνανται νά âργασθ΅σιν ôνευ συστάσεων. Δύο 

ΛευκαρÖται, âπισκεφθέντες πρό τινος χρόνου τό ΛονδÖνον, àπέτυχον âλλείψει 

συστάσεων». Βλ. «Κεντήµατα Κύπρου», Kυπριακή Eφηµερίς, Τριµηνιαία Επιθεώρησις της 

Γεωργίας και Βιοµηχανίας της Κύπρου 7 (1907) 191. Είναι αξιοσηµείωτο ότι στο ίδιο 

περιοδικό (τχ. 8, 1908, σ. 207α) δηµοσιεύεται η παλαιότερη, από ό,τι έχουµε υπόψη µας, 

γνωστή φωτογραφία µε κεντήτριες και όρθιο κεντηµατέµπορο (αναγράφεται, πιθανότατα 

λανθασµένα, ως διδάσκαλός τους).
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δηµοσίευµα του έτους 1908 φαίνεται ότι ορισµένοι κεντηµατέµποροι επισκέφθηκαν στη 

συνέχεια τις δύο αυτές χώρες, καθώς και πόλεις της Ιταλίας, όπως τη Νάπολη . 34

 Ας σηµειωθεί ότι, εκτός από τη Θεόφιλα, δραστηριοποιήθηκε στο εµπόριο των 

κεντηµάτων την ίδια περίοδο άλλη µια γυναίκα, κάτοικος των Λευκάρων. Πρόκειται για την 

Αλισαβού (Ελισάβετ), χήρα του Γιάννη Κολοκασίδη και µητέρα πέντε παιδιών, η οποία 

συνέλεξε από κεντήτριες αριθµό κεντηµάτων και τα διέθεσε σε συζύγους Άγγλων 

κυβερνητικών υπαλλήλων στο Τρόοδος και τις Πλάτρες. Στη συνέχεια, το 1902, 

ακολουθώντας το παράδειγµα της Θεόφιλας, µετέβη στην Αλεξάνδρεια, συνοδευόµενη από 

τον δεκαεξάχρονο γιο της Ττοφή (Χριστοφή), ο οποίος αµέσως µετά ταξίδεψε στο Παρίσι, 

επαγγελλόµενος πλέον τον κεντηµατέµπορο . 35

 Στο µεταξύ, εκτός από την πλανοδιοπώληση σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης και της 

Αµερικής, οι κεντηµατέµποροι άρχισαν να συµµετέχουν σε Διεθνείς Εκθέσεις, όπου συνήπταν 

συµφωνίες µε µεγάλους οίκους µεταπώλησης. Η πρώτη φορά, που παρουσιάστηκαν 

λευκαρίτικα κεντήµατα κατά τον τρόπο αυτό, ήταν στην Κυπριακή Έκθεση των Αθηνών, το 

1901, την οποία διοργάνωσε ο Κύπριος πολιτευτής Γεώργιος Φραγκούδης, όπου δύο 

κεντήτριες από τα Λεύκαρα, η Μαργαρώ Κολά και η Χρυσταλλού Ανδρονίκου, βραβεύτηκαν 

µε χρυσό µετάλλιο. Στην ίδια έκθεση βραβεύτηκε µε αργυρό µετάλλιο η Μυροφόρα 

Χατζησάββα από τη Λάρνακα, το ασπροκέντηµα της οποίας κατατάχτηκε στην κατηγορία των 

. «Τά λευκαρίτικα κεντήµατα ïσηµέραι κατακτ΅σιν εéρύτερον öδαφος. Μετά τήν 34

^Eλλάδα, \Aγγλίαν, \Aµερικήν, qλθεν ™ σειρά τÉς \Iταλίας. Δύο κάτοικοι Λευκάρων, 

κοµίσαντες âπεσχάτως ε¨ς Νεάπολιν κεντήµατα, âπέτυχον τιµάς λίαν 

îκανοποιητικάς», Ένωσις, 9/22.10.1908.

. Δηµήτρη Σάββα, Λεύκαρα. Ιστορικά Σηµειώµατα, Λάρνακα 1981, σ. 25, όπου 35

παρατίθεται µαρτυρία του γιου της Αλισαβούς, Ττοφή. Επίσης βλ. Κλαίρης Αγγελίδου, 

«Πρωτοπόροι κεντηµατέµποροι», Τα Λεύκαρα 2 (1983) 11-13.
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λευκαρίτικων . Ακολούθως, δύο χρόνια αργότερα, οι κάτοικοι της κωµόπολης συνέλεξαν 36

αντιπροσωπευτικά κεντήµατα για να συµµετάσχουν στη Διεθνή Έκθεση της ελληνικής 

πρωτεύουσας και να προβληθούν στο αγοραστικό κοινό της Ελλάδας . Σε µεταγενέστερο δε 37

χρόνο ίδρυσαν καταστήµατα µεταπώλησης στις πόλεις της Κύπρου, όπως οι Γεώργιος 

Λουκαΐδης και Ιωάννης Γεωργιάδης στη Λάρνακα . 38

 Η δραστηριότητα αυτή των κεντηµατεµπόρων κατέστησε πολύ σύντοµα το 

λευκαρίτικο κέντηµα σηµαντικό εξαγωγικό προϊόν µε µεγάλη συµβολή στην κυπριακή 

οικονοµία. Σύµφωνα µε την προαναφερθείσα Μάγδα Ρίχτερ, η οποία στηρίχθηκε σε επίσηµες 

πηγές της αποικιακής Κυβέρνησης, το ύψος των εξαγωγών, που πραγµατοποιήθηκαν µε τη 

χρήση ταχυδροµικών πακέτων, κατά το οικονοµικό έτος 1910-1911, ανερχόταν στις 1,720 

λίρες, ενώ πολύ µεγαλύτερο ήταν το ποσό των χρηµάτων, που εισέρρεε στο νησί από την 

. Γεώργιου Φραγκούδη, Κυπριακή Έκθεσις εν Αθήναις, Αθήνα 1901, σ. 83. Ωστόσο, στον 36

τύπο της εποχής αναφέρεται, ότι η µεν Μαργαρώ Κολά βραβεύτηκε µε το χρυσό µετάλλιο, η 

δε Χρυσταλλού Ανδρονίκου µε το αργυρό, ενώ αγνοείται η βράβευση της Μυροφόρας 

Χατζησάββα: «\Eν τFÉ κυπριακFÉ âκθέσει àπενεµήθη διά τά κεντήµατα Λευκάρων 

χρυσοÜν βραβεÖον ε¨ς τήν Μαργαρώ ΚολÄ καί àργυροÜν ε¨ς τήν ΧρυσταλλοÜν 

\Aνδρονίκου». Βλ. Αλήθεια, 3.8.1901.

. «Χαίροµεν, µανθάνοντες, âκ τÉς âκ Λευκάρων àλληλογραφίας, ¬τι ™ βιοµηχανία 37

τ΅ν κεντηµάτων âν τFÉ ½ραί÷α âκείνFη κωµοπόλει âβελτιώθη µεγάλως καί δίδει τόν 

ôρτον ε¨ς τόσον µέγαν àριθµόν ο¨κογενει΅ν. \Aξία δέ âπικροτήσεως εrναι ™ àπόφασις 

τ΅ν Λευκαριτ΅ν νά στείλωσι πλουσίαν συλλογήν τÉς τόσῳ âκτιµωµένης •φ’ ¬λων 

τ΅ν ξένων γυναικείας ταύτης βιοτεχνίας των ε¨ς τήν ΔιεθνÉν ‰Eκθεσιν τ΅ν 

\Aθην΅ν, âξ wς πολλά àναµφιβόλως öχουσιν οyτοι νά èφεληθ΅σι». Βλ. Φωνή της 

Κύπρου, 22/7.3.1903.

. Τ. Γ. Μάγου, «Τα λευκοκεντήµατα Λευκάρων», ό.π., σ. 34.38
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πλανοδιοπώληση στις πόλεις της Ευρώπης και της Βόρειας Αµερικής . Την ίδια περίοδο, 39

στον τύπο της εποχής σηµειώνεται ότι το συνολικό αυτό ποσό ξεπερνούσε τις 20,000 λίρες 

και, όπως αναφέρεται, συνέτεινε στην ευηµερία των κατοίκων, τόσο των Λευκάρων, όσο και 

των χωριών της γύρω περιοχής . Σταδιακά µε το εµπόριο των κεντηµάτων άρχισαν να 40

ασχολούνται ολοένα και περισσότεροι κάτοικοι της κοινότητας, που υπολογίζονταν το 1912 

στους 80 µε 90 , και ένα χρόνο αργότερα στους 150 . 41 42

. «Οι δραστήριοι Λευκαρίτες έχουν ταξιδέψει τα τελευταία χρόνια µε µεγάλες ποσότητες 39

από λευκαρίτικα, από την Ευρώπη µέχρι τη Βόρεια Αµερική... Σύµφωνα µε τη σειρά "The 

Blue Book", κατά τη διάρκεια του χρόνου 1910-11 είχαν γίνει εξαγωγές λευκαρίτικων αξίας 

1,720 λιρών µόνο µε ταχυδροµικά πακέτα, και αυτό δεν συµπεριλαµβάνει τον µεγαλύτερο 

όγκο, που παίρνουν µαζί τους στα ταξίδια τους στο εξωτερικό οι έµποροι της δαντέλας». Βλ. 

Ά. Mαραγκού (επιµ.), Magda Ohnefalsch - Richter, ό.π., σ. 237.

. «^H εéρεÖα τούτου διάδοσις àπέβη χρυσοφόρος àρτηρία, οé µόνον τ΅ν Λευκάρων, 40

àλλά καί τ΅ν πέριξ χωρίων, ε¨ς τά ïποÖα τοÜτο διεδόθη, διοχετεύουσα ε¨ς αéτά, 

κατά µετρίους •πολογισµούς, χρυσόν ôνω τ΅ν ε€κοσι χιλιάδων λιρ΅ν âτησίως». Βλ. 

Nέον Έθνος, 9/22.1.1910.

. «Σήµερον περί τούς çγδοήκοντα ΛευκαρÖται µετέρχονται τό âµπόριον τ΅ν 41

κεντηµάτων, καί ε¨ς τούτους ¦δη προστίθενται νέοι, παρασκευαζόµενοι ε¨ς τήν 

γαλλικήν καί κάλλιον τ΅ν παλαιοτέρων âφοδιαζόµενοι». Βλ. Kυπριακός Φύλαξ, 

4.8.1912. «Σήµερον, χωρίς •περβολήν, ε¨σάγονται ε¨ς τήν νÉσον •πέρ τάς 15,000 

λίρας, διότι περί τούς 90 κεντητάρηδες διατρέχουσι τόν κόσµον, πωλοÜντες τά 

κεντήµατα ταÜτα ε¨ς πάσας τάς κοινωνικάς τάξεις». Βλ. Kυπριακός Φύλαξ, 

11.8.1912.

. «^O Λευκαρίτης εrναι ï τύπος τÉς ëλληνικÉς δραστηριότητος καί θελήσεως, τÉς 42

θαυµατουργούσης âν τ΅ âξωτερικ΅. ^Yπέρ τούς ëκατόν πεντήκοντα ΛευκαρÖται 

âξασκοÜσι τό âµπόριον τ΅ν κεντηµάτων âν EéρώπFη, γινόµενοι ο≈τως ï χρυσορρόος 

αsλαξ, δι’ οy µετοχεύεται âν τῷ χωρίῳ των ™ εéηµερία, συγχρόνως δέ ï πολιτισµός 

καί τό φιλοπρόοδον πνεÜµα. Aî χιλιάδες τ΅ν λιρ΅ν (25 περίπου), α¥τινες κατ’ öτος 

πληροÜσι τά λευκαρίτικα βαλάντια, âξωβέλισαν τήν µυσαράν τοκογλυφίαν, ≥τις 

âλυµαίνετο αéτούς καί λυµαίνεται ε¨σέτι τό çρεινόν διαµέρισµα τÉς Λάρνακος. Oé 

µόνον δέ τά κεντήµατα ταÜτα εrναι πηγή πλούτου âν Λευκάροις, àλλά καί ε¨ς ¬λας 

τάς κοινότητας, öνθα αî κορασίδες âνασχολοÜνται ε¨ς ταÜτα». Βλ. A. Oικονόµου, «Tα 

Λεύκαρα και τα Λευκαρίτικα Κεντήµατα», ό.π., σ. 84.
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 Όπως διασώθηκε από µεταγενέστερη µαρτυρία, ο πρώτος που επιχείρησε ταξίδι σε 

ευρωπαϊκή χώρα, για να πωλήσει λευκαρίτικα κεντήµατα, ήταν ο Χαράλαµπος Σπύρου, ο 

οποίος εργάστηκε αρχικά µαζί µε τον πατέρα του στην Αίγυπτο, ενώ στη συνέχεια µετέβη στο 

Παρίσι . Άλλη επίσης µεταγενέστερη µαρτυρία υποστηρίζει ότι ώθηση στο εµπόριό τους 43

έδωσε η απόφαση του Νικόλα Κοκκινοκόλοκου να διαθέσει κεντήµατα στην αγορά των 

Ιεροσολύµων, εκτιµώντας ότι οι πολυπληθείς προσκυνητές των Αγίων Τόπων θα επεδείκνυαν 

ενδιαφέρον για την αγορά τους. Όπως αναφέρεται, η ενέργειά του αυτή ήταν αρκετά επιτυχής, 

µε αποτέλεσµα να πραγµατοποιήσει και δεύτερο ταξίδι στην Παλαιστίνη, ενώ στη συνέχεια 

τον µιµήθηκαν και άλλοι, οι οποίοι µετέβηκαν και στη Βηρυτό, όπου υπήρχε ακµάζουσα 

ευρωπαϊκή παροικία, και ακολούθως σε διάφορες άλλες πόλεις . 44

 Σύµφωνα µε µαρτυρίες παλαιών κεντηµατεµπόρων, η αναχώρησή τους από τα 

Λεύκαρα γινόταν µετά τη γιορτή της Ύψωσης του Τιµίου Σταυρού, στις 14 Σεπτεµβρίου, 

οπότε πανηγύριζε ο ναός της κωµόπολης. Επέστρεφαν δε από το ταξίδι τους µερικές ηµέρες 

πριν από το Πάσχα, για να ετοιµάσουν έγκαιρα τη νέα συλλογή κεντηµάτων, που θα έπαιρναν 

µαζί τους . Ωστόσο, ορισµένες φορές η περιπλάνησή τους στην Ευρώπη και την Αµερική 45

διαρκούσε πολύ περισσότερο από µερικούς µήνες, κάποτε και χρόνια, όταν υπήρχε η 

δυνατότητα να προµηθεύονται κεντήµατα από την Κύπρο ταχυδροµικώς. 

 Οι περισσότεροι από τους κεντηµατέµπορους δεν γνώριζαν ξένες γλώσσες και ήξεραν 

ελάχιστα γράµµατα, αφού είχαν τελειώσει µόνο µερικές τάξεις του δηµοτικού σχολείου. 

Ήταν, όµως, επίµονοι, εργατικοί και υποµονετικοί, και κατάφεραν να προωθήσουν το 

εµπόρευµά τους στις αγορές των πόλεων, όπου µετέβαιναν, και να κερδίσουν αρκετά 

χρήµατα. Εργάζονταν συνήθως κατά µόνας και αναχωρούσαν για τη χώρα του προορισµού 

τους, έχοντας υπό µάλης δύο βαλίτσες µε κεντήµατα, και αφού µάθαιναν µερικές λέξεις της 

. Αχ. Τιγγιρίδη, «Η ιστορία και το εµπόριο των λευκαρίτικων κεντηµάτων», ό.π., σ. 6-7.43

. Γεώργιου Παπαλεοντίου, Η Κωµόπολις Λευκάρων, Αθήνα 1984, σ. 76.44

. Γ. Παπαλεοντίου, Η Κωµόπολις Λευκάρων, ό.π., σ. 77-78.45
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οµιλούµενης γλώσσας . Είχαν ψαλιδισµένο µουστάκι και από νωρίς αντικατέστησαν την 46

κυπριακή βράκα µε «φράγκικο παντελόνι», ενώ συµπλήρωναν το ευρωπαϊκό ντύσιµό τους µε 

γραβάτα και ρεπούµπλικα, δηλαδή ένα µαλακό ηµίψηλο καπέλο, που κατέστη 

χαρακτηριστικό του επαγγέλµατός τους . 47

 Στον τύπο των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα σώζονται αρκετές περιγραφές των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των κεντηµατεµπόρων, που τους προσέδιδαν τον χαρακτηρισµό 

του κατεξοχήν κοσµοπολίτικου τύπου του νησιού . Σηµειώνεται ακόµη, ότι είχαν καταφέρει 48

µε την επιµονή τους να εισάγουν το λευκαρίτικο κέντηµα σε µεγάλα καταστήµατα, όπου 

. «^O Λευκαρίτης κεντητάρης εrνε χωρικός πολλάκις âντελ΅ς àγράµµατος, ¦ 46

στοιχειώδη µόλις àνάγνωσιν καί γραφήν ëλληνικήν διδαχθείς , µετά 

στοιχειωδεστάτων γνώσεων àριθµητικÉς τ΅ν τεσσάρων θεµελιωδ΅ν πράξεων. Erνε 

âργάτης âπί ™µεροµισθί÷α ¦ καί βοσκός· α€φνης àποφασίζει νά γίνFη κεντητάρης... 

περιτρέχων τάς χειµαρρώδεις ïδούς τ΅ν Παρισσίων, τοÜ Bερολίνου, τÉς Bιέννης, 

τÉς Πετρουπόλεως, τÉς Nέας ^Yόρκης, âνδεδυµένος περιβολήν εéρωπαϊκήν κατά τόν 

τελευταÖον συρµόν καί âπισκεπτόµενος µαρκησίας, κοµίσσας, βαρωνίδας καί âνίοτε 

δουκίσσας». Βλ. Κυπριακός Φύλαξ, 4.8.1912. Το σχετικό κείµενο, στο σύνολό του, 

αναδηµοσίευσε ο Παύλος Ιωαννίδης, «Ο Κεντητάρης ήταν η εκδήλωση της 

ελληνικής εµπορικής ιδιοφυΐας», Τα Λεύκαρα 75 (2001) 34-37, 76 (2001) 6-8.

. Γιώργου Κουµουλλή, «Η εµπορική επανάσταση των Λευκάρων στη διάρκεια του 47

Μεσοπολέµου (1918-1939)», Λεύκαρα 14 (2014) 19-20.

. «Τά Λεύκαρα κατοικοÜνται àπό κοσµογυρισµένους τύπους, οî ïποÖοι σοÜ δίδουν 48

πλατειά τήν ε¨κόνα τοÜ κλασσικοÜ PωµιοÜ. Γεµίζουν τήν βαλίτσα τους µέ θαυµάσια 

χειροποίητα κεντήµατα, τά ïποÖα πλέκουν µέ •ποµονήν àφάνταστον οî 

KυπριοποÜλες, καί τά µεταφέρουν ε¨ς τά τέσσερα σηµεÖα τοÜ πλανήτη µας. Kαί µέ 

τήν τέχνην, τήν ïποίαν µόνον αéτοί ξέρουν, τά πωλοÜν µέ καλήν àφαίµαξιν τοÜ 

βαλαντίου τ΅ν φιλαρέσκων. Kαί πρέπει νά σταµατήσετε ≤να τέτοιον, διά νά τόν 

θαυµάσετε. Θά σÄς µιλήσFη ¬λας σχεδόν τάς γλώσσας τοÜ κόσµου, αéτός πού δέν 

âπÉγε σχολεÖον καθόλου». Βλ. Eλευθερία, 4/17.12.1921.
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προωθούσαν διάφορα είδη από αυτά, κυρίως σεντόνια, τραπεζοµάντηλα και άλλα . 49

Πρόσθετα, επίσης, χαρακτηρίζονταν για την ευγενική συµπεριφορά τους και για τη 

δηµιουργία στενών δεσµών µε τους πελάτες τους, γεγονός που τους επέτρεπε να 

εξασφαλίζουν συστάσεις για γνωστούς των τελευταίων σε πολλές χώρες ανά την Ευρώπη και 

την Αµερική, ακόµη και στην Αυσταλία, τους οποίους επισκέπτονταν σε µεταγενέστερο 

χρόνο . 50

 Για ορισµένους από τους πρωτοπόρους αυτούς κεντηµατέµπορους ή κεντητάρηδες, 

όπως επικράτησε να αποκαλούνται , διασώθηκαν αρκετές σχετικές πληροφορίες για τον 51

τρόπο εµπλοκής τους στην εµπορία του κεντήµατος και για τα ταξίδια και τις δυσκολίες, που 

αντιµετώπισαν. Για παράδειγµα, για τον Ευαγόρα Πετρίδη είναι γνωστό ότι το 1900, σε 

ηλικία µόλις δεκαπέντε ετών, εργάστηκε, συνοδευόµενος από τη µητέρα του, στην 

Αλεξάνδρεια και το Κάιρο, ενώ αργότερα συνέχισε τα ταξίδια του στην Ιταλία, τη Γαλλία, την 

Ελβετία και την Αµερική . Ένας άλλος κεντηµατέµπορος, ο Μιχαήλ Πλατής, 52

πραγµατοποίησε το πρώτο του ταξίδι, το 1908, στην Καζαµπλάνκα του Μαρόκου, όπου 

. «E¨ς τό Παρίσι âγνώρισα καί àρκετούς συµπατριώτας µας âκ Λευκάρων. Erναι οî 49

öµποροι τÉς κυπριακÉς βιοµηχανίας τ΅ν ταντελλ΅ν... Tούς βλέπεις µέ τάς βαλίτσας 

των, χωρίς âπαιτείαν, ¬πως πολλοί νοµίζουν, àλλά µέ àξιοπρέπειαν καί µέ µέθοδον 

νά ξεκινοÜν διά τά διάφορα σπίτια, ¬που àπέκτησαν πελατείαν. \Eπισκέπτεται 

≤καστος τάς πελάτιδάς του καί ζητεÖ àπό κάθε µίαν νέας τοιαύτας, ùχι µόνον στό 

Παρίσσι, àλλά καί ε¨ς ¬λην τήν Γαλλίαν. Erναι εéγενέστατοι καί κατώρθωσαν µέ 

µέθοδον, àλλά καί µέ πολλούς µόχθους, νά ε¨σαγάγουν ε¨ς πολλά µεγάλα 

καταστήµατα τά κυπριακά κεντήµατα, σενδόνια, τραπεζοµάνδηλα κλπ». Βλ. Φωνή 

της Kύπρου, 6.1.1934.

. «^O κεντητάρης εrνε ï öµπορος τ΅ν κεντηµάτων, καί σήµερον διατρέχει οyτος 50

τήν Eéρώπην ±πασαν κατά πάσας τάς διευθύνσεις καί âπεκτείνει τά ταξείδιά του 

ε¨ς \Aµερικήν καί Aéστραλίαν öτι. \Eν τῷ προσώπῳ τοÜ κεντητάρη âκδηλοÜται 

¨σχυρ΅ς ™ âµπορική ¨διοφυΐα τοÜ ≠Eλληνος, •περβαίνουσα παντός ôλλου âµπορικοÜ 

λαοÜ τÉς •φηλίου» Βλ. Kυπριακός Φύλαξ, 4.8.1912.

. Αγ. Πιερίδου, «Λευκαρίτικα Κεντήµατα», ό.π., σ. 253.51

. Μαρούλα Χατζηχαρή, «Ήταν από τους πρώτους κεντηµατέµπορους», Τα Λεύκαρα 61 52

(1998) 28-29.
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υπήρχε σηµαντική ευρωπαϊκή παροικία, στα δε αµέσως επόµενα χρόνια δραστηριοποιήθηκε 

στη Γαλλία και την Ιταλία . 53

 Η Γαλλία υπήρξε ο προορισµός και αρκετών άλλων κεντηµατέµπορων των αρχών της 

δεκαετίας του 1910, για τους οποίους σώθηκαν βιογραφικά στοιχεία. Για παράδειγµα, το 1911 

και σε ηλικία µόλις 14 ετών µετέβη στη χώρα αυτή ο Λοΐζος Λουκά, µετά από 

παρακολούθηση κάποιων µαθηµάτων Γαλλικής. Σε µεταγενέστερο χρόνο, όµως, εγκατέλειψε 

την πλανοδιοπώληση και επικεντρώθηκε στην οργάνωση σχετικών εκθέσεων στο Παρίσι και 

σε άλλες µεγάλες πόλεις της χώρας. Τη δε δεκαετία του 1920 οργάνωσε παρόµοιες εκθέσεις 

σε µεγάλα ξενοδοχεία της Νέας Υόρκης και άλλων πόλεων της Αµερικής . Στη Γαλλία 54

µετέβη το 1912 σε ηλικία 18 χρόνων και ο Χριστάκης Βαλάνης, ο οποίος παρέµεινε στη χώρα 

για έξι χρόνια, ασχολούµενος αρχικά µε το πλανοδιεµπόριο, στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια 

του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου, µε διάφορες άλλες εργασίες, για να µπορέσει να 

επιβιώσει, αφού η επικοινωνία µε την Κύπρο είχε διακοπεί. Τη δε αµέσως επόµενη δεκαετία 

εργάστηκε στη γειτονική Ελβετία . Επίσης, αναφέρεται ότι το 1915, διαρκούντος του 55

πολέµου και ενώ ακόµη υπήρχε ατµοπλοϊκή σύνδεση µε την Κύπρο, µετέβη στη Γαλλία ο 

Παναής Πάροικος, ο οποίος αργότερα εργάστηκε στην Ελβετία και την Αγγλία . 56

 Πολύ περισσότερες µαρτυρίες σώζονται για τα ταξίδια των κεντηµατεµπόρων στα 

χρόνια του Μεσοπολέµου, που υπήρξε η χρυσή εποχή της εµπορίας του κεντήµατος. Για 

παράδειγµα, ο Αβραάµ Πίτσιλλος σε ηλικία δεκαεννέα ετών µετέβη, το 1919, αρχικά στην 

Ελλάδα, όπου πώλησε κάποια κεντήµατα στις πόλεις  Χαλκίδα, Λάρισα και Θεσσαλονίκη, και 

ακολούθως, αφού εξασφάλισε τα ναύλα, αναχώρησε για την Αµερική, όπου τελικά 

ασχολήθηκε µε άλλες εργασίες . Το 1919 ένας άλλος κεντηµατέµπορος, ο Κωνσταντίνος 57

Χριστοφή εργάστηκε στη Σµύρνη και την Κωνσταντινούπολη, και από το 1922 στην Αµερική. 

. Νίκης Πλατή, «Αµύγδαλα Πλατή και χαρουπίνη», Τα Λεύκαρα 24 (1988) 31-34.53

. «Πορτραίτα Λευκαριτών. Λοΐζος Λουκά», Τα Λεύκαρα 7 (1984) 32-33.54

. «Πορτραίτα. Χριστάκης Βαλάνης», Τα Λεύκαρα 8 (1984) 36-37.55

. Μαρίας Σώζου, «Πορτραίτα Λευκαριτών. Παναής Πάροικος», Τα Λεύκαρα 1 (1983) 56

29-31.

. Δηµήτρη Ξ. Σάββα, «Πορτραίτα. Αβραάµ Γ. Πίτσιλλος», Τα Λεύκαρα 31 (1990) 42-44, 32 57

(1990) 11-13.
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Ακολούθως επέστρεψε στην Ευρώπη και δραστηριοποιήθηκε τη δεκαετία του 1930 στην 

Αυστρία, και µεταξύ των ετών 1948 και 1964 στην Αγγλία . Στην ίδια χώρα και µε έδρα το 58

Λονδίνο, όπου συµµετείχε µε περίπτερο στην εµπορική έκθεση των ετών 1924 και 1925, 

εργάστηκε και ο Μιχαήλ Μιλητός. Όπως αναφέρεται, ο Μιλητός προµήθευε µε κεντήµατα 

ακόµη και τη βασιλική οικογένεια και ιδίως την πριγκίπισσα Μαίρη, κόρη του βασιλιά 

Γεωργίου Ε΄, η οποία µάλιστα, σε µεταγενέστερο χρόνο, τον Φεβρουάριο του 1937, 

επισκέφθηκε τα Λεύκαρα, όπου της δόθηκε η ευκαιρία να θαυµάσει τον πλούτο των ποικίλων 

σχεδίων τους . 59

 Ένας άλλος κεντηµατέµπορος, για τον οποίο είναι γνωστά βιογραφικά στοιχεία είναι ο 

Γιώργος Αναγιωτός, ο οποίος ταξίδεψε στη Γαλλία, το 1920, σε ηλικία 15 ετών, συνοδεύοντας 

τον πατέρα του. Τον δε επόµενο χρόνο µετέβη στην Ελβετία, όπου συνελήφθη από την 

Αστυνοµία, διότι εργαζόταν χωρίς άδεια των Αρχών, και ακολούθως, σε µεταγενέστερο 

χρόνο, δραστηριοποιήθηκε στις ευρωπαϊκές παροικίες της Αλγερίας και στην Καζαµπλάνκα 

του Μαρόκου . Την ίδια περίοδο εργάστηκε στο πλανοδιεµπόριο και ο Λοΐζος Λοΐζου, ο 60

οποίος  έστειλε από την Ελβετία, το 1923, το εµβληµατικό για την ιστορία της εκπαίδευσης 

των Λευκάρων µεγάλο ρολόι, που τοποθετήθηκε στα προπύλαια του κτηρίου του νεόδµητου 

Δηµοτικού Σχολείου (ανηγέρθη το 1920) . Ο Λοΐζου εµπορεύτηκε κεντήµατα κυρίως στην 61

. Δηµήτρη Ξ. Σάββα, «Πρωτοπόροι κεντητάρηδες. Ο Κωνσταντίνος του Γριστοφή τ’ 58

Αντώνη», Τα Λεύκαρα 18 (1987) 13-18.

. Δηµήτρη Ξ. Σάββα, «Πρωτοπόροι κεντητάρηδες. Μιχαήλ Μιλητός», Τα Λεύκαρα 13 59

(1986) 4-10.

. Τάκη Γ. Μάγου, «Μισόν αιώνα στην ξενιτειά», Τα Λεύκαρα 32 (1990) 33-38.60

. «^O àπό τινων âτ΅ν âν EéρώπFη διαβι΅ν κεντηµατέµπορος καί συγχώριος ™µ΅ν 61

κ. Λοΐζου, ï πρό δύο µόλις âτ΅ν δωρησάµενος ε¨ς τήν Σχολήν µας δύο µεγάλας 

•δρογείους σφαίρας, àπέστειλεν âξ ^Eλβετίας ε¨ς τήν διεύθυνσιν τοÜ κ. Mιχαήλ 

Δηµητρίου, µέ τήν âντολήν νά δωρηθFÉ ε¨ς τήν Σχολήν ™µ΅ν, µέγα ½ρολόγιον, τό 

ïποÖον, στηριζόµενον âπί ε¨δικοÜ σιδηροÜ συναποσταλέντος βάθρου καί 

âφωδιασµένον διά δύο •περκρεµαµένων κωδώνων, ο¥τινες κατά τό κτύπηµα τ΅ν 

½ρ΅ν ε¨ς πολύ µακρινήν θά àκούωνται àπόστασιν, θά στηθFÉ âν τ΅ περιβόλω ¦ âπί 

τ΅ν προπυλαίων τÉς ΣχολÉς. Tό ε¨ρηµένον ½ρολόγιον, âκτελωνισθέν âν Λεµεσῷ, 

µεταφέρεται ε¨ς Λεύκαρα». Βλ. Φωνή τÉς Kύπρου, 25/8.12.1923.
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Ιταλία και αργότερα στην Αυστρία και τη Γερµανία, όπου ίδρυσε εµπορικό οίκο χονδρικής 

πώλησης στην Κολωνία, που λειτούργησε µέχρι τις παραµονές του Δευτέρου Παγκοσµίου 

Πολέµου . 62

 Επίσης τη δεκαετία του 1920 εργάστηκε στον τοµέα της πλανοδιοπώλησης ο Αντώνης 

Χατζηλοΐζου, αρχικά στην Αθήνα, όπου µετέβη το 1925 σε ηλικία δεκαοκτώ ετών, και 

ακολούθως στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, όπου αναζήτησε, µέσω του ιερέα της ελληνικής 

εκκλησίας, συγχωριανούς του κεντηµατέµπορους, οι οποίοι και τον βοήθησαν σχετικά, αφού 

δεν γνώριζε τη γλώσσα των κατοίκων. Ακολούθως µετέβη στη Βιέννη της Αυστρίας και στη 

συνέχεια στην Ιταλία, τη Γερµανία, την Ελβετία και ξανά στην Αυστρία. Σύµφωνα µε όσα 

διασώθηκαν για τον βίο του, προµηθευόταν κεντήµατα από τον πατέρα του µέσω του 

ταχυδροµείου, πρακτική που ακολουθούσαν και άλλοι κεντηµατέµποροι της εποχής, όπως ο 

Γιώργος Πάτσαλος, τον οποίο εφοδίασε µε νέο εµπόρευµα, το 1924, στο Αννόβερο της 

Γερµανίας ο πατέρας του Θεµιστοκλής . Ο Χατζηλοΐζου, κατά τη δεκαετία του 1930, 63

επιχείρησε να πωλήσει κεντήµατα και στην Κοπεγχάγη της Δανίας, όπου, όµως, κυνηγήθηκε 

από την Αστυνοµία, αφού το πλανοδιεµπόριο ήταν απαγορευµένο. Για τον λόγο αυτό 

εγκατέλειψε τη χώρα και µετέβη αρχικά στη Σουηδία και ακολούθως στην Ολλανδία . 64

 Στη Σουηδία δραστηριοποιήθηκαν και άλλοι κεντηµατέµποροι, για τη ζωή των οποίων 

διασώθηκαν σχετικές αναφορές, όπως οι Μιχαήλ Κουρσάρος και Χριστόδουλος Λυσσαρίδης, 

οι οποίοι εξασφάλισαν ειδική άδεια, για να εµπορεύονται κεντήµατα στη Στοκχόλµη, που 

υπεγράφη, στις 16 Ιανουαρίου 1930, από τον βασιλιά Γουστάβο . Γνωρίζουµε ακόµη, ότι 65

πριν από τον Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο αρκετοί κεντηµατέµποροι εργάστηκαν στη Γαλλία, 

όπως ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο οποίος διατηρούσε κατάστηµα στο Παρίσι και περίπτερο στην 

πόλη Μπορντό. Ο Ιωαννίδης επιχείρησε και αργότερα να εργαστεί ως κεντηµατέµπορος και 

µετέβη ξανά στη Γαλλία το 1947, χωρίς όµως επιτυχία, αφού οι κοινωνικοοικονοµικές 

. «Πορτραίτα. Λοΐζος Λοΐζου», Τα Λεύκαρα 11 (1985) 40-41.62

. Ανδρέα Λαδόµµατου, «Πέντε επιστολές κεντητάρηδων του ’20», Τα Λεύκαρα 63 (1998) 63

27-31.

. Δηµήτρη Ξ. Σάββα, «Ο κεντητάρης Αντώνης Χατζηλοΐζου», Τα Λεύκαρα 51 (1995) 9-16.64

. «Βασιλική άδεια για εµπορία κεντηµάτων στη Σουηδία», Τα Λεύκαρα 56 (1996) 36-37.65
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συνθήκες είχαν στο µεταξύ αλλάξει δραµατικά . Στην ίδια χώρα δραστηριοποιήθηκε και ο 66

Κυριάκος Παπαλοΐζου, ο οποίος ύστερα από τη λήξη του Πολέµου εργάστηκε στο εµπόριο 

των κεντηµάτων στην Αγγλία . 67

 Ανάµεσα στους κεντηµατέµπορους της περιόδου του Μεσοπολέµου, για τους οποίους 

έχουµε υπόψη σχετικές πληροφορίες, περιλαµβάνονται και οι Χατζηγιώργης Μουστούκκας, ο 

οποίος εργάστηκε στην Αυστρία, Ουγγαρία, Δανία και Παλαιστίνη , και Γεώργιος 68

Σινοδώρου, που εµπορευόταν κεντήµατα στη Γερµανία και την Ολλανδία. Ο Σινοδώρου 

επιχείρησε να πωλήσει κεντήµατα και στη Φιλλανδία, χωρίς όµως επιτυχία, γι’ αυτό και 

επέστρεψε στην Ολλανδία, όπου συνέχισε τις εµπορικές του δραστηριότητες . 69

 Από καρτ-ποστάλ, που σώζονται σε οικογενειακά αρχεία της κωµόπολης, 

διαπιστώνεται ότι ο γεωγραφικός χώρος του κύκλου εργασιών των κεντηµατεµπόρων στα 

χρόνια του Μεσοπολέµου περιλάµβανε, εκτός από τις πόλεις για τις οποίες έγινε λόγος 

προηγουµένως, όπως το Παρίσι και τη Βιέννη, τις Βράιλα και Βουκουρέστι της Ρουµανίας, 

Βαρκελώνη της Ισπανίας, Ζυρίχη της Ελβετίας και Μιλούζ της Γαλλίας. Στις κάρτες αυτές 

γίνεται ακόµη αναφορά για παρουσία κεντηµατεµπόρων στο Ελσίνκι της Φιλλανδίας και στο 

Μιλάνο της Ιταλίας. Από δε αφηγήσεις των απογόνων τους είναι γνωστό ότι µερικοί 

κεντηµατέµποροι έφθασαν µέχρι το Περού και την Κολοµβία της Λατινικής Αµερικής, όπως ο 

Λυκούργος Κυπριανού, ο οποίος ίδρυσε καταστήµατα µεταπώλησης κεντηµάτων στις χώρες 

αυτές, ενώ άλλοι ταξίδεψαν µέχρι και τις µακρινές Φιλιππίνες, όπως ο Κουµής Σινοδώρου. 

Ύστερα δε από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου όσοι εξακολούθησαν να 

ασχολούνται µε το εµπόριο των κεντηµάτων επικεντρώθηκαν στην αγορά της Αγγλίας, µε 

τους περισσότερους να έχουν έδρα το Λονδίνο, ή και βορειότερα, όπως το Λιντς. Ακόµη 

. «Γιάννης Ιωαννίδης 1905-1957, κεντηµατέµπορος», Λεύκαρα 14 (2014) 17-18.66

. Δηµήτρη Ξ. Σάββα, «Ο κεντητάρης Κυριάκος Χρ. Παπαλοΐζου», Τα Λεύκαρα 53 (1995) 67

18-22.

. Χαράς Κουµουλή - Παπαβασιλείου, «Τα Λεύκαρα και ο κεντητάρης Χατζηγιώργης 68

Μουστούκκας», Τα Λεύκαρα 82 (2003) 3-9.

. Σινόδωρου Σινοδώρου, «Μια επιστολή», Τα Λεύκαρα 64 (1998) 34-36.69
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µερικοί ίδρυσαν καταστήµατα µεταπώλησης στην Ελλάδα, κυρίως στην Αθήνα, όπου και 

εγκαταστάθηκαν µόνιµα . 70

 Ας σηµειωθεί ότι κεντηµατέµποροι υπήρξαν και κάτοικοι γειτονικών χωριών, όπως ο 

µεγάλος ευεργέτης του Κάτω Δρυ Στυλιανός Ιωάννου (1888-1984), ο οποίος, το 1926, µετέβη 

στην Αγγλία, όπου κέρδισε αρκετά χρήµατα και διέθεσε το ποσό των 800 έως 1,000 λιρών για 

την ανέγερση του κτηρίου του δηµοτικού σχολείου της γενέτειράς του, το 1933 . 71

Οι κεντήτριες 

 Η αλµατώδης ανάπτυξη της εµπορίας του λευκαρίτικου κεντήµατος συνέτεινε, ώστε 

πολλές γυναίκες της κωµόπολης να απασχοληθούν στη βιοτεχνία της κεντητικής, 

εγκαταλείποντας τις µέχρι τότε αγροτικές εργασίες τους. Όπως αναφέρεται, στις αρχές της 

πρώτης δεκαετίας του 20ού αιώνα, 600 γυναίκες και νέες κοπέλες στα Λεύκαρα είχαν 

αποκλειστική ενασχόλησή τους την παραγωγή κεντηµάτων , ενώ µερικά χρόνια αργότερα 72

ασχολείτο µε το κέντηµα, σχεδόν το σύνολο του γυναικείου πληθυσµού της κωµόπολης . Την 73

ίδια περίοδο η παραγωγή κεντηµάτων επεκτάθηκε και σε άλλες κοινότητες του νησιού, µε 

κυριότερες αυτές της Αθιένου, του Κάτω Δρυ, της Οράς και του Λυθροδόντα, αφού οι 

κεντήτριες των Λευκάρων δεν επαρκούσαν, για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 

παγκόσµιας αγοράς, όπου κινούνταν οι κεντηµατέµποροι. Από αυτές, τοπικοί έµποροι 

. Δηµήτρη Ξ. Σάββα, «Η γεωγραφία της εµπορίας του λευκαρίτικου κεντήµατος», Τα 70

Λεύκαρα 76 (2001) 24-28.

. Κλαίρης Αγγελίδου, «Στυλιανός Ιωάννου. Ένας ευεργέτης του Κάτω Δρυ», Τα Λεύκαρα 6 71

(1984) 28-30. Για τη ζωή του Ιωάννου βλ. Αριστείδη Κουδουνάρη, Βιογραφικόν Λεξικόν 

Κυπρίων 1800-1920, Λευκωσία 62010, σ. 205.

. «‰Hδη ëξακόσιαι γυναÖκες καί κοράσια καταγίνονται ε¨ς τήν λεπτήν ταύτην 72

βιοµηχανίαν, ποριζόµεναι τόν ôρτον των, οéχί δέ µικρός àριθµός µικρεµπόρων 

âργάζεται πρός âξόδευσιν τ΅ν κεντηµάτων öν τε τῷ âσωτερικῷ καί âξωτερικῷ». Βλ. 

Φωνή της Κύπρου, 22/7.3.1903. «E¨ς ëξακοσίας àνέρχονται αî κεντ΅σαι κυρίαι âν 

Λευκάροις». Βλ. Eυαγόρας, 1.1.1905.

. «^H βιοµηχανία τ΅ν κεντητ΅ν, τ΅ν γνωστ΅ν •πό τό ùνοµα Λευκαρίτικα,  73

âξακολουθεÖ νά àπασχολFÉ ¬λον τόν γυναικεÖον κόσµον τ΅ν Λευκάρων, µέ διάδοσιν 

µάλιστα ïλοέν προϊοÜσαν». Βλ. Eφηµερίς του Λαού, 8/21.9.1907.
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συνέλεγαν τα κεντήµατα και τα µετέφεραν στα Λεύκαρα, από όπου παραλαµβάνονταν από 

τους κεντηµατέµπορους για να διοχετευτούν στο εξωτερικό. Σύµφωνα µε το προαναφερθέν 

επίσηµο έντυπο της αποικιακής Κυβέρνησης, από την εργασία τους εισέρρεε, το 1907, στα 

µεν Λεύκαρα ποσό πέντε έως έξι χιλιάδες λίρες, ενώ άλλο τόσο κατέληγε στις υπόλοιπες 

κοινότητες, που ασχολούνταν µε την παραγωγή κεντηµάτων . 74

 Μια από τις πρώτες κοινότητες του νησιού, οι γυναίκες της οποίας ασχολήθηκαν µε το 

κέντηµα, ήταν η Αθιένου, όπου το 1908 υπήρχε µεγάλος αριθµός κεντητριών, που κέρδιζαν τα 

προς το ζην από την επικερδή αυτή βιοτεχνία . Ανάµεσά τους περιλαµβανόταν και η 75

Παναγιώτα Κωνσταντίνου, η οποία ίδρυσε στο χωριό Άχνα, το 1911, την πρώτη γνωστή 

σχολή κεντητικής .  Οι γυναίκες της Αθιένου εξακολούθησαν και στα χρόνια του 76

Μεσοπολέµου να εργάζονται στην παραγωγή κεντηµάτων και να ενισχύουν µε ένα 

επιπρόσθετο εισόδηµα το οικογενειακό βαλάντιο . Από σχετικό δηµοσίευµα 77

πληροφορούµαστε ακόµη, ότι στα τέλη της δεκαετίας του 1900 η κεντητική είχε επεκταθεί 

. «Πρώτην θέσιν ε¨ς τά κεντήµατα κατέχουν τά Λεύκαρα, ε¨σάγοντα  περί τάς 74

5,000-6,000 λίρας κατ’ öτος, àπασχολοÜνται δέ περί τάς 500-600 γυναÖκας. Kατά 

δεύτερον λόγον öρχονται τά χωρία Λυθροδόντας, \Aθηαίνου, \Oρά καί Kάτω ΔρÜς. 

E¨ς πολλά δέ ôλλα χωρία, καί κυρίως ε¨ς τά πέριξ τ΅ν Λευκάρων, εrναι διαδεδοµένη 

™ âργασία α≈τη, âκ τÉς ïποίας τό ε¨σόδηµα •πολογίζεται ε¨ς 10,000-12,000 λίρας». 

Βλ. «Κεντήµατα Κύπρου», ό.π., σ. 191-192.

. «^H ½ραία α≈τη βιοµηχανία τ΅ν κεντητ΅ν κατακτÄ ™µέρ÷α τFÉ ™µέρ÷α öδαφος καί 75

δίδει γενναίως τόν ôρτον ε¨ς πολλάς ο¨κογενείας. \Aπό τά Λεύκαρα τώρα ™ 

γυναικεία βιοµηχανία µετεπήδησεν ε¨ς \Aθηαίνου καί ε¨ς ôλλας κώµας, öνθα αî 

φιλόπονοι χωρικαί καταγίνονται ™µέρας καί νυκτός ε¨ς τήν âξαντλητικήν ùντως, 

àλλά καί âπωφελεστάτην ταύτην χειροτεχνίαν». Βλ. Ελευθερία, 15/28.3.1908.

. «Μετ\ âνδοµύχου εéχαριστήσεως àναγράφοµεν τήν ε€δησιν τÉς îδρύσεως ΣχολÉς 76

διδαχÉς κεντητ΅ν τ΅ν Λευκάρων âνταÜθα [âν ‰Aχν÷α] •πό τήν διεύθυνσιν τÉς âξ 

\Aθηαίνου λαµπρÄς κεντητρίας δεσποινίδος Παναγιώτας Κωνσταντίνου». Βλ. 

Εφηµερίς του Λαού, 12/25.3.1911.

. «ΠαρατηροÜµεν µετ’ εéχαριστήσεως, ¬τι ™ κατασκευή λευκαρίτικων κεντηµάτων 77

âξακολουθητικ΅ς âξαπλοÜται ε¨ς γειτονικά ¦ καί ôλλα χωρία. ‰Hδη πολλαί κόραι 

διαφόρων χωρίων καταγίνονται ε¨ς τά κεντήµατα. \Eν \Aθηαίνου µέγας àριθµός 

γενικ΅ς ε•ρίσκει προσοδοφόρον àσχολίαν µέ τά κεντήµατα, τά ïποÖα εrναι καθ\ ¬λα 

âφάµιλλα πρός τά λευκαρίτικα». Βλ. Eλευθερία, 4.8.1923.
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στις γειτονικές στα Λεύκαρα κοινότητες Βαβατσινιά και Οδού, καθώς και στο Λευκόνοικο, 

στα Κοκκινοχώρια  και  σε µεταγενέστερο χρόνο στο Τρίκωµο και αλλού . Στο µεταξύ, 78 79

έµπειρες κεντήτριες δίδαξαν την τεχνική της κατασκευής κεντηµάτων και σε πολλές άλλες, 

όπως η εκ Λαπήθου Ευφροσύνη Μιχαηλίδη στη Μύρτου, το 1924 . 80

 Ας σηµειωθεί ότι οι απαιτήσεις της έγκαιρης παραγωγής των κεντηµάτων υποχρέωναν 

τις κεντήτριες να εργάζονται µέχρι εξαντλήσεως, µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζουν πολλά 

προβλήµατα υγείας, όπως σπονδύλου, όρασης και άλλα, γεγονός που παρετήρησε ακόµη και 

αρθρογράφος του αµερικανικού περιοδικού "National Geographic", το 1928 . 81

Διαπιστώθηκαν ακόµη, ιδίως στα πρώτα χρόνια της ανάπτυξης της εµπορίας του κεντήµατος, 

. «^H προϊοÜσα ζήτησις κεντηµάτων προσέλαβε µεγάλας διαστάσεις, âπεκτείνουσα 78

καί âπιτείνουσα συνάµα τήν βιοτεχνίαν τ΅ν κεντηµάτων, οé µόνον ε¨ς êπάσας τάς 

ο¨κογενείας âν Λευκάροις, àλλά καί ε¨ς τά περίχωρα, âκεÖθεν âξετάθη α≈τη ε¨ς τήν 

γείτονα \Oρεινήν µέχρι BαβατσινιÄς καί ^OδοÜ καί ε¨ς τήν \Eπαρχίαν Λάρνακος καί 

ε¨ς τήν Mεσαορείαν µέχρι Λευκονοίκου καί τ΅ν Kοκκινοχωρίων». Βλ. Kυπριακός 

Φύλαξ, 4.8.1912.

. «Καί âν τFÉ κωµοπόλει µας [Τρίκωµον] πολλαί κόραι âπεδόθησαν ε¨ς τήν 79

βιοµηχανίαν ταύτην. Καλόν θά qτο ôν àγορασταί τοιούτων κεντηµάτων 

âπεσκέπτοντο καί τήν κωµόπολίν µας, ¬που •πάρχουν àρκετά πρός πώλησιν». Βλ. 

Ελευθερία, 4.7.1925.

. «Ε€µεθα ε¨ς τήν εéχάριστον θέσιν νά àναγράψωµεν, ¬τι ™ àπό çκταµήνου 80

νυµφευθεÖσα καί âλθοÜσα âκ Λαπήθου ε¨ς Μύρτου κεντήτρια κ. Εéφροσύνη Π. 

Μιχαηλίδου µεταδίδει καί âξαπλώνει τήν ½ραίαν τέχνην âνταÜθα, ïδηγοÜσα πολλά 

κοράσια ε¨ς τό âπικερδές αéτό έργον». Βλ. Ελευθερία, 30.5.1925.

. «Tα Λεύκαρα, κέντρο αυτής της βιοτεχνίας, έχουν παγκοσµίως τα πρωτεία σε κάτι διόλου 81

αξιοζήλευτο. Eδώ πρέπει να υπάρχουν περισσότερα προβλήµατα όρασης και να κυκλοφορούν 

περισσότερα γυαλιά από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη πόλη στον κόσµο. Γυναίκες και κορίτσια 

κάθονται κάτω από τον λαµπερό χειµωνιάτικο ήλιο και σε σκιερές αυλές το καλοκαίρι, 

ταλαιπωρώντας τα µάτια τους µε αυτή τη λεπτοδουλειά». Βλ. «The National Geographic 

Magazine: Η Κύπρος στις αρχές του περασµένου αιώνα. Ιούλιος 1928»,  ένθετο εφηµ. 

Βήµατος (Αθηνών), 16.4.2003, σ. 41.
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περιπτώσεις δυστοκίας, µε αποτέλεσµα να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή ορισµένων κεντητριών . 82

Επίσης συνέτεινε, ώστε πολλές από αυτές να στερηθούν το αγαθό της µόρφωσης, αφού 

εγκατέλειπαν από νωρίς το σχολείο, για να ασχοληθούν επαγγελµατικά µε το κέντηµα . 83

 Επρόκειτο για µια εξαιρετικά σκληρή εργασία, η οποία απαιτούσε πολλές ώρες 

εργασίας, ακινησία και απόλυτη προσοχή, ώστε το τελικό προϊόν να είναι άρτιο και χωρίς 

λάθη . Οι ειδυλλιακές εικόνες µε τις γυναίκες των Λευκάρων να κεντούν στα στενά δροµάκια 84

της κοινότητας απεικονίζουν µεν τη συντροφικότητα και την αλληλεγγύη, που τις συνέδεε, 

είναι όµως και ενδεικτικές των πολλών δυσκολιών και κινδύνων, που εγκυµονούσε η 

. «\Eπεφάνη àπό τινος âνταÜθα καί ôλλη τις φοβερά νόσος, ™ δυστοκία, ≥τις 82

âπλεόνασεν, àφ’ ¬του αî γυναÖκες âννοοÜσι νά âργάζωνται àδιακόπως âπί 18 œρας 

τό ™µερονύκτιον ε¨ς τήν κατασκευήν κεντηµάτων». Βλ. Nέον Έθνος, 28/13.2.1909. 

«Kαί •πό •γιεινήν öποψιν âξετάζοντες τό ζήτηµα, λέγοµεν, ¬τι àπό τÉς διαδόσεως 

τοÜ κεντήµατος àνεπτύχθη καί φοβερά τις νόσος, σχεδόν ôγνωστος τό πρίν ε¨ς τά 

µέρη ™µ΅ν, ™ δυστοκία... Παρά τ΅ν ¨ατρ΅ν πληροφορούµεθα âπίσης, ¬τι πολλαί, 

πλεÖσται γυναÖκες, συνεπεί÷α τÉς •περβολικÉς âργασίας τοÜ κεντήµατος, öπαθον τόν 

στόµαχον καί τό στÉθος». Βλ. Nέον Έθνος, 9/22.1.1910.

. «Aî δυστοκίαι καί ™ στείρωσις τ΅ν µαστ΅ν εrνε συχνότατα καί çλέθρια 83

συµπτώµατα τοÜ âκφυλισµοÜ τ΅ν κεντητρι΅ν... ^Eτέρα βλάβη, οéχί àσήµαντος, εrνε 

™ àποχή τ΅ν κορασίων àπό τοÜ Σχολείου, ¦ ™ πρώϊµος àποφοίτησις». Βλ. Kυπριακός 

Φύλαξ, 11.8.1912.

. «Oî γυναÖκες τ΅ν Λευκάρων καί τ΅ν χωρι΅ν τÉς περιφερείας των, µεγαλώνουν, 84

ζοÜν, γερνοÜν µέ τό κέντηµα στό χέρι. Oî öµψυχες τοÜτες µηχανές δουλεύουν 

µερονυχτίς, βυθισµένες στόν βαρύ κάµατο. Σκυµµένα τά κεφάλια zρες, µέρες, 

χρόνια, τά µάτια καρφωµένα, τό κορµί àτάραχο, κολληµένο, λές, στό κάθισµα. Erναι 

σκληρή δουλειά τό κέντηµα. M’ ¬λη τήν ποίησή του εrναι πνιχτικός τάφος». Βλ. Π. 

Ταλιαδώρου, «Στα Λεύκαρα», ό.π., 23.11.1937.
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επίµοχθη εργασία τους . Γι’ αυτό και στα µεταγενέστερα χρόνια κατεβλήθη προσπάθεια 85

διαφώτισής τους, ώστε να εργάζονται σε φυσιολογικά χρονικά πλαίσια . 86

 Είναι αξιοσηµείωτο ότι στην τοπική ορολογία, όπως καθιερώθηκε για τον έµπορο των 

λευκαρίτικων κεντηµάτων η ονοµασία «κεντητάρης», για την οποία έγινε λόγος 

προηγουµένως, έτσι και για τη σύζυγό του επικράτησε η ονοµασία «κεντητάρισσα». Αυτή 

ήταν που αγόραζε υφάσµατα και κλωστές, για να κεντήσει µερικά και να προµηθεύσει τα 

υπόλοιπα σε άλλες γυναίκες, τις λεγόµενες «πλουµίστρες», για να τα πλουµίσουν, και στη 

συνέχεια να µεριµνήσει, για να προωθηθούν στον σύζυγό της . 87

 Όπως έχει αναφερθεί, για την κατασκευή των λευκαρίτικων κεντηµάτων 

χρησιµοποιούνταν απλά βαµβακερά υφάσµατα του αργαλειού µε χοντρή χειροποίητη 

βαµβακερή κλωστή, που οι γυναίκες έκλωθαν στο αδράκτι . Τα υφάσµατα αυτά, όµως, στα 88

οποία γινόταν το κέντηµα, καταστρέφονταν µε την πάροδο του χρόνου, εξαιτίας, κυρίως, της 

φθοράς, που προκαλούσε το πλύσιµό τους. Γι’ αυτό, γύρω στο 1913, αντικαταστάθηκαν από 

το κυπριακό υφαντό λινό και χρησιµοποιήθηκε λινή κλωστή, που συνέτειναν στην κατασκευή 

κεντηµάτων µε λεπτή και επιµεληµένη εργασία . Έτσι, ταυτόχρονα µε τη βιοτεχνία της 89

κεντητικής, αναπτύχθηκε και µια άλλη, που συνδεόταν µε την παραγωγή λινών υφασµάτων, 

κυρίως στο χωριό Ζώδεια, όπου καλλιεργείτο λινάρι σε µεγάλες ποσότητες, από το οποίο 

. Για ορισµένες τέτοιες φωτογραφίες βλ. "The National Geographic Magazine",  ό.π., σ. 34, 85

40· Αθ. Ταρσούλη, Κύπρος, τ. Β΄, ό.π., σ. 160α (Πίν. ΚΖ2)· Συνεργατικής Κεντρικής 

Τράπεζας (έκδ.), Κύπρος, περίοδος Αγγλοκρατίας - Εικόνες, Λευκωσία 2013, σ. 145.

. Πολυξένης Λοϊζιάδος, Κυπριακή Κυψέλη, Λεµεσός 1912-1920, σ. 88 [= Θεοδόση 86

Πυλαρινού - Γιώτας Παρασκευά-Χατζηκώστα, Πολυξένης Λοϊζιάδος τα Έργα, Λευκωσία 

2011, σ. 664].

. Αγ. Πιερίδου, «Λευκαρίτικα Κεντήµατα», ό.π., σ. 253.87

. Ελένης Παπαδηµητρίου, Η Λαϊκή Τέχνη της Κύπρου, Λευκωσία 1996, σ. 27.88

. Α. Χατζηγιασεµή, Το Λευκαρίτικο Κέντηµα, ό.π., σ. 16.89
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κατασκευάζονταν λινά υφάσµατα, ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία . Τα υφάσµατα αυτά 90

µετέφεραν Ζωδειάτες έµποροι στα Λεύκαρα, όπου τα προµήθευαν στις κεντήτριες. Μετά τον 

Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, όµως, αυτά εκτοπίστηκαν από λινά, που εισάγονταν κυρίως από 

την Ιρλανδία και τη Γαλλία . 91

Η «χρυσή» περίοδος της εµπορίας του κεντήµατος 

 Η ανάπτυξη της εµπορίας του λευκαρίτικου κεντήµατος διακόπηκε προσωρινά, όταν 

ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσµιος Πόλεµος (1914-1918), οπότε εκ των πραγµάτων κατέστη 

αδύνατη η προώθησή τους στην ευρωπαϊκή αγορά. Μετά τη λήξη του Πολέµου, όµως, και τις 

νέες συνθήκες που δηµιουργήθηκαν, η εµπορία του επανήρχισε, µε αρκετές δυσκολίες στην 

αρχή, αφού οι χώρες της Ευρώπης είχαν υποστεί ισχυρό οικονοµικό πλήγµα, γεγονός που 

συνέτεινε, ώστε οι κεντηµατέµποροι να στραφούν στην αγορά της Αµερικής . Ωστόσο, µε 92

. Για την παραγωγή λιναριού στην Κύπρο και κυρίως στη Ζώδεια βλ. Αικατερίνης 90

Αριστείδου, «Λινάρι», Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, τ. 9ος, Λευκωσία 1988, σ. 

175-176· Παύλου Νεοφύτου, «Λινάρι», Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, τ. 9ος, 

Λευκωσία 1988, σ. 176-177· Σταύρου Τάντα, Η Ζώδια τα παλιά χρόνια, Λευκωσία 1995, σ. 

37-61· Αικατερίνης Αριστείδου, Η υφαντουργία της Κύπρου από την αρχαιότητα µέχρι τον 

20ό αιώνα και η συµβολή του Κώστα Χριστοδούλου, τ. Α΄, Λευκωσία 2006, σ. 64-66. Για την 

παραγωγή του στον ευρύτερο Ελληνισµό και ειδικά στην Κρήτη, καθώς και τα λαογραφικά 

έθιµα που συνδέονται µε αυτό, βλ. Γεώργιου Αικατερινίδη, «Του λιναριού τα πάθη», Υπέρ Χ 

71 (2014) 34-38.

. Δηµήτρη Ξ. Σάββα, «Το λινό της Ζώδιας και το εµπόριό του στα Λεύκαρα», Τα Λεύκαρα 91

14 (1986) 4-10· Του ιδίου, «Το λινό της Ζώδιας και το εµπόριό του στα Λεύκαρα», Λεύκαρα 

13 (2013) 16-18.

. «Kαθ’ ± πληροφορούµεθα, τό âµπόριον τ΅ν κεντηµάτων âν EéρώπFη ¦ρχισε νά 92

παρακµάζFη καί νά àπογοητεύFη τούς κεντηµατεµπόρους µας. ^H µόνη χώρα, ε¨ς τήν 

ïποίαν ¦ρχισε τελευταίως νά γίνεται κάποια îκανοποιητική κατανάλωσις εrναι ™ 

\Aµερική , καί τοÜτο χάρις ε¨ς τάς •περανθρώπους προσπαθείας τ΅ν 

κεντηµατεµπόρων µας, περιερχοµένων àπό πόλεως ε¨ς πόλιν âν τFÉ χώρ÷α ταύτFη καί 

προσπαθούντων νά δηµιουργήσωσι νέας àγοράς καταναλώσεως». Βλ. Eλευθερία, 

21/3.9.1919.
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την πάροδο του χρόνου και τη βελτίωση των κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών κατάφεραν να 

αυξήσουν τις πωλήσεις τους και στην ευρωπαϊκή αγορά, µε αποτέλεσµα ολοένα και 

µεγαλύτερος αριθµός νέων της κωµόπολης να ασχολείται µε αυτοπεποίθηση και εµπορική 

οξυδέρκεια µε την πώληση κεντηµάτων. Την περίοδο αυτή εµφανίστηκαν στην κυπριακή 

αγορά και µεσάζοντες έµποροι, οι οποίοι αγόραζαν κεντήµατα απευθείας από τις κεντήτριες 

και τα προωθούσαν, µέσω των διασυνδέσεών τους, είτε στην τοπική αγορά, είτε στο 

εξωτερικό. Δύο τέτοιες περιπτώσεις εντοπίζονται σε διαφηµίσεις στον τύπο της εποχής, όπως 

των εµπόρων στη Λευκωσία Μιλτιάδη Χριστοφίδη, ο οποίος, το 1920, επιχείρησε να εργαστεί 

µε αντιπροσώπους του στην Αθιένου, στα Πέρα και στην Τύµβου , και Ιωάννη Υψηλάντη, το 93

1921 . 94

 Αρχικά, µετά τη λήξη του Πολέµου, κεντηµατέµποροι µετέβηκαν σε πόλεις της 

Ελλάδας και της Μικράς Ασίας , και ακολούθως σε πολλές άλλες, µέχρι και τη µακρινή 95

Αργεντινή . Παρατηρήθηκε τότε αξιόλογη αύξηση των πωλήσεων των κεντηµάτων και 96

σηµαντική εισροή χρηµάτων στα Λεύκαρα, µε αποτέλεσµα οι κάτοικοί τους να γνωρίσουν 

µέρες ευηµερίας σε µια περίοδο, που η οικονοµική κρίση µάστιζε την Κύπρο. Ειδικότερα δε 

. «\Aγοράζω καλÉς ποιότητος κεντήµατα Λευκάρων, δίδω παραγγελίας âντός καί 93

âκτός Λευκωσίας, ζητ΅ àντιπροσώπους ε¨ς \Aθηαίνου, Πέρα καί Tύµβου καί ôλλα 

χωρία διά τήν κατασκευήν κεντηµάτων τοÜ λογαριασµοÜ µου. E¨ς τό σπίτι µου 

λειτουργεÖ âργαστήριον µέ τάς καλυτέρας κεντητρίας καί ζητ΅ καί ôλλας τοιαύτας, 

παρέχων τήν διαµονήν των δωρεάν, ½ς καί àρχαρίας δι’ εûκολα σχέδια. \AποταθÉτε 

πρός âµέ: Mιλτιάδην K. Xριστοφίδην, Λευκωσίαν, Tαχ. Kιβ. 56». Βλ. Eλευθερία, 

7/20.11.1920.

. «Kεντήτριαι, πρίν προβÉτε ε¨ς τήν πώλησιν τ΅ν κεντηµάτων σας, τό συµφέρον 94

σας àπαιτεÖ νά âπισκεφθÉτε τό âν Λευκωσί÷α κατάστηµα τοÜ κ. \Iωάννου Γ. 

^Yψηλάντου, ¬που àγοράζονται τοιαÜτα ε¨ς τιµάς πολύ καλάς». Βλ. Eλευθερία, 

24/6.1.1921.

. «Διά τοÜ συµβατικοÜ τÉς παρελθούσης ëβδοµάδος àνεχώρησαν ε¨ς Mικράν \Aσίαν 95

καί ^Eλλάδα οî κ.κ. Eéθύµιος I. Kαρολίδης, Δηµήτριος \Iωάννου, Γεώργιος Σ. 

KÖττος, \Aντώνιος Π. ΦωκÄς καί Λοΐζος A. ΦωκÄς, κοµίζοντες µεθ’ ëαυτ΅ν àρκετήν 

ποσότητα κεντηµάτων λευκαρίτικων πρός κατανάλωσιν». Βλ. Eλευθερία, 

11/24.9.1921.

. «Kεντηµατέµπορος âκ Λευκάρων, ï κ. Λοΐζος K. Γιαλλούρης, âπιστρέψας τήν 96

παρελθοÜσαν ëβδοµάδα âξ \AργεντινÉς...».  Βλ. Νέος Κυπριακός Φύλαξ, 22.10.1926.
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κατά τη δεκαετία του 1920, όταν πολλοί Κύπριοι υποχρεώνονταν για λόγους επιβίωσης να 

µεταναστεύουν στην Αίγυπτο, την Αµερική, την Αυστραλία και αλλού, η κωµόπολη γνώριζε 

σηµαντική οικονοµική ανάπτυξη από τα εµβάσµατα, που έστελλαν οι κεντηµατέµποροι. Για 

να καταστεί δε δυνατή η έγκαιρη διευθέτηση των πολύ µεγάλων για την εποχή οικονοµικών 

συναλλαγών, που διεξάγονταν µε κέντρο τα Λεύκαρα, και οι οποίες, σύµφωνα µε τον 

κυπριακό τύπο, ανέρχονταν στις 30 χιλιάδες λίρες , ιδρύθηκε, το 1922, από τους αδελφούς 97

Κυπριανού Τραπεζιτικό Γραφείο, που συνεργαζόταν µε την Οθωµανική Τράπεζα . 98

 Η οικονοµική άνθηση, που παρατηρήθηκε, ευνόησε και την ανάπτυξη πολλών άλλων 

επαγγελµάτων, όπως του «εµπορορράπτου», αφού οι κεντηµατέµποροι ντύνονταν σύµφωνα 

µε την ευρωπαϊκή µόδα για τις ανάγκες της εργασίας τους. Για τον λόγο αυτό 

εγκαταστάθηκαν στα Λεύκαρα και κάτοικοι άλλων περιοχών, όπως στις αρχές της δεκαετίας 

του 1910 ο ονοµαστός εµποροράπτης Μ.Α. Θεοχαρίδης . Σηµαντική υπήρξε επίσης και η 99

ανάπτυξη της αργυροχοΐας, που είχε από τα µέσα του 19ου αιώνα αξιοσηµείωτη συνεισφορά 

στην οικονοµία της κωµόπολης . 100

. «^H öλλειψις τραπεζιτικοÜ îδρύµατος âν Λευκάροις παρακωλύει µεγάλως τά 97

συµφέροντα τ΅ν κατοίκων, •πολογίζεται δέ ¬τι ποσόν 30,000 λιρ΅ν ε¨σάγεται 

âτησίως ε¨ς Λεύκαρα âκ τ΅ν âξαγοµένων κεντηµάτων καί χρηµατικ΅ν âµβασµάτων, 

±τινα àποστέλλουσιν οî âν τ΅ âξωτερικ΅ âργαζόµενοι ΛευκαρÖται». Βλ. Eλευθερία, 

24/7.8.1922.

. «Tό âσχάτως îδρυθέν âνταÜθα Tραπεζιτικόν ΓραφεÖον τ΅ν àδελφ΅ν KυπριανοÜ 98

¦ρχισε τάς âργασίας του καί συνεργάζεται µετά τÉς \OθωµανικÉς Tραπέζης,  

παρέχον ο≈τω µεγάλας εéκολίας ε€ς τε τήν κοινότητα ™µ΅ν καί τά πέριξ χωρία». 

Βλ. Eλευθερία, 19/1.11.1922.

. «Πολύ τFÉ àληθεί÷α âχάρηµεν âπί τFÉ âν Λευκάροις âγκαταστάσει τοÜ καλλίστου 99

τεχνίτου κ. Μ.Α. Θεοχαρίδου ½ς φραγκορράπτου, ¦ µÄλλον âµπορορράπτου, καθότι 

τοÜ λοιποÜ θά öχωµεν παρά τό πλευρόν µας τήν εéκολίαν νά δίδωµεν καί νά 

λαµβάνωµεν τάς παραγγελίας τ΅ν âνδυµασι΅ν µας». Βλ. Νέον Έθνος, 7/20.9.1912. Για 

τα ραφεία των Λευκάρων βλ. Τάκη Γ. Μάγου, «Χρυσή η περίοδος 1935-1950 για τα ραφεία 

των Λευκάρων», Τα Λεύκαρα 80 (2002) 57-64.

. Δηµήτρη Ξ. Σάββα, «Η αργυροχοΐα στα Λεύκαρα», Τα Λεύκαρα 47 (1994) 31-33, 48 100

(1994) 4-8· Τάκη Γ. Μάγου, «Η αργυροχοΐα είναι η δεύτερη πηγή εισοδήµατος στα 

Λεύκαρα», Τα Λεύκαρα 79 (2002) 30-31.
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   Με την πάροδο του χρόνου οι πωλήσεις κεντηµάτων από τους περιοδεύοντες 

κεντηµατεµπόρους πολλαπλασιάστηκαν, και το 1923 εκτιµούνταν στις 35 µε 40 χιλιάδες 

λίρες . Σύµφωνα µε αρθρογράφους της εποχής, στα µέσα της δεκαετίας του 1920 101

εργάζονταν στη βιοτεχνία της κεντητικής 10 χιλιάδες γυναίκες, ενώ υπήρχαν γύρω στους 500 

κεντηµατέµποροι σε χώρες του εξωτερικού, οι οποίοι έστελλαν στην Κύπρο εµβάσµατα, που 

ανέρχονταν στις 80 µε 100 χιλιάδες λίρες ετησίως . Ωστόσο, οι υπολογισµοί αυτοί 102

στηρίζονταν σε επισφαλή στοιχεία, αφού δεν είχε εκπονηθεί κάποια αξιόπιστη σχετική 

έρευνα. Γι’ αυτό και άλλοι αρθρογράφοι υπολόγιζαν τους κεντηµατέµπορους στους 350, ενώ 

εκτιµούσαν ότι το εισαγόµενο ποσό χρηµάτων ανερχόταν στις 400 χιλιάδες λίρες . 103

Οπωσδήποτε, αυτό ήταν πολύ σηµαντικό για την κυπριακή οικονοµία, µε αποτέλεσµα να 

καλείται η αποικιακή Κυβέρνηση να µεριµνήσει για την προστασία του κεντήµατος από 

ανταγωνιστικά προϊόντα άλλων χωρών .  104

. «Kαθ’ ±ς öχοµεν âξηκριβωµένας πληροφορίας, διά τÉς ε¨ς τό âξωτερικόν 101

πωλήσεως λευκαρίτικων κεντηµάτων ε¨σάγεται âτησίως ε¨ς τήν νÉσον ποσόν 35 ≤ως 

40,000 λιρ΅ν. Oyτος δέ εrναι καί ï λόγος, διά τόν ïποÖον διατελεÖ ε¨ς λίαν àνθηράν 

κατάστασιν τό διαµέρισµα τ΅ν Λευκάρων âν συγκρίσει πρός ôλλα διαµερίσµατα τÉς 

νήσου». Βλ. Eλευθερία, 13.6.1923.

. «Kατά τούς •πολογισµούς ε¨δικ΅ν, δέκα χιλιάδες κεντήτριες κερδίζουσι τό ζÉν 102

των âκ τ΅ν κεντηµάτων, ±τινα κατασκευάζουσιν. ^Yπάρχουσιν πεντακόσιοι πωληταί 

κυπριακ΅ν κεντηµάτων âν τῷ âξωτερικῷ, ε¨σάγονται δέ âτησίως ε¨ς τήν νÉσον âκ 

τÉς âν τῷ âξωτερικῷ πωλήσεως κυπριακ΅ν κεντηµάτων 80 ≤ως 100 χιλιάδες 

λιρ΅ν». Βλ. Eλευθερία, 26.8.1925.

. «^H ½ραία κωµόπολις Λευκάρων προοδεύει ο¨κονοµικ΅ς χάρις ε¨ς τήν 103

βιοµηχανίαν τ΅ν κεντηµάτων.  350 νέοι (àπό 18 âτ΅ν µέχρι 40)  ε•ρίσκονται 

διεσκορπισµένοι ε¨ς Eéρώπην, \Aµερικήν καί λοιπάς χώρας, ¬που •πάρχουν 

EéρωπαÖοι, πρός âξόδευσιν αéτ΅ν, δι’ zν ε¨σάγεται ε¨ς τήν νÉσον τό σεβαστόν ποσόν 

τ΅ν 400,000 λιρ΅ν στερλιν΅ν κατ’ öτος».  Βλ. Φωνή της Kύπρου, 2.5.1925.

. «^H πόλις καί âπαρχία Λάρνακος àπασχολοÜσι πολλάς χιλιάδας κεντητρι΅ν, 104

κερδιζουσ΅ν 13 γρόσια τήν ™µέραν κατά µέσον ¬ρον, ™ δέ âξαγωγή τ΅ν κεντηµάτων 

àποφέρει ε¨ς τήν νÉσον κέρδος 100,000 λίρας περίπου âτησίως. Tό âµπόριον τ΅ν 

κυπριακ΅ν κεντηµάτων πρέπει νά προστατευθFÉ, νά âνισχυθFÉ, νά συστηµατοποιηθFÉ, 

διά νά µή τό âκτοπίσουν τά κεντήµατα ôλλων χωρ΅ν». Βλ. Eλευθερία, 9.6.1926.
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 Το χρήµα, που συσσωρεύτηκε στα Λεύκαρα την περίοδο αυτή, επέτρεψε να γίνουν 

σηµαντικά έργα υποδοµής, που στερούνταν ακόµη και οι πόλεις της εποχής. Ανηγέρθηκαν 

τότε οικίες, δηµόσια κτήρια και ξενοδοχεία µε µοντέρνα για την εποχή αρχιτεκτονική, 

λειτούργησαν καταστήµατα και ιδιωτικά εργαστήρια σε ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων, 

όπως υποδηµατοποιεία, ραφεία και άλλα, και έγιναν έργα κοινής ωφελείας. Περίοπτη θέση 

ανάµεσά τους κατείχε το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία», που κτίστηκε το 1920 από τον 

Κουµή Σινοδώρου, ο οποίος πουλώντας κεντήµατα, είχε φθάσει µέχρι και την Κίνα. Το 

ξενοδοχείο αυτό διέθετε εννέα δωµάτια ύπνου µε µπαλκόνι στον όροφο, καθώς και αίθουσα 

εκδηλώσεων στο ισόγειο, όπου δίνονταν θεατρικές παραστάσεις από περιοδεύοντες 

θιάσους . 105

 Από τα υπόλοιπα κτήρια, που ανηγέρθηκαν τότε στα Λεύκαρα, ειδική αναφορά γίνεται 

στο κοινοτικό σχολείο µε τη νεοκλασικού ρυθµού πρόσοψη, το οποίο ανηγέρθη το 1930, 

ύστερα από δωρεάν της Ένωσης Λευκαριτών Αµερικής και στέγασε αρχικά το 

Παρθεναγωγείο και από το 1945 την Ανωτέρα Σχολή Λευκάρων, η οποία µετεξελίχθη σε 

Γυµνάσιο . Επίσης, το 1948 κτίστηκε το νοσοκοµείο της κωµόπολης µε δαπάνες µελών της 106

Ένωσης Λευκαριτών Αγγλίας . Ακόµη, από πολύ νωρίς, τα Λεύκαρα απέκτησαν ηλεκτρικό 107

ρεύµα µε την εγκατάσταση ηλεκτρογεννήτριας, το 1934, ύστερα από σύµβαση του τοπικού 

Δήµου µε ιδιωτική εταιρεία, σε µια εποχή που το αγαθό αυτό ήταν άγνωστο στα χωριά της 

κυπριακής υπαίθρου . Στην κωµόπολη υπήρξε επίσης σηµαντική πολιτιστική ανάπτυξη µε 108

. Δηµήτρη Ξ. Σάββα, «Λευκαρίτικο Κέντηµα στην Unesco», Λεύκαρα 3 (2010) 19. Για το  105

ξενοδοχείο αυτό βλ. επίσης: Αίγλης Κάφουρου-Ραουνά, «Μνήµες από τα παλιά»,  Λεύκαρα 

10 (2011) 16-17.

. «Ένωση Λευκαριτών Αµερικής», Τα Λεύκαρα 9 (1985) 32-34· Δηµήτρη Ξ. Σάββα, «Η 106

Ένωση Λευκαριτών Αµερικής και το Γυµνάσιο Λευκάρων», Τα Λεύκαρα 20 (1987) 39-47. Για 

την ανέγερση του κτηρίου βλ. «Εκ Λευκάρων», Ελευθερία, 7.6.1930. Ας σηµειωθεί ότι η 

Ένωση Λευκαριτών Αµερικής ιδρύθηκε µερικά χρόνια προηγουµένως, το 1924.

. «Επέκταση Νοσοκοµείου Λευκάρων. Ιστορικό της ίδρυσής του», Τα Λεύκαρα 12 (1985) 107

37-38· Τάκη Γ. Μάγου, «Το Νοσοκοµείο Λευκάρων», Τα Λεύκαρα 47 (1994) 2-7. Η Ένωση 

Λευκαριτών Αγγλίας ιδρύθηκε κυρίως από παλαιούς κεντηµατέµπορους, το 1945.

. Μελή Φλωρίδη, «Το ηλεκτρικό ρεύµα στα Λεύκαρα», Τα Λεύκαρα 3 (1983) 12-17.108
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τη λειτουργία Αναγνωστηρίων, που διαδραµάτιζαν ρόλο εκπαιδευτικών κέντρων για τους 

ενήλικες, καθώς και Πολιτιστικών Συλλόγων, όπου διοργανώνονταν εκδηλώσεις, όπως 

διαλέξεις και θεατρικές παραστάσεις . 109

 Οι κεντηµατέµποροι, εκτός από χρήµατα, έφερναν στα Λεύκαρα νέες ιδέες και 

συνήθειες, που αποτυπώθηκαν, ανάµεσα στα άλλα, και στις αρχιτεκτονικές τους αντιλήψεις. 

Για παράδειγµα, οι περισσότερες από τις οικίες, που ανηγέρθηκαν την περίοδο αυτή, ήταν 

πετρόκτιστες µε στέγες, και είχαν ευρωπαϊκές ανέσεις και επίπλωση, όπως στα µεγάλα αστικά 

κέντρα, καθιστώντας την κωµόπολη πρωτοπόρα στον τοµέα αυτό. Σταδιακά δε, οι ιδιωτικές 

κατοικίες και τα κοινοτικά κτήρια, καθώς και τα υπόλοιπα, που ανηγέρθηκαν στα χρόνια του 

Μεσοπολέµου και, όπως αναφέρθηκε, χρησιµοποιήθηκαν ως ξενοδοχεία, εργαστήρια και 

καταστήµατα, αποτέλεσαν ένα συγκεντρωτικό σύνολο εντυπωσιακών στοιχείων λαϊκής 

αρχιτεκτονικής. Η αρχιτεκτονική αυτή ιδιοµορφία της κωµόπολης συνέτεινε, ώστε στα 

νεότερα χρόνια το Τµήµα Αρχαιοτήτων να θέσει κάτω από την προστασία του τα Λεύκαρα, 

κηρύσσοντας αντιπροσωπευτικά δείγµατα οικιών σε Αρχαία Μνηµεία Β΄ Πίνακα, καθώς και 

σε ελεγχόµενη περιοχή µεγάλο τµήµα του πυρήνα του οικισµού . 110

 Ακόµη, οι κεντηµατέµποροι επηρέασαν καθοριστικά την κοινωνική διαµόρφωση των 

Λευκάρων και συνέβαλαν στην εξέλιξή τους ως µιας εξευρωπαϊσµένης κοινότητας. Από πολύ 

νωρίς επίσης αντιλήφθηκαν την αξία της µόρφωσης και έστειλαν τα παιδιά τους να φοιτήσουν 

. Εύης Φιούρη, «Τα Λεύκαρα, Ιστορία και Πολιτισµός», στο βιβλίο: Τµήµατος 109

Πολεοδοµίας και Οικήσεως (έκδ.), Ευρωπαϊκές ηµέρες κληρονοµιάς. Λεύκαρα: Πέτρινα 

κτίσµατα, φωτισµένα µε χρώµα, Λευκωσία 2003, σ. 10. Γενικότερα για τα Λεύκαρα και την 

ιστορία τους βλ. «Λεύκαρα», Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, τ. 9ος, Λευκωσία 1988, σ. 

39-45.

. Βάσου Καραγιώργη, «Ιδρύεται Μουσείο Λαϊκής Τέχνης στα Λεύκαρα», Τα Λεύκαρα 8 110

(1984) 11· Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (έκδ.), 

Παραδοσιακοί Οικισµοί Κύπρου: Οικισµός Πάνω Λεύκαρα, Αθήνα 2003· Ειρήνης 

Χατζησάββα-Αδάµ, «Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική των Λευκάρων», στο βιβλίο: Τµήµατος 

Πολεοδοµίας και Οικήσεως (έκδ.), Λεύκαρα, ό.π., σ. 34-38. Γενικότερα για τη λαϊκή 

αρχιτεκτονική των Λευκάρων βλ. Φρόσως Ηγουµενίδου, «Η λαϊκή αρχιτεκτονική των 

Λευκάρων», Τα Λεύκαρα 9 (1985) 18-20, 10 (1985) 27-29, 11 (1985) 16-19.
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σε ανώτερες σχολές ή τα έπαιρναν µαζί τους στις χώρες, όπου δραστηριοποιούνταν, για να 

σπουδάσουν, µε αποτέλεσµα ένας πολύ µεγάλος αριθµός νέων της κωµόπολης στα χρόνια που 

ακολούθησαν να είναι κάτοχοι πανεπιστηµιακών τίτλων και να επηρεάσουν µε τη δράση τους 

την κυπριακή κοινωνία γενικότερα. Κατά τον τρόπο αυτό οι κεντηµατέµποροι, παρά την 

περιορισµένη τους µόρφωση, µετατρέπονταν σε φορείς πολιτισµού και συνέβαλλαν στην 

πνευµατική ανάπτυξη της ζωής της κωµόπολης και στην άνοδο του µορφωτικού επιπέδου των 

κατοίκων . 111

 Βέβαια οι κεντηµατέµποροι δεν είχαν µόνο εµπορικές επιτυχίες, αλλά αντιµετώπισαν 

κατά καιρούς και πολλά προβλήµατα στις χώρες, όπου µετέβαιναν, όπως γραφειοκρατικά, 

κυρίως µε τη θεώρηση του διαβατηρίου τους, τη λεγόµενη  «βίζα». Άλλες φορές πάλι 

εκδιώκονταν από χώρες, όπου απαγορευόταν η πλανοδιοπώληση, όπως για παράδειγµα από 

την Ελβετία το 1922, προφανώς για να προστατευτούν τα συµφέροντα των ντόπιων 

καταστηµαταρχών . Παρόµοια προβλήµατα αντιµετώπισαν και τα αµέσως επόµενα χρόνια 112

στη Γερµανία, την Αυστρία και αλλού, µε αποτέλεσµα να ζητήσουν επιτακτικά από την 

αποικιακή Κυβέρνηση να µεριµνήσει, ώστε οι βρετανικές προξενικές αρχές των χωρών αυτών 

. Δηµήτρη Ξ. Σάββα, «Οι κεντηµατέµποροι των Λευκάρων φορείς πολιτισµού», Λεύκαρα 111

13 (2013) 13-15. Του ιδίου, «Παιδιά κεντηµατεµπόρων απόφοιτοι Πανεπιστηµίων 

1920-1970», Λεύκαρα 14 (2014) 20.

. «\Eλάβοµεν διά τοÜ τελευταίου ταχυδροµείου âκ Στρασβούργου âπιστολήν 112

Kυπρίου âκ Λευκάρων, âµπόρου κεντηµάτων, δι’ wς γνωρίζει ™µÖν ¬τι ™ ^Eλβετική 

Kυβέρνησις καταδιώκει àπό τινος συστηµατικ΅ς τήν βιοτεχνίαν τ΅ν κεντηµάτων 

Λευκάρων». Βλ. Eλευθερία, 19/2.12.1922.
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να τους παρέχουν προστασία . Αντιµετώπισαν ακόµη τον σκληρό ανταγωνισµό εµπόρων 113

χειροποίητων κεντηµάτων άλλων χωρών, όπως της Ινδοκίνας, που προσφέρονταν µεν σε 

χαµηλότερες τιµές, χωρίς όµως να έχουν την ίδια ποιότητα, γεγονός που επέτρεψε στα 

κυπριακά κεντήµατα να παραµείνουν στην αγορά . Αντιµετώπισαν ακόµη µεγάλες 114

δυσκολίες και διακοπή της δραστηριότητάς τους στα µέσα της δεκαετίας του 1910, όταν 

ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσµιος Πόλεµος, οπότε πολλοί κεντηµατέµποροι εγκλωβίστηκαν στη 

Γαλλία, όπου υποχρεώθηκαν να ασχοληθούν µε εργασίες σχετικές µε την πολεµική 

βιοµηχανία της χώρας, ώστε να µπορέσουν να επιβιώσουν. Ένας δε από αυτούς, ο 

Χριστόφορος Πετρόπουλος, έχασε τη ζωή του, όταν γερµανική τορπίλλη κτύπησε το καράβι, 

µε το οποίο επιχείρησε, το 1917, να επιστρέψει στην Κύπρο . 115

 Επίσης, στα τέλη της δεκαετίας του 1920 και στις αρχές της εποµένης, αντιµετώπισαν 

τις επιπτώσεις από την παγκόσµια οικονοµική κρίση του 1929, που προκάλεσε σηµαντική 

κάµψη στο εµπόριο. Στα χρόνια, που ακολούθησαν, όµως, µε την επιµονή τους, η εµπορία 

των κεντηµάτων ανέκαµψε και κατάφεραν να προωθήσουν τα εµπορεύµατά τους ακόµη και 

. «\Eκ µέρους κεντηµατεµπόρων âκ Λευκάρων, ο¥τινες διενεργοÜσι τήν âν τ΅ 113

âξωτερικ΅ κατανάλωσιν τ΅ν κυπριακ΅ν κεντηµάτων (λευκαρίτικων), •πεβλήθη 

πρός τόν κ. Διοικητήν Λάρνακος α€τησις âν τFÉ ïποί÷α âκθέτουν τάς δυσκολίας, τάς 

ïποίας συναντοÜν âν Γερµανί÷α, Aéστρί÷α καί ¨δίως ε€ς τινα καντόνια τÉς ^Eλβετίας, 

½ς πρός τήν πώλησιν τοÜ âµπορεύµατος. ZητοÜν δέ, διά τÉς α¨τήσεως ταύτης, ¬πως 

δι’ âνεργει΅ν τÉς Kυβερνήσεως δοθ΅σιν âκ µέρους τοÜ ^Yπουργείου τ΅ν 

\Eξωτερικ΅ν τÉς AéτοκρατορικÉς Kυβερνήσεως πρός τάς \Aγγλικάς Προξενικάς 

\Aρχάς τ΅ν ôνω χωρ΅ν ïδηγίαι νά παρέχωσι πÄσαν δυνατήν •ποστήριξιν πρός τούς 

Kυπρίους κεντηµατεµπόρους, ½ς ‰Aγγλους •πηκόους». Βλ. Νέος Κυπριακός Φύλαξ, 

26.1.1927.

. «^Yπάρχει σχετική ζήτησις τ΅ν κεντηµάτων Kύπρου ε¨ς τό âξωτερικόν, παρ’ 114

¬λον ¬τι τά χειροποίητα κεντήµατα \Iνδοκίνας συναγωνίζονται τά ¨δικά µας ε¨ς 

πλείστας àγοράς. Aî τιµαί τ΅ν κεντηµάτων \Iνδοκίνας εrναι πλέον συµφέρουσαι, 

àλλ’ ™ ποιότης των εrναι πολύ κατωτέρα τÉς ποιότητος καί καλλιτεχνίας τ΅ν 

Kυπριακ΅ν». Βλ. Eλευθερία, 9.6.1926.

. Λοΐζου Κόζινου, «Λευκαρίτες κεντητάρηδες στο Παρίσι», Τα Λεύκαρα 28 (1989) 43· 115

Τάκη Γ. Μάγου, «Μια τραγωδία που είχε συγκλονίσει τα Λεύκαρα», Τα Λεύκαρα 33 (1991) 

25-29.
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σε αγορές, όπως αυτήν της Ελβετίας, από την οποία είχαν αποκοπεί στο παρελθόν . Ωστόσο, 116

στα επόµενα χρόνια οι διάφορες χώρες της Ευρώπης επέβαλαν ψηλούς δασµούς στα 

κεντήµατα, ή απαγόρευσαν εντελώς την πλανοδιοπώλησή τους. Για τον λόγο αυτό, στα µέσα 

της δεκαετίας του 1930 οι κεντηµατέµποροι των Λευκάρων συνασπίσθηκαν σε σύλλογο, ώστε 

να µπορέσουν από κοινού να επιτύχουν µείωση του δασµού εισαγωγής των πρώτων υλών για 

την κατασκευή τους, όπως των κλωστών, και να περιορίσουν το κόστος παραγωγής . 117

Η παραγωγή και εµπορία στα νεότερα χρόνια 

 Στα τέλη της δεκαετίας του 1930 υπήρχαν 300 κεντηµατέµποροι, 220 από τους 

οποίους κατάγονταν από τα Λεύκαρα και οι υπόλοιποι από γειτονικά χωριά, όπως τον Κάτω 

Δρυ και τη Βάβλα, καθώς και την πόλη της Λάρνακας, που ασχολούνταν µε τις πωλήσεις 

κεντηµάτων στην Aγγλία, τη Γαλλία, την Iσπανία, τις χώρες της Σκανδιναβικής χερσονήσου, 

. Ανάµεσα σε αυτούς, που εργάστηκαν στην Ελβετία, ήταν και ο 116

κεντηµατέµπορος Κ. Κάφουρος, το 1933: «\Eπανέκαµψεν âξ ^Eλβετίας, ¬που εrχε 

διαµείνει καθ’ ¬λον τό λÉξαν öτος, ï âκ Λευκάρων ôξιος κεντηµατέµπορος Κ. 

Κάφουρος». Βλ. Φωνή της Kύπρου, 18.3.1933.

. «Kατ’ âπίσηµον •πόδειξιν, οî κεντηµατέµποροι Λευκάρων συνεπήχθησαν ε¨ς 117

Σύνδεσµον, καί ±µα τῷ καταρτισµῷ τοÜ προεδρείου των •πέβαλον πρός τήν 

Kυβέρνησιν •πόµνηµα, διά τοÜ ïποίου âξαιτοÜνται, ¬πως πρός àναζωογόνησιν τÉς 

µαραινοµένης κεντηµατοβιοµηχανίας, àπαλλαγFÉ àπό τοÜδε παντός ε¨σαγωγικοÜ 

δασµοÜ ε¨ς πÄν εrδος κλωστÉς, ™ ïποία ε¨σάγεται καί χρησιµοποιεÖται διά τήν 

βιοµηχανίαν ταύτην. Πράγµατι, λόγω τ΅ν •περαυστηρ΅ν µέτρων, τά ïποÖα öλαβον 

διά τήν ε¨σαγωγήν τ΅ν κυπριακ΅ν κεντηµάτων διάφοροι εéρωπαϊκαί χ΅ραι, τινές 

τ΅ν ïποίων, ½ς ™ ^Eλβετία, àπηγόρευσαν τελείως τήν ε¨σαγωγήν, ôλλαι δέ, ½ς ™ 

Γερµανία, âπέβαλον βαρύν ε¨σαγωγικόν δασµόν, τρεÖς λίρας τό κιλόν, ¦γουν ¬σον 

καί τά κεντήµατα αéτά στοιχίζουν, ¦ καί κάτι àκόµη περισσότερον àπό τοÜτο, ™ 

βιοµηχανία καί τό âµπόριον τ΅ν κεντηµάτων •πέστησαν σοβαρόν µαρασµόν, ï 

àντίκτυπος τοÜ ïποίου âγένετο ¦δη λίαν α¨σθητός καί ε¨ς τάς âργάτιδας καί τούς 

âµπόρους τ΅ν κεντηµάτων». Βλ. Φωνή της Kύπρου, 25.5.1935.
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την Aµερική, την Aυστραλία, τη Nότιο Aφρική, ακόµη και στις Iνδίες . Μερικά χρόνια 118

αργότερα, όµως, ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος (1939-1945), που προκάλεσε τη 

διακοπή του εµπορίου και τους υποχρέωσε να ασχοληθούν µε άλλα επαγγέλµατα. Οι δε νέες 

οικονοµικές συνθήκες, που δηµιουργήθηκαν ύστερα από τη λήξη του Πολέµου, δεν ευνόησαν 

την επαναδραστηριοποίησή τους, αφού η βιοµηχανοποιηµένη παραγωγή κατάφερε καίριο 

πλήγµα στα χειροποίητα προϊόντα. Το γεγονός αυτό συνέτεινε, ώστε αρκετοί από τους 

κατοίκους της κωµόπολης να υποχρεωθούν, για λόγους βιοπορισµού, να εγκατασταθούν στις 

πόλεις και στο εξωτερικό. 

 Ας σηµειωθεί ότι µερικοί από τους παλαιούς κεντηµατέµπορους ίδρυσαν καταστήµατα 

µεταπώλησης σε διάφορες πόλεις του νησιού, συµβάλλοντας ώστε να διατηρηθεί το σχετικό 

ενδιαφέρον για το κέντηµα . Επίσης, µικρός αριθµός κεντηµατεµπόρων δραστηριοποιήθηκε 119

στην Αγγλία, όπως οι προαναφερθέντες Κωνσταντίνος Χριστοφή και Κυριάκος 

Παπαλοΐζου , καθώς και ο Χριστάκης Αριστοδήµου, ο οποίος µετέβη στη χώρα αυτή για 120

πρώτη φορά το 1947 . Ακολούθως, παρά τον ισχυρό ανταγωνισµό, που υπέστη το κέντηµα 121

από τα βιοµηχανοποιηµένα προϊόντα, στα χρόνια µετά την Ανεξαρτησία το λευκαρίτικο 

κέντηµα κατάφερε να επιβιώσει και να συνεχίσει να αποτελεί ένα σηµαντικό οικονοµικό πόρο 

. «Σήµερα σ’ ¬λο τόν κόσµο θά •πάρχουν περί τούς 300 κεντηµατεµπόρους, àπό 118

τούς ïποίους οî 220 θά εrναι ΛευκαρÖτες καί οî •πόλοιποι àπό ôλλα γειτονικά 

χωριά, τόν Kάτω ΔρÜ, Bάβλα ¦ καί τή Σκάλα. Oî κεντηµατέµποροι αéτοί, οî 

κεντητάρηδες, ¬πως τούς λένε στήν Kύπρο, γυρνÄνε πωλητές τ΅ν κυπριακ΅ν 

κεντηµάτων σ’ ¬λο τόν κόσµο. Δέν •πάρχει γωνιά τÉς γÉς, πόλη, χωριό, νÉσος, ¬που 

•πάρχουν πλούσιοι ôποικοι, πού νά µήν τό πάτησαν, κυνηγητές τÉς ¨δέας τÉς 

âξάπλωσης τοÜ âµπορίου. Στήν ^Iσπανία, \Aγγλία, Γαλλία, Σκανδιναυΐα καί σ’ ¬λες 

τίς χ΅ρες τÉς Eéρώπης •πάρχουν οî κεντηµατέµποροι τοÜτοι. Στήν \Aµερική, στή 

Nότιο \Aφρική, στήν Aéστραλία, \Iνδίες. ^Yπάρχουν ôνθρωποι πού àπό ε€κοσι - 

ε€κοσι πέντε χρόνια ταξιδεύουν àνά τόν κόσµο καί πού àσφαλ΅ς εrναι ôξιοι κάθε 

θαυµασµοÜ». Βλ.  Π. Ταλιαδώρου, «Στα Λεύκαρα», ό.π., ηµερ. 18.11.1937.

. Αχ. Τιγγιρίδη, «Η ιστορία και το εµπόριο των λευκαρίτικων κεντηµάτων», ό.π., σ. 6-7.119

. Για τους Κωνσταντίνο Χριστοφή και Κυριάκο Παπαλοΐζου βλ. τα σχετικά στις 120

υποσηµειώσεις 58 και 67, αντιστοίχως.

. Δηµήτρη Ξ. Σάββα, «Ο κεντητάρης Χριστάκης Αριστοδήµου», Τα Λεύκαρα 77 (2002) 121

23-27.
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για την τοπική κοινωνία, εξαιτίας κυρίως της τουριστικής ανάπτυξης του νησιού και της 

λειτουργίας εξειδικευµένων καταστηµάτων στην κωµόπολη. Στο µεταξύ απλοποιήθηκε κατά 

πολύ το σχέδιο του, ώστε να µην είναι πολυδάπανη η κατασκευή του, αφού  η τιµή πώλησής 

του είναι ανάλογη µε τη δυσκολία του σχεδίου και την ποιότητα της εργασίας . 122

 Στα νεότερα χρόνια ο Δήµος Λευκάρων  κατέβαλε αρκετές προσπάθειες για την 123

προβολή του κεντήµατος, όπως µε τη διοργάνωση, κατά τα έτη 1962 και 1963, τοπικού 

φεστιβάλ, που γνώρισε µεγάλη επιτυχία . Το φεστιβάλ αυτό επανελήφθη το 1981  και 124 125

κατέστη θεσµός για την κωµόπολη, αφού έκτοτε πραγµατοποιείται κάθε χρόνο µε τη 

συµµετοχή χιλιάδων επισκεπτών. Περιλαµβάνει έκθεση παλαιού και σύγχρονου κεντήµατος, 

έργων χρυσοχοΐας και αργυροχοΐας, βραδιά λαϊκών ποιητών, χοροεσπερίδα και άλλα . 126

. Για το λευκαρίτικο κέντηµα και την ιστορία του, εκτός από τις µελέτες, για τις οποίες 122

έγινε λόγος προηγουµένως, βλ. και τις ακόλουθες: Αθ. Ταρσούλη, Κύπρος, τ. Β΄, ό.π., σ. 

158-162· Γ. Παπαλεοντίου, Η Κωµόπολις Λευκάρων, ό.π., σ. 67-83· Εύας Σώζου, «Το 

λευκαρίτικο», Δήµοι της Κύπρου 10 (1986) 12-13· Κωστή Κοκκινόφτα, «H ιστορία του 

λευκαρίτικου κεντήµατος», Λεύκαρα 41 (1993) 23-26, 42 (1993) 21-23· Του ιδίου, 

«Λευκαρίτικο κέντηµα», Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, τ. 15ος, Λευκωσία 1996, σ. 

154-156· Του ιδίου, «Tο λευκαρίτικο κέντηµα»,  Χρονικό, εφηµ. Πολίτης, 27.6.1999·  

Ανδρούλας Χατζηγιασεµή, «Το λευκαρίτικο κέντηµα. Ιστορική εξέλιξη», Λαογραφική 

Κύπρος 30 (2000) 141-144· Εύης Φιούρη, «Το λευκαρίτικο κέντηµα», στο βιβλίο: Τµήµατος 

Πολεοδοµίας και Οικήσεως (έκδ.), Λεύκαρα, ό.π., σ. 26-27.

. Το διάταγµα ανακήρυξης της κοινότητας σε Δήµο δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα της 123

Κυβέρνησης, στις 8 Δεκεµβρίου 1883. Βλ. Government of Cyprus, The Cyprus Gazette, 8 

December 1883, σ. 356.

. Δηµήτρη Ξ. Σάββα, «Η τελευταία εικοσιπενταετία», Τα Λεύκαρα 12 (1985) 6. Στο Α΄ 124

φεστιβάλ Λευκάρων παρέστη, στις 6 Ιουλίου 1962, και ο πρόεδρος της Κυπριακής 

Δηµοκρατίας Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄. Βλ. «Ο Μακαριώτατος εις τα Λεύκαρα», 

Απόστολος Βαρνάβας 23 (1962) 245.

. Δ. Σάββα, Λεύκαρα. Ιστορικά Σηµειώµατα, ό.π., σ. 4.125

. Βλ. για παράδειγµα το φεστιβάλ, που διοργανώθηκε την εβδοµάδα 13 έως 18 Αυγούστου 126

2014: «34ο Φεστιβάλ Λευκάρων», Λεύκαρα 16 (2014) 6-9.
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Επίσης, ο Δήµος Λευκάρων επικέντρωσε την προσοχή του στη συνέχιση της κεντητικής 

τέχνης και παράδοσης στην κοινότητα, αφού η ηλικία των περισσότερων κεντητριών είναι 

µεγάλη, τα δε βιοµηχανοποιηµένα είδη ανταγωνίζονται ολοένα και περισσότερο το 

κέντηµα . Γι’ αυτό και διοργάνωσε στα τέλη της δεκαετίας του 2000, σε συνεργασία µε το 127

Τµήµα Γεωργίας, µαθήµατα για την κατασκευή του για αρχάριες, αλλά και για προχωρηµένες 

κεντήτριες . Δηµιούργησε δε το Κέντρο Χειροτεχνίας Λευκάρων µε στόχο τη διατήρηση, 128

την ανάπτυξη και τη συνέχιση της παράδοσης του κεντήµατος και της αργυροχοΐας, και την 

εκπαίδευση νέων, που ενθαρρύνονται για να ασχοληθούν µε τις τέχνες αυτές. Το Κέντρο 

στοχεύει επίσης στην προσφορά τεχνικής βοήθειας, συνεργασίας και καθοδήγησης των 

βιοτεχνών, τη συνεχή επιµόρφωση και την παρότρυνση και ενίσχυσή τους για συµµετοχή σε 

εκθέσεις και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό . 129

 Ακόµη, ο Δήµος Λευκάρων, σε συνεργασία µε τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, οργάνωσε σειρά µαθηµάτων για εκµάθησή του από 

ενδιαφερόµενες κεντήτριες, οι οποίες έτυχαν φιλοξενίας στα σπίτια των εκπαιδευτριών τους, 

που τις δίδαξαν τα πρώτα στάδια κατασκευής του, όπως τον Αύγουστο του 2013  και του 130

2014 . Επιχορήγησε επίσης την παραγωγή ειδικής ταινίας από τον Πασχάλη Παπαπέτρου 131

για την ιστορία του, που ολοκληρώθηκε το 2012 . Ακόµη, σε συνεργασία µε το Υπουργείο 132

Παιδείας και Πολιτισµού, µερίµνησε, ώστε το λευκαρίτικο κέντηµα να συµπεριληφθεί, από 

την 1η Οκτωβρίου 2009, στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της Ουνέσκο 

. Ανδρούλας Χατζηγιασεµή, «Η σηµασία της διαφύλαξης του λευκαρίτικου κεντήµατος», 127

Λεύκαρα 15 (2014) 10-12.

. «Σύστηµα Μαθητείας για το Λευκαρίτικο Κέντηµα», Λεύκαρα 1 (2010) 7.128

. Οι πληροφορίες για τη λειτουργία και τους στόχους του Κέντρου Χειροτεχνίας 129

προέρχονται από σχετικό έντυπο που εξέδωσε ο Δήµος Λευκάρων.

. «Εκµάθηση Λευκαρίτικου δίπλα σε έµπειρες Λευκαρίτισσες κεντήτριες», Λεύκαρα 13 130

(2013) 19. Βλ. και τις εµπειρίες µιας από τις µαθητευόµενες κεντήτριες, της Ελένης 

Χριστοδουλίδου, «Μαθήµατα λευκαρίτικου κεντήµατος», Λεύκαρα 15 (2014) 15.

. «Πρόγραµµα εκµάθησης λευκαρίτικου κεντήµατος», Λεύκαρα 16 (2014) 14.131

. Για την προετοιµασία της παραγωγής του ντοκυµανταίρ βλ. Πασχάλη Παπαπέτρου, 132

«Ντοκυµαντέρ για το λευκαρίτικο κέντηµα», Λεύκαρα 7 (2011) 24.
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και να αναγνωριστεί, κατά τον τρόπο αυτό, ως το κατεξοχήν παραδοσιακό κυπριακό 

κέντηµα .  Συνέβαλε επίσης, µε τη συνεργασία του Τµήµατος Αρχαιοτήτων και του 133

Συνδέσµου «Φίλοι του Μουσείου Λευκάρων», στην ίδρυση και λειτουργία Μουσείου Λαϊκής 

Τέχνης στην κωµόπολη µε σκοπό την προβολή του λευκαρίτικου κεντήµατος και των 

κοµψοτεχνηµάτων χρυσοχοΐας και αργυροχοΐας, που κατασκευάζονται στα Λεύκαρα . Το 134

Μουσείο αυτό στεγάστηκε σε ένα µεγαλοπρεπές αρχοντικό του 19ου αιώνα, που είναι γνωστό 

µε την ονοµασία «Οικία Πάτσαλου», τα δε εγκαίνιά του πραγµατοποιήθηκαν στις 12 

Αυγούστου 1988 από τον τότε πρόεδρο της Βουλής  και Λευκαρίτη στην καταγωγή Βάσο 

Λυσσαρίδη . 135

 Ας σηµειωθεί ότι στο Μουσείο Λευκάρων φυλάσσεται, ανάµεσα στα άλλα, και ένα 

ωραιότατο κέντηµα, που φιλοτεχνήθηκε, στις αρχές της δεκαετίας του 1950, µε την επιγραφή: 

«A souvenir of the coronation of her Majesty Queen Elizabeth II» [= Ενθύµιο από τη στέψη 

της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄]. Το κέντηµα αυτό εστάλη στο παλάτι του Μπάκιγχαµ για να 

δοθεί ως δώρο στη βασίλισσα Ελισάβετ µε την ευκαιρία της στέψης της, στις 2 Ιουνίου 

1953 . Ωστόσο, από επιστολή που διασώθηκε στο Αρχείο του Συλλόγου Κεντηµατεµπόρων, 136

το οποίο αργότερα περιήλθε στην κατοχή µελών του, πληροφορούµαστε ότι η κυρία επί των 

. «Το Λευκαρίτικο Κέντηµα στην Unesco», Λεύκαρα 1 (2010) 6· Κέντρου Επιστηµονικών 133

Ερευνών Κύπρου - Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής Unesco (έκδ.), Από την Άυλη Πολιτιστική 

Κληρονοµιά της Κύπρου, Λευκωσία 2012, σ. 123.

. Εύης Φιούρη, «Η Αργυροχοΐα στα Λεύκαρα», στο βιβλίο: Τµήµατος Πολεοδοµίας και 134

Οικήσεως (έκδ.), Λεύκαρα, ό.π., σ. 30-31.

. «Τα εγκαίνια του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης στα Λεύκαρα», Τα Λεύκαρα 23 (1988) 4-7. 135

Για τα σχετικά µε την ίδρυση του Μουσείου βλ. Ευφροσύνης Ηγουµενίδου, «Μουσείο Λαϊκής 

Τέχνης στα Λεύκαρα», Τα Λεύκαρα 5 (1984) 18-21.

. Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (έκδ.), Κύπρος, ό.π., σ. 144, όπου και σχετική 136

φωτογραφία µε κεντήτριες εν ώρα εργασίας για την ετοιµασία του δώρου της βασίλισσας. 

Περισσότερα για το θέµα αναφέρονται από µαρτυρίες κεντητριών στην ταινία του Πασχάλη 

Παπαπέτρου «Το Λευκαρίτικο Κέντηµα. Πριν χαθούν οι µνήµες» (Λευκωσία 2012). 
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τιµών αρνήθηκε να το δεχτεί, γιατί, όπως ανέφερε, η βασίλισσα είθισται να µην αποδέχεται 

δώρα . 137

 Στις µέρες µας το λευκαρίτικο κέντηµα προβάλλεται και στη γειτονική κοινότητα των 

Κάτω Λευκάρων, όπου δηµιουργήθηκε ιδιωτικό Μουσείο από τη Χρυστάλλα Γιακούπη, τα 

εγκαίνια του οποίου πραγµατοποιήθηκαν στις 29 Απριλίου 2012 . Ακόµη διαφηµίζεται από 138

τις Τουρκοκύπριες Λευκαρίτισσες, οι οποίες ύστερα από το 1974 εγκαταστάθηκαν στην 

κατεχόµενη κοινότητα του Αγίου Θεοδώρου Καρπασίας, όπου µετέτρεψαν το παλαιό 

δηµοτικό σχολείο σε κέντρο πώλησης κεντηµάτων και λειτούργησαν, στον ίδιο χώρο, 

εργαστήρι εκµάθησης της τεχνικής του . Κυρίως, όµως, προβάλλεται από τις εναποµείνασες 139

κεντήτριες, οι οποίες ίδρυσαν, στις 8 Φεβρουαρίου 2014, σύνδεσµο, στοχεύοντας στην 

ανάδειξή του ως σηµαντικού προϊόντος της πολιτιστικής κληρονοµιάς του τόπου . 140

 Σήµερα, εκτός από το Μουσείο Λευκάρων, ορισµένα από τα παλαιότερα και 

πολύπλοκα αριστουργήµατα του είδους φυλάσσονται σε ιδιωτικές συλλογές, στο Μουσείο 

Λαϊκής Τέχνης Λευκωσίας, στο Λεβέντειο Μουσείο και αλλού. Η δε µεγάλη αξία του, ως ενός 

από τα αντιπροσωπευτικότερα είδη λαϊκής τέχνης του νησιού, συνέτεινε ώστε το Υπουργείο 

Παιδείας της Κυπριακής Δηµοκρατίας, να το εισαγάγει, µερικά χρόνια µετά την τουρκική 

εισβολή του 1974, στα πλαίσια του µαθήµατος της Οικιακής Οικονοµίας, για διδασκαλία στις 

µαθήτριες της Γ΄ Γυµνασίου, για να τις καταστήσει ικανές να µάθουν να το εκτιµούν και να 

το κατασκευάζουν . 141

. Δηµήτρη Ξ. Σάββα, «Το δώρο προς τη βασίλισσα», Τα Λεύκαρα 42 (1993) 41, 48.137

. «Ιδιωτικό Μουσείο Λευκαρίτικου Κεντήµατος Χρυστάλλας Γιακούπη στα Κάτω 138

Λεύκαρα», Λεύκαρα 10 (2012) 13.

. Σπύρου Aθανασιάδη, «Στενάζει ο Άγιος Θεόδωρος στη χερσόνησο της Kαρπασίας», O 139

Φιλελεύθερος, 11.8.2002.

. «Οργάνωση των κεντητριών σε Σύνδεσµο», Λεύκαρα 14 (2014) 21.140

. Για τον σκοπό αυτό εκδόθηκε σχετικό βιβλίο από την Υπηρεσία Ανάπτυξης 141

Προγραµµάτων του Υπουργείου Παιδείας της Κυπριακής Δηµοκρατίας. Βλ. Ανδρούλας 

Χατζηγιασεµή, Λευκαρίτικο Κέντηµα για την Γ΄ Γυµνασίου, Λευκωσία 21990.
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Δηµοσιεύτηκε στην Επετηρίδα Κέντρου Επιστηµονικών Ερευνών, τόµ. 38 (Λευκωσία 2016), 

σ. 321-359.
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