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ΦΟΙΝΙ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΚΑΜΙΝΑΡΙΑ 

 Η παλαιότερη µαρτυρία, που έχουµε υπόψη για την ύπαρξη των χωριών Φοινί, Άγιος 

Δηµήτριος και Καµινάρια, αφορά στον Άγιο Δηµήτριο και ανάγεται στα µέσα του 15ου 

αιώνα, οπότε, σύµφωνα µε τον µεσαιωνικό χρονικογράφο Φλώριο Bουστρώνιο, ο Φράγκος 

βασιλιάς Iάκωβος B΄ παραχώρησε, µεταξύ των ετών 1460-1473, αριθµό χωριών και τα 

εισοδήµατά τους σε διάφορους ευγενείς. Aνάµεσά τους περιλαµβανόταν και ο Άγιος 

Δηµήτριος, που δόθηκε στον Oνούφριο Pεσκουένσες . Tο χωριό αναφέρεται επίσης σε 1

έγγραφο των χρόνων της Βενετοκρατίας, του έτους 1523, όπου σηµειώνεται ότι ανήκε τότε, 

µαζί µε τα Πάνω και τα Kάτω Kαµινάρια και άλλα γειτονικά χωριά, στη λεγόµενη 

Mαραθάσα του κόµη της Έδεσσας . Σύµφωνα µε την προφορική παράδοση των κατοίκων, τα 2

δύο Καµινάρια βρίσκονταν στις τοποθεσίες «Όρπολη» και «Κτίστης», από όπου, για 

. Άντρου Παυλίδη - Άννας Eρκολάνι, Iστορία της Kύπρου του Φλώριου Bουστρώνιου, 1

Λευκωσία 1998, σ. 393.

. Το έγγραφο πρωτοδηµοσίευσε ο Louis de Mas Latrie, Histoire de l᾽île de Chypre sous le 2

règne des princes de la maison de Lusignan, v. III, Paris 1855, σ. 493-513 (στις σ. 505-506, 

οι αναφορές για τον Άγιο Δηµήτριο και τα Πάνω και Κάτω Καµινάρια), ο οποίος το 

χρονολόγησε στα τέλη του 15ου αιώνα. Βλ. Ό.π., σ. 493. Ο George Hill, A History of Cyprus. 

v. III, The Frankish Period 1432-1571, Cambridge 21972, σ. 765-766, θεώρησε ότι γράφτηκε 

µεταξύ των ετών 1510 και 1521, ενώ ο Gilles Grivaud, «Villages désertés à Chypre (fin xiie - 

fin xixe siècle)», Mελέται και Yποµνήµατα 3 (1998) 70-71, το χρονολόγησε στο έτος 1521. 

Τελικά, η Aικατερίνη Aριστείδου, Aνέκδοτα έγγραφα της κυπριακής ιστορίας από το κρατικό 

αρχείο της Bενετίας, τ. Γ΄ (1518-1529), Λευκωσία 1999, σ. 273-291 (στη σ. 284 η αναφορά 

για τον Άγιο Δηµήτριο και τα Πάνω και Κάτω Καµινάρια)· Της ιδίας, «Χρονολόγηση, 

πατρότητα και σηµασία ανώνυµης και άτιτλης βενετικής έκθεσης για την Κύπρο», Επετηρίδα 

Κέντρου Επιστηµονικών Ερευνών 28 (2002) 65-97, κατέδειξε ότι το έτος 1523 είναι το πλέον 

πιθανόν για τη συγγραφή του.



άγνωστο λόγο, σε µεταγενέστερο χρόνο µετακινήθηκαν στη σηµερινή τοποθεσία τους. Η 

ονοµασία τους οφείλεται στα πολλά µικρά καµίνια, που υπήρχαν στα παλαιότερα χρόνια 

στην περιοχή και που χρησίµευαν, για να εξάγεται πίσσα από τη ρητίνη των πεύκων . Αυτή 3

δε του Αγίου Δηµητρίου είναι βέβαια αγιώνυµη και προέκυψε από την οµώνυµη εκκλησία, η 

οποία, ανακατασκευασµένη, υπάρχει µέχρι τις µέρες µας. 

 Για το Φοινί δεν σώζεται οποιαδήποτε αναφορά κατά την ίδια περίοδο και η πρώτη 

επιβεβαιωµένη µαρτυρία για την ύπαρξή του εµφανίζεται στην αδηµοσίευτη οθωµανική 

απογραφή του έτους 1572. Από σχετική επί µέρους µελέτη του Καταστίχου µε την ανωτέρω  

απογραφή πληροφορούµαστε ότι το Φοινί ανήκε, µαζί µε άλλα 28 χωριά, στο κατηλλίκι της 

Αυδήµου, µία από τις δώδεκα διοικητικές περιφέρειες, στις οποίες είχε διαχωριστεί τότε η 

Κύπρος. Όπως αναφέρεται, σε αυτό διέµεναν δώδεκα ενήλικες άντρες, µε έναν από αυτούς 

να είναι ανύπαντρος και δύο να είναι τυφλοί, πάσχοντες από µία νόσο των οφθαλµών ευρέως 

διαδεδοµένη την εποχή αυτή, που προκαλούσε τύφλωση. Επρόκειτο δηλαδή για µία σχετικά 

µικρή και πτωχή κοινότητα, η οποία, προφανώς, είχε ιδρυθεί σε προηγούµενη περίοδο της 

κυπριακής ιστορίας, ίσως στα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας. Είναι αξιοσηµείωτο ότι, 

όπως σηµειώνεται, στο ίδιο κατηλλίκι ανήκε και η Μονή των Αγίων Αναργύρων, που 

βρίσκεται στα γεωγραφικά όρια της κοινότητας . 4

 Για την προέλευση του ονόµατος του Φοινιού εκφράστηκαν κατά καιρούς διάφορες 

απόψεις. Μία από αυτές συνδέει την κοινότητα µε τον Φράγκο ευγενή Τζουάν τε Φενίου ή 

Φινίουν, ο οποίος αναφέρεται στο Χρονικό του µεσαιωνικού χρονικογράφου Λεόντιου 

Μαχαιρά, ότι είχε συνοδεύσει, στα µέσα του 15ου αιώνα, τον Φράγκο βασιλιά Πέτρο Α´ 

(1359-1369) στην Ευρώπη. Ο ίδιος χρονικογράφος αναφέρει στο έργο του τον τε Φινίουν σε 

ακόµη δύο περιπτώσεις, αρχικά ως έναν των µαρτύρων για την ασφάλεια του ταξιδιού του 

Ιάκωβου Λουζινιανού στην Ευρώπη, το 1374, ενώ στη συνέχεια τον περιλαµβάνει ανάµεσα 

στους ιππότες, που συµφωνήθηκε να παραµείνουν στο νησί ύστερα από τον πόλεµο κατά των 

. Νεοκλή Κυριαζή, Τα χωριά της Κύπρου, Λάρνακα 1952, σ. 90.3

. M. Akif Erdoğru, «The Νahiye Evdhimou in 1572 in Cyprus under Ottoman rule: 4

Administrative borders, population, economy, wealth and villages», στον τόµο: Evangelia 

Balta - Georgios Salakides - Theoharis Stavrides (editors), Festschrift in Honor of Ioannis P. 

Theocharides. Studies on Ottoman Cyprus, v. I, Κωνσταντινούπολη 2014, σ. 121.
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Γενουατών, το 1373-1374 . Ωστόσο, δεν υπάρχει καµία µαρτυρία, που να τον συνδέει µε το 5

χωριό ή την περιοχή του Τροόδους, και πολύ περισσότερο οποιαδήποτε ένδειξη ότι από το 

οικογενειακό του επίθετο προήλθε η ονοµασία της κοινότητας. Αντίθετα, συνήθως ήταν οι 

Φράγκοι ευγενείς, που υιοθετούσαν ως επώνυµό τους το όνοµα χωριού, το οποίο κατείχαν ως 

φέουδο. Υποστηρίχθηκε επίσης, ότι η ονοµασία της κοινότητας προέρχεται από το δέντρο 

φοίνικας, όπως συµβαίνει µε τα χωριά Φοινικάρια της Λεµεσού και Φοίνικας της Πάφου, 

άποψη που, όµως, είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτή, αφού το δέντρο αυτό ευδοκιµεί σε 

χαµηλότερα υψόµετρα από τα 920 µέτρα, που είναι το µέσο υψόµετρο του Φοινιού. Ίσως η 

ετυµολόγηση της ονοµασίας να οφείλεται στην αρχαιοελληνική λέξη φοινός, η οποία 

σηµαίνει τον έχοντα χρώµα βαθύ κόκκινο, κατά συνέπεια και φοινώδης, δηλαδή κοκκινωπός, 

που συνδεέται µε το χρώµα του χώµατος της περιοχής, από την οποία κατασκευάζονται τα 

περίφηµα αγγεία από κόκκινο πηλό . Όλα αυτά, όµως, αποτελούν υποθέσεις, που 6

παραµένουν ατεκµηρίωτες. 

 Επίσης, λιγοστές είναι οι πληροφορίες, που έχουµε για τα χωριά Άγιος Δηµήτριος, 

Καµινάρια και Φοινί κατά την περίοδο της Tουρκοκρατίας. Το πρώτο από αυτά, ο Άγιος 

Δηµήτριος, εγκαταλείφθηκε και ερηµώθηκε, πιθανόν στα µέσα του 17ου αιώνα, ίσως 

εξαιτίας των επιδηµιών, που αποδεκάτιζαν τον πληθυσµό του νησιού, ή των 

καταστροφών ,που προκαλούσαν οι νέοι κατακτητές στα χωριά της οροσειράς του Tροόδους. 

Επανιδρύθηκε το 1821 από τον κοτζάµπαση Xατζηθεόδοτο από τα Kαµινάρια, γιο του 

σπουδαίου αγιογράφου Mιχαήλ προσκυνητή, ο οποίος περιλαµβανόταν ανάµεσα στους 

προγραφέντες της 9ης Ιουλίου. Κατάφερε, ωστόσο, να διαφύγει τις σφαγές και να καταφύγει 

στην αποµονωµένη περιοχή του Αγίου Δηµητρίου, όπου παρέµεινε κρυπτόµενος µέχρι την 

. Άντρου Παυλίδη, Λεοντίου Mαχαιρά εξήγησις της γλυκείας χώρας Kύπρου η ποία λέγεται 5

Kρόνακα τουτέστιν Xρονικόν, Λευκωσία 21995, σ. 96, 390, 430. Για την οικογένεια αυτή βλ. 

Νάσας Παταπίου, «Οικογένεια Φίνη της Κύπρου», Πολίτης, 19.12.2010.

.  Βλ. «Φοινί», Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, τ. 19ος, Λευκωσία 2011-2012, σ. 23-24, 6

όπου γίνεται αναφορά στις ανωτέρω τρεις εκδοχές για την προέλευση του ονόµατος του 

Φοινιού.
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οµαλοποίηση της πολιτικής κατάστασης . Aπό τα παιδιά του, που δηµιούργησαν σε 7

µεταγενέστερο χρόνο δικές τους οικογένειες, προέρχονται οι σηµερινοί κάτοικοι της 

κοινότητας. 

 Ο Άγιος Δηµήτριος εµφανίζεται ως οργανωµένη κοινότητα για πρώτη φορά στις 

πηγές των νεότερων χρόνων το έτος 1830, οπότε, όπως µαρτυρείται σε κατάστιχο του 

Αρχείου της Αρχιεπισκοπής, ανήκε στο κατηλλίκι της Λεύκας και διέµεναν σε αυτό πέντε 

φορολογούµενοι µε κεφαλικό φόρο άρρενες κάτοικοι . Η ύπαρξη του οικισµού 8

επιβεβαιώνεται και από την επίσηµη οθωµανική απογραφή του αµέσως επόµενου χρόνου, 

1831, σύµφωνα µε την οποία κατοικούσαν στον Άγιο Δηµήτριο οκτώ άρρενες κάτοικοι κάθε 

ηλικίας, στο σύνολό τους Χριστιανοί . 9

 Στο κατηλλίκι της Λεύκας ανήκαν και τα Καµινάρια, τα οποία κατοικούνταν, το 1825, 

από 29 άρρενες φορολογούµενους µε κεφαλικό φόρο . Μερικά χρόνια αργότερα, όπως 10

διαπιστώνεται από την οθωµανική απογραφή του 1831, οι άρρενες κάτοικοι κάθε ηλικίας της 

κοινότητας ανέρχονταν σε 72, όλοι τους Χριστιανοί . 11

 Την ίδια περίοδο το Φοινί από το κατηλλίκι της Αυδήµου, στο οποίο ανήκε το 1572, 

µετακινήθηκε διοικητικά σε αυτό του Κοιλανίου, όπως µαρτυρείται σε κατάστιχο του 

αρχείου της Αρχιεπισκοπής, όπου αναφέρεται ότι διέµεναν στην κοινότητα 21 άρρενες 

. Για τον Χατζηθεόδοτο και την επανίδρυση του χωριού βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, Άγιος 7

Δηµήτριος Μαραθάσας, Λευκωσία 2007, σ. 43-52.

. Aρχείο Ιεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Kατάστιχο V (1830), σ. 96.8

. T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı İdaresinde Kıbrıs (Nüfusu - 9

Arazi Dağılımı ve Türk Vakıfları), Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Ankara 2000, σ. 118.

. Aρχείο Ιεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Kατάστιχο VI (1825), σ. 135 (ο αριθµός προκύπτει 10

επειδή στην αρχική καταγραφή αναφέρονται 29 κάτοικοι. Σε αυτούς προστέθηκαν έξι νέοι 

φορολογούµενοι, ενώ αφαιρέθηκαν άλλοι έξι, που είτε απεβίωσαν, είτε εγκατέλειψαν την 

κοινότητα). Eπίσης βλ. Thèodore Papadopoullos, Social and Historical data on population, 

Nicosia 1965, σ. 123.

. T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri, Osmanlı İdaresinde Kıbrıs, ό.π., σ. 119.11
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φορολογούµενοι µε κεφαλικό φόρο . Στη συνέχεια, όµως, έξι χρόνια αργότερα, σύµφωνα µε 12

την επίσηµη οθωµανική απογραφή του έτους 1831, για την οποία έγινε λόγος προηγουµένως, 

επανεντάχθηκε στο κατηλλίκι της Αυδήµου. Εκατοικείτο τότε από 48 άρρενες κάθε ηλικίας, 

στο σύνολο τους Χριστιανούς . 13

 Σταδιακά ο πληθυσµός των κατοίκων των ανωτέρω χωριών αυξήθηκε και έφθασε, το 

1881, όταν πραγµατοποιήθηκε η πρώτη απογραφή κατά την Αγγλοκρατία, τους 57 συνολικά, 

άνδρες και γυναίκες, για τον Άγιο Δηµήτριο, τους 250 για τα Καµινάρια και τους 308 για το 

Φοινί . Η πληθυσµιακή αυτή αύξηση συνεχίστηκε και στα χρόνια που ακολούθησαν και 14

κορυφώθηκε το 1960, µε την ανακήρυξη της Ανεξαρτησίας της Κύπρου, οπότε αναφέρεται 

να διαµένουν 223 κάτοικοι στον Άγιο Δηµήτριο, 608 στα Καµινάρια και 924 στο Φοινί, που 

στο µεταξύ επανήλθε στο διαµέρισµα Κοιλανίου . Έκτοτε, όµως, ο αριθµός τους άρχισε να 15

µειώνεται µε γεωµετρική πρόοδο, µε αποτέλεσµα σταδιακά τα δηµοτικά σχολεία στα τρία 

χωριά να κλείσουν και να έχουν σήµερα αποµείνει σε αυτά πολύ λίγοι κάτοικοι, µε τους 

περισσότερους να είναι µεγάλης ηλικίας. 

 Στο µεταξύ, όταν στα τέλη της Tουρκοκρατίας η διοικητική διαίρεση της Kύπρου 

οργανώθηκε σε έξι επαρχίες, τα τρία χωριά εντάχθηκαν στην επαρχία Λεµεσού , στην οποία 16

ανήκουν και στις µέρες µας. Εκκλησιαστικά δε το µεν Φοινί ανήκε στη µητροπολιτική 

. Aρχείο Ιεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Kατάστιχο VI (1825), σ. 72 (ο αριθµός προκύπτει 12

επειδή στην αρχική καταγραφή αναφέρονται 25 κάτοικοι. Σε αυτούς προστέθηκε ακόµη 

ένας, ενώ αφαιρέθηκαν πέντε, που είτε απεβίωσαν, είτε εγκατέλειψαν την κοινότητα. Τρεις 

εξαιρέθηκαν από τον κεφαλικό φόρο ως υπέργηροι). Eπίσης βλ. Th. Papadopoullos, Social 

and Historical data on population, ό.π., σ. 119.

. T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri, Osmanlı İdaresinde Kıbrıs, σ. 110.13

. Βλ. Government of Cyprus, Report on the Census of Cyprus, 1881, London 1884, σ. 26 14

(για τον Άγιο Δηµήτριο και τα Καµινάρια), σ. 29 (για το Φοινί).

. Για τα πληθυσµιακά δεδοµένα των τριών χωριών από το 1881 και εξής βλ. τα σχετικά 15

λήµµατα για το καθένα από αυτά στη Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, τ. 1ος, σ. 125 (για 

τον Άγιο Δηµήτριο), τ. 8ος, σ. 130 (για τα Καµινάρια), τ. 19ος, σ. 22 (για το Φοινί).

. Λουκή Λουκαΐδη, «H τοπική αυτοδιοίκηση στην Kύπρο», στον τόµο: Δήµου Λευκωσίας 16

(έκδ.), Kυπριακά 1878-1955, Λευκωσία 1986, σ. 67.
5



περιφέρεια Πάφου, όπως και σήµερα, ενώ ο Άγιος Δηµήτριος και τα Καµινάρια 

περιλαµβάνονταν αρχικά στη µητροπολιτική περιφέρεια Kυρηνείας, για να ενταχθούν από το 

1973 στην εκκλησιαστική δικαιοδοσία της νεοσύστατης Mητροπόλεως Mόρφου. 

H ιστορία της εκπαίδευσης στην περιοχή 

 Kατά τα παλαιότερα χρόνια, και ειδικά κατά τους πρώτους αιώνες της 

Tουρκοκρατίας, είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι κάτοικοι, όχι µόνο των τριών χωριών, αλλά και 

πολλών άλλων στο νησί, δεν είχαν οποιαδήποτε ευκαιρία, για να µάθουν ούτε και αυτά τα 

λεγόµενα «κοινά γράµµατα», δηλαδή γραφή, ανάγνωση και αριθµητική. Είναι δε πολύ 

πιθανόν µερικοί από τους κατοίκους να µάθαιναν γραφή και ανάγνωση κοντά στους 

ολιγογράµµατους ιερείς των χωριών, όπως συνέβαινε και στην υπόλοιπη Κύπρο. 

 Οι πρώτες µαρτυρίες για την ύπαρξη κάποιας στοιχειώδους εκπαίδευσης στην 

περιοχή ανάγονται στα µέσα του 19ου αιώνα και αναφέρονται σε φοίτηση παιδιών από το 

Φοινί κοντά σε εγγράµµατους Μοναχούς των ευρισκόµενων στα γεωγραφικά όρια της 

κοινότητας µικρών Μονών των Αγίων Αναργύρων και της Τροοδίτισσας. Στην πρώτη Μονή, 

σύµφωνα µε την προφορική παράδοση των γερόντων κατοίκων του Φοινιού, που 

καταγράφηκε τη δεκαετία του 1920, εγκαταβίωνε ο Μοναχός Παΐσιος από τη Λευκωσία, ο 

οποίος δίδασκε τους µικρούς µαθητές τα κοινά γράµµατα. Στη συνέχεια λειτούργησε στην 

κοινότητα, το 1850, ιδιωτικό Γραµµατοδιδασκαλείο, όπου οι µαθητές µάθαιναν ανάγνωση 

από διάφορα εκκλησιαστικά βιβλία, γραφή και αριθµητική . Τελικά, το 1875, ιδρύθηκε 17

κοινοτικό σχολείο και η διδασκαλία των µαθηµάτων τέθηκε σε πιο οργανωµένη βάση . 18

Αρκετά χρόνια αργότερα ο ανεψιός του Αρχιεπισκόπου Σωφρονίου γιατρός Αντώνιος 

Θεοδότου και η σύζυγός του Ευγενία ευεργέτησαν την κοινότητα, προσφέροντας, το 1925, 

το ποσό των 500 λιρών µε την ανέγερση του επιβλητικού για την εποχή σχολικού κτηρίου, 

που ολοκληρώθηκε δύο χρόνια αργότερα. Λόγω δε της αύξησης του αριθµού των µαθητών, η 

. Ιερώνυµου Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων. Aπό της Tουρκικής 17

κατακτήσεως µέχρι της Aγγλικής Kατοχής (1571-1878),  Λευκωσία 1930, σ. 285-286.

. Κρατικό Αρχείο Κύπρου (έκδ.), Η εκπαίδευση στην Κύπρο κατά τον 19ο αιώνα, Λευκωσία 18

2010, σ. 158.
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Ευγενία Θεοδότου, ύστερα από τον θάνατο του συζύγου της, εισέφερε το 1948 άλλες 300 

λίρες για την ανέγερση νέων αιθουσών . 19

 Ας αναφερθεί ότι ο Αντώνιος Θεοδότου και ο πρεσβύτερος αδελφός του δικηγόρος 

και πολιτευτής Θεοφάνης Θεοδότου ήταν εκ πατρός Θεόδοτου Χατζηπαναγιώτου ανεψιοί 

του Αρχιεπισκόπου Κύπρου (1865-1900) Σωφρονίου, ο οποίος τους έθεσε από πολύ νωρίς 

υπό την προστασία του και µερίµνησε για τις σπουδές τους. Ο Σωφρόνιος µερίµνησε επίσης 

για τις σπουδές στην ιατρική και ενός τρίτου ανεψιού του, από την αδελφή του Ευδοκία, του 

Αριστόδηµου Φοινιέα, µε αποτέλεσµα το Φοινί να καταστεί πρωτοπόρο στον τοµέα της 

ανάδειξης νέων, που ήταν κάτοχοι ανώτατης µόρφωσης, αφού και ο ίδιος ο Σωφρόνιος είχε 

λαµπρές για την εποχή σπουδές στην Ευαγγελική Σχολή της Σµύρνης, στη Ριζάρειο 

Εκκλησιαστική Σχολή και στη Θεολογική Σχολή Αθηνών. Όπως είναι γνωστό, ο Σωφρόνιος 

καταγόταν επίσης από το Φοινί από την πλευρά του πατέρα του, αλλά γεννήθηκε στον 

Πρόδροµο, γενέτειρά της µητέρας του. Στη συνέχεια, όµως, σε ηλικία τριών ετών 

εγκαταστάθηκε στο Φοινί, όπου παρέµεινε µέχρι τα επτά του χρόνια, οπότε κατέφυγε στη 

Μονή της Τροοδίτισσας κοντά στον εκ πατρός θείο του Ιεροµόναχο Χαράλαµπο, 

αναζητώντας ευκαιρίες για µόρφωση και καλύτερες συνθήκες ζωής . 20

 Οι ανωτέρω αποτελούσαν βέβαια την εξαίρεση, αφού πολύ λίγοι από τους 

υπόλοιπους νέους των χωριών είχαν µία τέτοια δυνατότητα. Οι υπόλοιποι παρέµεναν κάτοχοι 

. «Νέαι δωρεαί του κου και της κας Α. Θεοδότου υπέρ των σχολείων Λευκωσίας και 19

Φοινίου», Φωνή της Κύπρου, 8.1.1927· Κλεόβουλου Μυριανθόπουλου, Κυπριακαί Σελίδες, 

Λεµεσός 1949, σ. 61-62.

. Για τον βίο του Αρχιεπισκόπου Σωφρονίου βλ. Θεόδωρου Παπαδόπουλλου, «Eθναρχικός 20

ρόλος της Oρθοδόξου Iεραρχίας. Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου βιοτή», Kυπριακαί Σπουδαί 35 

(1971) 95-141· Γεώργιου Γεωργιάδη, Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Σωφρόνιος (1865-1900) και 

η συµβολή του στην ανάπτυξη σχέσεων προς την Υψηλή Πύλη και τη Βρεττανική Κυβέρνηση, 

Λευκωσία 1996 (ανέκδοτη διδακτορική διατριβή στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης)· Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων 

1800-1920, τ. Β΄, Λευκωσία 72018, σ. 791. Για τους Α. Θεοδότου, Θ. Θεοδότου και Αρ. 

Φοινιέα βλ. Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων 1800-1920, τ. Α΄, ό.π., 

σ.222-223, 223-224, τ. Β´, σ. 848-849, αντιστοίχως.
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της µόρφωσης που παρείχαν τα δηµοτικά σχολεία της περιοχής, µέχρι και το 1912, οπότε 

λειτούργησε η Σχολή Mιτσή στη γειτονική Λεµύθου, αρχικά µόνο για αγόρια και από το 

1959 και για κορίτσια . 21

 Οι παλαιότερες µαρτυρίες για την ιστορία της εκπαίδευσης στις άλλες δύο κοινότητες 

χρονολογούνται στα 1863 και στα 1867, όταν ιδρύθηκαν σχολεία στον Πρόδροµο από τον 

Αρχιεπίσκοπο Κύπρου (1854-1865) Μακάριο και στη Λεµύθου από τον Μητροπολίτη 

Πέτρας (1838-1867) Μελέτιο Ματτέο, αντιστοίχως, όπου φοίτησε µικρός αριθµός µαθητών, 

είτε πηγαινοερχόµενοι στις γενέτειρές τους, είτε διαµένοντας κοντά σε συγγενείς τους στις 

δύο κοινότητες . Οι δυνατότητες αυτές για µόρφωση πολλαπλασιάστηκαν το 1882, όταν ο 22

λόγιος Αγιοταφίτης Αρχιµανδρίτης Ιερώνυµος Μυριανθέας (1838-1898) ευεργέτησε τη 

γενέτειρά του Καµινάρια µε την ανέγερση Σχολής και τη ρητή υπόδειξη να φοιτούν σε αυτήν 

µαθητές και από τον γειτονικό Άγιο Δηµήτριο . Τελικά, οι κάτοικοι της τελευταίας 23

κοινότητας ίδρυσαν το δικό τους σχολείο, αρχικά το 1921 από κοινού µε αυτούς του 

Παλαιοµύλου, το πρώτο εξάµηνο στο ένα χωριό και το επόµενο στο άλλο. Στη συνέχεια, το 

1924, κτίστηκε µε εθελοντική εργασία, στην αυλή της εκκλησίας του Aγίου Δηµητρίου, το 

πρώτο σχολείο της κοινότητας, και αργότερα, το 1952, το καινούργιο σχολείο. Το σχολείο 

αυτό λειτούργησε µέχρι το 1983, οπότε έκλεισε οριστικά, λόγω έλλειψης µαθητών , όπως 24

συνέβη το ίδιο έτος και µε το αντίστοιχο των Καµιναριών, και λίγα χρόνια αργότερα και µε 

αυτό του Φοινιού. 

. Για την ιστορία της Σχολής Μιτσή βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, Η Εµπορική Σχολή Μιτσή 21

Λεµύθου (1912-2004), Λευκωσία 2005.

. Βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, «Κύπριοι κληρικοί κτήτορες σχολείων στη γενέτειρά τους (β΄ 22

µισό 19ου - αρχές 20ού αιώνα)», Επιστηµονική Επετηρίς Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών 

Σπουδών 8 (2008) 83-87 και 89-91, για το σχολείο του Προδρόµου και της Λεµύθου, 

αντιστοίχως.

. Κωστή Κοκκινόφτα, Ο Αρχιµανδρίτης Ιερώνυµος Μυριανθέας (1838-1878), Λευκωσία 23

2018, σ. 192-193.

. Για την ιστορία της εκπαίδευσης στον Άγιο Δηµήτριο βλ. Κ. Κοκκινόφτα, Άγιος 24

Δηµήτριος Μαραθάσας, ό.π., σ. 75-90.
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H καθηµερινή ζωή των κατοίκων 

 Κατά το µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα της µακράς ιστορικής διαδροµής των χωριών 

οι κάτοικοί τους ασχολήθηκαν, κυρίως, µε τη γεωργία. Η µορφολογία του εδάφους, όµως, 

περιόριζε την κατάλληλη για καλλιέργεια γη, µε αποτέλεσµα οι οικονοµικοί πόροι να είναι 

λιγοστοί και η καθηµερινή ζωή αρκετά δύσκολη. Γι’ αυτό και αξιοποίησαν ό,τι τους 

προσέφερε το άµεσο φυσικό περιβάλλον, ώστε να διαµορφώσουν κατά το δυνατόν καλύτερα 

τους χώρους διαµονής και να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής τους. Σταδιακά καλλιέργησαν 

αρκετές από τις γύρω εκτάσεις των χωριών, ιδίως αυτές που ήταν πλούσιες σε νερά, όπου 

αρχικά φύτεψαν σιτηρά, πατάτες, φασόλια και διάφορα άλλα είδη, απαραίτητα για τη 

διατροφή τους. Ασχολήθηκαν επίσης, όπως βεβαιώνει σχετική οθωµανική καταγραφή του 

έτους 1831, για την οποία έγινε λόγος προηγουµένως, µε την καλλιέργεια αµπελιών, κυρίως 

σε εκτάσεις, που δεν ήταν αρδεύσιµες, και που πρόσφεραν κρασί και ζιβανία, καθώς και 

πολλά άλλα προϊόντα, που αποτελούσαν µέρος της διατροφής τους, όπως σταφίδα, 

σουτζούκο, κιοφτέρια, παλουζέ και έψηµα. 

 Επίσης φύτεψαν δέντρα ξηρών καρπών, όπως καρυδιές και αµυγδαλιές, που είχαν 

περιορισµένες απαιτήσεις και οι καρποί τους διατηρούνταν για µακρό χρονικό διάστηµα. 

Ακόµη, ασχολήθηκαν µε την καλλιέργεια της ελιάς, οι καρποί της οποίας φυλάσσονταν σε 

κούµνες για ολόχρονη χρήση. Aπό τις ελιές παρήγαν λάδι, που αποθήκευαν στα πιθάρια, τα 

οποία κάθε οικογένεια είχε σε ένα βοηθητικό δωµάτιο του σπιτιού. Επίσης, ασχολήθηκαν µε 

τη σηροτροφία και διατηρούσαν, όπως µαρτυρείται στην ίδια απογραφή του 1831, πολλές 

µουριές, τα φύλλα των οποίων αποτελούσαν την τροφή των µεταξοσκωλήκων . Στα χρόνια 25

της Aγγλοκρατίας, στις ανωτέρω ενασχολήσεις προστέθηκε σε πιο οργανωµένη βάση και η 

λιγοστή µέχρι τότε καλλιέργεια οπωροφόρων δέντρων, όπως κερασιών, µηλιών, αχλαδιών, 

δαµασκηνιών και ροδακινιών, λόγω, κυρίως, της χρήσης σύγχρονων για την εποχή µεθόδων 

και της δυνατότητας εµπορευµατοποίησης της παραγωγής. 

 Την ίδια περίοδο η κτηνοτροφία, σε σύγκριση µε τη γεωργία, δεν είχε ιδιαίτερη 

συµβολή στην οικονοµία των χωριών. Περιοριζόταν στην εκτροφή µερικών αιγών, από το 

γάλα των οποίων έφτιαχναν χαλλούµι, αναρή και τραχανά, ενώ από το κρέας τους, αφού το 

. T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı İdaresinde Kıbrıs, ό.π., σ. 25

182 (για τον Άγιο Δηµήτριο), σ. 181 (για τα Καµινάρια), σ. 173 (για το Φοινί).
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ξήραιναν στον ήλιο, έφτιαχναν απόχτι και τσαµαρέλα, είδη παστών κρεάτων, που 

διατηρούνταν για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Κάθε οικογένεια έκτρεφε επίσης και ένα χοίρο, 

που προοριζόταν για σφαγή την περίοδο των Xριστουγέννων, για να φτιάξουν καπνιστά 

κρέατα, όπως χοιροµέρια, λούντζες, λαρδί και λουκάνικα, καθώς και τα κουµνιαστά, που 

φυλάσσονταν σε αλειφτά αγγεία και προστατεύονταν από πιεσµένο λίπος. Διατηρούσαν 

επίσης κότες για τα αυγά και το κρέας, καθώς και µερικά βόδια, που χρησιµοποιούσαν για το 

όργωµα των αµπελιών. 

 Ωστόσο, η άµεση εξάρτηση της γεωργίας από τις καιρικές συνθήκες καθιστούσε 

ιδιαίτερα ευάλωτη την οικονοµία των χωριών, µε αποτέλεσµα οι πόροι τους να είναι 

περιορισµένοι και οι κάτοικοι να ζουν µε πολλές στερήσεις. Γι᾽ αυτό και οργάνωσαν τη ζωή 

τους, έτσι ώστε να υπάρχει κατά το δυνατόν αυτάρκεια σε όλους τους τοµείς, που να τους 

επιτρέπει να επιβιώνουν. Kάποιοι από αυτούς, παράλληλα µε τη γεωργία, ασχολήθηκαν µε 

την οικοδοµική, ενώ κάποιοι άλλοι µε τη σιδηρουργία, την τσαγγαρική, την υλοτοµία και µε 

πολλά άλλα επαγγέλµατα. Επίσης, ασχολήθηκαν µε την κατασκευή σταφίδας και 

σουτζούκου, την αποξήρανση φρούτων, ιδίως κερασιών και σύκων, καθώς και µε τη 

µελισσοκοµία, ώστε να αυξήσουν το πενιχρό εισόδηµά τους. Στα νεότερα χρόνια αρκετοί 

άλλοι αναζήτησαν εργασία στα µεταλλεία, που λειτούργησαν κατά τον 20ό αιώνα στα βουνά 

του Τροόδους, όπως αυτά του χρωµίου και του αµιάντου, ώστε να έχουν ένα δεύτερο 

εισόδηµα και να βελτιώνουν τον οικογενειακό τους προϋπολογισµό. 

 Στο καθένα από τα τρία χωριά υπήρχε οργανωµένη κοινοτική ζωή µε βασικό όργανο 

τοπικής αυτοδιοίκησης τη δηµογεροντία, που αντιπροσώπευε τους κατοίκους στις σχέσεις 

τους µε τις κεντρικές αρχές και είχε την ευθύνη για την επίλυση των διαφόρων 

προβληµάτων, που προέκυπταν. Oι «κοτζαµπάσηδες», όπως αποκαλούντο οι δηµογέροντες, 

ήταν συνήθως οι πιο σεβαστοί από τους κατοίκους και εκλέγονταν κάθε χρόνο µε ψηφοφορία 

στο προαύλιο της εκκλησίας µε γνώµονα το ήθος και την εντιµότητά τους. Σηµαντικός ήταν 

επίσης ο ρόλος του ιερέα, ο οποίος αποτελούσε θεµελιακή πηγή δικαιοσύνης και 

πνευµατικής ενίσχυσης των κατοίκων, ώστε να αντεπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες, που 

είχαν να αντιµετωπίσουν. 

 H µελέτη των εθίµων του κύκλου της ζωής των κατοίκων -γέννηση, βάπτιση, γάµος 

και θάνατος- είναι αποκαλυπτική της µεγάλης επίδρασης της πνευµατικής ζωής της 

Oρθόδοξης Eκκλησίας στην καθηµερινή τους ζωή. Παρόµοια συµπεράσµατα εξάγονται και 
10



από τη µελέτη των εθίµων, που σχετίζονται µε τις µεγάλες θρησκευτικές γιορτές, όπως τα 

Xριστούγεννα, τα Θεοφάνια και το Πάσχα. Tα περισσότερα από τα έθιµα αυτά συντελούσαν 

στην καλλιέργεια της συναδέλφωσης των κατοίκων, γεγονός που συνέτεινε στην κοινή 

αντιµετώπιση των διαφόρων καθηµερινών προβληµάτων. Tα ίδια συµπεράσµατα εξάγονται 

επίσης από τη µελέτη των λαϊκών παραδόσεων και των θρύλων, που διασώθηκαν µέχρι τις 

µέρες µας ανάµεσα στους γηραιότερους κατοίκους. 

 Oι άντρες στα χωριά της περιοχής εργάζονταν σκληρά στα χωράφια, χειρίζονταν το 

οικογενειακό ταµείο και είχαν την τελική απόφαση για κάθε θέµα, που απασχολούσε την 

οικογένεια. Oι κοινωνικές αντιλήψεις της εποχής δεν παρείχαν τη δυνατότητα στις γυναίκες 

να διαδραµατίσουν άλλο ρόλο από αυτόν της αγρότισσας, της συζύγου και της µητέρας. Γι’ 

αυτό και οι κάτοικοι, όπως διαπιστώνεται από τα σωζόµενα σχολικά µητρώα των χωριών, 

απέφευγαν να στέλλουν κατά τα παλαιότερα χρόνια τις θυγατέρες τους στα σχολεία, αφού, 

όπως πίστευαν, η εκπαίδευση δεν είχε µεγάλη αξία στη ζωή τους. Όσες κοπέλες φοιτούσαν 

σε δηµοτικά σχολεία, τις περισσότερες φορές διέκοπταν µετά από δύο έως τρία χρόνια τα 

µαθήµατά τους και ασχολούνταν µε τη φροντίδα των µικρότερων παιδιών της οικογένειας, ή 

µε τη βοσκή των οικιακών ζώων. Πολύ αργότερα, και ιδίως ύστερα από την Ανεξαρτησία, οι 

αντιλήψεις αυτές σταδιακά διαφοροποιήθηκαν και συνέτειναν και στη φοίτηση και των 

κοριτσιών στα σχολεία Στοιχειώδους και Μέσης Εκπαίδευσης. 

 Κατά την περίοδο της Aγγλοκρατίας οι συνθήκες ζωής, συγκρινόµενες µε αυτές των 

παλαιότερων χρόνων, βελτιώθηκαν σε µεγάλο βαθµό. Άρχισαν να δηµιουργούνται δρόµοι, 

εκµοντερνίστηκαν οι µέθοδοι γεωργικής παραγωγής και αυξήθηκαν τα εισοδήµατα των 

κατοίκων. Ωστόσο η ζωή εξακολουθούσε να είναι δύσκολη, αφού η γεωργία, λόγω του 

κλίµατος και της µορφολογίας του εδάφους, δεν ήταν δυνατόν να αναπτυχθεί περαιτέρω και 

να συµβάλει στην ενίσχυση της οικονοµίας των χωριών. Την ίδια περίοδο δεν υπήρξε 

σχεδιασµός για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, που θα επέτρεπαν στους κατοίκους να 

παραµείνουν στα χωριά τους. Tο αποτέλεσµα ήταν τα χωριά να πληγούν από τη 

µετανάστευση και την αστυφιλία και οι νέοι σταδιακά να τα εγκαταλείψουν. Tο φαινόµενο 

αυτό διογκώθηκε ύστερα από τον Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο και πήρε τη µορφή 
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χιονοστιβάδας στα χρόνια µετά την Aνεξαρτησία, οπότε το πλαίσιο, που συγκροτούσε τις 

παραδοσιακές πολιτισµικές δοµές και τον τρόπο ζωής των χωριών, άρχισε να καταρρέει . 26

Η αγγειοπλαστική 

 Ένα από τα επαγγέλµατα, που άσκησαν οι κάτοικοι των χωριών στα παλαιότερα 

χρόνια, ώστε να αυξήσουν τα πενιχρά εισοδήµατά τους, ήταν αυτό της αγγειοπλαστικής, που 

ήταν µεν πολύ κουραστικό, αλλά αρκετά προσοδοφόρο. Tα σπουδαιότερα εργαστήρια 

κυπριακής αγγειοπλαστικής βρίσκονταν στη Λάπηθο, την Aµµόχωστο, τον Kόρνο και το 

Φοινί, όπου πολλοί αγγειοπλάστες και αγγειοπλάστριες ζύµωναν µε επαγγελµατική 

δεξιοτεχνία τον πηλό και έφτιαχναν αγγεία, απαραίτητα για τα νοικοκυριά της εποχής. Στη 

Λάπηθο έφτιαχναν αλειφτά αγγεία από λεπτό πηλό , στην Aµµόχωστο ανοικτόχρωµα αγγεία 27

. Οι συνθήκες ζωής στα χωριά της περιοχής καταγράφηκαν ύστερα από πολυάριθµες και 26

πολύωρες συνεντεύξεις µε γέροντες κατοίκους από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 και εξής. 

Δηµοσιεύτηκαν στη µελέτη: Κωστή Κοκκινόφτα, «Ιστορική επισκόπηση των δεκατεσσάρων 

χωριών της Μαραθάσας», Επετηρίδα Κέντρου Επιστηµονικών Ερευνών 28 (2002) 146-158, 

καθώς και στους τόµους: Του ιδίου, Άγιος Δηµήτριος Μαραθάσας, ό.π., σ. 115-145· Του ιδίου, 

Τα Καµινάρια, Λευκωσία 2009, σ. 25-72.

. Για την ιστορία της αγγειοπλαστικής στη Λάπηθο βλ. Eλένης Δηµητρίου (µεταγενέστερα 27

Παπαδηµητρίου), «H νεώτερη αγγειοπλαστική της Λαπήθου», Xρονικά της Λαπήθου 2-3 

(1974) 11-55· Tης ιδίας, Nεότερη εφυαλωµένη κεραµική της Kύπρου. Tα εργαστήρια της 

Λαπήθου, Λευκωσία 2005· Της ίδιας, «Η εφυαλωµένη κεραµική της Λαπήθου στα νεότερα 

χρόνια», στον τόµο: Δήµητρας Παπανικόλα-Μπακιρτζή (επιµ.), Αγγείων Τέχνη από τη Γη της 

Λαπήθου, Λευκωσία 2019, σ. 127-153· Φωκά Φωκαΐδη, Λάπηθος. Iστορία και παράδοσις, 

Λευκωσία 1982, σ. 135-153· Δήµητρας Παπανικόλα-Μπακιρτζή, Μεσαιωνική εφυαλωµένη 

κεραµική της Κύπρου. Τα εργαστήρια Πάφου και Λαπήθου, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 138-200. 

Επίσης βλ. Αντρέα Χειµωνίδη, Λάπηθος εντύποις, 1878-1960, Λευκωσία 2021, σ. 23, 29, 50, 

57, 86, 92-93, 302-304, όπου παρατίθενται σχετικά δηµοσιεύµατα ή εντυπώσεις επισκεπτών 

από την αγγειοπλαστική της Λαπήθου κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας. 
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νερού και στα χωριά Kόρνος  και Φοινί πορώδη αγγεία γενικής χρήσης από κόκκινο πηλό. 28

Aρκετά σηµαντικά υπήρξαν επίσης και τα εργαστήρια της Λευκωσίας, παρά το γεγονός ότι η 

αγγειοπλαστική της πρωτεύουσας του νησιού δεν έχει να επιδείξει δική της χαρακτηριστική 

τεχνοτροπία . H τεχνική, την οποία χρησιµοποιούσαν οι αγγειοπλάστριες για την κατασκευή 29

των αγγείων, ήταν παρόµοια µε αυτήν, που ακολουθούσαν οι κάτοικοι των νησιών του 

Aιγαίου κατά την αρχαιότητα. H µόνη αξιοσηµείωτη µεταβολή, που είχε επιτευχθεί, είναι η 

βελτίωση του τρόπου περιστροφής του χαµηλού, ξύλινου και ποδοκίνητου τροχού, που η 

. Για την αγγειοπλαστική στον Κόρνο, εκτός από τις αναφορές, που παρατίθενται στη 28

σηµείωση 30, βλ. επίσης: Κώστα Παπαγεωργίου, Κόρνος, το χωριό του κόκκινου πηλού, 

Λευκωσία 2011, σ. 143-166. Ας σηµειωθεί ότι ίσως οι πρώτες φωτογραφίες από την 

κατασκευή και διάθεση στην αγορά αγγείων από κόκκινο πηλό (κουζών) από τον Κόρνο 

είναι αυτές που δηµοσιεύτηκαν στο άρθρο «Ο Κόρνος - εκεί όπου κατασκευάζονται οι 

κούζες», Κυπριακή Επιθεώρησις (Ιούλιος 1949) 14-15. Είναι αξιοσηµείωτο επίσης, ότι στον 

Κόρνο οι αγγειοπλάστες οργανώθηκαν, το 1952, σε Συνεργατική Εταιρεία, που συνέτεινε, 

ώστε να επιλυθούν πολλά από τα προβλήµατα στους τοµείς της παραγωγής και της διάθεσης 

των προϊόντων. Βλ. A. Mavrommatis, «The potters of Kornos work together», Co-Operation 

in Cyprus 39 (1955) 4-5.

. Για την αγγειοπλαστική της Λευκωσίας και της ιδιοµορφίες της βλ. Eλένης Λάµπρου - 29

Eυφροσύνης Pιζοπούλου-Hγουµενίδου, Eξ οπτής γης. Tα παραδοσιακά αγγειοπλαστεία της 

Λευκωσίας, Λευκωσία 2005.
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ανακάλυψή του πριν από πολλούς αιώνες αποτέλεσε σηµαντικό σταθµό στην εξέλιξη της 

κατασκευής των αγγείων . 30

  Είναι αξιοσηµείωτο ότι οι ιδιαιτερότητες αυτές της αγγειοπλαστικής τέχνης και η 

µακρά της συνέχεια µέσα στον χρόνο κίνησαν το ενδιαφέρον ξένων ερευνητών, όπως για 

παράδειγµα του Γερµανού αρχαιολόγου Ρόλαντ Χάµερ (Roland Hamer), ο οποίος 

επισκέφθηκε τα χωριά της οροσειράς του Τροόδους και εξέδωσε, σε συνεργασία µε τον 

Άνταµ Γουίντερ (Adam Winter) σχετικό βιβλίο στα 1962 , καθώς και της Αµερικανίδας 31

εθνολόγου Γκλόριας Λάντον (Gloria London), η οποία διέµεινε κατά καιρούς στον Άγιο 

Δηµήτριο (1986, 2001 και 2014), και µελέτησε τα διάφορα στάδια της παραγωγής των 

αγγείων από κόκκινο πηλό, δηµοσιεύοντας στη συνέχεια τις παρατηρήσεις της για την 

. Γενικά για την ιστορία της αγγειοπλαστικής στην Kύπρο, όπου γίνεται αναφορά στα 30

αγγειοπλαστικά κέντρα Λαπήθου, Αµµοχώστου, Κόρνου και Φοινιού, βλ. Αγγελικής 

Πιερίδου, «Κυπριακή λαϊκή αγγειοπλαστική», Κυπριακαί Σπουδαί 24 (1960) 153-165 [= 

Κυπριακή λαϊκή τέχνη, Λευκωσία 1991, σ. 85-96]· Δήµου Λευκωσίας (έκδ.), Λαϊκοί τεχνίτες 

της Κύπρου, Λευκωσία 1981, σ. 11-21· Του ιδίου, H Kυπριακή Aγγειοπλαστική µέσα στον 

χρόνο, Λευκωσία 1988· Eλένης Λάµπρου, «Παρατηρήσεις στην πορεία της Kυπριακής 

Λαϊκής Aγγειοπλαστικής από τις αρχές του αιώνα µέχρι τις µέρες µας», στον τόµο: 

Iδρύµατος Πιερίδη (έκδ.), Kυπριακή Λαϊκή Tέχνη, Λευκωσία 1993, σ. 51-72· Eλένης 

Παπαδηµητρίου, H λαϊκή τέχνη της Kύπρου, Λευκωσία 1996, σ. 48-55· Ioannis Ionas, Pottery 

in the Cyprus tradition, Nicosia 1998· Του ιδίου, Traditional Pottery and Potters in Cyprus, 

Birmingham 2000.

. Βλ. Roland Hampe - Adam Winter, Bei Töpfern und Töpferinnen in Kreta, Messenien und 31

Zypern, Mainz 1962, σ. 65-73 (για το Φοινί), σ. 73-79 (για τον Άγιο Δηµήτριο).
14



παραδοσιακή αγγειοπλαστική της Kύπρου, τόσο σε αυτοτελείς εκδόσεις, το 1989 και το 

2020, όσο και σε διάφορες άλλες µελέτες . 32

 Από τις παλαιότερες αναφορές στη λειτουργία αγγειοπλαστείων στην Κύπρο είναι 

αυτή του Ιταλού αββά Τζιοβάννι Μαρίτι (Giovanni Mariti), ο οποίος σε έκθεσή του προς τις 

Αρχές της Φλωρεντίας για τα κυπριακά κρασιά, το 1772, αναφέρεται στη φύλαξή τους σε 

πιθάρια, που κατασκευάζονταν στον Κόρνο και στη Λάπηθο , γεγονός που υποδηλώνει την 33

ύπαρξη αγγειοπλαστικών κέντρων στις δύο κοινότητες. Επίσης, ο Iσπανός περιηγητής ντον 

Ντοµίνκο Μπαδία-υ-Λεϊµπλίχ (don Domingo Badia-y-Leyblich), γνωστότερος µε το 

ψευδώνυµο Αλή Μπέη ελ Αµπασσί (Ali Bey el Abbassi), ο οποίος επισκέφθηκε το νησί το 

1806, αναφέρει στο οδοιπορικό του ότι ο Κόρνος εκατοικείτο από τριάντα περίπου 

οικογένειες, οι οποίες σχεδόν στο σύνολό τους ασχολούνταν µε την κατασκευή πήλινων 

αγγείων . 34

. Βλ. Gloria London - Frosso Egoumenidou - Vassos Karageorghis, Traditional Pottery in 32

Cyprus, Mainz am Rhein 1989, και ειδικότερα στις σ. 24-32, για τα χωριά Κόρνος, Φοινί, 

Άγιος Δηµήτριος και Καµινάρια· Gloria London, Wine Jars and Jar Makers of Cyprus. The 

Ethnoarchaeology of Pitharia, Nicosia 2020, και ειδικότερα στις σ. 57-59, για τα τρία 

προαναφερθέντα χωριά, και σ. 139-148, για τα πιθάρια, που σώζονται στον Άγιο Δηµήτριο, 

και τους πιθαράδες τους. Επίσης βλ. Γκλόριας Λάντον (µτφρ. Φρόσως Ηγουµενίδου), «Η 

αγγειοπλαστική στον Άγιο Δηµήτριο», Ο Φιλελεύθερος, 20.9.1986· Της ιδίας, «Cypriote 

Potters: Past and Present», Report of the Department of Antiquities Cyprus (1989) 319-321· 

Της ιδίας, «Past Present. The Village Potters of Cyprus», Biblical Archaelogist 4/52 (1989) 

219-229.

. «These jars are made in villages on the island, one called Corno and the other Lapitho». 33

Βλ. Giovanni Mariti, Wines of Cyprus, µτφρ. Gwyn Morris, Athens 1984, σ. 58. Ας 

σηµειωθεί ότι ο Μαρίτι είχε ζήσει στην Κύπρο µεταξύ των ετών 1760 και 1767, και είχε πολύ 

καλή γνώση της κυπριακής κοινωνίας.

. «Έχει τριάντα το πολύ σπίτια, η τοποθεσία του είναι ευχάριστη, στο µέσο µιας µκρής 34

κοιλάδας γεµάτης ελιές και χαρουπιές. Σχεδόν όλοι οι κάτοικοι είναι απασχοληµένοι µε την 

κατασκευή πήλινων αγγείων». Βλ. Άντρου Παυλίδη, H Kύπρος ανά τους αιώνες µέσα από τα 

κείµενα ξένων επισκεπτών της, τ. Γ΄, Λευκωσία 1995, σ. 1026.
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 Την ίδια περίοδο, από ό,τι έχουµε υπόψη, δεν γίνεται καµία αναφορά στην 

αγγειοπλαστική του Φοινιού, ίσως λόγω της γεωγραφικής του θέσης και της µακρινής του 

απόστασης από τα αστικά κέντρα, που δεν επέτρεπε σε ξένους περιηγητές ή άλλους να έχουν 

την αναγκαία πληροφόρηση. Η δηµοσίευση πριν από µερικά χρόνια φωτογραφίας µε 

ανθρωπόµορφο αγγείο από το Εθνογραφικό Μουσείο της Λευκωσίας και τη λεζάντα ότι 

προέρχεται από το Φοινί , συνέτεινε ώστε να δηµιουργηθεί η εντύπωση ότι πρόκειται για 35

την παλαιότερη αναφορά, που συνδέει την κοινότητα µε την κατεξοχήν γυναικεία αυτή 

τέχνη, αφού εκλήφθηκε ο εγχάρακτος αριθµός του, 1735, ως η χρονολογία κατασκευής του. 

Ωστόσο, από το σχετικό δελτίο εισαγωγής πληροφορούµαστε ότι το αγγείο αυτό έχει 

προέλευση το χωριό Άγιος Δηµήτριος και κατέληξε στις συλλογές του Μουσείου ύστερα από 

αγορά του, το 1974, από την αγγειοπλάστρια Χριστίνα Ανδρέου από την κοινότητα και 

αποτελεί, πιθανότατα, έργο λαϊκής τέχνης της ίδιας. Είναι άγνωστο δε γιατί αναγράφεται ο 

αριθµός 1735 σε αυτό. 

 Η πρώτη αναφορά στην αγγειοπλαστική του Φοινιού γίνεται από τον Αρκάδα 

θεµελιωτή των λαογραφικών σπουδών Αθανάσιο Σακελλάριο, ο οποίος στο  σπουδαίο βιβλίο 

του «Τα Κυπριακά», που εξέδωσε το 1890, αναφέρεται επιγραµµατικά και στη «µικρά κώµη 

Φοινί», που είναι «επίσηµος διά τα εν αυτή κατασκευαζόµενα αγγεία, τα χαίροντα πολλήν 

φήµην καθ᾽ άπασαν την νήσον» . Τα ίδια περίπου επαναλαµβάνει τρία χρόνια αργότερα ο 36

διδάσκαλος Νικόλαος Ιερείδης, ο οποίος σε βιβλίο, που συνέγραψε, ώστε να χρησιµοποιηθεί 

ως σχολικό εγχειρίδιο για τους µαθητές των Δηµοτικών Σχολείων, αναφέρεται, επίσης 

επιγραµµατικά, στην κατασκευή στην κοινότητα πιθαριών και «κόκκινων υδροχόων, κοινώς 

µπότηδων», εννοώντας προφανώς τις κούζες, αγγείων ιδιαίτερα χρήσιµων για τη µεταφορά 

νερού στο σπίτι και τη φύλαξή του στη συνέχεια . Η φήµη αυτή συνέτεινε, ώστε τα αγγεία 37

. Mαργαρίτας Δηµητρίου, Παραδοσιακή Aγγειοπλαστική στην Kύπρο, Λευκωσία 2001, σ. 35

11.

. «Της µονής δε της Παναγίας της Τροοδιτίσσης προς νότον κείται η µικρά κώµη Φοινί, 36

επίσηµος διά τα εν αυτή κατασκευαζόµενα αγγεία, τα χαίροντα πολλήν φήµην καθ᾽ άπασαν 

την νήσον». Βλ. Aθανάσιου Σακελλάριου, Tα Kυπριακά, τ. A΄, Aθήνα 1890, σ. 128.

. «Ενταύθα κατασκευάζονται πίθοι και κόκκιναι υδροδόχαι (κ. µπότηδες)». Βλ. Νικόλαου 37

Iερείδη, Iστορία της Κύπρου, Λευκωσία 1893, σ. 111.
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του Φοινιού να συµπεριληφθούν ανάµεσα στα αντιπροσωπευτικότερα είδη λαϊκής τέχνης του 

νησιού, που παρουσιάστηκαν, µαζί µε αυτά του Κόρνου, των Βαρωσίων και της Λαπήθου, 

στην περίφηµη Έκθεση των Αθηνών, την οποία διοργάνωσε ο «Πατριωτικός Σύνδεσµος των 

Κυπρίων εν Αθήναις» στην ελληνική πρωτεύουσα το 1901 . 38

 Μερικά χρόνια αργότερα δηµοσιεύτηκε από την Γερµανίδα Mάγδα Pίχτερ η πρώτη 

εκτενής αναφορά για την αγγειοπλαστική του Φοινιού στο βιβλίο της για τα ελληνικά ήθη 

και έθιµα στο νησί, που εξέδωσε στη Γερµανία το 1913. H Pίχτερ επισκέφθηκε την 

κοινότητα µεταξύ των ετών 1894 και 1912, που έζησε στην Κύπρο, και στο σχετικό κείµενό 

της διασώζει πολλές και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την αγγειοπλαστική της. Σηµειώνει, 

ανάµεσα στα άλλα και τα ακόλουθα: 

 «Στο Φοινί γυναίκες και κορίτσια κάθονται πάνω σε ένα πολύ χαµηλό σκαµνί και 

δουλεύουν πολύ µικρά αγγεία στον τροχό, ενώ οι άντρες κατασκευάζουν στο χέρι, χωρίς 

τροχό, τα µεγάλα αγγεία, τα πιθάρια, που προορίζονται για την αποθήκευση νερού και 

κρασιού... Οι αγγειοπλάστριες του Φοινιού κατασκευάζουν χοντροκοµµένες κανάτες νερού 

σε διάφορα µεγέθη, που έχουν ένα χερούλι. Παράγουν επίσης γαλευτήρια, καθώς και δοχεία 

πολυτελείας µε µια κυρτή λαβή πάνω από το άνοιγµα και µε έξι µέχρι οκτώ στόµια πάνω 

στον λαιµό του βάζου. Ανάµεσα στα στόµια αυτά τοποθετούν µικρές κεφαλές ζώων. Οι 

αγρότισσες, που αγοράζουν αυτό το περίεργο είδος δοχείου, βάζουν διάφορα λουλούδια 

µέσα στα ανοίγµατα. Αυτά τα βάζα µας θυµίζουν παρόµοια προϊστορικά αγγεία. 

Κατασκευάζουν επίσης χοντροκοµµένα πήλινα αγαλµατάκια από τετράποδα και 

καβαλλάρηδες, κολλώντας το ένα κοµµάτι πηλού πάνω στο άλλο και τα οποία 

επεξεργάζονται στη συνέχεια µε την τεχνική του χιονανθρώπου, όπως οι αγγειοπλάστριες 

στην αρχαιότητα. Τα άλλα διακοσµητικά στοιχεία στα αγγεία αυτά είναι χαραγµένα σύνολα 

γραµµών. Τα κατασκευάζουν, πιέζοντας στην επιφάνεια παλιές κτένες, καθώς γυρίζει το 

αγγείο στον τροχό» .  39

 Η Ρίχτερ παραθέτει επίσης µία εξαιρετική φωτογραφία εργαστηρίου στο Φοινί, µε 

τους άνδρες να ασχολούνται µε την κατασκευή πιθαριού και τη µεταφορά αγγείων, και τις 

. Γεώργιου Φραγκούδη, Κυπριακή Έκθεσις εν Αθήναις, Αθήνα 1901, σ. 44.38

. Άννας Mαραγκού (επιµ.), Magda Ohnefalsch - Richter: Eλληνικά Ήθη και Έθιµα στην 39

Kύπρο, Λευκωσία 1994, σ. 229-230. Βιογραφικά στοιχεία για τη Ρίχτερ βλ. Ό.π., σ. i-vi.
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γυναίκες να κάθονται γύρω από τον αγγειοπλαστικό τροχό και να ετοιµάζουν τα µικρότερα 

πήλινα αγγεία . Όπως και το κείµενο, που είναι άγνωστος ο ακριβής χρόνος συγγραφής του, 40

έτσι και για τη φωτογραφία αυτή δεν είναι γνωστό πότε έγινε η λήψη της. Γνωρίζουµε, 

ωστόσο, από τη συµπερίληψή του σε λεύκωµα, που δηµιούργησε και διέθετε ο ίδιος, ότι 

φωτογράφος ήταν ο ιταλικής καταγωγής, γεννηµένος στη Σµύρνη, αλλά µόνιµα 

εγκατεστηµένος στην Κύπρο, Ιωάννης Φώσκολος . 41

 Στο µεταξύ, η αγγειοπλαστική διαδόθηκε από το Φοινί στον γειτονικό Άγιο Δηµήτριο 

από τη Mαριέττα Θεωρή Nεοφύτου, ύστερα που µαθήτευσε, στα τέλη του 19ου αιώνα, κοντά 

στις αγγειοπλάστριες συζύγους των αδελφών της µητέρας της, Δηµήτρη και Θεοχάρη Παυλή, 

οι οποίοι είχαν νυµφευτεί και εγκατασταθεί στην κοινότητα. Η Μαριέττα, αφού έµαθε να 

χρησιµοποιεί σε σωστές αναλογίες το χώµα και το νερό, και να κατασκευάζει µε την ορθή 

χρήση της φωτιάς αγγεία µε στεγανότητα και χωρίς ατέλειες, επέστρεψε στον Άγιο Δηµήτριο 

και εξάσκησε µε επιτυχία για πολλά χρόνια το επάγγελµα της αγγειοπλάστριας. Kοντά της 

µαθήτευσαν αρκετές κοπέλες του χωριού, οι οποίες ασχολήθηκαν επίσης επαγγελµατικά µε 

την κατασκευή αγγείων από κόκκινο πηλό . 42

 Mερικά χρόνια αργότερα, γύρω στο 1910, η αγγειοπλαστική διαδόθηκε από τον Άγιο 

Δηµήτριο στο γειτονικό χωριό Kαµινάρια από την Ελπινίκη Συµεού από την κοινότητα αυτή, 

η οποία διδάχθηκε την τέχνη της αγγειοπλαστικής από την Αγλαΐα Βακανά, σύζυγο του θείου 

της Χριστόδουλου Καφετζή. Τα αµέσως επόµενα χρόνια η Ελπινίκη απεβίωσε σε νεαρή 

ηλικία. Πρόλαβε, όµως, και δίδαξε την αγγειοπλαστική τέχνη στις αδελφές της Μυροφόρα 

και Ελένη, κοντά στις οποίες µαθήτευσαν κοπέλες του χωριού, καθιστώντας τα Καµινάρια 

σηµαντικό αγγειοπλαστικό κέντρο κατά τον 20ό αιώνα . 43

 Στα τρία ανωτέρω χωριά, Φοινί, Kαµινάρια και Άγιο Δηµήτριο, οι κάτοικοί τους 

χρησιµοποιούσαν κόκκινο πηλό και κατασκεύαζαν σε µεγάλες ποσότητες, µέχρι και τα 

. Ά. Mαραγκού (επιµ.), Magda Ohnefalsch - Richter: Eλληνικά Ήθη και Έθιµα στην Kύπρο, 40

ό.π., πίν. 71,1.

. Αντρέα Μαλέκου (επιµ.), J.P. Foscolo, Λευκωσία 1992, εικ. 100. Για τον Φώσκολο βλ. 41

Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων 1800-1920, τ. Β΄, ό.π., σ. 871-872.

. Κ. Κοκκινόφτα, Άγιος Δηµήτριος Μαραθάσας, ό.π., σ. 148.42

. Κ. Κοκκινόφτα, Τα Καµινάρια, ό.π., σ. 41-43.43
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πρώτα χρόνια µετά την εισβολή, αγγεία, όπως κούζες, κουµνιά, γάστρες, γαλευτήρια, δάνες, 

πιθάρια και άλλα, που προορίζονταν, είτε για τις καθηµερινές οικιακές ανάγκες, είτε για την 

αποθήκευση και µεταφορά προϊόντων. Σε µεγαλύτερη ποσότητα παραγόταν η κούζα, λόγω 

της µαζικής χρήσης της από τα νοικοκυριά της εποχής . Aυτή έχει ένα χερούλι, στρογγυλή 44

κοιλιά και κοφτή βάση για να κάθεται καλύτερα, και χρησιµοποιείτο συνήθως για τη 

µεταφορά νερού από τη βρύση στο σπίτι. Tο σταµνί, που έχει δύο χερούλια, χρησιµοποιείτο 

επίσης για τον ίδιο σκοπό και τοποθετείτο σε ξύλινη βάση, τον λεγόµενο σταµνοστάτη. Άλλα 

είδη αγγείων, τα οποία ήταν σε καθηµερινή χρήση στα νοικοκυριά, ως δοχεία σερβιρίσµατος 

νερού, ήταν η βάττα και ο µπότης. H βάττα ή κορύπα, όπως διαφορετικά την ονόµαζαν σε 

άλλες περιοχές της Kύπρου, έχει µακρύ λαιµό και είναι χωρίς χειρολαβή, ενώ ο µπότης έχει 

στενό λαιµό και µια χειρολαβή. Oρισµένα από τα αγγεία αυτά υπήρχαν και σε µικρότερα 

µεγέθη και είχαν τις ανάλογες ονοµασίες, όπως κουζί και µποτούδι. Στις ίδιες περίπου 

διαστάσεις µε την κούζα ήταν και η χαλλουµόκουζα η κουρελλός, η οποία, όµως, έχει δύο 

χειρολαβές και ελαφρά µεγαλύτερο άνοιγµα. Σε αυτήν φυλάσσονταν χαλλούµια, λάδι και 

διάφορα άλλα είδη, όπως ελιές και σταφίδες. 

 Κατασκευάζονταν επίσης και πιο µικρών διαστάσεων αγγεία, όπως πιάτα, αυγοθήκες, 

καπνιστήρια, γάστρες, που χρησιµοποιούνταν για το ψήσιµο πίττας, «κουµνούδκια» για το 

κλέφτικο και τσούκκες, στις οποίες φτιαχνόταν ταβάς . Όπως αναφέρει σε κείµενό της η 45

συγγραφέας και διακεκριµένη Αθηναία ζωγράφος Αθηνά Ταρσούλη, η οποία επισκέφθηκε το 

1952 το εργαστήρι της µαστόρισσας Κοράλλας Αλεξάνδρου, στο Φοινί παράγονταν επίσης 

πήλινα παιγνίδια για παιδιά, όπως καµήλες, γαϊδουράκια, κούκλες και άλλα. Η Ταρσούλη 

εντυπωσιάστηκε από το γούστο και την ποικιλία των διακοσµήσεων, που χρησιµοποιούνταν 

. Μία από τις πρώτες φωτογραφικές απεικονίσεις, ίσως η πρώτη, κατασκευής αγγείων από 44

κόκκινο πηλό έγινε από τον Πορφύριο Δίκαιο, «Η κατασκευή ενός χειροποίητου αγγείου», 

Κυπριακή Επιθεώρησις (Μάιος 1946) 10, όπου δηµοσιεύονται εννέα φωτογραφίες, οκτώ από 

τις οποίες παρουσιάζουν την κατασκευή µίας κούζας και µία το τελικό στάδιο ενός σταµνιού.

. Για τα κοινά ονόµατα των διαφόρων ειδών αγγείων, που κατασκευάζονταν στα κυπριακά 45

εργαστήρια, βλ. Άνθιµου Πανάρετου, «Λαογραφικά αγγειοπλαστικής και κεραµεικής», 

Λαογραφική Κύπρος 10 (1980) 59-64, όπου καταγραφή των κοινών ονοµάτων των διαφόρων 

ειδών αγγειοπλαστικής.
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και σηµείωσε στις εντυπώσεις της, ότι τα αγγειοπλαστικά προϊόντα της κοινότητας 

αποτελούσαν σπουδαία δείγµατα της κυπριακής λαϊκής τέχνης . 46

 Μια κοπέλα, για να γίνει καλή αγγειοπλάστρια, έπρεπε να µαθητεύσει για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα κοντά σε έµπειρη τεχνίτρια, ώστε να µάθει να χρησιµοποιεί σε σωστές 

αναλογίες το χώµα και το νερό. H αντρική συµµετοχή είχε βοηθητικό ρόλο στην όλη 

διαδικασία και περιοριζόταν κυρίως στη συλλογή και τη µεταφορά του κόκκινου χώµατος 

από συγκεκριµένες περιοχές, όπου υπήρχε σε αφθονία, καθώς και ποσότητας άσπρου 

χώµατος, µε το οποίο αναµειγνυόταν στο ζύµωµα. Tο «κουπάνισµα» του χώµατος, µέχρι οι 

µεγάλοι σβώλοι να σπάσουν, γινόταν µε ένα µακρύ ξύλινο ραβδί, που ονοµάζεται µατσόλα ή 

κουπάνι. Tις περισσότερες φορές η εργασία αυτή αναλαµβανόταν από τους άντρες της 

οικογένειας, µερικές φορές, όµως, γινόταν και από γυναίκες. 

 Αφού γινόταν το κουπάνισµα, στη συνέχεια το χώµα κοσκινιζόταν, ώστε να 

επιτευχθούν λεπτότεροι κόκκοι και να αποµακρυνθούν οι ξένες προσµείξεις. Aκολουθούσε 

το ζύµωµα, που γίνεται σε ειδικά φτιαγµένη γούρνα, είτε µε τη βοήθεια ενός µεγάλου 

ξύλινου φτυαριού, είτε µε γυµνά πόδια. Όταν δε ο πηλός ζυµωνόταν καλά, τοποθετείτο σε 

µικρούς σωρούς κοντά στον αγγειοπλαστικό τροχό, το γυριστάρι, όπως το αποκαλούσαν, 

όπου συντελείτο από την αγγειοπλάστρια, την κουτσατζίνα , το τελικό στάδιο της 47

κατασκευής του αγγείου. Eνόσω ο πηλός ήταν µαλακός, γινόταν και η διακόσµηση των 

αγγείων µε τη χρήση ανάλογα καλαµιού, κατάλληλου ξύλου αροδάφνης ή κοµµατιού κτένας, 

που ήταν συνήθως εγχάρακτη µε τεθλασµένες γραµµές, κουκκίδες ή και κτενιστή. Στην 

περίπτωση που χρησιµοποιείτο µικρός τροχός από ξύλο αροδάφνης, στηριγµένος σε καλάµι, 

η διακόσµηση αποκαλείτο «τροχωτή», ενώ όταν γινόταν µε κοµµάτι κτενιάς ή µε λεπτό 

κοµµάτι από καλάµι, που ήταν χωρισµένο σε δόντια, ονοµαζόταν «στικτή». Aνάγλυφη 

διακόσµηση γινόταν κυρίως στις περιπτώσεις των διακοσµητικών µικρών αγγείων, όπως σε 

. Αθηνάς Ταρσούλη, Κύπρος, τ. Α´, Αθήνα 1955, σ. 228-230.46

. «κουτσαγγάς, ο [κουτσάγγιν] αγγειοπλάστης, τσουκαλάς», και «κουτσάγγιν - 47

κουτσάντζιν, το [κουτσόν + αγγείον] πρόχειρο (άψητο) αγγείο καθηµερινής χρήσης». Βλ. 

Kωνσταντίνου Γιαγκουλλή, Θησαυρός της Μεσαιωνικής και Νεότερης Kυπριακής Διαλέκτου. 

Ερµηνευτικός, Ετυµολογικός, Φρασεολογικός και Ονοµατολογικός, Λευκωσία 2014, σ. 259.
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µικρές βάττες και µπότηδες, οπότε η αγγειοπλάστρια πρόσθετε σε αυτά µικρά πουλιά, ζώα, 

άνθη και άλλα πήλινα στολίδια. 

 Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αυτών, τα αγγεία αφήνονταν για τρεις 

τουλάχιστον ηµέρες -µερικές φορές και δέκα έως δεκαπέντε- σε δροσερό µέρος, για να 

στεγνώσουν εντελώς και να ξηρανθεί ο πηλός. Aκολούθως, ψήνονταν σε µεγάλα καµίνια, 

που υπήρχαν σε κάθε γειτονιά των χωριών και που το καθένα, συνήθως, εξυπηρετούσε 

αγγειοπλάστριες της ίδιας οικογένειας. H διαδικασία του «καµινιάσµατος» άρχιζε µε την 

ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών, οπότε η προσοχή των αγγειοπλαστών επικεντρωνόταν 

στην τροφοδότηση του καµινιού, που έκαιγε για 12 έως 16 συνεχείς ώρες, και η οποία 

απαιτούσε µεγάλη επιδεξιότητα, ώστε να επιτευχθεί σταθερή θερµοκρασία και οµοιόµορφο 

ψήσιµο . 48

 Yπήρχαν βέβαια και αγγεία από κόκκινο πηλό, τα οποία δεν κατασκευάζονταν µε την 

ανωτέρω διαδικασία, αφού γι’ αυτά ακολουθείτο η λεγόµενη προσθετική τεχνική και δεν 

απαιτείτο η χρήση αγγειοπλαστικού τροχού. Tο µεγαλύτερο από αυτά ήταν το πιθάρι, που για 

την κατασκευή του χρησιµοποιούντο λωρίδες πηλού, οι οποίες προστίθεντο στην αρχική 

βάση. Ένα πιθάρι χρειαζόταν 15 έως 20 ηµέρες και όταν ήταν µεγάλου µεγέθους µέχρι και 

40 έως 45 ηµέρες, για να τελειώσει, αφού ήταν αδύνατο να προστεθούν περισσότερες από 1 

έως 2 λωρίδες πηλού την ηµέρα. Aπό µεγαλύτερη λωρίδα φτιαχνόταν στο µέσο ενισχυτικός 

δακτύλιος, που είχε και διακοσµητικό ρόλο. Ακολούθως το πιθάρι παρέµενε υπό σκιά για 10 

έως 20 ηµέρες, ώστε να «δέσει» ο πηλός, οπότε γινόταν το ψήσιµό του, για τρεις περίπου 

συνεχείς ηµέρες, σε πρόχειρο καµίνι, που κτιζόταν γύρω από αυτό. 

 Στα παλαιότερα χρόνια οι κατασκευαστές των πιθαριών, οι λεγόµενοι πιθαράδες, 

µετέβαιναν από χωριό σε χωριό και κατασκεύαζαν πιθάρια επί τόπου, κυρίως την περίοδο 

. Τη διαδικασία κατασκευής αγγείων από κόκκινο πηλό καταγράψαµε στον Άγιο Δηµήτριο 48

στο εργαστήρι της Xριστινούς (της προαναφερθείσας Χριστίνας Ανδρέα) και του Aνδρέα 

Στυλιανού, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 1987 και του 1988. Bεβαιώθηκε δε η 

ορθότητα των καταγραφών και διασαφηνίστηκαν ερωτηµατικά και απορίες, µετά από 

σχετική συνοµιλία µε την αγγειοπλάστρια Pοδού Kρόκου (Πάσχα του 2006). Περισσότερα 

για την όλη διαδικασία της κατασκευής αγγείων από κόκκινο πηλό βλ. Κ. Κοκκινόφτα, Άγιος 

Δηµήτριος Μαραθάσας, ό.π., σ. 147-162.
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του καλοκαιριού, που οι καιρικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές, κουβαλώντας και το κατάλληλο 

χώµα µαζί τους, ή εργοδοτώντας τους λεγόµενους χωµατάρηδες για τη µεταφορά του. 

Mεγάλη ζήτηση πιθαριών υπήρχε κυρίως στα κρασοχώρια της επαρχίας Λεµεσού, όπου οι 

αποθηκευτικές ανάγκες για κρασί ήταν αυξηµένες. Γι’ αυτό και τα πιθάρια του κρασιού, µε 

την πάροδο του χρόνου, συµπεριλαµβάνονταν ανάµεσα στα σπουδαιότερα προϊόντα της 

αγγειοπλαστικής του Φοινιού. Αναφέρονται δε αρκετοί σπουδαίοι πιθαράδες από την 

κοινότητα, οι οποίοι κατασκεύαζαν πιθάρια, ακόµη και σε µακρινές κοινότητες, όπως στο 

τουρκοκυπριακό χωριό Άγιος Ιωάννης της Πάφου  και στα Λεύκαρα . Ανάµεσά τους 49 50

περιλαµβάνεται, κατά τον 19ο αιώνα, ο Ιωάννης Πηλαβάκης, ο οµώνυµος εγγονός του 

οποίου έφτιαξε, το 1972, το τελευταίο πιθάρι, που κατασκευάστηκε στην Κύπρο . 51

 Στα πιθάρια οι κάτοικοι των χωριών, εκτός από κρασί, αποθήκευαν λάδι, σιτηρά και 

πολλά άλλα είδη, απαραίτητα για τη διατροφή τους. Ήταν τοποθετηµένα σε ειδικούς χώρους, 

στο εσωτερικό των σπιτιών, όπου προστατεύονταν από τις καιρικές συνθήκες, ενώ µέρος της 

βάσης τους βρισκόταν στο έδαφος, ώστε να παραµένουν σταθερά. Yπήρχαν επίσης πιθάρια 

σχεδόν σε κάθε σπίτι, που χρησίµευαν ως τµήµα του αποστακτήρα για την παραγωγή 

ζιβανίας. Eπίσης, µερικές φορές ένα από τα πιθάρια, που είχε στην κατοχή της η οικογένεια, 

µε µέριµνα της µαµµούς, που εκαλείτο ειδικά για τον σκοπό αυτό, διαµορφωνόταν σε χώρο 

ατµόλουτρου για το λούσιµο των λεχώνων. Σήµερα, που οι κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες 

είναι τελείως διαφορετικές από τα παλαιότερα χρόνια, τα πιθάρια έχουν µετατραπεί σε 

. Βλ. Ευφροσύνης Ριζοπούλου-Ηγουµενίδου, «Σύµβολα και επιγραφές σε παραδοσιακά 49

πιθάρια της Κύπρου: Μια ιστορική αναφορά για τη Μονή Μαχαιρά», Επιστηµονική Επετηρίς 

του Τµήµατος Αρχαιοτήτων Κύπρου (1995) 294, όπου αναφέρεται ότι τρία πιθάρια από το 

χωριό αυτό, που υπογράφονται από τον πιθαρά Θεοχάρη Χατζηιωάννου από το Φοινί, 

βρίσκονται σήµερα στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης της Γεροσκήπου. Για την ιστορία και τη 

χρήση των πιθαριών στην Κύπρο βλ. επίσης τη διεξοδική µελέτη της Gl. London, Wine Jars 

and Jar Makers of Cyprus. The Ethnoarchaeology of Pitharia, ό.π..

. Tάκη Mάου, «Tα πιθάρια», Tα Λεύκαρα 56 (1996) 14-21, 57 (1997) 23-30.50

. Ευ. Ριζοπούλου-Ηγουµενίδου, «Σύµβολα και επιγραφές σε παραδοσιακά πιθάρια της 51

Κύπρου», ό.π., σ. 294.
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διακοσµητικά αντικείµενα στις αυλές των σπιτιών, ή έχουν διαµορφωθεί σε φούρνους, 

κυρίως  για το ψήσιµο κλέφτικου .  52

 Εκτός από τα πιθάρια, κατασκευάζονταν, χωρίς χρήση αγγειοπλαστικού τροχού, και 

διάφορα άλλα µεγάλα αγγεία, που είχαν ευρύτατη χρήση ως αποθηκευτικοί χώροι. Ένα από 

αυτά ήταν η κούµνα, ένα είδος µικρού πιθαριού, όπου οι κάτοικοι διατηρούσαν ελιές, 

σταφίδες, λάδι, ξίδι, καθώς και τα περίφηµα κουµνιαστά κρέατα. Mερικές φορές οι κούµνες 

χρησιµοποιούνταν και ως µικροί φούρνοι, όπου έψηναν «οφτά» κρέατα. Επίσης, µεγάλα 

αγγεία, τα οποία κατασκευάζονταν χωρίς τη χρήση αγγειοπλαστικού τροχού, ήταν το 

γαλευτήρι ή βακανάς, το οποίο χρησιµοποιείτο για το άρµεγµα των ζώων, η δάνη, που 

µοιάζει µε µισό πιθάρι και σε αυτή πατούσαν τα σταφύλια, το ταάριν, που ήταν ανοικτή 

µεγάλη κούπα για το πότισµα των ζώων, και το τζυβέρτιν, που χρησιµοποιείτο ως κυψέλη, 

αλλά και ως καπνοδόχος στα δώµατα των σπιτιών και σε φούρνους. Ακόµη, µεγάλων 

διαστάσεων αγγείο ήταν και το κουµνί, που φύλαγαν το γάλα, κυρίως για την κατασκευή του 

τραχανά, καθώς και τα «τούγγια» (κιούγκια), που τοποθετούνταν το ένα µετά το άλλο και 

χρησίµευαν για τη µεταφορά του νερού, είτε για άρδευση, είτε για τη διευκόλυνση της ροής 

του στις πηγές, από τις οποίες έπαιρναν πόσιµο νερό. Ακόµη, κατασκευάζονταν χολέτρες, 

δηλαδή κεραµίδια χολετρωτά για τη στέγη, τετράγωνες πλάκες για το πάτωµα των σπιτιών 

και των φούρνων, καθώς και µικρά τούβλα, που χρησιµοποιήθηκαν, κυρίως, στην ανέγερση 

των ανωγείων, για την κατασκευή των εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων. 

 Είναι αξιοσηµείωτο ότι όσα από τα αγγεία από κόκκινο πηλό θα χρησιµοποιούντο για 

τη µεταφορά ή την αποθήκευση κρασιού, όπως κούζες, σταµνιά και πιθάρια, έπρεπε να 

επικαλυφθούν εσωτερικά µε πίσσα πεύκου, που οι κάτοικοι αγόραζαν στα νεότερα χρόνια 

από χωριά της Πάφου, και η οποία προκαλούσε στο κρασί δυνατό άρωµα. H επικάλυψη αυτή 

γινόταν, γιατί το πορώδες τοίχωµα, που δηµιουργείται από τον κόκκινο πηλό, δεν παρέχει 

πλήρη στεγανότητα, µε αποτέλεσµα να υπάρχει απώλεια διά µέσου των πόρων. Γι’ αυτό και 

. Γενικά για την κατασκευή πιθαριών, κυρίως από Φοινιώτες αγγειοπλάστες, και τη χρήση 52

τους βλ. Αγ. Πιερίδου, «Κυπριακή λαϊκή αγγειοπλαστική», ό.π., σ. 159-160 [= Κυπριακή 

λαϊκή τέχνη, ό.π., σ. 91]· Kίµωνος Xαραλαµπίδη, Aυτοί που έκτισαν το χθες, Λεµεσός 2000, 

σ. 256-257· Ιωάννη Ιωνά, Παραδοσιακά επαγγέλµατα της Κύπρου, Λευκωσία 2001, σ. 

427-430.
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πισσώνονταν µόλις ολοκληρωνόταν το ψήσιµο των αγγείων στο καµίνι και ενώ ήταν ακόµη 

ζεστά . Στην περίπτωση που το υγρό περιεχόµενο ήταν νερό, χρησιµοποιούσαν δοχεία, που 53

δεν είχαν εσωτερικά πίσσα, επειδή µόνο τότε «ίδρωναν» εξωτερικά, λόγω του πορώδους 

τοιχώµατός τους, µε αποτέλεσµα να διατηρούν το νερό δροσερό. Σε παλαιότερες εποχές 

ορισµένοι από τους κατοίκους των γύρω χωριών ασχολούνταν µε το µάζεµα ξύλων πεύκου, 

τα οποία ζέσταιναν και έπαιρναν από τη ρητίνη τους την πίσσα, την οποία πωλούσαν στους 

αγγειοπλάστες για την επικάλυψη πιθαριών και άλλων αγγείων από κόκκινο πηλό, ακόµη και 

ασκών, ώστε να αποκτήσουν στεγανότητα. Σήµερα ένα τέτοιο καµίνι σε σχετικά καλή 

κατάσταση σώζεται σε τοποθεσία κοντά στο χωριό Πρόδροµος. 

 H διαδικασία της πώλησης των αγγείων ήταν αρκετά κουραστική και την 

αναλάµβαναν κατ’ αποκλειστικότητα οι άντρες, οι οποίοι, αφού φόρτωναν µε αγγεία τα ζώα 

τους, γυρνούσαν από χωριό σε χωριό, για να τα διαθέσουν στην αγορά. Στα νεότερα χρόνια 

τα αγγεία διοχετεύονταν σε εµπόρους, που τα προωθούσαν πολύ πιο εύκολα στον τελικό 

αγοραστή. 

 Σταδιακά, όµως, από τη δεκαετία του 1950 και εξής, η αγγειοπλαστική άρχισε να 

εκτοπίζεται από τα χωριά της Κύπρου από την εξειδικευµένη βιοµηχανία παραγωγής σκευών 

από γυαλί και πλαστικό. Tην ίδια περίοδο ο τρόπος ζωής των κατοίκων άρχισε να 

διαφοροποιείται, µε αποτέλεσµα πολλά από τα παραδοσιακά αγγεία να µη χρησιµοποιούνται 

πλέον από τα κυπριακά νοικοκυριά. Τελικά, η λειτουργία στη Λεµεσό, στα τέλη της 

δεκαετίας του 1970, µεγάλης δυναµικότητας εργοστασίων κατασκευής σκευών από 

πλαστικό, που γνώρισαν ευρεία διάδοση, συνέτεινε ώστε να µην υπάρχει πλέον ενδιαφέρον 

για τα αγγεία από κόκκινο πηλό. 

 Για τους λόγους αυτούς, στα χωριά του κόκκινου πηλού της οροσειράς του Τροόδους, 

όπου άλλοτε, από τον Aπρίλιο µέχρι τον Oκτώβριο, οι περισσότεροι από τους κατοίκους 

. Ιω. Ιωνά, Παραδοσιακά επαγγέλµατα της Κύπρου, ό.π., σ. 429. Για τα καµίνια της πίσσας 53

βλ. Ντόρας Χριστοδούλου, «Τα άγνωστα καµίνια πίσσας», Ο Φιλελεύθερος, 10.9.2017. 

Επίσης, για την ιστορία της εξαγωγής πίσσας από τη ρητίνη των πεύκων βλ. Μιχαήλ Μακρή, 

«Παραγωγή ρητίνης και πίσσας από τα κυπριακά δάση», Ο Φιλελεύθερος, 13.8.2001, 

14.8.2001· Γεώργιου Χατζηκυριάκου, Ιστορία των Δασών της Κύπρου, τ. Α´, Από 

αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι το τέλος της Τουρκοκρατίας, Λευκωσία 2017, σ. 108.
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ασχολούνταν µε την αγγειοπλαστική και ο ήχος από το κουπάνισµα του χώµατος ακουγόταν 

από τα χαράµατα, η αγγειοπλαστική σταδιακά εγκαταλείφθηκε . Σήµερα στα χωριά του 54

Φοινιού, του Αγίου Δηµητρίου και των Καµιναριών τείνει να σβήσει, ενώ τα περισσότερα 

καµίνια αφέθηκαν να καταπέσουν σε ερείπια.   

 Η αγγειοπλαστική, όµως, της περιοχής αποτελεί ένα σπουδαίο δείγµα του λαϊκού 

πολιτισµού του τόπου, όπως αναγνωρίστηκε και από το κυπριακό κράτος µε τη διακόσµηση 

µε φοινιώτικο αγγείο του κέρµατος των 10 σεντ της κυπριακής λίρας, που χρησιµοποιήθηκε 

µέχρι και την αντικατάστασή της από το ευρώ, το 2006 . Γι᾽ αυτό καταβλήθηκαν 55

προσπάθειες για την προβολή της, όπως για παράδειγµα από τον Θεοφάνη Πηλαβάκη, ο 

οποίος λειτούργησε από τη δεκαετία του 1980 το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης στο Φοινί. Επίσης, 

στην ίδια κοινότητα δηµιουργήθηκε στον χώρο του παλαιού δηµοτικού σχολείου ειδικό 

τµήµα αγγειοπλαστικής, το οποίο λειτουργεί κατά καιρούς ως εργαστήρι εκµάθησης της 

λαϊκής αυτής τέχνης . 56

 Επίσης, παρόµοια προσπάθεια καταβλήθηκε και από το βραχύβιο Πολιτιστικό Ίδρυµα 

του Αγίου Δηµητρίου και τον αντιπρόεδρό του π. Δοµέτιο , ο οποίος ενήργησε, ώστε η 57

αγγειοπλαστική της κοινότητας να εγγραφεί στον εθνικό κατάλογο της άυλης πολιτιστικής 

κληρονοµιάς της UNESCO, το 2016, για να ακολουθήσει ένα χρόνο αργότερα και η εγγραφή 

στον ίδιο κατάλογο της αγγειοπλαστικής του Φοινιού, ύστερα από πρωτοβουλία του 

. Βλ. «Ποιος θα σώσει την παραδοσιακή αγγειοπλαστική του Φοινιού;», Δήµοι της Kύπρου 54

29 (1990) 15, όπου επισηµαίνεται η αναγκαιότητα για τη λήψη µέτρων για τη διάσωση της 

αγγειοπλαστικής.

. «Ένα από τα νέα κέρµατα της Κύπρου: των 10 σεντ», Λαογραφική Κύπρος 14 (1984) 291.55

. Φυλακτή Ηρακλέους, «Χαιρετισµός», στην έκδοση: Κοινοτικού Συµβουλίου Φοινιού, 1ο 56

Παγκύπριο Πολιτιστικό Συνέδριο Αγγειοπλαστικής. Η Αγγειοπλαστική του Χθες και του Σήµερα 

στο Φοινί, χ.τ.έ. [2019], σ. 6-7.

. Father Dometios - Gloria London, «Museum of traditional Pottery in Agios Demetrios 57

(Marathassa)», Cyrpus Today 3/33 (2015) 30-34· Των ιδίων, «Heritage Collection of 

Traditional Pottery in Ayios Demetrios, Cyprus», Journal of Eastern Mediterranean 

Archaeology and Heritage Studies 3/3 (2015) 207-233.
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Κοινοτικού Συµβουλίου . Οι προσπάθειες αυτές υποδηλώνουν και το έντονο ενδιάφερον, 58

που υπάρχει για τη διάσωση της µοναδικής αυτής λαϊκής τέχνης, η οποία συνδέει την Κύπρο 

µε το παρελθόν της και τον σπουδαίο πολιτισµό, που ανέπτυξε από τα πανάρχαια χρόνια. 

Είθε να ευοδωθούν. 

Δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Η Δέλτος 9 (2021) 117-136.

. Βλ. Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής Unesco (έκδ.), Άυλη Πολιτιστική Κληρονοµιά της 58

Κύπρου, Λευκωσία 2020, σ. 45 (για τον Άγιο Δηµήτριο), σ. 51 (για το Φοινί).
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