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Πρόλογος
Με ιδιαίτερη χαρά προλογίζω την έκδοση του βιβλίου Παράθυρο στην Παράδοση, Β' Γυμνασίου, που γίνεται 

για να καλύψει τις ανάγκες του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας - Αγωγής Υγείας σε θέματα Λαϊκής Τέχνης 

και Παράδοσης και Υφασματολογίας.

Η Κυπριακή Λαϊκή τέχνη μέσα από τις ποικίλες μορφές και εκδηλώσεις της (αρχιτεκτονική, ενδυμασία, 

υφαντική, κεντητική, αργυροχρυσοχοΐα, ξυλογλυπτική κ.ά) αποτελεί τον πολιτισμικό θησαυρό του λαού 

μας. Η γνωριμία του/της κάθε μαθητή/τριας με την παράδοση του τόπου μας, με έναν τρόπο ζωής και 

μια αισθητική που βασίζονταν στο μέτρο, στην αρμονία και στον σεβασμό του περιβάλλοντος, μπορεί να 

μεταδώσει αξίες, να ενισχύσει το πνεύμα της συλλογικότητας και της συνεργασίας, να γεφυρώσει το χάσμα 

μεταξύ των γενεών, καθώς και να αποτελέσει πηγή έμπνευσης. 

Είναι σημαντικό η νέα γενιά να έρθει σε επαφή με το ανεξάντλητο υλικό της λαϊκής μας παράδοσης, να 

διδαχθεί από αυτό, να το αξιοποιήσει δημιουργικά και να το μεταλαμπαδεύσει στις επερχόμενες γενιές.

Το βιβλίο στηρίζεται στη φιλοσοφία των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Οικιακής Οικονομίας - Αγωγής 

Υγείας και αποσκοπεί στη γνωριμία των παιδιών με τις κυριότερες παραδοσιακές τέχνες και παραδοσιακά 

επαγγέλματα της Κύπρου. Παράλληλα, στοχεύει, μέσα από ποικίλες δραστηριότητες, στην ενεργό εμπλοκή 

των μαθητών/τριών, στην προώθηση της παράδοσης και στην ενίσχυση της δημιουργικότητας και των 

δεξιοτήτων τους.

Ευχαριστώ θερμά τις καθηγήτριες ∆έσπω Λοΐζου και Κατερίνα Λαμπή που ανέλαβαν τη συγγραφή, όπως και 

την Επιθεωρήτρια του κλάδου κυρία Εύα Νεοφύτου που είχε την εποπτεία της έκδοσης. 

Τέλος, ευχαριστώ την Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων που είχε την ευθύνη της έκδοσης αυτής.

Σάββας Αντωνίου

Αν. ∆ιευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης
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Ευχαριστούμε όσους παραχώρησαν στην Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων 

πληροφοριακό και εικονιστικό υλικό από το αρχείο τους και ιδιαίτερα

Την Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 

και Τουρισμού, την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών ή/και Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου,  

τον Σύνδεσμο  Σχεδιαστών Μόδας Κύπρου, τη Σχολή-Μουσείον Χαρακτικής Χαμπής και 

την Ελληνοαμερικανική Ένωση. Σωματείο Κοινωφελές, Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό. 

Την κ. Ανδρούλα Χατζηγιασεμή, πρώην Επιθεωρήτρια Οικιακής Οικονομίας, την κ. Ελένη 

Τζυρκαλλή, πρόεδρο Τμήματος Fashion Design Frederick Institute of Technology        

και την κ. Τζούλια Αστραίου Χριστοφόρου, διευθύντρια του εργαστηρίου-εκθετηρίου 

παραδοσιακής υφαντικής.

Το Γυμνάσιο Λατσιών, το Γυμνάσιο Αθηένου και ιδιαίτερα την καθηγήτρια Νατάσσα 

Χατζηπέτρου και το Γυμνάσιο Ζακακίου και ιδιαίτερα την καθηγήτρια Χρυσούλα 

Χαραλάμπους.
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Οι όροι «Λαϊκή Παράδοση» και «Λαϊκή Τέχνη» 
αναφέρονται σε ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων 
και εκδηλώσεων που αποτελούν τη δημιουργία κάθε 
λαού μέσα από τους αιώνες. Μέσα από τη Λαϊκή Τέ-
χνη ενός έθνους μπορεί να προσδιοριστεί η έκταση 
και η ποιότητα του πολιτισμού που έχει δημιουργήσει 
σε όλη την ιστορική του διαδρομή. 

Οι κλιματολογικές συνθήκες, οι συνήθειες και οι 
παραδόσεις, οι ιστορικές, κοινωνικές, οικονομικές, 
επαγγελματικές και άλλες συνθήκες, οι περιπέτειες 
κάθε τόπου, η καλλιτεχνική παράδοση και η επαφή 
με ξένους πολιτισμούς δίνουν στην τέχνη κάθε 

Λαϊκή Τέχνη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

τόπου ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Στην τέχνη που 
αναπτύσσεται σε κάθε τόπο αντανακλούνται τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τα βιώματα των 
κατοίκων. Η λαϊκή τέχνη της Κύπρου, λόγω της 
γεωγραφικής θέσης της πατρίδας μας, δέχτηκε 
την επίδραση Ανατολής και ∆ύσης. Κύρια χαρα-
κτηριστικά της η λιτότητα, η ποικιλία στη σύνθεση 
απλών μοτίβων, η πολυμορφία των τοπικών παραλ-
λαγών και η προσκόλληση σε μια παράδοση που 
είχε τη δύναμη να αφομοιώνει ξένες επιδράσεις, 
να συντηρείται και ταυτόχρονα να ανανεώνεται.

Εικόνα 1: Άποψη από την έκθεση «Ο Κόσμος της Κύπρου την αυγή του 20ού αιώνα».
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1.1 Η Λαϊκή Τέχνη 
και Παράδοση 
της Κύπρου

Η κυπριακή λαϊκή τέχνη της Κύπρου μέσα από τα 
έργα που έχουν διασωθεί, φαίνεται να άνθισε κυρί-
ως τον 18ο και 19ο αιώνα. Μέσα από τις ποικίλες 
μορφές και εκδηλώσεις της εκφράζονται με ζωντά-
νια και παραστατικότητα οι διαφορές, οι ιδιορρυθμί-
ες, η αισθητική παράδοση, οι ανησυχίες και ο πλού-
τος ολόκληρου του κυπριακού λαού. 

Η κυπριακή λαϊκή τέχνη περιλαμβάνει ένα μεγάλο 
πεδίο δραστηριοτήτων όπως τη λαϊκή αρχιτεκτονική, 
τη λαϊκή ζωγραφική και εικονογραφία, το δημοτικό 
τραγούδι, τους παραδοσιακούς χορούς καθώς και 
τη λαϊκή χειροτεχνία όπως την υφαντική, την κεντητι-
κή, τη λαϊκή ενδυμασία, τη ξυλογλυπτική, την αγγει-
οπλαστική, την καλαθοπλεκτική και την αργυροχοΐα. 

Είναι γεγονός ότι η συνεχώς αυξανόμενη παρουσία 
βιομηχανικών προϊόντων έχει ως αποτέλεσμα τον 
εκτοπισμό των χειροποίητων ειδών από τη σύγχρονη 

Εικόνα 2 & 3: Άποψη από την έκθεση «Ο Κόσμος της Κύπρου την αυγή του 20ού αιώνα». 

καθημερινή ζωή. Η λαϊκή τέχνη, η οποία εκφράζει 
τον χαρακτήρα της Κύπρου, άρχισε σταδιακά να 
παραμερίζεται και να χάνεται. Καθήκον όλων, και 
ιδιαίτερα της εκπαίδευσης, είναι η προσπάθεια για 
συντήρηση και ένταξη της λαϊκής τέχνης και παρά-
δοσης στη σύγχρονη ζωή. 

Η συλλογή και διαφύλαξη σε συστηματική βάση, 
όσο το δυνατόν περισσότερων αντικειμένων του πο-
λιτισμού της Κύπρου είναι επιτακτική ανάγκη. Απα-
ραίτητη, επίσης, είναι η συμβολή όλων στη μελέτη, 
διατήρηση και εξέλιξη της λαϊκής τέχνης, καθώς 
και η μετάδοση της παράδοσης από γενιά σε γενιά 
συμβάλλοντας έτσι στη συνέχισή της. Η ανάγκη αυτή 
οδήγησε στην κινητοποίηση, καθώς και στη δημιουρ-
γία διαφόρων φορέων που εργάζονται για τη διαφύ-
λαξη και διάσωση της λαϊκής τέχνης της Κύπρου. 

Η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας του Υπουρ-
γείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού παράγει 
και διαθέτει αξιόλογα δείγματα λαϊκής τέχνης και χει-
ροτεχνίας, ενώ εξειδικευμένα εργαστήρια προσφέ-
ρουν τεχνογνωσία σε ανάλογους τομείς. Παράλληλα, 
παρέχονται κίνητρα σε ορισμένες κοινότητες για τη 
δημιουργία μικρών μονάδων με στόχο την αναβίωση 
συγκεκριμένων χειροτεχνημάτων (π.χ. δαντέλες της 
Αθηένου, του Κόρνου και του Κοιλανιού και κεραμική 
του Κόρνου, του Φοινιού και του Αγίου ∆ημητρίου).
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Στους εκθεσιακούς χώρους του Εθνογραφικού 
Μουσείου στη Λευκωσία, ο επισκέπτης μπορεί να 
θαυμάσει μια μεγάλη σειρά αριστουργημάτων λαϊ-
κής τέχνης από όλη την Κύπρο, που καλύπτει όλες 
τις πτυχές της λαϊκής μας παράδοσης. Πολύ ενδια-
φέρουσες είναι και οι συλλογές των Μουσείων Λα-
ϊκής Τέχνης της Λεμεσού και της Γεροσκήπου στην 
Πάφο. Παράλληλα, σε πολλές κοινότητες έχουν ορ-
γανωθεί τοπικά Μουσεία Λαϊκής Τέχνης, προβάλλο-
ντας τα παραδοσιακά δημιουργήματα των περιοχών 
τους, συμβάλλοντας έτσι στην προσπάθεια που γίνε-
ται για διατήρηση της λαϊκής τέχνης και παράδοσης. 

Στον τομέα της επιστημονικής έρευνας, τόσο το Κέ-
ντρο Επιστημονικών Ερευνών όσο και οι Πολιτι-
στικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού έχουν να επιδείξουν μια αξιοζήλευτη 
σειρά εξειδικευμένων εκδόσεων που καλύπτουν 
πολλούς τομείς της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, 
προσφέροντας στη μετάδοση της γνώσης και στη 
συντήρηση της μακράς παράδοσης της Κύπρου 
στην τέχνη και στον πολιτισμό.

∆ιάφορα καταστήματα και εκθέσεις με είδη λαϊκής 
τέχνης υπάρχουν σε όλες τις πόλεις της Κύπρου, 
καθώς και στη Λαϊκή Γειτονιά στη Λευκωσία.

Εικόνα 4: Πιθάρι περιοχής Κόρνου

Εικόνα 5: «Παραδοσιακά κέντρα βιοτεχνίας στην Κύπρο» 
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11Γνωριμία με τις παραδοσιακές τέχνες 

1.2.1 Αγγειοπλαστική
Η Αγγειοπλαστική τέχνη αποτελεί μια από τις πιο γνω-
στές μορφές λαϊκής τέχνης στην Κύπρο, αφού τα 
ευρήματα μαρτυρούν ότι είναι γνωστή στο νησί από 
τη Νεολιθική εποχή. Πρώτη ύλη για τη δημιουργία 
αγγείων υπήρξε ο άργιλος που βρίσκεται σε αφθο-
νία στο υπέδαφος της Κύπρου. Ανάλογα με τη δεξι-
οτεχνία, την ευφυΐα και τη δυνατότητα αξιοποίησης 
στοιχείων από τη φύση, ο κάθε τεχνίτης επέλεγε να 
δημιουργήσει τα δικά του αγγεία για να καλύψει τις 
ανάγκες του. Τα αγγεία που κατασκευάζονταν ήταν 
κυρίως χρηστικά παρά διακοσμητικά και χρησιμο-
ποιούνταν για τις ανάγκες του νοικοκυριού, καθώς 
επίσης και για την αποθήκευση αγροτικών προϊό-
ντων. Τέτοια ήταν τα πιθάρια που χρησιμοποιούνταν 
για την αποθήκευση κρασιού, λαδιού και ζιβανίας, 
κούζες του νερού, καπνιστήρια, κουμπαράδες και 
δοχεία προετοιμασίας φαγητού. Πολύ λίγα είναι τα 
είδη των αγγείων που έχουν αποκλειστικά διακο-
σμητική χρήση. Μέσα σε αυτά συγκαταλέγονται οι 
βαρωσιώτικες ανθρωπόμορφες κουκκουμάρες και 
τα διακοσμητικά αγγεία του Φοινιού και του Κόρνου. 

1.2 Γνωριμία με τις παραδοσιακές τέχνες

Εικόνα 6: 
∆ιακοσμητικό Αγγείο Φοινιού 

Εικόνα 7: «Κουκκουμάρα». 
Αγγειοπλαστική Βαρωσιού

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της κυπριακής παράδοσης αποτελεί η ποικιλομορφία των παραδοσια-
κών τεχνών, οι οποίες άνθισαν στο νησί. Η Αγγειοπλαστική, η Υφαντική, η Κεντητική, η Μεταλλοτε-
χνία, η Ξυλογλυπτική, η Καλαθοπλεκτική αποτέλεσαν και αποτελούν ακόμη σε μερικές περιοχές, 
έναν τρόπο έκφρασης και δημιουργίας των κατοίκων. 

Τα πιο σημαντικά κέντρα ανάπτυξης της αγγειοπλα-
στικής τέχνης στην Κύπρο ήταν το Βαρώσι και η 
Λάπηθος (πριν από την τουρκική εισβολή), το Φοινί, 
ο Κόρνος, ο Άγιος ∆ημήτριος και τα Καμινάρια. Τα 
αγροτικά κέντρα του Φοινιού και του Κόρνου παρή-
γαγαν αγγεία από κόκκινο πηλό για τη φύλαξη του 
νερού, με τα οποία προμήθευαν τις πόλεις και τα 
χωριά της Κύπρου. Σύμφωνα με πληροφορίες περι-
ηγητών στις αρχές του 19ου αιώνα στον Κόρνο όλοι 
σχεδόν οι κάτοικοι ασχολούνταν με την κατασκευή 
πήλινων αγγείων. Το ίδιο συνέβαινε στο Φοινί, κα-
θώς οι πιθαράδες ειδικεύονταν στην κατασκευή 
μεγάλων πιθαριών, τα οποία άλειφαν εσωτερικά 
με πίσσα για την αποθήκευση κρασιού, λαδιού και 
άλλων γεωργικών προϊόντων (∆ημητρίου, 2001). Τα 
αγγεία από το χωριό αυτό είναι κόκκινα πορώδη και 
μοιάζουν με αυτά του Κόρνου. Στον Κόρνο και στο 
Φοινί η παραγωγή πήλινων αγγείων συνεχίζεται μέ-
χρι τις μέρες μας από τους ηλικιωμένους πια τεχνί-
τες και έχει περιοριστεί ως οικοτεχνία. 

Εικόνα 8: 
Αγγείο με ανάγλυφη διακόσμηση, Κόρνου
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Εικόνα 9: Πιθάρι

Εικόνα 10: 
Αγγειοπλαστική Βαρωσιού

Εικόνα 11: Αγγείο «αλοιφτό». Αγγειοπλαστική Λαπήθου

 Πορεία κατασκευής των αγγείων 

Ετοιμασία πρώτης ύλης
Για την προετοιμασία του πηλού συνήθως χρειάζο-
νται δύο είδη χώματος, το άσπρο και το κόκκινο. Το 
χώμα στεγνώνεται και στη συνέχεια «κοπανίζεται» 
για να σπάσουν οι σβόλοι. Αυτό γίνεται με το «κου-
πάνι», σκληρό ξύλινο ραβδί. Στη συνέχεια το χώμα 
κοσκινίζεται σε ειδικό κόσκινο για να αφαιρεθούν οι 
πέτρες και τα ξένα σώματα και μετά ζυμώνεται σε 
ειδικά κατασκευασμένη γούρνα. 

Κατασκευή αγγείου 
Ο/Η τεχνίτης/τρια κάθεται χαμηλά με τον πηλό στοι-
βαγμένο στο πλάι και το «γυριστάρι», τον παραδο-
σιακό τροχό, ανάμεσα στα πόδια. Στην επιφάνεια 
του «γυρισταριού» στερεώνεται ο φελλός πάνω στον 
οποίο θα κατασκευαστεί το αγγείο. Πάνω στον φελ-
λό τοποθετείται ο πηλός και ακολούθως ο/η τεχνί-
της/τρια περιστρέφει το «γυριστάρι» και πλάθει με 
τη γροθιά τη βάση του αγγείου. Στη συνέχεια, με το 
αριστερό χέρι πιέζοντας εσωτερικά και με το δεξί 
χέρι εξωτερικά, πλάθει τα τοιχώματα του αγγείου δί-
νοντάς του το σχήμα που θέλει. Κατά διαστήματα, το 
αγγείο βρέχεται με ένα μικρό βρεγμένο ύφασμα έτσι 
ώστε ο πηλός να πάει πιο εύκολα προς τα πάνω. Με 
τη βοήθεια καλαμιού σχεδιάζονται διάφορα διακο-
σμητικά σχήματα. 

Το αγγείο αφήνεται να στεγνώσει σε σκιερό μέρος 
μακριά από τα ρεύματα του αέρα όσο χρειάζεται. 
Όταν στεγνώσουν τελείως, τα αγγεία είναι έτοιμα για 
καμίνιασμα (ψήσιμο στο καμίνι).

Εικόνα 12: Κατασκευή αγγείου σε παραδοσιακό τροχό 
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Εικόνα 13: 
Πήλινα αγγεία αφήνονται να στεγνώσουν πριν το καμίνιασμα

Καμίνιασμα των αγγείων
Το αγγεία τοποθετούνται μέσα στο καμίνι. Η φωτιά 
ανάβεται στο κάτω μέρος του καμινιού με ξύλα και η 
θερμότητα μεταφέρεται από τις τρύπες του πατώμα-
τος στο πάνω μέρος. Το ψήσιμο διαρκεί 10 μέχρι 12 
ώρες ανάλογα με το μέγεθος των αγγείων. 

Τα αγγεία, τα οποία χρησιμοποιούνταν για μαγείρε-
μα φαγητού, επαλείφονταν με υάλωμα, το οποίο πα-
ρασκευαζόταν από μείγμα μολύβδου, πυριτόλιθου 
(«αθκιακόπετρα») και νερού και στη συνέχεια τα αγ-
γεία έμπαιναν για δεύτερη φορά στο καμίνι. 

Στις μέρες μας η κατασκευή αγγείων με τον παρα-
δοσιακό τρόπο έχει περιοριστεί, αφού στην αγορά 
βρίσκει κανείς ποικίλα βιομηχανικά προϊόντα. Ο μι-
κρός αριθμός αγγείων που κατασκευάζεται σήμερα 
περιορίζεται κυρίως σε διακοσμητικά αγγεία. 

Εικόνα 14: Πήλινα αγγεία
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νε κυρίως κλινοσκεπάσματα, σεντόνια, τραπεζομά-
ντιλα, μαντίλια, μαντιλιές (πετσέτες), σεντόνια κ.ά.

Στην Κύπρο, χρησιμοποιούσαν δύο παραλλαγές του 
αργαλειού, τη «βούφα» και το «αρκαστήρι». Τα βασι-
κά στηρίγματα της βούφας τοποθετούνταν στο δά-
πεδο και η υφάντρα ύφαινε καθισμένη στο πάτωμα 
σε σκαμμένο «λούκο». Η βούφα επικράτησε κυρίως 
στην περιοχή της Μεσαορίας. Το αρκαστήρι ήταν το 
δεύτερο πιο συνηθισμένο είδος αργαλειού και επι-
κράτησε σε όλες τις περιοχές της Κύπρου. Ήταν κι-
νητός αργαλειός, ο οποίος στηριζόταν σε βαρύ ορι-
ζόντιο ξύλινο τελάρο, όπου βρισκόταν το κάθισμα 
της υφάντριας. 

1.2.2 Υφαντική 
Η τέχνη της υφαντικής είναι γνωστή στην Κύπρο από 
τον 6ο αιώνα π.Χ., αλλά ανθίζει γύρω στον Μεσαίωνα. 
Η γεωγραφική θέση, η μορφολογία του εδάφους, οι 
άφθονες πρώτες ύλες (μαλλί, λινάρι, μετάξι και βαμ-
βάκι) και άλλες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, συ-
νέβαλαν στο να εξελιχθεί η Κύπρος σε κέντρο παρα-
γωγής και εμπορίου ειδών υφαντικής στη ∆ύση. 

Αργότερα, κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, το 
εμπόριο των υφαντών παρήκμασε και η υφαντική πε-
ριορίστηκε σε οικοτεχνία. Σχεδόν το κάθε σπίτι είχε 
τη δική του βούφα (αργαλειό), όπου η κάθε γυναίκα 
ύφαινε η ίδια υφάσματα για καθημερινή χρήση στο 
σπίτι και την ενδυμασία των μελών της οικογένειας. 
Άλλα υφαντά, τα οποία είναι πλούσια σε περίτεχνες 
διακοσμήσεις, αποτελούσαν μέρος της προίκας της 
υφάντριας. Η προίκα της κάθε κοπέλας περιλάμβα-

Εικόνα 15: Ύφανση υφαντού σε παραδοσιακό αργαλειό «αρκαστήρι»
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Εικόνα 17: Παραδοσιακό Μάλλινο Υφαντό Λευκονοίκου

Εικόνα 16: Παραδοσιακό Βαμβακερό Υφαντό Λευκονοίκου

Εικόνα 18: Μεταξωτό υφαντό 

Τη βαφή των νημάτων και των υφασμάτων αναλάμ-
βαναν οι επαγγελματίες βαφείς, που χρησιμοποι-
ούσαν φυτικές βαφές με πρώτες ύλες από βότανα, 
φλούδες και ρίζες φυτών (π.χ. το φυτό ριζάρι για το 
κόκκινο χρώμα, το φυτό λουλάκι για το μπλε χρώμα). 
Τα επικρατέστερα χρώματα ήταν το κόκκινο, το μπλε, 
το μαύρο και το πράσινο. Το πορτοκαλί και το κίτρινο 
έμπαιναν δίπλα στα άλλα σαν συμπληρωματικά. 

Η τέχνη της υφαντικής παρόλη τη μικρή έκταση του 
νησιού, παρουσιάζει μια εξειδίκευση στην παραγω-
γή, ανάλογα με την περιοχή, με ιδιαίτερα τοπικά χα-
ρακτηριστικά. 

Στην πεδιάδα της Μεσαορίας αναπτύχθηκε η υφαντι-
κή των μάλλινων και βαμβακερών υφασμάτων λόγω 
της καλλιέργειας του βαμβακιού και της ανάπτυξης 
της κτηνοτροφίας στην περιοχή. Γνωστά υφαντά της 
περιοχής είναι τα «Λευκονοιτζιάτικα», τα οποία συν-
δυάζουν λωρίδες από έντονα χρώματα όπως το μπλε, 
το σκούρο κόκκινο, το κίτρινο, το πορτοκαλί και το 
πράσινο. Ανατολικότερα στη χερσόνησο της Καρπα-
σίας, χαρακτηριστικά είναι τα πορφυρά κόκκινα χρώ-
ματα καθώς επίσης και τα άσπρα βαμβακερά υφαντά 
κεντήματα με τις χρωματιστές χάντρες, τα «ασπρο-
πλούμια με χάντρες». 

Η Λάπηθος και ο Καραβάς ήταν επίσης μεγάλα χω-
ριά όπου αναπτύχθηκε η υφαντική και η μεταξουργία. 
Στην πεδιάδα της Μόρφου, όπου καλλιεργείτο το λι-
νάρι υφαίνονταν τα λεπτά λινά υφάσματα για το κυ-
πριακό ασπροκέντημα, το «λευκαρίτικο». Κατασκευ-
άζονταν επίσης σακκιά από λινάρι, για τη μεταφορά 
γεωργικών προϊόντων. 

Στη Λευκωσία είναι ιδιαίτερα φημισμένα τα αραχνοΰ-
φαντα μεταξωτά, τα «Αγιαντωνίτικα», οι αραχνοΰφα-
ντες γάζες και οι ζωηρόχρωμες φούστες από ταφτά. 
Πολύ γνωστά ήταν, επίσης, τα μεταξωτά «ταϊστά» και 
οι «ιταρέδες» από τις περιοχές του Αγίου Κασιανού 
και της Χρυσαλινιώτισσας με τα οποία κατασκεύαζαν 
είδη προίκας όπως σκεπάσματα, σεντόνια, τραπεζο-
μάντιλα και υφάσματα για εσώρουχα. 
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Εικόνα 19

Χαρακτηριστικά σχέδια Φυθκιώτικου Υφαντού

1.  «∆εντράκια»

2. «Μόστρες»

2α. «Καμαρούδες»

3.  «Κοπρικά»

4.  «Φτερνιστήρι»

5.  «Παραπατητές»

6. «Φλοκούθκια»

1
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Το φυθκιώτικο υφαντό είναι το πιο γνωστό Κυπριακό 
υφαντό. Ιδιαίτερα φημισμένα είναι τα «Φυθκιώτικα» 
υφαντά από το χωριό Φύτη της επαρχίας Πάφου. 
Χαρακτηρίζονται από πολύχρωμες, γεωμετρικές ανά-
γλυφες διακοσμήσεις ή πλουμιά όπως ονομάζονται, 
σχηματισμένα σε βαμβακερό ύφασμα φυσικού χρώ-
ματος. Τα πλουμιά σχηματίζονται την ώρα της ύφαν-
σης σε έντονα βασικά χρώματα μπλε, κόκκινο, πράσι-
νο, πορτοκαλί και κίτρινο. Τα μοτίβα του Φυθκιώτικου 
υφαντού είναι παρμένα από τη φύση και την καθημε-
ρινή ζωή και αποδίδονται στο υφαντό με γεωμετρι-
κά σχήματα. Κυρίαρχο σχήμα των πλουμιών είναι ο 
ρόμβος και διάφορες παραλλαγές του, που υφαίνο-
νται σε σειρές παράλληλα με τις στενές πλευρές του 
υφαντού. Οι ονομασίες των πλουμιών περιγράφουν 
αντικείμενα της καθημερινής ζωής όπως το «μαυ-
ρομματί», «το πλουμί της παπούτσας του δασκάλου», 
«οι φοινιτζιές», «οι κορούες». Κάθε σειρά πλουμιών 
οριοθετείται από τις «μόστρες» οριζόντια στο σχέδιο. 
Στο κέντρο υφαινόταν ένας διακοσμημένος σταυρός. 
Τα μεγαλύτερα κομμάτια ενώνονται μεταξύ τους με 
λωρίδες κροσιέ και οι άκριες συμπληρώνονται με 
κρόσια, τα γνωστά «φλοκκούθκια». Οι φυθκιώτικες 
διακοσμήσεις χρησιμοποιούνται σε μαντίλες, τραπε-
ζομάντιλα, σκεπάσματα κρεβατιών κ.ά.

Τα φυθκιώτικα κατασκευάζονταν εκτός από το χω-
ριό Φύτη και σε άλλα γειτονικά χωριά και περιοχές 
της επαρχίας Πάφου, αλλά και στην Καρπασία όπου 

Εικόνα 22: Φυθκιώτικο υφαντόΕικόνα 21: Μεταξωτό Φυθκιώτικο υφαντό 

Εικόνα 20: Σταυρός στο κέντρο του Φυθκώτικου Υφαντού

χρησιμοποιούνταν για τη διακόσμηση του κάτω μέ-
ρους των βρακιών της γυναικείας Καρπασίτικης 
ενδυμασίας. Στις μέρες μας πολύ μικρός αριθμός 
γυναικών στη Φύτη ασχολείται με τη συνέχιση της 
υφαντικής παράδοσης. Παρόλο που η υφαντική 
στην Κύπρο αποτελούσε κατεξοχήν γυναικεία ασχο-
λία, εντούτοις σε ορισμένες περιοχές ύφαιναν και 
οι άντρες ιδιαίτερα κάποια βαριά υφάσματα, σακκιά, 
χαλιά και σκεπάσματα.
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1.2.3 Κεντητική 
Η κεντητική τέχνη αποτελεί ένα από τα πιο φημισμέ-
να είδη λαϊκής τέχνης στην Κύπρο. Από πολύ παλιά 
η τέχνη αυτή χρησιμοποιείται για τη διακόσμηση των 
υφασμάτων με τη χρήση βελόνας και διάφορων 
κλωστών. Παραστάσεις σε αγγεία και τερρακότες 
που βρίσκονται σε διάφορα κυπριακά μουσεία κα-
ταδεικνύουν ότι η διακόσμηση των υφασμάτων ήταν 
γνωστή από τα πανάρχαια χρόνια. 

Αρχικά, η κεντητική τέχνη επηρεάζεται από ένα στυλ 
βυζαντινών, γοτθικών και αναγεννησιακών μοτίβων. 
Στη συνέχεια, η Κύπρια κεντήτρια δημιουργεί και-
νούργια σχέδια και τεχνοτροπία, δημιουργώντας μο-
ναδικά έργα προσαρμοσμένα στη δική της φαντασία 
και παράδοση. Η κάθε κοπέλα ετοίμαζε τα προικιά 
της, τα οποία παρουσίαζε τη μέρα του γάμου. Μετα-
ξύ των κοπέλων υπήρχε ένα είδος ανταγωνισμού για 
το ποια θα παρουσίαζε τα καλύτερα και ομορφότερα 

προικιά. Τα είδη των κυπριακών κεντημάτων χωρίζο-
νται σε δύο κατηγορίες, σύμφωνα με το χρώμα, στα 
πολύχρωμα κεντήματα και στα λευκά κεντήματα. 

Πολύχρωμα κεντήματα 
Σε πολλά χωριά ήταν διαδεδομένα τα χρωματιστά 
κεντήματα γνωστά ως «σταυροβελονιές». Χρησιμο-
ποιούνταν για τη διακόσμηση των μαντηλιών, των 
σεντονιών και των κρεββατόγυρων. Τα μοτίβα που 
συναντώνται στις σταυροβελονιές είναι κυρίως γε-
ωμετρικά, στις άκρες του υφάσματος, συνδυασμέ-
να με ελεύθερα θέματα από τη φύση ή με ανθρώ-
πινες φιγούρες. 

Σε αντίθεση με τα κεντήματα των χωριών στις 
αστικές περιοχές επικρατούσαν τα κεντήματα με 
μεταξωτή κλωστή ή και χρυσή κλωστή, η οποία κα-
τασκευαζόταν στην Κύπρο και ήταν γνωστή με την 
ονομασία «or de Chypre» - «ο χρυσός της Κύπρου».

Πολύχρωμα κεντήματα 

Εικόνα 23: Χρωματιστές σταυροβελονιές

Εικόνα 23.1: Χρωματιστή πετσέτα 
με κεντήματα σταυροβελονιάς

Χρωματιστές σταυροβελονιές 

Εικόνα 25: Κοτσινόπλουμα κεντήματα ή Κοτσινοπλούμια Εικόνα 26: Τσεβρέδες 

Εικόνα 24: Χρωματιστά ανεβατά 
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Λευκά κεντήματα 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν κεντήματα όπως τα 
Ασπροπλούμια του βελονιού, οι Πιττωτές και Σκα-
λιώτικες δαντέλες «βενίς», οι Πιπίλλες με Βελονόκο-
μπο, τα Φερβολιτέ, το Βελονάκι, ενώ το πιο γνωστό 
είδος αποτελούν τα Λευκαρίτικα κεντήματα. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι, τα ασπροπλούμια θεωρούνται ως 
το παλαιότερο είδος της λαϊκής κυπριακής κεντητι-
κής. Είναι είδος ξεφτιστού κεντήματος φτιαγμένου 
με άσπρα βαμβακερά υφάσματα που γίνονταν σε δι-
άφορες περιοχές της Κύπρου και θεωρείται ο προ-
πομπός του λευκαρίτικου κεντήματος. 

Εικόνα 27: Ασπροπλούμια 

Εικόνα 29: Λευκαρίτικο κέντημα 

Εικόνα 28: Πιττωτές και Σκαλιώτικες ∆αντέλες («βενίς»)
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Εικόνα 30: Πιπίλλα με Βελονόκομπο 

Εικόνα 31: Φερβολιτέ

Εικόνα 32: Βελονάκι 
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Εικόνα 33: Το Λευκαρίτικο κέντημα 
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Τα Λευκαρίτικα 
κεντήματα 
Το πιο γνωστό από τα λευκά κεντήματα είναι το 
«λευκαρίτικο», το οποίο είναι το χαρακτηριστικότερο 
είδος κεντητικής τέχνης στην Κύπρο. Η ονομασία 
προέρχεται από το χωριό Λεύκαρα, το οποίο αποτε-
λούσε το μεγαλύτερο κέντρο κατασκευής των λευ-
καρίτικων. Η τέχνη αυτή ήταν η κύρια απασχόληση 
των γυναικών των Λευκάρων, ενώ οι άντρες ασχο-
λούνταν με το εμπόριο των Λευκαρίτικων κεντημά-
των σε διάφορες χώρες. Λόγω της μεγάλης ζήτησης 
και εξέλιξης που υπήρχε, κάτοικοι των γειτονικών 
χωριών, όπως Σκαρίνου, Τόχνη, Κάτω ∆ρυς, Ορά, 
Βαβατσινιά, ∆άλι, Λύμπια κ.ά., άρχισαν να ασχολού-
νται με το είδος αυτού του κεντήματος. 

Το λευκαρίτικο κέντημα έχει εξελιχθεί από μια ομά-
δα παλαιότερων κυπριακών κεντημάτων τα «ασπρο-
πλούμια», τα οποία δέχθηκαν επιδράσεις από την 

τεχνική της δαντέλας «Venise», κατά την εποχή της 
Ενετοκρατίας στην Κύπρο (1489-1571). Τα πρώτα 
λευκαρίτικα κεντήματα κατασκευάστηκαν χρησιμο-
ποιώντας το άσπρο βαμβακερό χειροποίητο υφαντό, 
με χοντρή χειροποίητη βαμβακερή κλωστή. Νεότε-
ρα είναι αυτά που κεντήθηκαν σε λινό της περιοχής 
Μόρφου, με λινή χειροποίητη κλωστή. Σήμερα, το 
λευκαρίτικο γίνεται σε λεπτότερο εισαγόμενο λινό 
με μερσεριζέ κλωστή. Για τα μεταξωτά κεντήματα 
χρησιμοποιείται μεταξωτή κλωστή.

Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, ο Λεονάρντο 
Ντα Βίντσι επισκέφθηκε την Κύπρο τον 15ο αιώνα 
και πήρε κεντήματα από τα Λεύκαρα. Ένα από αυτά 
το δώρισε στον καθεδρικό ναό Duomo του Μιλάνου, 
όπου τοποθετήθηκε στον Βωμό του ναού. Το 1986 
τη μέρα της καθαγίασης του κυρίως βωμού του κα-
θεδρικού ναού Duomo, η κοινότητα των Λευκάρων, 
συνεχίζοντας την παράδοση, δώρισε ξανά ένα κε-
ντημένο λευκαρίτικο τραπεζομάντιλο το οποίο τοπο-
θετήθηκε στον ναό για την τελετή. 

Εικόνα 34: Υλικά Λευκαρίτικου κεντήματος
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Εικόνα 35: Κεντήτριες στα Λεύκαρα 

Εικόνα 36: Τελετή καθαγίασης του κυρίως βωμού του 
καθεδρικού ναού Duomo του Μιλάνου

Εικόνα 37: Λευκαρίτικο κέντημα
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Χαρακτηριστικά σχέδια Λευκαρίτικου Κεντήματος

1. «Ποταμός αραχνωτός»

2. «Μαργαρίτα σουραφωτή»

3. Κοφτή «Αραχνωτή»

4. «Μελισσωτή»

5. «Κόρτενα κοπτά»

6. «Φιογκούθκια» 

7. «Βραγκωτή» ίσια

8. «Παραγάζι»

9. «Μαργαρίτα αθασωτή ή σκέττη»

10. «Λοττούθκια» 

11. «Θηλότσιμπο»

1

2

3

4

5

6

7

9

11

8

10

Εικόνα 38
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Χαρακτηριστικά των λευκαρίτικων 
κεντημάτων 

Το λευκαρίτικο κέντημα συνδυάζει τα κοπτά και τα 
ανεβατά μέρη που πάντοτε ακολουθούν το ένα το 
άλλο. Τα κοπτά είναι τα τρυπητά μέρη του κεντή-
ματος που γίνονται με το κόψιμο και την αφαίρεση 
μικρού αριθμού κλωστών. Τα κοπτά κεντιούνται με 
διάφορες βελονιές όπως «τυλιχτή», «πλεχτή» 
και «φατή». Το εσωτερικό των κοπτών μπορεί 
να διακοσμηθεί με διάφορα είδη δαντέλας 
όπως η «αραχνωτή», η «φιογκωτή», η «κα-
μπανωτή», η «αστρωτή». Εκτός από τα κοπτά 
σχέδια, υπάρχουν και τα «γεμωτά», τα οποία 
γίνονται με ανεβατή βελονιά. Τέτοια σχέ-
δια/μοτίβα είναι οι «μαργαρίτες», «τα φύλ-
λα», «οι φοινιτζιές» κ.ά. Όλα τα σχέδια είναι 
γεωμετρικά, εμπνευσμένα από τη φύση και 
το περιβάλλον.

Όλα τα κύρια σχέδια του Λευκαρίτικου κε-
ντήματος πλαισιώνονται στην άκρη με γα-
ζιά. Τα γαζιά χρησιμοποιούνται για να ορι-
οθετούν και να διακοσμούν ένα σχέδιο ή 
τοποθετούνται στην άκρη του υφάσμα-
τος πριν από το τέλειωμα. Στο τέλειω-
μα γύρω από το λευκαρίτικο κεντιέται η 
«τσίμπη», το «κλόσι», το «θηλότσιμπο» 
και το «κλόσι των κοκκαλιών».

Το κύριο χαρακτηριστικό του λευκαρίτι-
κου κεντήματος είναι ότι γίνεται με τρό-
πο ώστε η καλή και η ανάποδη όψη του 
κεντήματος να μην ξεχωρίζουν. 

Εικόνες 39 & 40: Λευκαρίτικο κέντημα

Για να επιτευχθεί αυτό, οι κεντήτριες στερεώνουν 
πάντοτε τις κλωστές στην καλή μεριά του κεντήμα-
τος, περασμένες μέσα από τα σχέδια. Η όλη διαδι-
κασία του κεντήματος γίνεται πάνω σε ειδικό μαξι-
λαράκι.

ορεί 
λας 

«κα-
πτά 
οία
χέ-
ύλ-
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ή 
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Η ενδυμασία κάθε λαού εκφράζει το ξεχωριστό του 
στυλ, τη συγκεκριμένη εποχή στην οποία αναπτύσ-
σεται η ενδυμασία, τα προσωπικά χαρακτηριστικά 
του ατόμου που την φοράει, καθώς και το επάγγελ-
μα και τον τόπο καταγωγής του.

Οι Κύπριοι, χρησιμοποιούσαν την παραδοσιακή φο-
ρεσιά μέχρι και τις αρχές του 20ού αιώνα, οπόταν 
και άρχισε να εγκαταλείπεται. Χαρακτηρίζεται από 
την απλότητα και την άνεσή της και κατα-
σκευάζεται επιτόπια, κυρίως από βαμβά-
κι και μετάξι. Αν και είναι απλή και λιτή, 
υπάρχουν τοπικές παραλλαγές, τόσο 
στο είδος της φορεσιάς, όσο και σε 
λεπτομέρειες όπως τον χρωματισμό 
της, τα τμήματα που την αποτελούν 
και τον τρόπο με τον οποίο είναι 
διακοσμημένη.

Γυναικεία ενδυμασία
Η γυναικεία ενδυμασία αποτε-
λείτο από το «πουκάμισο», το «βρα-
τζίν», τη «σαγιά», το «φουστάνι», τη 
«μαντίλα» ή «κουρούκλα», τη ζώνη 
και τα υποδήματα ή «ποδίνες». 

Το «πουκάμισο» είχε φαρδιά μανίκια 
και έφθανε λίγο κάτω από το γόνατο. 
Ήταν βαμβακερό για τις καθημερινές 
και μεταξωτό για τις γιορτές, διακο-
σμημένο με πολύχρωμες χάντρες τις 
«ψιλλίτσιες» ή «λελέτσιες». Κάτω από 
το πουκάμισο φοριόταν το «βρατζίν» 
που έφτανε μέχρι τον αστράγαλο, 
όπου σούρωνε και ονομαζόταν 
«φουκάρι» ή «φουκαρούιν». Ήταν 
συνήθως κεντημένο με διάφο-
ρα σχέδια στο κάτω μέρος των 
«ποïναρκών» του. 

Η «σαγιά», η οποία φοριόταν τόσο 
στις αστικές όσο και στις αγροτι-
κές περιοχές, ήταν φόρεμα ανοι-
κτό μπροστά με πλαϊνά ανοίγ-
ματα, που άφηνε να φαίνεται το 
πουκάμισο από μέσα και τα μακριά 

βρακιά. Στις πόλεις ήταν καμωμένη από ακριβά υφά-
σματα όπως χρυσοΰφαντα μεταξωτά ή δαμασκηνό. 
Για την κατασκευή της χρησιμοποιούσαν ακόμη ρι-
γωτό ύφασμα από τη Συρία, την «αλατζιά», την οποία 
αντέγραψαν και ύφαιναν στον αργαλειό οι ντόπιες 
υφάντριες.

Ακόμη, εξωτερικό ένδυμα της αγροτικής γυναικείας 
ενδυμασίας ήταν και το «φουστάνι» ή «φόρεμα», ένα 
μονοκόμματο ένδυμα με φαρδιά σουρωτή μέση ή 
πιέττες, το οποίο φοριόταν μέχρι και τα μέσα του 
20ού αιώνα οπόταν και άρχισε ο εκσυγχρονι-
σμός της κυπριακής υπαίθρου. Φοριόταν σε όλη 
την Κύπρο, με μικρές παραλλαγές στο χρώμα, 
ανάλογα με την περιοχή και τη χρήση του. Για 
παράδειγμα, στα ορεινά επικρατούσαν τα φου-
στάνια με σκούρα χρώματα, ενώ στην πεδιάδα 
τα φουστάνια με τα ζωηρά χρώματα της φύ-
σης. Ποικιλία υπήρχε, επίσης, στη διακόσμη-
ση του ανοίγματος μπροστά στο στήθος, 
στην «τραχηλιά» που ήταν απαραίτητη για 
τη διευκόλυνση του θηλασμού. Μαζί με 
το «καλό» φουστάνι έβαζαν κεντημένη 
ποδιά, ενώ με τα καθημερινά ρούχα 
έβαζαν απλή ποδιά. 

Ο κεφαλόδεσμος, ο οποίος επικρά-
τησε στις περισσότερες περιοχές 
της Κύπρου, ήταν η «κουρούκλα», 
ένα λεπτό βαμβακερό μαντίλι σε 
διάφορα χρώματα, βυσινί, σκού-
ρο πράσινο, κρασετί για τις νέες 
και καφέ για τις ηλικιωμένες. 
Παλαιότερα, τα μαντίλια ήταν 
κεντημένα στις τέσσερις γω-
νιές με σταυροβελονιά, μετά 
τυπώνονταν με διάφορα αυ-
θεντικά σχέδια από τους μα-
ντιλάρηδες. Χρησιμοποιού-
νταν, επίσης, και τα μετα-
ξωτά σάλια από το Κοιλάνι. 

Εικόνα 41: Κύπρος, Αγροτική Φορεσιά 

1.2.4 Οι Λαϊκές φορεσιές της Κύπρου

© Ελληνοαμερικανική Ένωση 
– Γήσης Παπαγεωργίου, 2012
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Εικόνα 42: Κύπρος, Καρπασία 

Από τον 19ο αιώνα, στις πόλεις αντικαταστάθηκε η 
σαγιά με τη «φούστα» και τη «σάρκα». Η «σάρκα» 
ήταν κοντή στενή ζακέτα με μανίκια από μαύρη τσό-
χα, κεντημένη με χρυσόνημα και ανοιχτή μπροστά 
για να φαίνεται το «ταïστό» ολομέταξο υφαντό «πλα-
στρόν» με τη λεπτή δαντέλα του βελονιού, την «πι-
πίλλα», όπως και τα «μανικέττα» που φαίνονται κάτω 
από τα μανίκια της σάρκας. Η «φούστα» 
ήταν μεταξωτή ή βαμβακερή σε ζωη-
ρούς χρωματισμούς από φυτικές βαφές 
(κίτρινο, πορτοκαλί, πράσινο και χρωμα-
τισμούς της γης). Κάτω από τη «σάρκα» 
φορούσαν μεταξωτό ταϊστό πουκάμισο, 
που στην τραχηλιά και στα μανίκια δι-
ακοσμείτο με λεπτή δαντέλα του 
βελονιού, την πιπίλλα. Στο κεφά-
λι φορούσαν ένα σκούρο, κόκ-
κινο φέσι με μεταξωτή φούντα 
ή το μαντίλι, δεμένο φιόγκο 
ψηλά στο πλάι του κεφαλιού 
για να φαίνεται η πιπίλλα του. 
Τον κεφαλόδεσμο συμπλή-
ρωνε η καρφίτσα ή τεχνητά 
λουλούδια από μαργαριτάρι. 

Στα κεφαλοχώρια της Κύπρου οι 
γυναίκες φορούσαν τη φορεσιά, 
της πόλης ως εορταστική και νυ-
φική. Στην ύπαιθρο ως νυφικό 
ή γιορτινό φόρεμα φοριόταν η 
αγροτική φορεσιά με μόνη προ-
σθήκη μερικών κοσμημάτων 
και το χαρακτηριστικό κόκκινο 
μαντίλι στη μέση που ξεχώριζε 
τη νύφη από τις υπόλοιπες γυ-
ναίκες. Σε ορισμένες περιοχές 
φορούσαν το κόκκινο μαντήλι για 
ένα χρόνο μετά τον γάμο. 

Οι γυναικείες παραδοσιακές στο-
λές με την ανάπτυξη της βιομηχα-
νίας, σταδιακά εκμοντερνίστηκαν σε 
μορφή ζακέτας και φούστας, μέχρι 
που αντικαταστήθηκαν με τα μο-
ντέρνα πλέον ευρωπαϊκά ρούχα.

Αντρική ενδυμασία
Η παραδοσιακή αντρική ενδυμασία δεν χαρακτηρίζε-
ται από έντονους χρωματισμούς, είναι απλή και λιτή, 
με κυρίαρχο χρώμα το μαύρο, κυρίως γιατί κατά τη δι-
άρκεια της Τουρκοκρατίας πολύχρωμα ρούχα είχαν 
δικαίωμα να φορούν μόνο οι Τούρκοι. Επίσης, στην 
αντρική ενδυμασία δεν υπάρχουν σημαντικές παραλ-
λαγές από περιοχή σε περιοχή. Το βασικό μέρος της 

φορεσιάς είναι η «βράκα» που γινόταν από σα-
ράντα πήχες χοντρό άσπρο «δίμιτο» (βαμβακερό 
ύφασμα), το οποίο ύφαιναν οι γυναίκες στο σπίτι. 
Η λέξη «δίμιτο» προέρχεται από το αριθμητικό 
δύο και το ουσιαστικό μίτος επειδή το ύφασμα 
ήταν διπλής ύφανσης. 

Αφού έραβαν τη βράκα, την έδιναν σε ντόπιους 
«πογιατζήδες» για να τη βάψουν από σκούρο ως 
βαθύ μπλε και μαύρο χρώμα. Μετά το βάψιμο, 
ο πογιατζής «πρόσιαζε» τη βράκα, δηλαδή της 
έφτιαχνε πιέτες και σούρα. Περνούσε από μέσα 
ένα μεγάλο κορδόνι το «βρακοζώνι», με το 
οποίο στερεωνόταν η βράκα στη μέση, ώστε 
να μη χαλούν οι σούρες. Η βράκα έφτανε μέ-
χρι τη μέση της κνήμης και επειδή από πίσω 
η «σέλλα» ή «βάκλα» ήταν πιο μακριά και κά-
ποτε ακουμπούσε στο έδαφος, τη στερέωναν 
μέσα στη «ζώστρα». 

© Ελληνοαμερικανική Ένωση 
– Γήσης Παπαγεωργίου, 2012
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Εικόνα 44: Αντρικό «γιλέκκο» κεντητό. 
Μεσαορία, 19ος αιώνας 

Εικόνα 45: Φορεσιά Πάφου: φουστάνι με 
ποδιά, βρακιά, κεφαλομάντηλο. Πάφος, 
αρχές 20ου αιώνα. 

Εικόνα 43: Νυφική φορεσιά Καρπασίας: 
σάρκα, φούστα, ασημένια πόρπη, 
κοσμήματα, κεφαλόδεσμος. 
Ριζοκάρπασο, 19ος αιώνας. 

Μαζί με τη βράκα φοριόταν πουκάμισο, σκουρόχρω-
μο ριγωτό βαμβακερό για την καθημερινή και μετα-
ξωτό ταϊστό για την εορταστική ενδυμασία. Άλλο μέ-
ρος της αντρικής ενδυμασίας αποτελεί το «γιλέκκο» 
που είναι ζακέτα χωρίς μανίκια ή το «ζιμπούνι» που 
είναι ζακέτα με μανίκια. Οι ζακέτες αυτές γίνονταν 
με υφαντή «αλατζιά» σε διάφορες παραλλαγές και 
διακοσμούνταν με χρωματιστά κεντήματα αν ήταν 
εορταστικές ζακέτες, ενώ οι καθημερινές ήταν 
σκουρόχρωμες και απλές. Τα αστικά «γιλέκκα» και 
«ζιμπούνια» γίνονταν από μάλλινο ύφασμα και είχαν 
πλούσια κεντημένη διακόσμηση.

Την ανδρική ενδυμασία συμπληρώνει η «ζώστρα», 
ζωνάρι καμωμένο από μαύρο μάλλινο δίμιτο υφαντό 
για τους ηλικιωμένους και κόκκινο για τους νέους. 
Στις δύο άκριες είχε κλώσι. Στις γιορτές και στους 
γάμους, οι νέοι φορούσαν το «ταραπουλούζι» το 
οποίο ήταν πολύχρωμη μεταξωτή ζώστρα. Στο κεφάλι 
φορούσαν παλαιότερα φέσι ή μαντίλι διακοσμημένο 
με δαντέλα του βελονιού ή λεπτό κλώσι. Στα πόδια 
οι άντρες των αγροτικών περιοχών φορούσαν ακό-
μη και το καλοκαίρι «ποδίνες» ή «τσαγκαροποδίνες», 
που ήταν βαριές μπότες με «πρόκκες», δηλαδή καρ-
φιά, για προστασία από τα φίδια. Στις πόλεις φορού-
σαν τις φραγκοποδίνες ή παπούτσια, τις «σκάρπες». 
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Εικόνα 46 & 47: Κύπρος, Αστική Φορεσιά
© Ελληνοαμερικανική Ένωση 
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Εικόνα 48: Κύπρος, Αστική Φορεσιά Εικόνα 49: Κύπρος, Καρπασία
© Ελληνοαμερικανική Ένωση 
– Γήσης Παπαγεωργίου, 2012
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1.2.5 Μεταλλοτεχνία

Αργυροχοΐα - Χρυσοχοΐα
Η τέχνη της κατεργασίας των μετάλλων και της κατα-
σκευής διάφορων αντικειμένων και κοσμημάτων ήταν 
πολύ διαδεδομένη στην Κύπρο από την εποχή των 
Μυκηναϊκών χρόνων μέχρι και τις αρχές του 20ού 
αιώνα. Αξιόλογα δείγματα Κυπριακής αργυροχοΐας 
και χρυσοχοΐας βρίσκονται σε διάφορα μουσεία και 
ιδιωτικές συλλογές, καθώς και στις συλλογές των 
εκκλησιαστικών μουσείων. Ιδιαίτερα μεγάλη άνθιση 
της εργαστηριακής τέχνης της Αργυροχρυσοχοΐας 
παρουσιάστηκε στη Κύπρο την περίοδο από τον 17ο 
μέχρι τον 19ο αιώνα. Κατά την περίοδο αυτή, τα κα-
λύτερα εργαστήρια συγκεντρώνονταν στις πόλεις και 
κυρίως στη Λευκωσία. Αρκετά γνωστά ήταν και ορι-
σμένα περιφερειακά κέντρα όπως των Λευκάρων, 
του Λευκονοίκου και της Μηλιάς. Οι τεχνίτες πωλού-
σαν επιτόπου τα αντικείμενα που παρήγαγαν ή διέθε-
ταν πολλά από τα είδη τους σε χωριά και μοναστήρια 
κατά τις μεγάλες γιορτές και τα τοπικά πανηγύρια.

Οι μεταλλοτεχνίτες χρησιμοποιούσαν κυρίως το 
ασήμι και πολύ λιγότερο το χρυσάφι. Τα χρυσά κο-
σμήματα ήταν σπάνια και ανήκαν στις πιο πλούσιες 

αστικές τάξεις. Πολύ συχνά κατασκευάζονταν και 
κοσμήματα από χρυσό χαμηλού βαθμού, τα οποία 
στη συνέχεια επιχρυσώνονταν.

Η νεότερη αργυροχοΐα στην Κύπρο διακρίνεται σε 
εκκλησιαστική και αστική. Η εκκλησιαστική περι-
λαμβάνει διάφορα αντικείμενα που χρησιμοποιού-
νται στις εκκλησίες όπως δισκοπότηρα, εξαπτέρυγα, 
καντήλια, θυμιατήρια, καλύμματα εικόνων και ευ-
αγγελίων κ.ά. Στην αστική αργυροχοΐα συναντούμε 
διάφορα αντικείμενα οικιακής χρήσης όπως χανά-
πια, καπνιστομέρρεχα, καπνηστήρι και δοχείο για 
ροδόσταγμα, δίσκους, κουταλάκια, καθώς και τα 
διάφορα κοσμήματα.

Για την κατασκευή των κοσμημάτων, αλλά και των 
διαφόρων οικιακών και εκκλησιαστικών αντικει-
μένων, οι τεχνίτες χρησιμοποιούσαν διάφορες τε-
χνικές επεξεργασίας του ασημιού και του χρυσού. 
Σημαντικότερες από τις τεχνικές αυτές ήταν: η εγ-
χάρακτη, η συρμάτινη ή «τριφουρένη», η κτυπητή, η 
διάτρητη και η χυτή.

Εικόνα 50: Μεταλλατοτεχνίτης 
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Εικόνα 51:  
Χρυσή καρφίτσα τριφουρένη, Λευκωσία, 19ος αιώνας

Εικόνα 53: 
Καπνιστομέρρεχα κατασκευασμένα με την κτυπητή τεχνική

Τόσο οι τεχνικές όσο και τα σχέδια στην παραδοσια-
κή αργυροχοΐα παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες με 
την ελληνική και τη βαλκανική αργυροχοΐα λόγω της 
κοινής βυζαντινής παράδοσης των περιοχών αυτών. 
Ταυτόχρονα, όμως, η κυπριακή αργυροχοΐα συνδυ-
άζει και ανατολίτικα στοιχεία και σχέδια. 

Ένα ακόμη μέταλλο το οποίο χρησιμοποιήθηκε εκτε-
ταμένα στην Κύπρο και που έχει συνδεθεί άμεσα με 
την ιστορία της Κύπρου είναι ο χαλκός. Οι «καζα-
ντζήδες» επεξεργάζονταν τον χαλκό και κατασκεύ-
αζαν διάφορα διακοσμητικά αγγεία και λειτουργικά 
αντικείμενα όπως τα καζάνια «χαρτζιά», τα σινιά κ.ά. 

Εικόνα 52: 
Τριφουρένια 
γλυκοθήκη
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1.2.6 Ξυλογλυπτική

Το ξύλο ως πρώτη ύλη ήταν άφθονο στην Κύπρο 
από τα πανάρχαια χρόνια και χρησίμευε για την κα-
τασκευή καραβιών, γεωργικών και οικιακών εργα-
λείων, επίπλων καθώς και ως οικοδομικό υλικό. 

Με το πέρασμα των χρόνων οι Κύπριοι δημιουργοί 
επεξεργάστηκαν και σκάλισαν το ξύλο, κατασκευ-
άζοντας αξιόλογα ξυλόγλυπτα καλλιτεχνικά δημι-
ουργήματα και έργα τέχνης. Οι Κύπριοι σκαλιστές-
τεχνίτες χρησιμοποιούσαν για τα ξυλόγλυπτά τους, 
το ξύλο κυπαρισσιού, πεύκου και πιο σπάνια καρυ-
διάς. Απαραίτητα εργαλεία για τη δημιουργία ξυλό-
γλυπτων είναι ο πάγκος, οι σφικτήρες, οι γωνιές, οι 
σημαδούρες, τα πριόνια, το ροκάνι, οι γλύφτες, οι 
δρούπιες, οι βέννες και το κοπάνι. 

Βασική έμπνευση για τα σχέδια που χρησιμοποιού-
σαν αποτελούσαν το ζωικό και το φυτικό βασίλειο, 
καθώς και τα γεωμετρικά σχήματα. Πολλά από τα 

σχέδια στην κυπριακή ξυλογλυπτική είχαν συμβολι-
κό χαρακτήρα. Βασικοί συμβολισμοί στη λαϊκή ξυλο-
γλυπτική αποτελούσαν τα πουλιά (σύμβολο αγάπης 
και έρωτα), ο λύκος και το λιοντάρι (σύμβολα δύνα-
μης), ο σταυρός (σύμβολο του καλού), τα κυπαρίσ-
σια (σύμβολο της αθανασίας), οι μαργαρίτες ροζέ-
τες (οι οποίες συμβολίζουν τον κύκλο της ζωής), οι 
άγγελοι (φύλακες, προστάτες) κ.ά. 

Η ξυλογλυπτική στην Κύπρο διακρίνεται σε (α) Εκ-
κλησιαστική και (β) Κοσμική. Η εκκλησιαστική ξυ-
λογλυπτική άνθισε γύρω στον 16ο αιώνα, όταν κα-
θιερώθηκε στις εκκλησίες το ψηλό ξυλόγλυπτο τέ-
μπλο. Περίτεχνα μοτίβα από έμπειρους τεχνίτες δι-
ακοσμούσαν εικονοστάσια, προσκυνητάρια, δεσπο-
τικούς θρόνους, άμβωνες, μανουάλια, σκάμνους, 
πόρτες και παράθυρα των εκκλησιών. 

Εικόνα 54: ∆ημιουργία Ξυλόγλυπτου
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Εικόνα 55: 
Εκκλησιαστική Ξυλογλυπτική 

Χαρακτηριστικά της λαϊκής ξυλογλυπτικής είναι ο 
αυθορμητισμός, ο πηγαίος τρόπος έκφρασης, η έλ-
λειψη αναλογιών και η αφέλεια. Από τα λαϊκά ξυλό-
γλυπτα ξεχωρίζουν σε τελειότητα τεχνικής και σύν-
θεσης μοτίβων εκείνα της Λαπήθου, της Ακανθούς, 
του Αγίου Επίκτητου, αλλά και χωριών της Μεσαο-
ρίας, της Πιτσιλιάς και της Καρπασίας. Ενώ στις πε-
ρισσότερες περιοχές της Κύπρου τα λαϊκά ξυλόγλυ-

Η Κοσμική ξυλογλυπτική διακρίνεται σε αστική και 
λαϊκή ή αγροτική ξυλογλυπτική. Τα είδη επίπλων 
που χρησιμοποιήθηκαν από τους κατοίκους των 
πόλεων όπως κονσόλες, ερμάρια, τραπέζια και 
καρέκλες, αποτελούν την αστική ξυλογλυπτική. 
Στη λαϊκή ή αγροτική ξυλογλυπτική εντάσσονται τα 
σεντούκια, οι καρέκλες, τα ερμάρια, οι καρκόλες, οι 
σουβάντζες και οι καθρέφτες που συναντούμε στα 
χωριά και στις αγροτικές περιοχές. 

Εικόνα  56: 
Ξυλόγλυπτη σουβάντζα 

πτα δεν έχουν χρώμα, στην Ακανθού αναπτύχθηκε 
ένας ιδιόρρυθμος συνδυασμός ξυλογλυπτικής και 
χρωματιστής διακόσμησης σε «σεντούκια», ερμάρια 
της γωνιάς, «σουβάντζες» (ράφια) και κασέλες. Τα 
χρώματα που χρησιμοποιούνταν ήταν το κόκκινο, το 
θαλασσί, το πράσινο και το κίτρινο. 

Ένα ιδιαίτερο είδος διακόσμησης στην Κύπρο απο-
τελούν οι ξερές κολοκύθες, τα «κολότζια». Η δια-
κόσμησή τους γίνεται με μαχαιράκι και συνδυάζει 
ανθρώπινες μορφές, ζώα, πουλιά, φυτά καθώς και 
συμμετρικό γεωμετρικό διάκοσμο που συνήθως κα-
λύπτει τον λαιμό και χωρίζει τα υπόλοιπα σχέδια. 

Με τη βιομηχανική επανάσταση, τα ξυλόγλυπτα είδη 
άρχισαν να εξαφανίζονται και τη θέση τους να παίρ-
νουν «σύγχρονα» και «μοντέρνα» αντικείμενα. 
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Εικόνα 57: Ξυλόγλυπτο μπαούλο

Εικόνα 58: 
Ξυλόγλυπτη και χρωματιστή 
σανίδα με παράσταση του 

Αγίου Γεωργίου, Πλατανιστάσα, 
Εκκλησία Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Εικόνα 59: ∆ιακοσμημένα ξηρά κολοκύθια
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Η καλαθοπλεκτική/ψαθοπλεκτική είναι τέχνη γνω-
στή από τα πανάρχαια χρόνια, η οποία συνεχίζεται 
μέχρι και τις μέρες μας. Οι καλαθοπλέκτες χρησι-
μοποιούσαν πρώτες ύλες από την πλούσια κυπριακή 
φύση και λίγα εργαλεία για να δημιουργήσουν πολύ 
μεγάλη ποικιλία καλαθιών σε διάφορα μεγέθη, σχή-
ματα και χρώματα για την εξυπηρέτηση των πολλα-
πλών αναγκών τους. 

Κύρια υλικά που χρησιμοποιούνταν ήταν τα καλά-
μια που φυτρώνουν άφθονα σε πολλά μέρη της 
Κύπρου, καθώς και στελέχη σιταριού, «οι ποκαλά-
μες», οι σκινιές, οι λυγαριές, η τριμιθιά, η αγριελιά. 
Τα υλικά χρησιμοποιούνταν στις φυσικές τους απο-
χρώσεις ή βάφονταν σε έντονα φυσικά χρώματα. 
Η τέχνη της καλαθοπλεκτικής αναπτύχθηκε σε όλες 
τις αγροτικές περιοχές της Κύπρου και τη γνώριζαν 
σχεδόν όλοι, άντρες, γυναίκες και παιδιά. Τα αντι-
κείμενα που έφτιαχναν ήταν προσαρμοσμένα στις 
καθημερινές τους ανάγκες. Τέτοια ήταν τα κοφίνια 
για τη μεταφορά των πατατών, των σταφυλιών, των 
ελιών και άλλων φρούτων και τα ψάθινα για τις ορο-
φές των σπιτιών, για επίπλωση, για την κατασκευή μι-
κροεργαλείων για το μαγείρεμα. Έφτιαχναν, επίσης, 
ψαθιά τα οποία τοποθετούσαν κάτω από το στρώμα 
των κρεβατιών ή στο πάτωμα, ταλλάρια για το στράγ-
γισμα της αναρής, ντυμένες λαμιντζάνες για την 
αποθήκευση λαδιού και κρασιού. 

Από τα χαρακτηριστικότερα δείγματα κυπριακής 
καλαθοπλεκτικής είναι τα ζωηρόχρωμα πανέρια και 
οι «τσέστοι» που διακοσμούσαν τους τοίχους των 
σπιτιών στα χωριά της Μεσαορίας, του Βαρωσιού 

1.2.7 Καλαθοπλεκτική - Ψαθοπλεκτική

Εικόνα 60: Ψαθοπλεκτική 

Εικόνες 61 & 62 : 
Παραδοσιακή τσέστοι και πολύχρωμα πανέρια 
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και της Πάφου. Για να πετύχουν τα χρώματα έβαφαν 
τις «ποκαλάμες» ή χρησιμοποιούσαν χρωματιστά 
υφάσματα, τα οποία έμπλεκαν δημιουργώντας 
έναν πλούσιο γεωμετρικό διάκοσμο. Οι τσέστοι 
χρησιμοποιούνταν στα σπίτια για το κόψιμο του φιδέ 
και του τραχανά, για τη φύλαξη των φλαούνων, 
για την τοποθέτηση των προσκλητηρίων και των 
προικιών της νύφης στους γάμους. 

Η καλαθοπλεκτική, η οποία από τα πανάρχαια 
χρόνια αποτελούσε μια τόσο διαδεδομένη τέχνη, 
έχει σχεδόν εκλείψει στις μέρες μας. Πολύ περιο-
ρισμένος αριθμός «καλαθάδων» συνεχίζει να πλέ-
κει σήμερα καλάθια και άλλα ψάθινα αντικείμενα. 

Εικόνα 63: 
Ψάθινα καλάθια και ταπατζιές

Εικόνα 64: Καλάθι

Εικόνα 65: Τσέστοι
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Εξίσου σημαντικό κομμάτι της κυπριακής παράδο-
σης αποτελεί η παραδοσιακή κατοικία. Η απόκτηση 
οικίας αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό στη ζωή του 
ανθρώπου. Η παραδοσιακή κυπριακή κατοικία χα-
ρακτηρίζεται από απλότητα, είναι κοντά στη φύση και 
για την κατασκευή της χρησιμοποιούνται τα τοπικά 
υλικά. Τα σπίτια δεν είναι μεγάλα, αλλά λειτουργικά 
και όμορφα οικοδομημένα, φτιαγμένα από απλούς 
τεχνίτες για να καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες 
των κατοίκων τους. 

Τα υλικά που χρησιμοποιούσαν για τις οικοδομι-
κές εργασίες ήταν αυτά που έβρισκαν στην περιο-
χή τους. Για τα αρχοντικά σπίτια χρησιμοποιούσαν 
κυρίως μάρμαρο ή πέτρα, ενώ για τα σπίτια της 
υπαίθρου κυρίως το πλινθάρι. Χρησιμοποιούσαν το 
πλινθάρι ως τούβλο και ήταν κατασκευασμένο από 
άχυρο και πηλό αποξηραμένο στο ήλιο. Ακόμη, σε 
μερικές περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν πέτρες από 
ποταμό και ξύλο από δέντρα της περιοχής. Εικόνες 67 & 68: Παραδοσιακή κυπριακή αρχιτεκτονική 

1.3 Κυπριακή Παραδοσιακή Κατοικία 
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Οι κατοικίες ήταν συνήθως μονώροφες και σε ορι-
σμένες περιπτώσεις διώροφες, κυρίως τα αρχο-
ντικά. Στα διώροφα σπίτια το ισόγειο ονομαζόταν 
«κατώι», ενώ ο πρώτος όροφος ήταν το «ανώι». Η 
εξωτερική όψη του σπιτιού ήταν διακοσμημένη με 
πέτρα ή βαμμένη λευκή, «ασβεστωμένη». Η οροφή, 
ανάλογα με την περιοχή, τις τοπικές ανάγκες και 
τις κλιματολογικές συνθήκες, ήταν επίπεδη ή επι-
κλινής, καλυμμένη με κεραμίδια ή χωρίς κεραμίδια 
(«δώμα»). Τα κεραμίδια τοποθετούνταν πάνω σε σα-
νίδια που στηρίζονταν από μεγάλους δοκούς. Μετα-

ξύ των δοκαριών παρεμβάλλονταν κατασκευές από 
καλάμια «ψαθαρκές». Το πάτωμα ήταν φτιαγμένο 
από πέτρινες πλάκες ή μάρμαρο, ενώ παλαιότερα 
ήταν μόνο χώμα. 
Εσωτερικά οι περισσότερες κατοικίες αποτελούνταν 
από το «μακρυνάρι», ένα μεγάλο και ψηλό δωμάτιο 
για καλύτερο αερισμό και δροσιά, το οποίο χρησί-
μευε ως καθιστικό ή κρεβατοκάμαρα ή ακόμη και 
ως τραπεζαρία. Σε αρκετές περιπτώσεις μια μεγά-
λη πετρόκτιστη καμάρα χώριζε εσωτερικά τον χώρο 
σχηματίζοντας το «δίχωρο».

Εικόνα 69: Τυπική Κάτοψη παραδοσιακού σπιτιού της Κύπρου σε σχήμα Π
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Εικόνα 71: Σουβάντζα παραδοσιακού σπιτιού 

Ένα άλλο δωμάτιο ήταν ο χώρος όπου μαγείρευαν 
και έπλεναν τα πιάτα, το «μαειρκόν». ∆ίπλα από το 
μαειρκόν υπήρχε συνήθως το «λουτρό», όπου έκα-
ναν μπάνιο. Το αποχωρητήριο βρισκόταν στην άκρη 
της αυλής, μακριά από το σπίτι. Τα βοηθητικά αυτά 
κτίσματα ήταν τις πιο πολλές φορές στην αυλή του 
σπιτιού. Επιπλέον, ο «ηλιακός» ήταν ένας στεγασμέ-
νος χώρος ανοικτός προς την αυλή όπου έμπαινε 
άπλετο φως και αποτελούσε την επέκταση του δί-
χωρου. Εκτός από χώρος εργασίας, ο ηλιακός ήταν 
παράλληλα και καθιστικό, χώρος υποδοχής ή και η 
κύρια είσοδος του σπιτιού.

Σε όλα τα κυπριακά σπίτια υπήρχε αποθηκευτικός 
χώρος, το «τζελάρι», όπου φυλάγονταν προϊόντα 
όπως κρασί, ελιές κ.ά. καθώς και διάφορα εργαλεία 
όπως το αλέτρι, ο ζυγός. Χαρακτηριστική ήταν και η 
εσωτερική αυλή, η οποία έδινε μια ξεχωριστή ομορ-
φιά στο σπίτι. Εκεί βρισκόταν ο φούρνος και τα πιθά-
ρια. Η εσωτερική αυλή παρείχε προστασία από ανέ-
μους και βροχές, εστίαζε τη λιακάδα και βοηθούσε 
να κρατιούνται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες τα 
δωμάτια του σπιτιού δροσερά. Επίσης, ήταν ιδιωτι-
κός χώρος όπου συγκεντρωνόταν η οικογένεια και 
έκανε τις καθημερινές οικιακές ασχολίες σε ευχάρι-
στο περιβάλλον. Επιπλέον, ομορφιά έδιναν οι εξωτε-
ρικές σκάλες και τα μπαλκόνια, οι σκαλιστές πόρτες, 
καθώς και τα παράθυρα. 

H κυπριακή παραδοσιακή κατοικία περιλάμβανε 
μόνο όσους χώρους ήταν χρήσιμοι για την οικογέ-
νεια και ήταν λιτά διακοσμημένη με έπιπλα και σκεύη 
απαραίτητα για την καθημερινή ζωή των ενοίκων 
της. Βασικά είδη επίπλωσης αποτελούσαν η «αρμα-
ρόλα», το σκαλιστό ερμάρι, οι ξύλινες καρέκλες με 
το τραπέζι και τα σεντούκια. Το δίχωρο συνήθως δι-
ακοσμούσε η σκαλιστή γύψινη ή ξύλινη σουβάντζα 
(ράφι), στην οποία τοποθετούνταν διάφορες «κού-
ζες», «πιάτα», «μαείρισσες». Συχνά στον ίδιο χώρο 
βρισκόταν και το σιδερένιο κρεβάτι με τα «σκλου-
βέρκα» του. 

Απαραίτητη στο κυπριακό παραδοσιακό σπίτι ήταν η 
«ταπατζιά», κατασκευασμένη από ξύλο και σπάγκο 
πλεγμένο σε δίκτυ και κρεμασμένη από την οροφή. 
Σε αυτήν τοποθετούσαν τα ψωμιά και τα τρόφιμα για 
να διατηρούνται. 

Αξιόλογο γεγονός είναι και το ότι η κατασκευή των 
παραδοσιακών κατοικιών βασιζόταν στις αρχές της 
βιοκλιματικής. Χρησιμοποιούσαν, δηλαδή, φυσικά 
δομικά υλικά, τα οποία έδεναν αρμονικά με τα ιδιαί-
τερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της κάθε περι-
οχής και αξιοποιούσαν το τοπικό κλίμα.

Οι χτίστες των παραδοσιακών κατοικιών, παρότι δεν 
γνώριζαν τι σημαίνει βιοκλιματισμός, κατασκεύαζαν 
τα σπίτια ακολουθώντας τις βασικές αρχές του, κά-
νοντάς τα ζεστά τον χειμώνα και δροσερά το καλο-
καίρι. Αυτό το πετύχαιναν επειδή χρησιμοποιούσαν 
τα κατάλληλα υλικά, τον σωστό προσανατολισμό, 
το κατάλληλο ύψος των χώρων και μέγεθος των 
ανοιγμάτων. Έτσι, εξασφάλιζαν προστασία από τους 

Εικόνα 70: Οροφή παραδοσιακού σπιτιού με καμάρα
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Εικόνα 72: Ταπατζιά παραδοσιακού σπιτιού 
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δυνατούς ανέμους, αποφυγή της απώλειας θερμό-
τητας, καθώς και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εκμε-
τάλλευση του ήλιου κατά τους χειμερινούς μήνες. 
Αντίθετα, ο σχεδιασμός των κατοικιών ήταν τέτοιος 
που το καλοκαίρι εκμεταλλευόταν κατάλληλα τους 
δροσερούς ανέμους, προστάτευε από τον ήλιο και 
απομάκρυνε την υπερβολική θερμότητα.

Εικόνα 73: Χερομύλι στην αυλή παραδοσιακού σπιτιού 

Οι κατασκευαστές των σύγχρονων κατοικιών μπο-
ρούν να δανειστούν αρκετά στοιχεία από την παρα-
δοσιακή κατοικία. Αυτό θα οδηγήσει στην αύξηση 
των κατοικιών που είναι φιλικές προς το περιβάλλον, 
στην εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργει-
ας και γενικότερα στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής 
συνείδησης. Παράλληλα, θα ενισχύσει την καλύτερη 
γνωριμία του ανθρώπου με την παράδοση και τον 
πολιτισμό.
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Καζαντζής-Χαλκωματάς
Κατασκεύαζε με σφυρηλάτηση του χαλκού διάφο-
ρα χάλκινα αντικείμενα όπως «καζάνια» (δοχεία για 
απόσταξη της ζιβανίας), «χαρτζιά» (για βράσιμο νε-
ρού) και διάφορα μαγειρικά σκεύη. Με χαλκό κατα-
σκευάζονταν, επίσης, διάφορα τελετουργικά εκκλη-
σιαστικά σκεύη, δίσκοι, κολυμβήθρες, καντήλια. 

Μάντης-Γανωματάς 
Το επάγγελμα του μάντη (γανωματά) ήταν το «γά-
νωμα» των χάλκινων σκευών, τα οποία χρησιμοποι-
ούνταν για σκοπούς μαγειρικής. Το «γάνωμα» ήταν 
η επικασσιτέρωση (επικάλυψη με κασσίτερο) των 
εσωτερικών τοιχωμάτων των χάλκινων δοχείων για 
την προστασία τους από τα οξείδια του χαλκού που 
δημιουργούνταν στα δοχεία και τα οποία είναι δηλη-
τηριώδη. 

Εικόνα 75: Χαρτζί

1.4 Γνωριμία με τα 
παραδοσιακά επαγγέλματα

Με το πέρασμα των χρόνων, ένας μεγάλος αριθμός παραδοσιακών επαγγελμάτων αναπτύχθηκε 
και εξελίχθηκε στην Κύπρο. Η ανάγκη για δημιουργία σκευών, εργαλείων και άλλων αντικειμένων 
της καθημερινής ζωής, σε συνδυασμό με την καλλιτεχνική φύση και τη δημιουργικότητα των      
Κύπριων τεχνιτών, είχαν ως αποτέλεσμα την άνθιση ποικίλων παραδοσιακών επαγγελμάτων. 

Πιτσιακσιής-Μαχαιροποιός 
Ο πιτσιακσιής κατασκεύαζε, κυρίως από ατσάλι, τα 
διάφορα μαχαίρια που χρειάζονταν για επαγγελμα-
τικούς σκοπούς οι χασάπηδες ή για οικιακές ανά-
γκες οι νοικοκυρές και για γεωργικούς σκοπούς οι 
αγρότες («δρεπάνια», «τσιάκκες», «τσιακκούθκια»). 
Ο μαχαιροποιός ζέσταινε την ατσάλινη λάμα στη φω-
τιά και στη συνέχεια τη σφυρηλατούσε στο αμόνι για 
να πάρει την απαιτούμενη μορφή. Συχνά οι λεπίδες 
των μαχαιριών διακοσμούνταν με σφραγίδες ή γρά-
φονταν διάφορα δίστιχα ή το όνομα του κατόχου ή 
του κατασκευαστή. 

Εικόνα 76:  χάλκινα μαγειρικά σκεύη
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Σκαλιστής πέτρας
Ο τεχνίτης που σκαλίζει στην πέτρα διάφορα δια-
κοσμητικά στοιχεία. Σκαλισμένες ήταν συνήθως οι 
πέτρες γύρω από τις πόρτες και τα παράθυρα, τα 
καμπαναριά και άλλα στοιχεία στις εκκλησίες. Ο 
σκαλιστής διαλέγει συνήθως ο ίδιος τις πέτρες από 
τα λατομεία για να είναι καλής ποιότητας και τις βρέ-
χει για να λιώνουν όταν θα τις δουλεύει. Σχεδιάζει 
το σχέδιό του και χρησιμοποιώντας τα «σμιλάρια» 
του σκαλίζει τη διακόσμηση και με τη λίμα κάνει την 
επιφάνεια πιο λεία. 

Τζερκοπούλης – Κηροποιός
Ο τζερκοπούλης κατασκευάζει τα «τζερκά», κεριά, 
κυρίως για εκκλησιαστική χρήση. Κατασκεύαζε επί-
σης κέρινα ομοιώματα παιδικών σωμάτων ή μελών 
του ανθρώπινου σώματος (τάματα) που τα αφιέρω-
νουν οι πιστοί σε Αγίους στις εκκλησίες. Η κατα-
σκευή του κεριού και των ομοιωμάτων γίνεται με τη 
χρήση γνήσιου κεριού μέλισσας.

Εικόνα 77: Σκάλισμα σε πέτρα από παραδοσιακή κατοικία

Εικόνα 79: Κέντημα από κουκούλια 

Μεταξάς 
Ο τεχνίτης που βγάζει το μετάξι από τα κουκούλια. 
Τα κουκούλια ρίχνονταν σε λεκάνη με νερό που 
έβραζε. Ο μεταξάς βρίσκει την αρχή της ίνας από 
τόσα κουκούλια, όσα χρειάζονται για το επιθυμητό 
πάχος της κλωστής και την περνλα από ειδικά κα-
ρούλια σε μασούρι που οδηγεί στο «δουλάπι» όπου 
τυλίγεται η κλωστή. Ο μεταξάς υπήρξε διαμέσου των 
αιώνων ο μεγάλος τεχνίτης που χρησιμοποιεί τη μα-
στοριά του για να παράγει ομοιόμορφη κλωστή στο 
πάχος που του ζητούν.

Εικόνα 80: Εξαγωγή Μεταξιού από τα κουκκούλια

Εικόνα 78: Κεριά –«τζερκά»



47Γνωριμία με τα Παραδοσιακά Επαγγέλματα 

Παπλωματάς
Ο παπλωματάς έραβε βαμβακερά παπλώματα, 
στρώματα και μαξιλάρια. Κύρια εργαλεία του ήταν 
το «δοξάρι» και το «κοπάνι» με τα οποία άνοιγε και 
έξαινε το βαμβάκι σε ανάλαφρες ίνες. Στη συνέ-
χεια, το τοποθετούσε σε ύφασμα, το οποίο έραβε 
με ραφές σε όλη την επιφάνειά του φτιάχνοντας τα 
παπλώματα. Τα παλιά χρόνια ο παπλωματάς γυρ-
νούσε τα χωριά και τις πόλεις και έμενε εκεί όσο 
χρειαζόταν για να ράψει τα παπλώματα.

Τσαεράς-Καρεκλάς
Κατασκεύαζε καρέκλες, «τσαέρες». Οι καρέκλες στις 
πόλεις κατασκευάζονταν με τορνεμένα ξύλα κυπα-
ρισσιού, οξιάς, πλατάνου και μουριάς. Το κάθισμα 
της καρέκλας «δενόταν» με «βρούλα» (βούρλα) που 
φύτρωναν κυρίως κοντά σε έλη. Τα καθίσματα δια-
κοσμούνταν με πράσινες «ποκαλάμες». Οι χωριάτι-
κες «τόνενες» καρέκλες γίνονταν συνήθως από ξύλο 
«λατζιάς» (βελανιδιάς) ή «αντρουκλιάς» (κουμαριάς), 
αχλαδιάς και άλλων δέντρων. Το κάθισμα της καρέ-
κλας γινόταν με δέσιμο του τόνου, που ήταν φυσικό 
σχοινί από βούρλα. 

Εικόνα 83: Παραδοσιακή σκαλιστή καρέκλα 

Εικόνα 81: «∆οξάρια» παπλωματά 

Εικόνα 82: Παπλωματάς 
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Στρατουράς –Σαμαράς
Ο στρατουράς κατασκεύαζε «στρατούρκα», σαμά-
ρια, για τα γαϊδούρια και τα μουλάρια. Η επιφάνεια 
του «στρατουρκού» που ακουμπούσε στο σώμα του 
ζώου γινόταν με μαλλί προβάτου κακής ποιότητας 
που δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για άλλη χρή-
ση και ονομαζόταν «κετσιές».
Η βάση του «στρατουρκού» ήταν κατασκευασμένη 
από δερμάτινο κύλινδρο παραγεμισμένο με πολύ 
λεπτά στελέχη φυτού και η εξωτερική επιφάνειά του 
καλυπτόταν με πολύ χοντρό βαμβακερό ύφασμα, το 
«σακκόπανο». Ο στρατουράς κατασκεύαζε και διά-
φορα άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιούνταν πάνω 
στα ζώα, όπως τα ειδικά «κουλούρια» για προφύλα-
ξη των σβέρκων των γαϊδουριών και των μουλαριών 
όταν τραβούσαν το άροτρο (αλέτρι). 

Εικόνα 84: Στρατουράδες 

Εικόνα 85: Στρατούρκα
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Τσαγκάρης 
Ο τσαγκάρης επεξεργαζόταν τα δέρματα τράγου και 
κατσίκας και κατασκεύαζε τις «ποδίνες», μπότες. Η 
ανδρική «ποδίνα» ήταν ψηλή μέχρι το γόνατο ενώ η 
γυναικεία και η παιδική λίγο χαμηλότερες. Η ανδρι-
κή δενόταν με «ποδινοράμματα», τα οποία φτιάχνο-
νταν από μαλλί κατσίκας ή τράγου. Για να γίνουν τα 
ποδινοράμματα, αρχικά έκλωθαν σε χοντρή ρόκα το 
μαλλί και στη συνέχεια το έμπλεκαν. 

Εικόνες 86 & 87: 
Εργαλεία που χρησιμοποιούσε ο τσαγκάρης
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Ο χαράκτης Χαμπής περιγράφει σε διάλεξη που 
έδωσε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Βουλής 
των Αντιπροσώπων «Μέρες Πολιτισμού 2003 - Ο 
λαϊκός πολιτισμός και η έκφρασή του στη σύγχρονη 
δημιουργία», πώς τα έργα του επηρεαστήκαν από τα 
αντικείμενα και τα καθημερινά του βιώματα: 

«Ήταν όσα εθώρουν γυρόν μου: τα κεντήματα της 
μάνας μου, οι δαντέλλες, τα κάδρα με τα κουκκούλ-
λια, τα πανέρκα με τα λογιών-λογιών σχέδια τους, 
ήταν οι διακοσμημένες ξύλενες τζιαι γύψινες σου-
βάντζες στα σπίθκια του χωρκού μου, ήταν τα ζω-
γραφιστά πιάτα, τα σκαλιστά αρμάρκα. Ήταν τζιαι τα 
ακούσματα των παραμυθκιών της στετές μου τζιαι 
των παροιμιών του παππού μου».

«Πού να ξεφύω που τούτα; Ούτε έθελα ούτε θέλω. 
Τζι αν εγίνετουν, θα τα ξανάζουν με την μιαλλύττε-
ρην ευχαρίστησην. Έτσι επάντρεψα την χαρακτικήν 
μου με τον λαϊκόν πολιτισμόν της Κύπρου, ξεκινώ-
ντας να προβάλλω την Κύπρον μου». (σ. 53)

Εικόνα 89: Χαρακτικό Χαμπή (μέρος παραδοσιακής κατοικίας) 
από την εικονογράφηση του κυπριακού παραμυθιού 
«Το Βασιλόπουλλον της Βενετίας»

Εικόνα 88: Εξώφυλλο του κυπριακού παραμυθιού 
«Ο Σπανός τζι’ οι σαράντα δράτζιοι». Περίγραμμα του χαρακτικού 
με λεπτομέρειες από το Λευκαρίτικο κέντημα 

1.5 Η Λαϊκή Παράδοση 
στη Σύγχρονη Κυπριακή Τέχνη

Αρκετοί σύγχρονοι καλλιτέχνες αντλούν την έμπνευσή τους από τη λαϊκή τέχνη και παράδοση της 
Κύπρου δημιουργώντας πρωτότυπα και εντυπωσιακά έργα.

Μέσα από τη διερεύνηση και τη μελέτη στοιχείων της κυπριακής λαϊκής τέχνης (υφαντά, κεντή-
ματα, παραδοσιακές φορεσιές, ξυλόγλυπτα, αγγεία), οι δημιουργοί δανείζονται στοιχεία (σχέδια, 
χρώματα, τεχνικές) και προσδίδουν σε αυτά σύγχρονο ύφος παρουσιάζοντας έτσι αξιόλογες δη-
μιουργίες σε τομείς όπως τη μόδα, τη χαρακτική, τη ζωγραφική κ.ά. 

Η δημιουργική αυτή σύνδεση της παραδοσιακής κυπριακής τέχνης με το σύγχρονο τρόπο ζωής 
και εικαστικής έκφρασης των νεότερων γενιών συμβάλλει στη γνωριμία, αλλά συνάμα και στη 
διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. 

Σύγχρονα έργα τέχνης εμπνευσμένα από την κυπριακή λαϊκή τέχνη και παράδοση



52 Λαϊκή Τέχνη

Έργα της σχεδιάστριας μόδας Ελένης Τζυρκαλλή, 
από συμμετοχή της στην Biennale International 
Design 2000, Saint-Etienne, France όπου χρησιμο-
ποιούνται μοτίβα από Κυπριακά αγγεία σε τσάντες.

Εικόνες 90 & 91

Εικόνες 92 & 92.1:

Μοτίβα από Κυπριακά αγγεία. Πηγή έμπνευσης της 

σχεδιάστριας μόδας Ελένης Τζυρκαλλή
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Έργα σύγχρονων σχεδιαστών μόδας από συμμετοχή τους στην έκθεση «Βeyond Dress Code», 2013, 
εμπνευσμένα από στοιχεία της κυπριακής παράδοσης. 

Εικόνα 93: ∆ερμάτινη τσάντα με κεντημένες δερμάτινες 
λεπτομέρειες και κρόσσια, 2012. Σχεδιάστρια Dora Shabel.

Εικόνα 94: 
Λευκαρίτικο κέντημα, 
πηγή έμπνευσης της σχεδιάστριας

ημα,
άστριας

Η σχεδιάστρια Dοra Shabel αξιοποιεί μοτίβα λευ-
καρίτικου κεντήματος και αναφέρει: «Τα μοτίβα 
του γνωστού κυπριακού λευκαρίτικου κεντήματος 
παραμένουν αναγνωρίσιμα, έστω κι αν από το πα-
ραδοσιακό άσπρο χρώμα τώρα αποκτούν έντονους 
χρωματισμούς. Η δομή του κεντήματος, παρόλο που 
παρουσιάζεται σε δέρμα αντί των παραδοσιακών 
υφασμάτων, πάντα θα θυμίζει την προέλευσή του. 
Έτσι, ο θεατής που για πρώτη φορά βλέπει αυτή τη 
σύγχρονη τσάντα, αισθάνεται μια οικειότητα που δη-
μιουργεί η παράδοση την οποία ‘κουβαλά’». 
(σελ. 77, Βeyond Dress Code, 2013).

Εικόνα 96: 
Κυπριακό αγγείο. 
Πηγή  έμπνευσης της σχεδιάστριας 

Εικόνα 95: 
Ενδυμα εμπνευσμένο από 
κυπριακή κεραμική, 2012. 
Σχεδιάστρια Lana Sevas

ας 

Η σχεδιάστρια Lana Sevas έχει ως πηγή έμπνευσής 
της κυπριακά αγγεία και αναφέρει: «Mελετώντας το 
θέμα σε βάθος, ανακαλύπτει κανείς πως κουβαλά 
πίσω του μια έξοχη τέχνη αιώνων. Το ένδυμα αυτό 
συνδυάζει τις φόρμες και τη χρωματιστή γκάμα της 
κυπριακής κεραμικής και συγκεκριμένα, η δερμάτι-
νη λεπτομέρειά του πηγάζει από τη ζωγραφική τέ-
χνη πάνω στα κεραμικά κυπριακά αγγεία». (σελ. 79, 
Βeyond Dress Code ,2013).
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Εικόνες 99 & 100: ∆ημιουργίες από το εργαστήρι, 
εκθετήρι παραδοσιακής υφαντικής της Τζούλιας 
Αστραίου Χριστοφόρου. Η δημιουργός χρησιμοποιεί 
μοτίβα και τεχνικές από τα Κυπριακά παραδοσιακά 
υφαντά για τη δημιουργία σύγχρονων αντικειμένων. 

Εικόνα 97: 
∆ερμάτινο μπούστο 
και βελούδινη φούστα 
κεντημένα στο χέρια 
με ασημένια μεταξωτή 
κλωστή. Κολάν από 
ελαστικό και βελούδο 
κεντημένο με παγιέτες και 
κοχύλια. Κόσμημα λαιμού 
από βαμβακερές κλωστές 
και ασήμι. Αξεσουάρ 
κεφαλιού κεντημένο με 
ασημένια κλωστή και 
κουμπιά, 2007. 
Σχεδιάτρια Afroditi Ηera      

Εικόνα 98: 
Πηγή έμπνευσης 
της σχεδιάστριας     

H σχεδιάστρια Αfroditi Hera, αναφέρει: «H τεχνική 
που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της δημι-
ουργίας μου είναι εμπνευσμένη από παραδοσιακές 
τεχνικές κεντημάτων που δημιουργούσαν οι Κύπριες 
για διακόσμηση του σπιτιού τους. Το πάνω μέρος του 
ενδύματος είναι εμπνευσμένο από ζωγραφιές κεντη-
μένες με σταυροβελονιά, ενώ πηγή έμπνευσης για 
τη φούστα με το κολάν αποτέλεσαν τα παραδοσιακά 
χειροτεχνήματα σε βελούδο, φτιαγμένα με κουκούλια 
μεταξοσκώληκα και κεντημένα με ασημένιες χρυσές 
κλωστές. Για αυτή τη δημιουργία μου, στη θέση των 
κουκουλιών χρησιμοποιήθηκαν μικρά άσπρα κοχύλια 
στο ίδιο σχήμα» (σ.75, Βeyond Dress Code, 2013).

Η δημιουργός Τζούλια Αστραίου Χριστοφόρου, 
αναφέρει: «Τα παραδοσιακά κεντήματα και υφαντά 
γίνονται πλέον σε πολύ μικρή κλίμακα. Οι τεχνίτρι-
ες μειώθηκαν δραματικά, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας 
τους αυξάνεται συνεχώς. Νέοι τρόποι για την προ-
ώθηση των παραδοσιακών κεντημάτων πρέπει να 
εξευρεθούν. Η επεξεργασία παραδοσιακών στοι-
χείων για τη δημιουργία σύγχρονων αντικειμένων 
με ανταγωνιστικές τιμές είναι ουσιαστικά η συνέχιση 
της ιστορίας των κεντημάτων και υφαντών που κατά 
διάφορες εποχές ήταν σημαντική στην οικονομία 
του νησιού» (σ.37, Ο λαϊκός πολιτισμός και η έκφρα-
σή του στη σύγχρονη δημιουργία, 2006 ).
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2.1 Τεχνική Μπατίκ

Το μπατίκ είναι μια εφαρμοσμένη τέχνη 
με την οποία διακοσμούνται υφάσματα που 
στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για την 
κατασκευή ενδυμάτων (φορέματα, φουλάρια), 
αξεσουάρ ή διακοσμητικών αντικειμένων.

Η τεχνική του μπατίκ υπολογίζεται ότι έχει τις ρίζες της εδώ και 2000 χρόνια. Από αρχαιολογικά ευρήματα 
συμπεραίνεται ότι η τέχνη αυτή αναπτύχτηκε αρχικά στην Αίγυπτο και από εκεί μεταδόθηκε σε άλλες χώρες 
όπως τις Ινδίες, την Κίνα, την Ιαπωνία και την Αφρική. Σε κάθε χώρα αφομοιώθηκε με την καλλιτεχνική 
παράδοση του τόπου και εξελίχτηκε με τη δημιουργία τοπικών μοτίβων. 

Γύρω στο 1516 οι ευρωπαίοι ναυτικοί έφεραν τα 
πρώτα ζωγραφιστά υφάσματα με μπατίκ στην Ευρώπη. 
Οι ευρωπαϊκές χώρες με τη σειρά τους βελτίωσαν 
την τεχνική και διαμόρφωσαν ένα καινούργιο στυλ 
βασισμένο στην απλοποίηση των διαδικασιών.

Μια από τις περιοχές όπου αναπτύχθηκε ιδιαίτερα η 
τέχνη του μπατίκ ήταν η χερσόνησος της Ινδονησίας. 
Η ρίζα της λέξης μπατίκ είναι βασικά Γιαβανέζικης 
προέλευσης (από το νησί Ιάβα της Ινδονησίας) και 
σημαίνει  σχεδιάζω με κερί. Στην Ινδονησία το μπατίκ 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των κατοίκων 
και του πολιτισμού της. Σήμερα, αν και το χειροποίητο 
μπατίκ κυκλοφορεί ακόμα, το μεγαλύτερο μέρος στην 
αγορά κατέχει το βιομηχανοποιημένο μπατίκ. 

Εικόνα 102: Η τεχνική του μπατίκ 

Εικόνα 103: Η τεχνική του μπατίκ 

Εικόνα 101: Η τεχνική του μπατίκ 

Εφαρμογή 
διάφορων 

τεχνικών βαφής 
υφασμάτων με τη 
χρήση μοτίβων
Λαϊκής Τέχνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
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Ο τεχνίτης δημιουργεί το μπατίκ χρησιμοποιώντας ένα μικρό χάλκινο εργαλείο (τζάντιγκ), γεμάτο ζεστό υγρό 
κερί για να ζωγραφίσει με το χέρι ένα σχέδιο σε ένα κομμάτι ύφασμα. Όταν το κερί στεγνώσει, το ύφασμα 
είναι έτοιμο να βαφτεί. Τα κερωμένα σημεία διατηρούν το φυσικό τους χρώμα. Η βαφή εισχωρεί στο ύφασμα 
μόνο όπου το κερί ραγιστεί σχηματίζοντας έτσι το χαρακτηριστικό στοιχείο του μπατίκ, το «κρακελέ». Πολλές 
φορές η διαδικασία επαναλαμβάνεται με διάφορες βαφές, ώστε να προκύψουν πολύχρωμα σχέδια. Σε 
αυτή την περίπτωση, ο τεχνίτης λαμβάνει υπόψη τους συνδυασμούς και αναμίξεις των χρωμάτων γιατί το 
κάθε χρώμα αν δεν απομονωθεί με κερί αναμειγνύεται με το προηγούμενο δίνοντας ένα νέο χρώμα π.χ. 
η ανάμειξη κίτρινου και κόκκινου δίνει πορτοκαλί. Η διαδικασία βαφής ξεκι9νά πάντα από το πιο ανοιχτό 
χρώμα προς το πιο σκούρο.

Η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας σήμερα χρησιμοποιεί αυτή την τεχνική διακόσμησης σε ύφασμα, 
δημιουργώντας λειτουργικές κατασκευές ή διακοσμητικά αντικείμενα με κυπριακά μοτίβα από τη ζωή του 
τόπου, από αγγεία, από ξυλόγλυπτα ή ακόμα και από ζωγραφιές βιβλίων Κυπρίων λογοτεχνών και ζωγράφων, 
που αναφέρονται στη ζωή, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου. 

Βαφή υφάσματος με την τεχνική του Μπατίκ

Εικόνες 104 & 105:  
Εργαλεία για μπατίκ (τζάντιγκ - tjanting tools)

Υλικά 

• Mοτίβο

• Φωτεινή πινακίδα αντιγραφής σχεδίων 

• Μολύβι

• Εφημερίδες ή ψαρόκολλα

• Λεπτό ύφασμα (βαμβακερό, μεταξωτό κ.λπ.)

•   Κρύα βαφή για βαμβακερό ή μεταξωτό 
ύφασμα ή κατάλληλη για το ύφασμα 

     που θα χρησιμοποιηθεί 

• Ξύλινο τελάρο

• Πινέζες

• Ξυλότελλα

• Συσκευή κεριού (wax pot)

• Εργαλείο για μπατίκ (tjanting tool)

• Πινέλα

• Παραφίνη και κερί μέλισσας (70%+30%)

• Σίδερο
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Στάδια εφαρμογής της τεχνικής του Μπατίκ
Βασικές οδηγίες:

1.  Το ύφασμα προτού χρησιμοποιηθεί πλένεται για να φύγει η 
κόλλα του, έτσι ώστε να μπορεί εύκολα να απορροφήσει το 
κερί και τη βαφή και σιδερώνεται.

2. Καλύπτεται το ξύλο του τελάρου με ξυλότελλα.

3.  Με ένα μολύβι αντιγράφεται ελαφριά το σχέδιο στο ύφασμα 
χρησιμοποιώντας τις φωτεινές πινακίδες αντιγραφής σχεδίων.

4.  Τοποθετείται το ύφασμα στο τελάρο και τεντώνεται πολύ 
καλά χρησιμοποιώντας πινέζες. 

5.  Τοποθετούνται στην ειδική συσκευή για ζέσταμα του κεριού 
η παραφίνη και το κερί της μέλισσας (σε αναλογία 70% με 
30%) και ρυθμίζεται η συσκευή στο σημείο «5» μέχρι να λιώ-
σει το κερί. Στη συνέχεια, για να διατηρηθεί το κερί ζεστό 
ρυθμίζεται η συσκευή στο σημείο «3».

6.  Βυθίζεται το tjanting tool μέσα στο ζεστό κερί 
με προσοχή ώστε να μη γεμίσει τελείως. Κατά 
τη μεταφορά του tjanting tool από τη συσκευή 
στο ύφασμα τοποθετείται ένα παλιό ύφασμα 
από κάτω για να μην στάζει. Αν στάξει κερί στο 
ύφασμα, δύσκολα διορθώνεται, αφού το κερί 
δεν φεύγει από το ύφασμα. Καθώς το κερί τρέ-
χει από τη μικρή οπή, γεμίζονται οι περιοχές του 
σχεδίου που θα μείνουν ανεπηρέαστες από τη 
βαφή και το ύφασμα θα διατηρήσει το χρώμα 
του. Στα σημεία που περνά το κερί, το ύφασμα 
αποκτά μια σχετική διαφάνεια (αυτό σημαίνει ότι 
το κερί απορροφήθηκε σωστά και έχει πετύχει η 

 απομόνωσή του από τη βαφή).

7.  Το ύφασμα πρέπει να τσαλακωθεί για να σπάσει το κερί, έτσι ώστε να δημιουργηθούν τα χαρακτηριστικά 
ραγίσματα (κρακελέ-craquelé), στα οποία θα εισχωρήσει η βαφή.

8. Ετοιμάζεται η βαφή σύμφωνα με τις οδηγίες στη συσκευασία της.

9.  Το ύφασμα βυθίζεται στο δοχείο με την κρύα βαφή όσο χρόνο χρειάζεται ανάλογα με τις οδηγίες και 
στη συνέχεια ξεπλένεται.

10.  Αφήνεται το ύφασμα να στεγνώσει τελείως και τοποθετείται μεταξύ δυο φύλλων εφημερίδας ή ψαρό-
κολλας για να σιδερωθεί (χωρίς ατμό) μέχρι να αφαιρεθεί εντελώς το κερί. Το ύφασμα μπορεί επίσης να 
σιδερωθεί διπλωμένο ή να σιδερωθούν 2-3 μπατίκ μαζί, έτσι ώστε να κερωθεί παντού και να αποφευχθεί 
η δημιουργία λεκέδων που αφήνει το κερί. 

Εικόνες 106 - 106.3: Τεχνική του Μπατίκ

η
ο 

Εικόνα 106.2Εικόνα 106.2  Εικόνα 106.3 Εικόνα 106.3
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Τεχνική μπατίκ με δύο ή περισσότερα χρώματα

1. Το ύφασμα πλένεται και σιδερώνεται. 

2. Αντιγράφεται το σχέδιο πάνω στο ύφασμα.

3. Τεντώνεται πάνω στο τελάρο.

4.  Ρυθμίζεται η συσκευή του κεριού στο σημείο «5» μέχρι να λιώσει το κερί και μετά στο σημείο «3» για να 
διατηρηθεί ζεστό.

5.  Χρησιμοποιώντας το tjanting tool καλύπτονται με το κερί οι περιοχές που επιλέγηκε να μείνουν 
ανεπηρέαστες από τη βαφή.

6.  Τοποθετίται το ύφασμα στη βαφή ή με ένα πινέλο βάφεται με την κατάλληλη βαφή η επιφάνεια στο επιθυμητό 
χρώμα (π.χ. κίτρινο). Πάντα αρχίζει η διαδικασία απο το πιο ανοικτό χρώμα προς το πιο σκούρο.

7.  Αφού στεγνώσει η βαφή χρησιμοποιώντας ένα πινέλο για το κερί καλύπτονται με κερί οι περιοχές του 
σχεδίου που θα διατηρήσουν το χρώμα κίτρινο (το πρώτο χρώμα).

8. Σπάζεται με τα χέρια το κερί που υπάρχει πάνω στο ύφασμα (δημιουργούνται κρακελέ).

9.  Επαναλαμβάνεται η διαδικασία της βαφής του υφάσματος με το πιο έντονο χρώμα (π.χ. βυσσινί ή κόκκινο). 
Το χρώμα αυτό εισχωρεί στις περιοχές που δεν έχει κερί και όπου δημιουργήθηκαν ρωγμές (σπασίματα) 
προηγουμένως, δίνοντας ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. 

                 

Εικόνες 106.4 - 106.6: Τεχνική του Μπατίκ με δύο χρώματα

Συμβουλές

•  Οι συσκευές κεριού πρέπει να αδειάζονται από το κερί και να 
σκουπίζονται με χαρτί κουζίνας. ∆εν αδειάζονται ποτέ στον 
νεροχύτη γιατί το κερί πήζει αμέσως και βουλώνει ο νεροχύτης.

•  Για οικονομία το περίσσευμα του κεριού αδειάζεται σε ένα δοχείο 
ντυμένο με αλουμινόχαρτο, για εύκολο ξεφορμάρισμα.

•  Το μέγεθος του υφάσματος πρέπει να είναι λίγο μεγαλύτερο από 
αυτό που θα χρειαστεί, γιατί όταν τεντωθεί μπορεί οι πινέζες να 
αφήσουν κάποιο σημάδι. 

•  Θα πρέπει να γίνεται επιλογή της κατάλληλης βαφής από το 
εμπόριο. Για καλύτερο αποτέλεσμα να ακολουθούνται οι οδηγίες 
χρήσης με ακρίβεια.

Εικόνα 106.4

Εικόνα 106.6

Εικόνα 106.5
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2.2 Παραδοσιακό μοτίβο, 
αποτυπωμένο με ειδικούς μαρκαδόρους για ύφασμα

Οδηγίες

•  Σιδερώνεται το ύφασμα.

• Επιλέγεται το παραδοσιακό μοτίβο που θα μεταφερθεί στο ύφασμα.

•  Τοποθετείται το μοτίβο πάνω στη φωτεινή πινακίδα αντιγραφής σχεδίων και στερεώνεται με κολλητική ταινία.

• Το μοτίβο αντιγράφεται ελαφρά με μολύβι. 

• Αφαιρούνται ύφασμα και μοτίβο από τη φωτεινή πινακίδα.

•  Τα μοτίβο σχεδιάζεται με τους ειδικούς μαρκαδόρους και τα ανάλογα. παραδοσιακά χρώματα. Για τις 
λεπτές γραμμές χρησιμοποιούνται ανάλογοι μαρκαδόροι με λεπτή μύτη. Εναλλακτικά, το μοτίβο μπορεί 
να αντιγραφεί στο ύφασμα κατευθείαν με τους ειδικούς μαρκαδόρους από την πινακίδα αντιγραφής 
σχεδίων χωρίς να σχεδιαστεί πρώτα με μολύβι. 

•  Το σχέδιο σιδερώνεται από την ανάποδη για να σταθεροποιηθεί το χρώμα στο ύφασμα.

2.3 Βαφές για Περιγράμματα

•  Η ειδική βαφή για περίγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ίδιο εύκολα όσο και οι μαρκαδόροι απευθείας 
πάνω στο ύφασμα.

• Τοποθετείται στο ύφασμα από το δικό της δοχείο.

•  Μπορούν να δημιουργηθούν διάφορα εφφέ στο σχέδιο με τη χρήση διαφορετικής «μύτης» που μπορεί 
να τοποθετηθεί στο δοχείο.

•  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γόμα για να κολληθούν στο ύφασμα διακοσμητικά υλικά όπως κουμπιά, 
κογχύλια, χάντρες κ.ά.

•  Ανάλογα με το πάχος της βαφής που θα απλωθεί, η βαφή χρειάζεται μερικά λεπτά μέχρι μερικές ώρες 
για να στεγνώσει.

•  Σταθεροποιείται στο ύφασμα, αφού στεγνώσει με το σιδέρωμα,  από την ανάποδη πλευρά (θέση 
θερμοστάτη cotton) και δεν ξεβάφει με το πλύσιμο. 

•  Το ύφασμα, μετά τη σταθεροποίηση με το σιδέρωμα, μπορεί να πλυθεί στους 40°C στο χέρι ή στο 
πλυντήριο.

•  Για εξοικείωση με τη χρήση του προϊόντος, πριν να χρησιμοποιηθεί, καλό θα ήταν να δοκιμαστεί αρχικά 
σε πρόχειρο ύφασμα.

Eικόνα 107 & 108: Moτίβο αποτυπωμένο με ειδικούς μαρκαδόρους για ύφασμα (χρησιμοποιήθηκε ως βάση, ύφασμα 
διακοσμημένο με την τεχνιή του «∆ένω και Βάρφω»

Eικόνα 58 Εικόνα 59



60

Οδηγίες

1.  Με τη χρήση της φωτεινής πινακίδας αντιγραφής σχεδίων 
μεταφέρεται το μοτίβο στο ύφασμα.

2.  Χρησιμοποιείται βαφή που «διογκώνεται» μετά το σιδέρωμα. 
Ζωγραφίζεται το σχέδιο με μικρές και λεπτές παράλληλες 
γραμμές, έτσι ώστε να φαίνεται ότι είναι βελονιές.

3.  Το ύφασμα αφήνεται να στεγνώσει για μερικές ώρες.

4.  Αφού στεγνώσει, το ύφασμα σιδερώνεται από την ανάποδη 
για να σταθεροποιηθεί το υλικό στο ύφασμα. 

Εικόνες 109 και 109.1: Τύπωμα παραδοσιακού μοτίβου με διαφάνεια

Ι. Τύπωμα παραδοσιακού μοτίβου με διαφάνεια

Οδηγίες

1. Επιλέγεται το παραδοσιακό μοτίβο που θα τυπωθεί στο ύφασμα.
2.  Τοποθετείται το μοτίβο στο τραπέζι και από πάνω τοποθετείται διαφάνεια, η οποία στερεώνεται για να μη 
μετακινείται. 

3. Αντιγράφεται το μοτίβο στη διαφάνεια με τη χρήση της ειδικής βαφής για περίγραμμα.             
4.  Προσοχή, το δοχείο της βαφής να πιέζεται σιγά σιγά για να μη γίνονται χοντρές γραμμές πάνω στη 
διαφάνεια γιατί αυτές θα απλώσουν στο ύφασμα και θα παραμορφώσουν το σχέδιο.

5.  Αφού ολοκληρωθεί η αντιγραφή του σχεδίου στη διαφάνεια, τυπώνεται το σχέδιο από τη διαφάνεια 
στο ύφασμα. 

6.  Αφήνεται να στεγνώσει η βαφή στο ύφασμα και σιδερώνεται από την ανάποδη πλευρά για να 
σταθεροποιηθεί.      

Εικόνες 109.2 - 109.5: 
∆ημιουργία ανάγλυφου παραδοσιακού μοτίβου σε ύφασμα 

ΙΙ. ∆ημιουργία ανάγλυφου παραδοσιακού μοτίβου σε ύφασμα

Εικόνα 109 Εικόνα 109.1

Εικόνα 109.3 Εικόνα 109.4

Εικόνα 109.5
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II. Τύπωμα παραδοσιακού μοτίβου με τη χρήση βαφής και Foam Sheet

Οδηγίες
Α' Μέθοδος 

1.  Επιλέγεται το παραδοσιακό μοτίβο, αντιγράφεται με τη βοήθεια λαδόκολλας σε foam sheet και κόβεται 
προσεκτικά με ψαλίδι ή λεπίδα (cutter). Το μοτίβο που θα επιλεγεί είναι προτιμότερο να είναι μεγάλο 
χωρίς πολλές μικρές λεπτομέρειες.

2. Σιδερώνεται το ύφασμα που θα χρησιμοποιηθεί 
3. Το κομμένο μοτίβο τοποθετείται κάτω από το ύφασμα και στερεώνεται.
4. Τοποθετείται λίγη βαφή σε πιατάκι με μερικές σταγόνες νερό και ανακατεύεται για να διαλυθεί.
5.  Βρέχεται με λίγη βαφή το σφουγγαράκι και απλώνεται στο ύφασμα στο σημείο που βρίσκεται το μοτίβο, με 
οριζόντιες ή κάθετες ή κυκλικές κινήσεις χωρίς να πιέζεται πολύ. Το μοτίβο αποτυπώνεται στο ύφασμα και 
έχει την όψη του παλιού.

6. Αφαιρείται το μοτίβο από το ύφασμα και αφήνεται όσο χρειάζεται για να στεγνώσει
7. Το ύφασμα σιδερώνεται από την ανάποδη μεριά για να σταθεροποιηθεί η βαφή. 

2.4 Βαφές υφασμάτων που εφαρμόζονται με πινέλο
Ι. Μπατίκ με τη χρήση βαφής που εφαρμόζεται με πινέλο

Οδηγίες
1. Αντιγράφεται στο ύφασμα το παραδοσιακό μοτίβο με τη χρήση φωτεινής πινακίδας. 
2. Kαλύπτονται με κερί τα σημεία του υφάσματος που θα διατηρηθούν στο χρώμα του υφάσματος.
3.  Αν η επιφάνεια που καλύπτεται με κερί είναι μεγάλη, το κερωμένο ύφασμα μπορεί να τσαλακωθεί για να 
σπάσει και να σχηματιστούν τα κρακελέ.

4. Η βαφή ετοιμάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες στη συσκευασία
5. Απλώνεται με πινέλο ή με σφουγγαράκι η βαφή στο κερωμένο ύφασμα και αφήνεται να στεγνώσει.
6. Σιδερώνεται το ύφασμα για να αφαιρεθεί το κερί μεταξύ εφημερίδων όπως και στο μπατίκ. 

σει
.

Εικόνα 110: Μπατίκ με τη χρήση βαφής που εφαρμόζεται με πινέλο 

Εικόνες 110.1 & 110.2: 
Τύπωμα παραδοσιακού μοτίβου με τη χρήση βαφής και Foam Sheet (Μέθοδος Α')
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Εικόνες 110.3 - 110.7: Τύπωμα παραδοσιακού 
μοτίβου με τη χρήση βαφής και Foam Sheet 
(Μέθοδος Β')

Β' Μέθοδος 
1.  Επιλέγεται το παραδοσιακό μοτίβο, αντιγράφεται με τη βοήθεια λαδόκολλας σε foam sheet και κόβεται 
με ψαλίδι ή λεπίδα (cutter).

2. Σιδερώνεται το ύφασμα που θα χρησιμοποιηθεί. 

3. Το κομμένο μοτίβο στερεώνεται σε διπλωμένη διαφάνεια, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως σφραγίδα.

4. Βάφεται ελαφρά με πινέλο το μοτίβο στο foam sheet και αποτυπώνεται στο ύφασμα.

5. Αφαιρείται το μοτίβο από το ύφασμα και αφήνεται όσο χρειάζεται για να στεγνώσει 

6. Το ύφασμα σιδερώνεται από την ανάποδη μεριά για να σταθεροποιηθεί η βαφή.

Εικόνα 110.5 

Εικόνα 110.6 Εικόνα 110.4

Εικόνα 110.3 

Εικόνα 110.7
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2.5 Αποτύπωση μοτίβου

Οδηγίες

1. Σιδερώνεται το ύφασμα. 

2.  Επιλέγεται το παραδοσιακό μοτίβο και αντιγράφεται με λαδόκολλα σε foam sheet. Στη συνέχεια κόβεται 
με ψαλίδι ή λεπίδα (cutter).

3.  Το μοτίβο τοποθετείται στο ύφασμα και στη συνέχεια ψεκάζεται από ψηλά με ειδικό spray, σύμφωνα 
με τις οδηγίες στη συσκευασία. Το σπρέι δεν χρειάζεται να περαστεί πολλές φορές από το ύφασμα.
∆ημιουργείται καλύτερο εφφέ όταν η βαφή στο ύφασμα είναι αραιή. 

4. Αφαιρείται το μοτίβο και το ύφασμα αφήνεται να στεγνώσει. 

5. Το ύφασμα σιδερώνεται από την ανάποδη μεριά για να σταθεροποιηθεί η βαφή στο ύφασμα

Εικόνες 111 - 111.2: Αποτύπωση 
μοτίβου με spray και foam sheet

Εικόνα 111.2

Εικόνα 111 Εικόνα 111.1
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Παραδείγματα κατασκευών με τη χρήση διάφορων 
τεχνικών βαφής υφασμάτων και μοτίβων λαϊκής τέχνης

Εικόνα 112

Εικόνα 113

Εικόνα 114
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Εικόνα 115

Εικόνα 116

Εικόνα 117
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 ∆ειγματικό 

σχέδιο 

μαθήματος
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1. Ανάπτυξη και ενδυνάμωση εαυτού

 2. Ανάπτυξη ασφαλούς και υγιεινού τρόπου Ζωής

 3. ∆ημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού

 4. ∆ιαμόρφωση ενεργού πολίτη

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ:  1.3  Αξίες Ζωής

 2.1  Υγιεινός τρόπος ζωής και συνθήκες ζωής

              3.3 ∆ιαπολιτισμικότητα-αποδοχή 
  και ∆ιαχείριση της ∆ιαφορετικότητας  

 4.1  Αγωγή του καταναλωτή

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:

Οι μαθητές/τριες να:

•  Αναπτύσσουν δράσεις που συμβάλλουν στην ανάδειξη της λαϊκής τέχνης και παράδοσης στο 
πλαίσιο του πολιτισμικού σχολείου.

•    Αξιοποιούν τα παραδοσιακά μοτίβα της Κύπρου σε λειτουργικές κατασκευές με ύφασμα.

•  Γνωρίσουν φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Επιμέρους Στόχοι:

Οι μαθητές/τριες να:

•  Αναγνωρίζουν τη σημασία της λαϊκής τέχνης και παράδοσης της Κύπρου και να δικαιολογούν 
την αναγκαιότητα για τη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 

•  ∆ιερευνούν τα είδη παραδοσιακών τεχνών και επαγγελμάτων της Κύπρου και να εντοπίζουν 
πώς εξελίσσονται μέσα στον χρόνο.

•  Σέβονται και να προστατεύουν το πολιτιστικό και το φυσικό τους περιβάλλον.

•  Γνωρίζουν τη λαϊκή τέχνη και παράδοση άλλων χωρών και να εντοπίζουν κοινά στοιχεία μεταξύ 
των διάφορων πολιτισμών.

•  Καλλιεργούν δεξιότητες που σχετίζονται με νοητικές ικανότητες, όπως η κριτική σκέψη, η 
δημιουργική σκέψη, η στοχοθέτηση, η λήψη απόφασης και η επίλυση προβλημάτων σε σχέση 
με θέματα που αφορούν στην υγεία (περιβάλλον, αισθητική αγωγή, κοινωνική υγεία).

•  Εκφράζουν και να συζητούν τα συναισθήματα που τους προκαλούν οι διάφορες εκδηλώσεις 
και δράσεις παραδοσιακού περιεχομένου.
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 ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΦΟΡΜΗΣΗΣ:

Οι μαθητές/τριες επεξηγούν (μέσα από ιδεοθύελλα) τις έννοιες «Λαϊκή Τέχνη και Λαϊκή Παράδοση» της 
Κύπρου. 

Ο/Η εκπαιδευτικός έχει ενημερώσει από προηγούμενο μάθημα τους/τις μαθητές/τριες ότι είναι αναγκαίο 
να συλλέξουν υλικό (π.χ. φωτογραφίες, διαδίκτυο, παραδοσιακά αντικείμενα, παραδοσιακά τραγούδια, 
διάφορα παρασκευάσματα, ενδύματα, κεντήματα, υφαντά) σχετικό με τις παραδοσιακές τέχνες, αλλά και την 
πολιτισμική κληρονομιά της Κύπρου. Στην τάξη και στις ομάδες τους, διαχωρίζουν το υλικό σε κατηγορίες: 
επαγγέλματα, αντικείμενα, ενδυμασία, κεντήματα, υφαντά, κατοικία, παραδοσιακά παρασκευάσματα, 
τραγούδια, μύθοι κ.ά. 

Οι μαθητές/τριες συζητούν μεταξύ τους και αναφέρουν τις διάφορες εμπειρίες, συναισθήματα και γνώσεις 
που έχουν αναφορικά με τις παραδοσιακές τέχνες (π.χ. χωριά της Κύπρου όπου είναι αναπτυγμένη κάποια 
συγκεκριμένη τέχνη, αντικείμενα που υπάρχουν στο σπίτι τους, αισθητική αγωγή, παραδοσιακά τραγούδια 
που γνωρίζουν, τεχνίτες που γνωρίζουν κ.λπ.). 

Στη συνέχεια συμπληρώνουν το φύλλο εργασίας 1 ή το φύλλο εργασίας 2. 

 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Παραδοσιακές Τέχνες και Πολιτισμός

Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες και η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να διερευνήσει και να 
ετοιμάσει μια ολοκληρωμένη παρουσίαση στην υπόλοιπη τάξη, σε έναν από τους πιο κάτω τομείς της 
κυπριακής λαϊκής τέχνης και παράδοσης:

• Παραδοσιακή κατοικία 

• Παραδοσιακή ενδυμασία

• Παραδοσιακά επαγγέλματα

• Κεντητική –Υφαντική

∆ίνεται η ευκαιρία στους/στις μαθητές/τριες να επιλέξουν διάφορους τρόπους έρευνας και παρουσίασης. 
Για παράδειγμα, μπορούν να επισκεφθούν διάφορους χώρους και να συλλέξουν σχετικές πληροφορίες 
(συνέντευξη από πωλητές παραδοσιακών αντικειμένων, συνέντευξη από τεχνίτη που εξακολουθεί να 
ασχολείται ή ασχολήθηκε στο παρελθόν με κάποια παραδοσιακή τέχνη, συλλογή φωτογραφικού υλικού, 
επισκέψεις σε μουσεία, ανασκόπηση βιβλιογραφίας κ.λπ.). 

Παράλληλα, μπορεί να οργανωθεί επίσκεψη σε μουσεία λαϊκής τέχνης, στο Κέντρο Χειροτεχνίας, ή/και σε 
κοντινό χωριό που να παρουσιάζει ενδιαφέρον από παραδοσιακής πλευράς. Η παρουσίαση των πληροφοριών 
μπορεί να γίνει με δραματοποίηση και υπόδυση συγκεκριμένων ρόλων, με την αξιοποίηση οπτικοακουστικών 
μέσων, καθώς και του εξοπλισμού που υπάρχει στο εργαστήριο της Οικιακής Οικονομίας. Μπορεί, ακόμη, 
να οργανωθεί επίσκεψη παραδοσιακών τεχνιτών στα σχολεία (επίδειξη της τέχνης, συνεργασία με ομάδες 
μαθητών για εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων της συγκεκριμένης τέχνης). 

Η κάθε ομάδα, ανάλογα με το θέμα της, μπορεί να συμπληρώσει ένα από τα φύλλα εργασίας 3 μέχρι 7.

Αφού οι μαθητές και οι μαθήτριες έρθουν σε επαφή με τις παραδοσιακές τέχνες και αναγνωρίσουν τη 
σημασία της διατήρησης και ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, καλούνται να σκεφτούν τρόπους 
με τους οποίους μπορούν να δράσουν, έτσι ώστε να διαδώσουν αυτό το μήνυμα στο σχολείο, στο σπίτι και 
στην κοινότητά τους. 
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2. Προβλήματα που σχετίζονται με τη λαϊκή τέχνη 

∆ίνονται στις ομάδες μαθητών/τριών της τάξης, διάφορες περιπτώσεις για σκοπούς μελέτης και 
καλούνται να εισηγηθούν τρόπους επίλυσης των προβλημάτων αυτών. Γίνεται προσπάθεια, έτσι ώστε να 
εντοπιστούν πραγματικά γεγονότα και καταστάσεις που υπάρχουν στη σύγχρονη κυπριακή κοινωνία και 
που παραμερίζουν/υποβιβάζουν τη σημασία της λαϊκής τέχνης και της παράδοσης μέσα από τα οποία 
εκφράζεται ο πατροπαράδοτος χαρακτήρας της Κύπρου.

Πιθανά σενάρια περιπτώσεων/προβλημάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι: 

• Κατεδάφιση παραδοσιακής κατοικίας με σκοπό να κτιστεί ένα μεγάλο πολυκατάστημα 

• Εμπόδια στην ανάπτυξη του αγροτουρισμού

•  Ο εκτοπισμός των χειροποίητων παραδοσιακών ειδών από την καθημερινή μας ζωή και η 
αντικατάστασή τους από βιομηχανοποιημένα προϊόντα 

•  Εμπόδια και δυσκολίες στη δημιουργία ενός μουσείου λαϊκής τέχνης στην κοινότητα ή στο σχολείο, 
υποστήριξη του έργου, προσπάθεια εξεύρεσης χορηγών, αλληλογραφία για παραχώρηση αντικειμένων 
στο μουσείο, ετοιμασία αντιγράφων παραδοσιακών αντικειμένων, τρόποι γνωστοποίηση στην κοινότητα 
της λειτουργίας του μουσείου και αξιοποίησή του κ.ά.). 

Ο/Η εκπαιδευτικός υπενθυμίζει τα βήματα επίλυσης ενός προβλήματος, έτσι ώστε να ακολουθηθεί σωστά 
η όλη διαδικασία για την επιλογή της καλύτερης ιδέας/λύσης του προβλήματος. Αφού φτάσουν στο σημείο 
εξεύρεσης μίας ή περισσότερων λύσεων, οι μαθητές/τριες καλούνται να σκεφτούν τρόπους με τους 
οποίους μπορούν οι ίδιοι να συμβάλουν (να δράσουν) έτσι ώστε να πετύχουν επίλυση του προβλήματος. 
Αυτό σημαίνει πως πιθανόν να χρειαστεί να συντάξουν μία επιστολή σε κάποιο αρμόδιο άτομο/φορέα 
ανάλογα με το πρόβλημα που έχουν να επιλύσουν, να επισκεφθούν κάποιον αντιπρόσωπο του δήμου τους 
ή/και να οργανώσουν μία σχετική εκδήλωση στο σχολείο τους για να προωθήσουν την ιδέα τους.

  ΕΠΕΚΤΑΣΗ/∆ΡΑΣΗ

Ενδεικτικές δραστηριότητες που μπορούν να επιλεγούν για project ή/και να εφαρμοστούν ως κεντρικές 
δραστηριότητες αυτής της ενότητας. 

1. Εθελοντισμός για φιλανθρωπικό σκοπό

Ακολουθώντας τη «διαδικασία του σχεδιασμού» και επιλέγοντας τεχνικές διακόσμησης υφασμάτων και 
αξιοποίησης παραδοσιακών μοτίβων της Κύπρου ή άλλων χωρών καταγωγής των μαθητών, καλούνται να 
δημιουργήσουν μικρή κατασκευή με ύφασμα. Οι κατασκευές μπορούν να αξιοποιηθούν για φιλανθρωπικό 
σκοπό με τη διοργάνωση μίας εκδήλωσης που να συμπεριλαμβάνει παζαράκι στο σχολείο τους. Η εισφορά 
(χρηματικό ποσό από την πώληση των κατασκευών ή η διάθεση των κατασκευών ως δώρα) επιλέγεται αφού 
ερευνήσουν τις ανάγκες που υπάρχουν στο σχολείο και στην κοινότητά τους (ιδρύματα), άποροι συμμαθητές 
τους, οικογένειες με προβλήματα κ.ά.

Στην εκδήλωση, οι μαθητές/τριες μπορούν να συνεργαστούν με άτομα κάποιου ιδρύματος, για να ετοιμάσουν 
μαζί κάποιες από τις απλές κατασκευές (π.χ. γηροκομείο, παιδικές στέγες).

Ιδέες για κατασκευή αντικειμένων με τη χρήση μοτίβων λαϊκής τέχνης και διαφόρων τεχνικών: κούκλες 
με παραδοσιακές ενδυμασίες, θήκες, σουπλά, ντύματα για φάιλς, καπελάκια, κάρτες, προσκλήσεις, πανό, 
φουλάρια διακοσμημένα με παραδοσιακά μοτίβα, σακουλάκια με αρωματικά φυτά, σελιδοδείκτες.

Οργάνωση εκδήλωσης
∆ιάφορες ειδικότητες μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους και να διοργανώσουν μία εκδήλωση με στόχο 
τη διατήρηση της λαϊκής παράδοσης. Οι μαθητές/τριες μπορούν να καθοδηγηθούν και να συνεργαστούν με 
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διάφορους φορείς της κοινότητας, τους γονείς, τους δήμους και τα Μ.Μ.Ε. (να γράψουν σχετικές επιστολές) 
έτσι ώστε όλοι να συμβάλουν σε μια ολιστική δράση. Η εκδήλωση μπορεί να τεθεί υπό την αιγίδα ενός 
δημόσιου προσώπου ή οργανισμού. Οι μαθητές/τριες αναλαμβάνουν την όλη διοργάνωση και ετοιμάζουν 
σχετικές επιστολές όπου χρειάζεται. 

Η εκδήλωση μπορεί να περιλαμβάνει:

•  Εκθεσιακό χώρο στον οποίο να παρουσιάζονται οι διάφορες κατασκευές των μαθητών (τεχνική μπατίκ, 
παραδοσιακά μοτίβα) αλλά και σχετικό φωτογραφικό υλικό

• Παραδοσιακή μουσική και τραγούδια

• Φιλοξενία λαϊκών τεχνιτών 

• Συμμετοχή μαθητών/τριών και γονιών σε διάφορα παραδοσιακά παιχνίδια.

•  Φαγοπότι με διάφορα παραδοσιακά εδέσματα φτιαγμένα από τους μαθητές και τις μαθήτριες σε 
συνεργασία με γονείς

•  Μικρής διάρκειας θεατράκια με έμφαση στα διάφορα παραδοσιακά επαγγέλματα. Τα σκηνικά να είναι 
τέτοια, που να προβάλλουν την παράδοση

•  Επίδειξη μόδας με ενδυμασίες εμπνευσμένες από τις παραδοσιακές ή/και με κατασκευές ενδυμάτων 
και αξεσουάρ διακοσμημένων με παραδοσιακά μοτίβα

• Παρουσίαση των διάφορων κυπριακών αρωματικών φυτών και βοτάνων

•  Παζαράκι-πώληση διάφορων μικρών κατασκευών (π.χ. από ποκαλάμες), παζαράκι–πώληση 
παραδοσιακών εδεσμάτων που να ετοιμάζουν οι μαθητές/τριες στον χώρο (π.χ. φιδέ με μια γιαγιά)

•  Προβολή των εισηγήσεων των μαθητών/τριών που αφορούν τη διατήρηση της πολιτισμικής μας 
κληρονομίας (π.χ. τοποθέτηση των κατασκευών σε βιτρίνες/πινακίδες του σχολείου, οργάνωση της 
«γωνιάς της λαϊκής τέχνης» σε χώρο του σχολείου, στα κοινοτικά πάρκα κ.ά.)

•  Ομαδική κατασκευή μεγάλου χάρτη της Κύπρου με ύφασμα και παρουσίαση των χωριών και των 
παραδοσιακών προϊόντων/αντικειμένων (υφασματογραφία).

2. Πρόγραμμα για επαναχρησιμοποίηση των υφασμάτων    Ενδεικτικές ιδέες που μπορεί να 

αξιοποιηθούν με στόχο την επαναχρησιμοποίηση των υφασμάτων:

Οι μαθητές/τριες:

•  Να κατασκευάσουν καλύμματα τετραδίων με ύφασμα, διακοσμημένα με παραδοσιακά μοτίβα (μελέτη 
περιβάλλοντος, εξοικονόμηση φυσικών και οικονομικών πόρων).

•  Να κατασκευάσουν κάδρα με ύφασμα, στα οποία να είναι αξιοποιηθούν παραδοσιακά μοτίβα για να 
τοποθετηθούν στο σχολικό περιβάλλον.

•  Να προτείνουν στη διεύθυνση του σχολείου να ετοιμάσουν καλύμματα με ύφασμα (τεχνική μπατίκ 
και αξιοποίηση παραδοσιακών μοτίβων) για τους φακέλους του σχολείου, τα απουσιολόγια και να 
πλαστικοποιηθούν για προστασία κ.λπ.

3. Κατασκευή λειτουργικών αντικειμένων

Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε ομάδες και η κάθε ομάδα ασχολείται με την κατασκευή αντικειμένων από 
ύφασμα, βασισμένων σε χρώματα και μοτίβα της λαϊκής τέχνης της Κύπρου ή και άλλων χωρών καταγωγής 
των μαθητών/τριων. Για καθένα από τα αντικείμενα που κατασκευάζονται, οι μαθητές/τριες διερευνούν 
και συλλέγουν σχετικές πληροφορίες για την προέλευση, τα υλικά κατασκευής, τη χρήση, τα χρώματα, την 
περιοχή που κατασκευάζονται τα αντικείμενα κ.ά. Τα αντικείμενα μπορεί να εκτεθούν στο εργαστήριο ή στο 
σχολείο στο πλαίσιο ημερίδας γνωριμίας με την κυπριακή παράδοση και την παράδοση άλλων χωρών.
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4. Παρασκευή και διακόσμηση ψωμιού

Γίνεται διερεύνηση της σημασίας του ψωμιού στην καθημερινή διατροφή και γενικά στη ζωή των Κυπρίων 
ή ατόμων από άλλες χώρες. Συγκεκριμένα, τονίζεται η διατροφική αξία του ψωμιού, καθώς και η χρήση 
του ως λατρευτικού ή τελετουργικού στοιχείου (π.χ. ειδικά διακοσμημένα ψωμιά για μνημόσυνα, γάμους, 
γιορτές όπως Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Πάσχα) (Βοσκαρίδου, 2011). Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες 
φτιάχνουν ψωμιά πλούσια σε φυτικές ίνες τα οποία «πλουμίζουν», διακοσμούν, με διάφορα παραδοσιακά 
σύμβολα και σχέδια. Τα διακοσμημένα ψωμιά μπορούν να εκτεθούν ή και να πωληθούν σε παζαράκια.

5. Προβολή μηνυμάτων που να προωθούν τη διατήρηση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς εκτός  
 του σχολικού περιβάλλοντος

•  Οι μαθητές/τριες μπορούν να ετοιμάσουν σχετικό ενημερωτικό τρίπτυχο, το οποίο θα προωθήσουν για 
αξιοποίηση σε αεροπορικές εταιρείες ή/και στον Κ.Ο.Τ. για να μοιράζεται στους τουρίστες. Επίσης, 
μπορούν να ετοιμάσουν συγκεκριμένη πρόταση που να εισηγείται την προσφορά παραδοσιακού 
γεύματος κατά τη διάρκεια των πτήσεων, στηριζόμενο στα χαρακτηριστικά της Μεσογειακής ∆ίαιτας. 
Παράλληλα, με αυτή την εισήγηση, μπορεί να συμπεριληφθεί ένα ή περισσότερα δειγματικά μενού 
που θα ετοιμαστεί/στούν από τους ίδιους τους μαθητές/τριες. (Μελέτη για την παρασκευή υγιεινών, 
οικονομικών και ευπαρουσίαστων γευμάτων με την αξιοποίηση εγχώριων προϊόντων. Ετοιμασία τους στο 
εργαστήρι και φωτογράφισή τους για τη δημιουργία αρχείου).

•  Οι μαθητές/τριες μπορούν να διερευνήσουν τη χρήση στοιχείων λαϊκής τέχνης σε προϊόντα, διαφημιστικά 
έντυπα για υπηρεσίες, συσκευασίες (π.χ. το φυτιώτικο μοτίβο σε συσκευασία μακαρονιών). Στη συνέχεια 
δημιουργούν/ σχεδιάζουν συσκευασίες προϊόντων, διαφημιστικά έντυπα κ.ά. χρησιμοποιώντας 
παραδοσιακά μοτίβα, τα οποία μπορούν να εκθέσουν σε χώρο του σχολείου ή να προωθήσουν σε 
εταιρείες/βιομηχανίες για προβολή της παράδοσης του τόπου. Επιπλέoν, οι μαθητές/τριες μπορούν να 
εισηγηθούν σε σχετικές με τον τουρισμό υπηρεσίες και οργανισμούς τη συμπερίληψη παραδοσιακών 
μοτίβων στη διακόσμηση αντικειμένων που εξυπηρετούν επιβάτες π.χ. στα πετσετάκια αεροπορικής 
θέσης, στα χαρτομάντιλα, στις κουβέρτες κ.ά. (ετοιμασία δειγμάτων).

•  ∆ημιουργία «Γωνιάς Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης». Έκθεση των κατασκευών των μαθητών/τριών, 
καθώς και διάφορων παραδοσιακών υλικών και φωτογραφιών σε διάφορα Υπουργεία (κυρίως στο 
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εξωτερικών, 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού).

6. Κατοικία (εισήγηση για διαθεματική προσέγγιση)

Μπορεί να αξιοποιηθεί ένα δημοσίευμα ή ένα γεγονός στην κοινότητα των μαθητών/τριων ή και αλλού 
που σχετίζεται με την κατεδάφιση ενός παραδοσιακού σπιτιού/κτιρίου. Οι μαθητές/τριες, στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, συλλέγουν πληροφορίες γι’ αυτό το σπίτι/κτίριο. Για παράδειγμα, μπορούν να ερευνήσουν 
τον τρόπο με τον οποίο κτίστηκε, πώς αυτός ο τρόπος επηρέαζε τη ζωή των κατοίκων. Επίσης μπορούν 
να κάνουν εισηγήσεις για το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί αν αναπαλαιωθεί κ.ά. Μπορούν, επιπρόσθετα, 
να ερευνήσουν τη μορφή/τύπο/χαρακτηριστικά της παραδοσιακής ενδυμασίας της εποχής που χτίστηκε 
το σπίτι/κτίριο, τις διατροφικές συνήθειες της τότε εποχής, καθώς και τις ασχολίες του κόσμου εκείνης 
της εποχής. Ακόμη μπορούν να ερευνήσουν τις στάσεις και τις αξίες των κατοίκων που εξακολουθούν να 
διαμένουν σε παραδοσιακές κατοικίες και πώς αυτές επηρέασαν τη δομή/χώρους της αρχιτεκτονικής, του 
οικογενειακού, καθώς και του ευρύτερου τους περιβάλλοντος. 

Ο/Η κάθε εκπαιδευτικός ανά ειδικότητα συστήνεται να συνεργάζεται και να καθοδηγεί τους/τις μαθητές/
τριες ανάλογα με τους στόχους που έχουν να ικανοποιήσουν σε αυτή τη δραστηριότητα. 
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Παράδειγμα καταμερισμού εργασιών σε ειδικότητες της πιο πάνω δραστηριότητας: 

•  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: υλικά κατασκευής της κατοικίας - πλεονεκτήματα/ μειονεκτήματα τους). Οι 
μαθητές/τριες προβληματίζονται για τη βιομηχανική εξέλιξη, τις κατασκευές με νέα υλικά, καθώς και τις 
επιπτώσεις τους στην υγιεινή της κατοικίας, στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. 

•  Νέα Ελληνικά-Ιστορία της Κύπρου: αινίγματα, συγγραφή έκθεσης, ατομικές συνεντεύξεις, παραδοσιακά 
αρχιτεκτονικά μοτίβα. 

•  Μαθηματικά: εμβαδόν και όγκος παραδοσιακής κατοικίας, μελέτη της γεωμετρικής μορφής Φυτιώτικου/
Λευκαρίτικου. Μεγεθύνσεις παραδοσιακών μοτίβων.

•  Θρησκευτικά: Θρησκευτικά αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν οι παλαιότεροι, προσευχές, συνήθειες 
όπως το κάπνισμα, ο χώρος για εικονοστάσι σε κάθε σπίτι κ.ά.

•  Οικιακή Οικονομία-Αγωγή Υγείας: δημιουργία κατασκευών-ανάπτυξη δεξιοτήτων, αισθητική αγωγή, 
ευαισθητοποίηση για τη συντήρηση παραδοσιακών σπιτιών, ενημέρωση για τις διαδικασίες που πρέπει 
να απλοποιηθούν για τα διατηρητέα σπίτια, κρατικές υπηρεσίες έντυπα κ.ά., δράσεις για τη διατήρηση και 
προώθηση της λαϊκής τέχνης και παράδοσης, ενημέρωση αρμόδιων φορέων, ανάληψη πρωτοβουλιών.

•  Τέχνη: παραδοσιακά χρώματα (στα κεντήματα, υφαντά, ξυλόγλυπτα, κατοικίες), ζωγραφιές παραδοσιακών 
κατοικιών κ.ά.

Επιπρόσθετες δραστηριότητες που αφορούν στην προώθηση 
και διατήρηση των παραδοσιακών κατοικιών:

• Επισκέψεις σε παραδοσιακές κατοικίες

•  ∆ιεξαγωγή συνεντεύξεων σε ενοίκους ή ιδιοκτήτες παραδοσιακών σπιτιών. Σύγκριση του τρόπου ζωής  
και των αναγκών των κατοίκων ενός παραδοσιακού σπιτιού και του τρόπου ζωής των κατοίκων ενός 
σύγχρονου σπιτιού. 

•  Ποιες βελτιώσεις πρέπει να γίνουν και οι χώροι χρειάζεται να προστεθούν σε μια αναπαλαίωση, για να 
γίνει το σπίτι λειτουργικό για τα σύγχρονα δεδομένα και ανάγκες

•  Θετικές επιπτώσεις από την ύπαρξη και διατήρηση παραδοσιακής κατοικίας σε μια περιοχή 
(αγροτουρισμός, οικονομία, τουρισμός γενικότερα)

•  Κατασκευή μοντέλου παραδοσιακού σπιτιού βασισμένου σε στοιχεία από την παραδοσιακή αρχιτεκτονική. 
Αυτή η εισήγηση μπορεί να γίνει διαθεματικά σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες π.χ. Μαθηματικά, 
Σχεδιασμό και Τεχνολογία, Τέχνη) 

•  Μελέτη αρχιτεκτονικής και υλικών που χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή της παραδοσιακής κατοικίας, 
σύγκριση με την αρχιτεκτονική και τα οικοδομικά υλικά της σύγχρονης κατοικίας. Πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα της αρχιτεκτονικής και των υλικών των παραδοσιακών σπιτιών. Ποια από τα πλεονεκτήματα 
μπορεί να αξιοποιηθούν στη σύγχρονη κατοικία

•  Συζήτηση με αρχιτέκτονα, έρευνα στο τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για προϋποθέσεις ανακήρυξης 
μιας κατοικίας ως διατηρητέας

•  Ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών για τη συντήρηση παραδοσιακών κατοικιών (διατηρητέα σπίτια, 
αγροτουρισμός, έντυπα από Πολεοδομία)

•  Επίσκεψη στο Κέντρο Χειροτεχνίας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για μελέτη 
αντικειμένων που αποτελούσαν τον εξοπλισμό της παραδοσιακής κατοικίας.
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7. Παραδοσιακές ενδυμασίες

•  Σημασία της παραδοσιακής ενδυμασίας, ιστορική εξέλιξη της ενδυμασίας και σύγχρονη μόδα. Εισήγηση 
για μεταφορά στοιχείων από την παραδοσιακή ενδυμασία στη σύγχρονη. 

•  Έρευνα για το θέμα μέσα από διάφορα βιβλία, το διαδίκτυο, συνεντεύξεις, επισκέψεις σε καταστήματα. 

•  Έρευνα για σύγχρονους καλλιτέχνες και σχεδιαστές που χρησιμοποιούν στοιχεία της λαϊκής τέχνης και 
παράδοσης στα έργα τους, π.χ. ενδύματα, αξεσουάρ, τσάντες κ.ά.

•  Επίδειξη μόδας με κατασκευές ενδυμάτων και αξεσουάρ για τη διακόσμηση των οποίων θα 
χρησιμοποιηθούν παραδοσιακά μοτίβα. 

•  Επίσκεψη στο Κέντρο Χειροτεχνίας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για μελέτη 
των διάφορων παραδοσιακών ενδυμασιών ανάλογα με την περιοχή προέλευσής τους.

•  Επίσκεψη σε ατελιέ Κύπριων σχεδιαστών μόδας για γνωριμία με τη δουλειά τους και τον τρόπο με τον 
οποίο αξιοποιούν τα παραδοσιακά μοτίβα σε αυτή.

Συγγραφή: Ομάδα Υποστηρικτών Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Οικιακής
Οικονομίας-Αγωγής Υγείας: Καζέλα Α., Λουκαΐδου, Β., Λοΐζου, ∆., Λαμπή, Κ. 

Εικόνες 118 - 118.3: Φωτογραφίες από δραστηριότητα στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας με στόχο τη 
σύγκριση των υλικών και του τρόπου κατασκευής της σύγχρονης με την παραδοσιακή κατοικία. 

Εικόνα 118

Εικόνα 118.2

Εικόνα 118.1

Εικόνα 118.3
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 Φύλλα εργασίας 
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Αφού διαβάσετε το πιο κάτω απόσπασμα συνέντευξης, να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν: 

«Κάθε τόπος έχει τη δική του ιστορία. Κάθε λαός οφείλει να γνωρίζει από 
πού έρχεται και να κρατάει συνεχώς την επαφή του με το παρελθόν του. 
Η ιστορία του τόπου μας είναι οι ρίζες μας. Αν αποκοπούμε απ’ αυτές, 
τότε δεν έχουμε μέλλον… Οι παραδόσεις μας, μας κάνουν να νιώθουμε 
περηφάνια για την καταγωγή μας, μας δένουν περισσότερο με τους 
συγχωριανούς μας με τους οποίους βλέπουμε ότι έχουμε κοινή ιστορία 
και ενδυναμώνουν τους κοινωνικούς δεσμούς. Όχι για να ξεχωρίσουμε 
από τους άλλους, αλλά για να ενωθούμε περισσότερο με τους δικούς 
μας, για να αποδώσουμε τον σεβασμό που οφείλουμε στα πολιτιστικά 
μας στοιχεία και να μάθουμε να σεβόμαστε τα πολιτιστικά στοιχεία 
όλων των ανθρώπων. Έτσι, ακόμα κι αν βρεθούμε σε άλλο τόπο, πάντα 
οι παραδόσεις μας θα μας κρατούν δεμένους με τον τόπο μας και δεν θα 
σβήσουν ποτέ την επιθυμία μας να επιστρέψουμε εκεί που ανήκουμε».

Απόσπασμα από συνέντευξη του προέδρου του Λαογραφικούς Συλλόγου «Ο ΒΑΚΧΟΣ» 
της Παναγίας Θάσου, κ. Γ. Καβάζη. 

Ανακτήθηκε 20 Ιουνίου, 2013 από: http://thassostradition.blogspot.com/2011/12/blog-post_11.html. 

(α) Ποια η σημασία της διατήρησης της ιστορίας και των παραδόσεων κάθε λαού;

 ...................................................................................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................................................................................

(β)  Να εισηγηθείτε εφικτούς τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουν οι νέοι του σήμερα να συμβάλουν 
στη διατήρηση της παράδοσης και της κουλτούρας του τόπου μας.

 ...................................................................................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................................................................................

(γ)  Να αναφέρετε δραστηριότητες που μπορούν να εφαρμοστούν στη σχολική μονάδα όπου φοιτάτε, 
με στόχο να προβληθούν οι παραδόσεις και ο πολιτισμός του τόπου μας. 

 ...................................................................................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................................................................................

Φύλλο 
εργασίας1
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1.  Αφού παρατηρήσετε τα παραδοσιακά είδη που βρίσκονται στην τάξη να τα ομαδοποιήσετε ανάλογα με τη 
χρήση τους π.χ. αγγεία, παραδοσιακές στολές και εργαλεία, και να απαντήσετε στις πιο κάτω ερωτήσεις:

  (i)  Ποιες είναι οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των συγκεκριμένων 
αντικειμένων;

 .....................................................................................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................................................................................

 (ii)  Από που πιστεύετε ότι έχουν δεχθεί επιδράσεις οι τεχνίτες για τα σχέδια/τα μοτίβα και τα 
χρώματα που διακοσμούν τα αντικείμενα αυτά;

 .....................................................................................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................................................................................

2. (i) Ποια βασικά υλικά χρησιμοποιούσαν για την παρασκευή των παραδοσιακών εδεσμάτων;

 .....................................................................................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................................................................................

 (ii) Από πού τα προμηθεύονταν οι νοικοκυρές τότε και από πού τα προμηθευόμαστε τώρα;

 .....................................................................................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................................................................................

3. α)  Να ονομάσετε και να σημειώσετε στον πιο κάτω χάρτη της Κύπρου τις περιοχές στις οποίες 
άνθισαν οι ακόλουθες παραδοσιακές τέχνες:

 •Αγγειοπλαστική •Υφαντική •Κεντητική •Καλαθοπλεκτική•Ξυλογλυπτική •Αργυροχοΐα - Χρυσοχοΐα 

 β)  Να κάνετε μικρή έρευνα για τα παραδοσιακά εδέσματα και τους τόπους παρασκευής τους και να 
τα σημειώσετε στον πιο κάτω χάρτη.

4.  Να παρατηρήσετε το χαρακτικό του Χαμπή από το παραμύθι «Το Βασιλόπουλλον της Βενετίας» στη 
σελίδα 51, και να εντοπίσετε παραδοσιακά αντικείμενα και άλλα στοιχεία από την κυπριακή λαϊκή 
τέχνη που χρησιμοποιεί ο χαράκτης στο έργο του.

Φύλλο 
εργασίας2

Εικόνα 51: Ο χάρτης της Κύπρου

(μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έκδοση 
«Γαστρονομικός χάρτης της Κύπρου». 

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος)

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΠΑΦΟΣ

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΚΕΡΥΝΕΙΑ
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Κεντητική και Υφαντική   

Με βάση τις γνώσεις που αποκτήσατε και χρησιμοποιώντας τα κεντήματα και τα υφαντά που έχετε 
μπροστά σας, να εντοπίσετε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αλλά και τις ομοιότητες που υπάρχουν 
ανάμεσα στο Λευκαρίτικο κέντημα και στο Φυθκιώτικο υφαντό και να τις καταγράψετε στον πίνακα που 
ακολουθεί.     
            ΛΕΥΚΑΡΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΗΜΑ                        ΦΥΘΚΙΩΤΙΚΟ ΥΦΑΝΤΟ

     

Λευκαρίτικα Κεντήματα Φυθκιώτικα Υφαντά

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα

Τόπος προέλευσης

Τρόπος κατασκευής

Υλικά κατασκευής

Θέματα μοτίβων

Χρώματα κλωστών

Τελειώματα

Ομοιότητες

Φύλλο 
εργασίας3
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ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
1.  Να αντιστοιχίσετε τα πιο κάτω παραδοσιακά επαγγέλματα με τις πληροφορίες που αφορούν το 
καθένα, συμπληρώνοντας τον πίνακα:

Καλαθάς, Ρεσπέρης ή Ζευγάς, Τσαγκάρης, Τζερκοπούλης, Αγγειοπλάστης, Ταλιαδώρος, 
Στρατουράς / Σαμαράς,  Καζαντζής ή Χαλκωματάς,  Γανωματάς,  Τσαεράς,  Πιτσιακσιής, 
Καλλικάς ή Πεταλλωτής,   Παπλωματάς,   Υφαντής

Αυτός που κατασκεύαζε σαμάρια/ στρατούρια (σέλες) 
για τα γαϊδούρια

Αυτός που σκάλιζε σεντούκια μέσα στα οποία 
φυλάσσονταν ρούχα

Αυτός που πετάλωνε τα μουλάρια και τα γαϊδούρια

Ο τεχνίτης που κατασκεύαζε πήλινα αγγεία 

Ο τεχνίτης που κατασκεύαζε μαχαίρια

Ο τεχνίτης που κατασκεύαζε καρέκλες

Ο τεχνίτης που κατασκεύαζε χάλκινα αντικείμενα και 
διάφορα μαγειρικά σκεύη

Ο τεχνίτης που έμπλεκε καλάθια και κοφίνες 

Ο τεχνίτης που κατασκεύαζε κεριά για εκκλησιαστική 
χρήση, καθώς και κέρινα ομοιώματα παιδιών ή μελών 
του σώματος για τάματα

Ο τεχνίτης που κατασκεύαζε, επιδιόρθωνε ή πουλούσε 
παπλώματα, στρώματα και μαξιλάρια από βαμβάκι ή 
μαλλί προβάτων 

Ο τεχνίτης που επικάλυπτε τα χάλκινα σκεύη με κασσίτερο

Ο τεχνίτης που ήταν ειδικός στην υφαντική 

Το άτομο που όργωνε το χωράφι με το ξύλινο αλέτρι 
που το έσερναν δυο βόδια

Ο τεχνίτης που κατασκεύαζε ποδίνες και παπούτσια

(i)  Ποιοι κατά την άποψή σας είναι οι κυριότεροι λόγοι που οδήγησαν στην εξάλειψη αυτών των 
επαγγελμάτων σήμερα; 

 .....................................................................................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................................................................................

(ii)  Στην εποχή μας, που μαστίζεται από την οικονομική κρίση, ποια από τα παραδοσιακά επαγγέλματα θα 
μπορούσαν με την αναβίωσή τους να συμβάλουν στην απάμβλυνση πιθανών προβλημάτων και ποιων;

 .....................................................................................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................................................................................

Φύλλο 
εργασίας4
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Παραδοσιακή και σύγχρονη ενδυμασία

1.  Ανδρική ενδυμασία: Να συμπληρώσετε τις ονομασίες των τμημάτων της ανδρικής παραδοσιακής 
ενδυμασίας με τα μέρη που την αποτελούν όπως φαίνονται πιο κάτω:

Βράκα, Κεφαλομάντιλο, Φέσι, Γιλέκκο, Πουκάμισο, Ζώστρα, Ποδίνες

2.  Γυναικεία ενδυμασία: Να συμπληρώσετε τις ονομασίες των τμημάτων της γυναικείας παραδοσιακής 
ενδυμασίας με τα μέρη που την αποτελούν όπως φαίνονται πιο κάτω:

 Υποδήματα ή Ποδίνες, Φουστάνι, Ποδιά, Πουκάμισο, Βρακί, Σάρκα, Ζώνη, Κεφαλόδεσμος

 

Φύλλο 
εργασίας5

© Ελληνοαμερικανική Ένωση 
– Γήσης Παπαγεωργίου, 2012
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Να εντοπίσετε τις διαφορές ανάμεσα στην παραδοσιακή κυπριακή και στη σύγχρονη ενδυμασία ως 
προς: (α) τα χρώματα, (β) τον τρόπο διακόσμησης, (γ) τα υλικά και (δ) τον τρόπο κατασκευής της. 

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα Παραδοσιακή ενδυμασία Σύγχρονη ενδυμασία 

ΧΡΩΜΑ

∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Φύλλο 
εργασίας6

Εικόνα 120
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Η οικογένειά σας έχει κληρονομήσει ένα παραδοσιακό σπίτι και αποφάσισε να το αναπαλαιώσει. Στόχος 
είναι η διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα της κατοικίας, αλλά παράλληλα και η εξυπηρέτηση 
των αναγκών της σύγχρονης οικογένειας.

Για να το πετύχετε αυτό:

(α)  Να μελετήσετε την αρχιτεκτονική, τα οικοδομικά υλικά και την εσωτερική διαρρύθμιση των 
παραδοσιακών σπιτιών και να εισηγηθείτε πιθανές αλλαγές, προσθήκες και προσαρμογές των 
διάφορων χώρων, ώστε να μπορέσουν να γίνουν λειτουργικοί για την οικογένειά σας.

 .....................................................................................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................................................................................

(β)   Να εισηγηθείτε παραδοσιακά αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην εσωτερική 
και στην εξωτερική διακόσμηση του σπιτιού για να διατηρηθεί ο παραδοσιακός χαρακτήρας της 
κατοικίας.

 .....................................................................................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................................................................................

Φύλλο 
εργασίας7
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ 

Αλατζιά (η) – βαμβακερό ή μεταξωτό ύφασμα του αργαλειού, ποικιλόχρωμο ριγωτό ή καρό

Ανώι – ο όροφος της διώροφης παραδοσιακής οικίας

Αρμαρόλλα – πιατοθήκη και βιτρίνα με ντουλάπια

Ασπροπλούμιν (το) – ασπροκέντημα

Βράκα – πολύπτυχη, φαρδιά περισκελίδα που φτάνει μέχρι τα γόνατα

Βρακοζώνι – κορδόνι για το δέσιμο του βρακιού στη μέση του σώματος

Βρατζίν – γυναικείο εσώρουχο.  Φοριόταν κάτω από το πουκάμισο, με σκέλια τα «ποïνάρκα» που 
έφταναν μέχρι τον αστράγαλο

∆αμασκηνό ύφασμα – ύφασμα με σχέδια διπλής όψης. Κατασκευάζεται από ίνες μεταξιού, μαλλιού, 
λινού, βαμβακιού ή από συνθετικές ίνες. Τα μοτίβα σχηματίζονται κατά την ύφανσή του

∆ίχωρο – μακρόστενο ψηλό δωμάτιο του Κυπριακού Παραδοσιακού Σπιτιού, που χρησιμοποιείτο ως 
καθιστικό, κρεβατοκάμαρα, τραπεζαρία ή και χώρος για τα ζώα. Στη μέση του χώρου τοποθετείτο 
ξύλινη κολόνα που κρατούσε τη στέγη ή μεγάλη πετρόκτιστη καμάρα

∆ίμιτο – υφαντό με σουρωτές ρίγες που υφαίνεται στον αργαλειό με τέσσερα μιτάρια και τέσσερα 
πατίδια

∆ρεπάνι – αγροτικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την συγκομιδή σιτηρών και χόρτου

∆ώμα – επίπεδη στέγη 

Ζυγός – ξύλινη κατασκευή που έμπαινε στον λαιμό των βοδιών. Από την μέση του ζυγού σερνόταν το 
αλέτρι 

Ζώστρα – πλατύ ζωνάρι της μέσης φτιαγμένο από μάλλινο ή μεταξωτό ύφασμα στην ανδρική 
παραδοσιακή ενδυμασία

Ιταρέδες – μεταξοβάμβακα υφάσματα

Καμίνι – ο κλειστός χώρος, μέσα στον οποίο αναπτύσσονται μεγάλες θερμοκρασίες που είναι 
κατάλληλες για το ψήσιμο αγγείων, την τήξη μετάλλων κ.ά. 

Κατώι – το ισόγειο πάτωμα της διώροφης παραδοσιακής οικίας 

Κονσόλα – είδος επίπλου με καθρέφτη

Κουκκουμάρα – εύθραυστη ντελικάτη στάμνα για το νερό χωρίς κανένα αφτί (χερούλι)

Κούζα – πήλινο δοχείο νερού

Κροσιέ – είδος πλέξης με τη χρήση σμιλιού και κλωστών (βελόνα πλεξίματος με αγκιστρωτή άκρη)

Λαϊκή Τέχνη – περιλαμβάνει όλους τους κλάδους της χειροτεχνίας και της διακοσμητικής, με 
χαρακτηριστικό της τα θέματα από την παράδοση, τις συμβολικές και τις αγιογραφικές συνθέσεις και 
την ανωνυμία του δημιουργού. Η λαϊκή τέχνη άνθησε στην Κύπρο από τα τέλη του 17ου αιώνα έως τον 
19ο αιώνα

Λαμιντζάνα – γυάλινο δοχείο φύλαξης λαδιού ή κρασιού

Μακρυνάρι – μακρόστενο ψηλό δωμάτιο του κυπριακού παραδοσιακού σπιτιού, που χρησιμοποιούσαν 
ως καθιστικό, κρεβατοκάμαρα, τραπεζαρία ή και χώρο για τα ζώα

Μερρέχα – αργυρό  μυροδοχείο
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Πιπίλλα (η) - λεπτή δαντέλα του βελονιού

Πλαστρόν – μέρος ενδύματος ή αξεσουάρ το οποίο χρησιμεύει για να καλύψει την μπροστινή 
όψη ενδύματος. Χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά το 16ο αιώνα για να γεμίσει το βαθύ ντεκολτέ των 
γυναικείων φορεμάτων, προορίζεται όμως και για άντρες

Πλιθάρια (ωμοί πλίνθοι) –  «τούβλα», πηλός ανάμικτος με άχυρο στεγνωμένο στον ήλιο. Τα 
χρησιμοποιούσαν στην κατασκευή σπιτιών

Ποδινοράμματα – δέματα

Ποïνάρι – ποδινάρι. Το άκρο της βράκας, του πανταλονιού ή του γυναικείου παραδοσιακού βρακιού, 
από όπου περνά το πόδι

Ποκαλάμες – στελέχη σιταριού

Σαγιά – μακρύ φόρεμα με μανίκια, ανοικτό μπροστά σε όλο το μήκος

Σεντούτζι – κασέλα, μπαούλο 

Σκλουβέρκα – κουνουπιέρα 

Σουβάντζα – ξυλόγλυπτο ή γύψινο σκαλιστό ράφι

Ταπατζιά – αντικείμενο φύλαξης ψωμιού και άλλων τροφίμων, κατασκευασμένο από ξύλο και σπάγκο 
πλεγμένο σε δίκτυ. Κρεμιόταν από την οροφή του σπιτιού

 Ταϊστά – υφαντά με σουρωτές ρίγες κατά μήκος

Ταλάρι – στρογγυλό πλεκτό καλάθι όπου βάζουν το νέο τυρί για να στραγγίσει ο ορρός 

Ταφτάς – σκληρό, πυκνό μεταξωτό ύφασμα με ελαφριά μεταλλική γυαλιστερή υφή και ευδιάκριτες 
λεπτές κάθετες πτυχώσεις. Παράγεται σε λινή ύφανση με πυκνό και σκληρό στην αφή στημόνι. 
Παράγεται από φυσικό μετάξι (ή ρεγιόν βισκόζης τώρα). Χρησιμοποιείται σε γυναικείες ενδυμασίες για 
ειδικές περιπτώσεις

Τέμπλο – εικονοστάσι

Τερακότα – ψημένος, σκληρός πηλός, πλούσιος σε σίδηρο, που χρησιμοποιείται ως υλικό κατασκευής 
κεραμικών 

Τριφουρένια – η συρματέïνη διακόσμηση στην αργυροχοΐα. Τριφούριν ονομάζεται το λεπτό σύρμα

Τσιακκούδι – μικρό μαχαίρι. Σουγιάς

Τσελεπής – ο ευγενής, άνθρωπος των γραμμάτων

Τσέστος – είδος πανεριού για διάφορες χρήσεις όπως ξήρανση διάφορων τροφίμων π.χ. φιδέ, 
τραχανά και τη μεταφορά τροφίμων π.χ. κουλουριών, ψωμιού. ∆ιακοσμημένοι τσέστοι με χρωματιστές 
ποκαλάμες κρεμάζονταν στους τοίχους για διακόσμηση. 

Υφαντική – ένας από τους τρεις κλάδους της υφαντουργίας (μαζί με την πλεκτική και τη νηματουργία) 
που έχει ως αντικείμενό του την κατασκευή υφασμάτων 

Φέσι – κάλυμμα κεφαλής από τσόχα κόκκινου χρώματος

Φερβολιτέ – είδος δαντέλας που γίνεται με τη χρήση μικρής σαΐτας, γνωστής ως μακουκούδι

Φλοκκούθκια (τα) – μικρές φούντες

Χανάπι – ασημένιο κύπελλο, δοχείο , βάζο

Ψαθαρκές – κατασκευή από καλάμια που παρεμβάλλονται μεταξύ των δοκαριών για τη δημιουργία της 
στέγης στην κυπριακή παραδοσιακή κατοικία
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 Μοτίβα 
από Κυπριακά αγγεία 

που τοποθετούνται μεταξύ 
1050-500 π.Χ. 

Kυπρογεωμετρική και Κυπροαρχαïκή εποχή
(Καραγιώργης & Gagniers, 1974 - Morris, 1985)
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