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Τα εργαστήρια της περιοχής Κερύνει-
ας,κατασκεύαζαν κυρίως εφυαλωμένα 
κεραμικά καθημερινής χρήσης, όπως 

και αναμνηστικά δώρα υψηλής ποιότητας και 
τεχνικής. Επρόκειτο για μικρές βιοτεχνικές μο-
νάδες, στις οποίες εργάζονταν κυρίως οι ίδιες 
οι οικογένειες που μόλις τα τελευταία χρόνια 
απέκτησαν και άρχισαν να χρησιμοποιούν ηλε-
κτρικά καμίνια. Μάλιστα επεξεργάζονταν μόνοι 
τους την άργιλο που έβρισκαν στις παρυφές 
της οροσειράς Πενταδάκτυλου. 

Τα πιο πολλά από τα κεραμικά είδη που κατα-
σκεύαζαν, τα ζωγράφιζαν στο χέρι, τα υάλωναν 

και τα έψηναν σε χαμηλές θερμοκρασίες, 920-
980οC. Στην Αμμόχωστο υπήρχαν πολλά ερ-
γαστή-ρια τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά, 
στα οποία κατασκευάζονταν μεγάλα χρηστικά 
αγγεία για καθημερινή χρήση, όπως κουκκου-
μάρες (κανάτες), γλάστρες, τσουκάλια , αλλά 
και και κάποιοι διακοσμητικοί τύποι

 Οι αγγειοπλάστες της περιοχής εργάζονταν 
κατά τον παραδοσιακό τρόπο: επεξεργάζονταν 
τον πηλό που εξόρυσσαν κυρίως από τη Μεσα-
ορία και χρησιμοποιούσαν ξυλοκάμινα. 

Λιγότερα ήταν τα εργαστήρια στην ευρύτε-
ρη περιοχή της Λευκωσίας. Μετά την Τουρκική 
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εισβολή του 1974, οι αγγειοπλάστες μετακινή-
θηκαν μαζί με τον υπόλοιπο πληθυσμό προς 
τα νότια, ως πρόσφυγες. Στους νέους τόπους 
εγκατάστασης, κάποιοι επαναδραστηριοποί-
ηθηκαν, δημιουργώντας νέα εργαστήρια, ενώ 
άλλοι εγκατέλειψαν την τέχνης τους. Πολλοί 
νέοι πήγαν στο εξωτερικό και σπούδασαν την 
κεραμική τέχνη. Επιστρέφοντας στην Κύπρο, 
άνοιξαν δικά τους εργαστήρια, προωθώντας 
την εξέλιξη της τέχνης με νέες ιδέες και τεχνι-
κές που έφεραν από τον τόπο των σπουδών 
τους. Μέσω αυτών των επιρροών, η κεραμική 
παραγωγή του νησιού απέκτησε καλλιτεχνικές 

τάσεις. Με την τουριστική ανάπτυξη της Κύ-
πρου,αυξήθηκαν τα εργαστήρια. Κατά μεγάλο 
ποσοστό, τα κεραμικά αγοράζονται από ξένους 
επισκέπτες, αν και κάποια εργαστήρια κάνουν 
μικρής κλίμακας εξαγωγές, κυρίως στην Ευρώ-
πη. Σήμερα υπάρχουν περίπου 40 εργαστήρια 
κεραμικής στο νησί, τα περισσότερα από τα 
οποία είναι μικρές μονάδες που απασχολούν 
ένα ή δύο άτομα

Δήμος Λάρνακας
Ταχ. Διευθ. Λεωφόρος Αθηνών 38, 6022 Λάρνακα
Τ.Θ. 40045, 6300 Λάρνακα-Κύπρος - Τηλ. 24653333
www.larnaka.com
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Η Κύπρος, κομβικό σημείο της Μεσογείου που υπήρξε διαχρονικά τόπος ανταλλαγών και 
διαρκούς κίνησης εμπορευμάτων, αλλά και τόπος, στον οποίο στο διάβα του χρόνου 
διαμορφώθηκαν ποικίλες ιστορικές συνθήκες και συναντήθηκαν πανάρχαιοι πολιτισμοί, 

χαρακτηρίστηκε αφενός από την ενότητα του εδάφους της και αφετέρου από την άμεση 
σύνδεσή της με τους μεγάλους εμπορικούς σταθμούς και τα κέντρα παραγωγής της Μεσογείου 
που μπόλιασαν τη ντόπια δημιουργικότητα με έμπνευση και εμπειρία αιώνων.

Με γνώμονα και τη δική τους εμπειρία στην τέχνη του πηλού, οι Κύπριοι κατά τη διάρκεια της 
ιστορικής διαδρομής τους, ήρθαν σε επαφή με τα χαριτωμένα ιζνίκ κεραμικά που διακοσμούνταν 
με φυτικά θέματα, με τα βαρυφορτωμένα τσανακκαλιώτικα αντικείμενα, με τα αφηγηματικά 
ιταλικά μαγιόλικα και τα δεμένα με ασήμι σκεύη της Τυνησίας, με τα ζεστά μπλε της Αιγύπτου 
και τα λιτά αγγεία των κέντρων αγγειοπλαστικής παραγωγής του Αιγαίου.

Η μακραίωνη κυπριακή εμπειρία, εμπλουτισμένη από τις επιρροές της θάλασσάς μας, 
δημιούργησε τις συνθήκες δημιουργίας σημαντικών αγγειοπλαστικών κέντρων στη Μεγαλόνησο, 
μέσα από τα οποία διασώθηκαν οι αρχαίες τεχνικές και οι αρχέγονες κινήσεις των αγγειοπλαστών 
μαστόρων του πηλού, καθώς και η αισθητική που υποβάλλει η ανάγκη, η οποία δημιούργησε 
τα αντικείμενα. Όλα τα παραπάνω αποτελούν ένα σημαντικό καταπίστευμα που καθιστά τον 
σημερινό καλλιτεχνικό προσανατολισμό της Κύπρου έγκυρο και ασφαλή .

Η παραδοσιακή αγγειοπλαστική παραγωγή της Κύπρου είχε περισσότερο χαρακτήρα 
οικοτεχνικό παρά βιοτεχνικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Κόρνος, σχετικά με τον οποίο οι 
Hampe και Winter σημείωναν ότι με μεγάλη δυσκολία αναγνώριζαν τα εργαστήρια στον Κόρνο, 
αφού οι μαστόρισσες εργάζονταν στα σπίτια τους. 

ΚΥΘΡΕΑ
   Η αγγειοπλαστική στην Κυθρέα, στην ευρύτερη περιοχή της οποίας εντοπίζονται οι αρχαίοι 
Χύτροι, άρχισε μόλις τη δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα, όταν ο μικρασιάτης αγγειοπλάστης 
Αλέξανδρος Πιπερίδης εγκαταστάθηκε εκει αναζητώντας την τύχη του, αφού εγκατέλειψε πρώτα 
την ιδιαίτερη πατρίδα του και μετά τη Λευκωσία, όπου είχε οργανώσει εργαστήριο μετά το 1912. 

Ο Πιπερίδης κατασκεύαζε εφυαλωμένα αγγεία στο εργαστήριό του,  στο οποίο απασχολούσε 
35 τεχνίτες. Την παραγωγή του απορροφούσαν τα νοικοκυριά των χωριών της Κυθρέας 
(Βώνη, Νέο Χωριό, Τραχώνι, Έξω Μετόχι, Παλαίκυθρο) ή τα χωριά του μεσαρίτικου κάμπου 
(Μαραθόβουνος, Βιτσάδα, Άσσια). Πολλά, ωστόσο, από τα αγγεία κατέληγαν στα αστικά κέντρα 
του νησιού ή στις αραβικές χώρες. Η επιχείρηση του άξιου αυτού Μικρασιάτη χρεωκόπησε, όταν 
ο ιδιοκτήτης αποφάσισε, αντί των κεραμικών χρηστικών αγγείων, να κατασκευάζει κεραμίδια 
και τούβλα. Ο μαθητής του Πιπερίδη Κύριλλος Πέτρου άνοιξε το δικό του εργαστήριο στην 
περιοχή το 1921 και το κράτησε μέχρι το 1957, απασχολώντας 8 τεχνίτες.

Η αγγειοπλαστική τέχνη στην περιοχή της Κυθρέας αναπτύχθηκε εξαιτίας του πλούτου 
της σε άργιλο και νερό. Το χώμα που εξορύσσονταν από τη θέση Ζγαφτό ήταν πλούσιο σε 
σίδηρο, ενώ αυτό από τη θέση Μουζωμένου σπήλιου περιείχε χαλκό. Για τη δημιουργία πατανά, 
δηλαδή ενός αραιού πηλού που χρησιμοποιούνταν ως επίχρισμα μετά την όπτηση, ως βάση της 
διακόσμησης, οι τεχνίτες χρησιμοποιούσαν χώμα από την περιοχή Αγίου Χρυσοστόμου, όπως 
και οι λαπηθιώτες αγγειοπλάστες. Η κατασκευή των αγγείων γινόταν σε ποδοκίνητο τροχό. 

Πριν ψηθούν για περίπου 8 ώρες, τα αγγεία είχαν στεγνώσει σε σκιερό μέρος για 3-5 μέρες. 
Η θερμοκρασία στον κλίβανο έφτανε τους 600οC με ξυλεία της περιοχής και υπολογιζόταν 
εμπειρικά. 
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Μετά την όπτηση, τα κεραμικά επιχρίονταν με λευκό πατανά και κατόπιν κοσμούνταν με βαφή, 
η συνταγή για την οποία αποτελούσε μυστικό της επιχείρησης. Πάντως, για την κατασκευή 
της βαφής χρησιμοποιούνταν είτε χώμα από το Τρόοδο που ψηνόταν, κοπανιζόταν και 
αναμειγνυόταν με νερό, είτε σκουριά χαλκού που επίσης ψηνόταν, κοπανιζόταν, αναμειγνυόταν 
με σκόνη πυριτόλιθου και κονιορτοποιούνταν, πριν την προσθήκη νερού. Μετά τη διακόσμησή 
τους, τα αγγεία ξαναψήνονταν στον κλίβανο για άλλες 12 ώρες περίπου.

Σήμερα η Κυθρέα είναι τουρκοκρατούμενη και οι αρχές κάνουν έκκληση για περισυλλογή των 
αγγείων που προέρχονται από τα εργαστήριά της.

 

ΚΟΡΝΟΣ 
  Στο αγροτικό κέντρο του Κόρνου, μεταξύ Λεμεσού και Λευκωσίας, η αγγειοπλαστική τέχνη 
εξασκούνταν από γυναίκες, ενώ οι άνδρες ασχολούνταν βασικά με την εξόρυξη της αργίλου. 
Χρησιμοποιώντας κόκκινο πηλό από την περιοχή, οι γυναίκες – αγγειοπλάστες του Κόρνου 
κατασκεύαζαν χειροποίητα, πορώδη και μη επιχρισμένα ως προς την τεχνική κατασκευής τους 
αποθηκευτικά και άλλα οικιακά σκεύη, καθώς και κυψέλες.

Για την κατασκευή τους απαιτείται ένα γυριστήρι, δηλαδή ένας μικρός κυκλικός χειροκίνητος 
τροχός που οι γυναίκες γυρίζουν με τα πόδια, προκειμένου τα χέρια τους να είναι ελεύθερα για 
το πλάσιμο του αγγείου. Ένα καλάμι μπορεί να βοηθήσει τη λέπτυνση των τοιχωμάτων, ενώ ένα 
κομμάτι σπάγκος συγκρατεί τα τοιχώματα του αγγείου κατά το πλάσιμο, για να μην χαλάσει το 
σχήμα του. Μετά το πλάσιμο και αφού το αγγείο είχε στεγνώσει αρκετά, η επιφάνειά ξυνόταν 
για να λεπτύνουν τα τοιχώματα. 

Η όπτηση των αγγείων του Κόρνου γινόταν σε κλιβάνους κοινής χρήσης. Κάθε γειτονιά είχε 
τον δικό της κλίβανο.
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ΦΟΙΝΙ
  Το Φοινί βρίσκεται ΒΔ της Λεμεσού. Και εδώ η κεραμική δραστηριότητα αποτελεί γυναικείο 
τομέα.  Σύμφωνα με την περιγραφή των Hampe και Winter, oι μαστόρισσες καθισμένες σε 
επίπεδη πέτρα, χρησιμοποιώντας κόκκινο πηλό κατασκεύαζαν κυρίως πιθάρια. Η δουλειά που 
απαιτούνταν διαρκούσε 12 περίπου μέρες ή και περισσότερο, ανάλογα τις κλιματολογικές 
συνθήκες ή το μέγεθος του αγγείου. Και εδώ τα αγγεία ήταν πορώδη, χωρίς επίχρισμα εξωτερικά, 
αλλά πισσαρισμένα εσωτερικά για στεγανοποίηση. Η κατασκευή τους γινόταν τμηματικά με 
την προσθήκη λωρίδων πηλού, όπως και στον γειτονικό Άγιο Δημήτριο, όπου οι μαστόρισσες  
προσέθεταν καθ΄ ύψος δακτυλίους.

Τα καμίνια στο Φοινί ήταν κυκλικά, με περίμετρο περίπου 3,10-3,30 μ. και θολωτά, ύψους 
2,80 περίπου. Η θόλος τους έκλεινε με λεκανόσχημο αγγείο και σε κάποια επιστεφόταν με 
αποτροπαϊκό κεφάλι. Η είσοδος του θαλάμου όπτησης ήταν ψηλή και πλατιά για την ευχερή 
τοποθέτηση των αποθηκευτικών αγγείων και έκλεινε με πέτρες και πηλό, μετά το γέμισμα.  Στον 
Άγιο Δημήτριο, πάλι, τα καμίνια ήταν μεν κυκλικά, αλλά χτίζονταν σε κρηπίδα ύψος 70 περίπου 
εκατοστών, φτάνοντας σε ύψος τα 2 μέτρα.

Το πύρωμα και η όπτηση διαρκούσαν 3 μέρες. Το πρωί της Τρίτης ξεφρασσόταν η θόλος και 
το άνοιγμά της σταδιακά μεγάλωνε, ενώ η ένταση της φωτιάς αυξανόταν. Τα πιθάρια παρέμεναν 
για εβδομάδες στον κλίβανο, μετά την όπτηση. 
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ΒΑΡΩΣΙ 
   Το Βαρώσι βρίσκεται 1 μίλι νότια της Αμμοχώστου και ήταν γνωστό για την αγγειοπλαστική του 
δραστηριότητα ήδη στους Περιηγητές του νησιού στα τέλη της δεκαετία του 1870. 
Γύρω στο 1900, βαρωσιώτικα αγγεία εξάγονταν στην Τουρκία, την Παλαιστίνη και τις αραβικές 
χώρες.  Κατά την περίοδο 1887-1889, τα κουζαρκά (αγγειοπλαστεία), αυξήθηκαν από 8 σε 11, για 
να φτάσουν τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα τα 13. 
Τη δεκαετία του 1930, κατά την οποία σε ολόκληρο το νησί υπήρχαν 69 αγγειοπλαστεία, στο 
Βαρώσι απαντούν μόνο 4: του Χρίστου Χαραλάμπους, του Αντώνη Μουσουπέτρου,  του Πιερή 
Λιασή Κουζάρη και του Ανδρέα Κουζαρίδη. Στις αρχές της δεκαετίας αυτής μάλιστα, οι Αρχές 
υποχρέωσαν τους κουζάρηδες να μεταφέρουν τα εργαστήρια και τα καμίνια τους εκτός των 
ορίων των οικισμών, εξαιτίας της όχλησης που προκαλούσαν.

Η δουλειά στο Βαρώσι και την ευρύτερη περιοχή Αμμοχώστου ήταν ανδρική και γινόταν με 
τη βοήθεια ποδότροχου. Για την κατασκευή των αγγείων αναμειγνύονταν δύο είδη χώματος 
από την Έγκωμη και τη Δερύνεια. Χαρακτηριστικό αγγείο της βαρωσιώτικης παραγωγής ήταν η 
κούζα η στροντζυλή, η οποία κατασκευαζόταν τμηματικά.

Τα καμίνια του Βαρωσιού διέφεραν: ο θάλαμος καύσης ήταν θολωτός εσωτερικά και η 
επιφάνεια του θόλου αυτού που ταυτόχρονα αποτελούσε το δάπεδο του θαλάμου καύσης 
ήταν διάτρητο. Η τοποθέτηση των αγγείων στον θάλαμο όπτησης γινόταν από άνοιγμα που 
δημιουργούνταν στην κορυφή. Κατά την όπτηση, το άνοιγμα αυτό καλύπτονταν με θραύσματα 
κεραμικών. Η όπτηση στα καμίνια αυτά διαρκούσε 34-36 ώρες.

Από την περίοδο 1880-1890, ωστόσο, τα εργαστήρια της περιοχής, υπό την επίδραση της 
αρχαίας τυπολογίας και της ευρείας κυκλοφορίας της επιτυχημένης εμπορικά τσανακκαλιώτικης 
κεραμικής, οι αγγειοπλάστες άρχισαν να κατασκευάζουν ανθρωπόμορφα αγγεία, τις κοπέλες, που 
πιθανόν συνδέονταν με τον γάμο. Το σώμα τους έφερε επίθετη διακόσμηση, ενώ το πρόσωπο 
κατασκευαζόταν με καλούπι. Το 1930 τέτοια αγγεία φτιάχνονταν μόνο στα εργαστήρια των 
αδελφών Μουσουπέτρου και του Χαραλάμπους.
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ΛΑΠΗΘΟΣ
  Οι αγγειοπλάστες της Λαπήθου χρησιμοποιούσαν υποκάστανο πηλό για να κατασκευάσουν 
επιχρισμένα επιτραπέζια αγγεία, διατηρώντας τον απόηχο παλαιότερων τεχνικών κυρίως 
διακόσμησης, δεδομένου ότι η περιοχή είχε σημαντική αγγειοπλαστική παραγωγή ήδη από τον 
13ο αιώνα, όπως, εξάλλου, και η Λέμπα στην Πάφο ή η Έγκωμη στην Αμμόχωστο. 
   Οι βάζοι, οι κούππες και οι μπότηδες της Λαπήθου έφταναν σε ολόκληρο το νησί, εξαιτίας της 
όμορφης εμφάνισης που εξασφάλιζε η χρήση λευκού πατανά και πράσινης βαφής. Συνηθέστερη 
διακόσμηση αποτελούσαν τα γραλλιάσματα που δημιουργούσε ο τεχνίτης ραντίζοντας το αγγείο.
 

  Το 1974, η τουρκική εισβολή ανάγκασε τους αγγειοπλάστες της Λαπήθου και του Βαρωσιού 
να εγκαταλείψουν τις εστίες και τα εργαστήριά τους. Από τα υπόλοιπα αγγειοπλαστικά κέντρα, 
μόνο στον Κόρνο συνεχίζεται η παραγωγή κεραμικής με τον παραδοσιακό τρόπο, εξαιτίας του 
συνεργατικού αγγειοπλαστείου και της κρατικής υποστήριξης.    
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Δημητρίου Βάσος

Δημητρίου Φώτος
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Σταύρου Σταύρος

Συμεού Ευθύμιος

Χαραλάμπους Χριστιάνα

Ψαρά Μυρώ

Κεραμιστές Λάρνακας
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Βάσος Δημητρίου
   Γεννημένος το 1954, σπούδασε στο «Instituto d’Arte per la Ceramica» στην Φαέντσα της Ιταλίας, από 
το 1978 έως το 1981. Μετά τη συμπλήρωση των σπουδών του ο Βάσσος επέστρεψε στην Κύπρο και δημι-
ούργησε το δικό του εργαστήρι στη Λάρνακα. Αρχικά χρησιμοποίησε την τεχνική ρακού. 

Ασχολείται με την έρευνα και τον πειραματισμό με διάφορα είδη πηλού, στιλβωμάτων, φούρνους και 
μεθόδους αναγωγής, προκειμένου να πετύχει καλύτερα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα εργάζεται με τη χρή-
ση πήλινων αγγείων, κάνοντας έρευνες τόσο σε τεχνολογικές όσο και σε απεικονιστικές απόψεις. Επίσης, 
πειραματίζεται με υαλώδη στιλβώματα. 

Τα έργα του είναι χειροποίητα κομμάτια στο σύνολό τους. Πάντα επαγγελματίας και πιστός στις σύγ-
χρονες αρχές της κεραμικής, έχει συμμετάσχει σε πολλές εκθέσεις στην Κύπρο και διεθνώς και έχει 
βραβευτεί πολλές φορές.

Επίσης έχει οργανώσει πολλά εργαστήρια και εκθέσεις Ρακού. 
Εργαστήριο: Vassos Ceramic Art
Iδρυση: 1982
Σπουδές:  Instituto d’Arte per la Ceramica, Faenza, Italy
Τύπος εργασίας: Καλλιτεχνική κεραμική
Τεχνικές: Ρακού, Πήλινα, Στιλβώσεις, χαρτοπολτός

Πετράκη Κυπριανού 60, 6050 Λάρνακα. Τηλ.: 00357-24667302
vassosceramic@yahoo.com
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Άντρη Ιωνά
   H Άντρη Ιωνά μετά την αποφοίτησή της από την Σχολή Καλών Τεχνών στο Κάμπεργουελ του Λονδί-
νου, επέστρεψε στην Κύπρου και αφιερώθηκε στην κεραμική και την ζωγραφική. Τα τέσσερα στοιχεία της 
φύσης,  γη-φωτιά-αέρας-νερό, συμβάλλουν στη γέννηση και τη δημιουργία κεραμικών σχημάτων από τη 
δημιουργό. Μια σύνθεση χρωμάτων αναπαρίσταται στον καμβά, δίνοντας τον τέλειο γάμο της απεικόνι-
σης φιγούρων μαζί με τη φαντασία και την πραγματικότητα. 

Η αγάπη της για τη φύση και το ανθρώπινο ον, που είναι διάχυτη στο έργο της, συνυπάρχουν μέσω 
ενός αισθητικού συναισθήματος και μιας γιορτής της ψυχής. Η δημιουργικότητα και η φαντασία της δί-
νουν μορφή σε μια ομάδα φυσικών ανθρώπινων μορφών, αλλά και σε απλές καμπύλες, η φαντασία και 
η πραγματικότητα γίνονται ένα και η φύση ζωντανεύει μέσα από ελεύθερους κορμούς δέντρων, κορφές 
βουνών και ηφαιστιακής λάβας.

Πληροφορίες για την εργασία της: 
 Ιδρύθηκε: 2001 
Σπουδές: Κολλέγιο Καλών Τεχνών Κάμπεργουελ 1997-2000
Τύπος εργασίας: Καλλιτεχνική κεραμική 
Τεχνική: Πήλινα σκεύη

Ζακύνθου 9, Λάρνακα. Τηλ.: 00357-99433336
andri.iona@yahoo.com
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Χριστιάνα Χαραλάμπους
   Η Χριστιάνα Χαραλάμπους γεννήθηκε στην Λευκωσία το 1978 και μεγάλωσε στη Λάρνακα. Σπούδασε 
στο Κέντρο Βασικής Εκπαίδευσης Τέχνης και Ντηζάιν της Λευκωσίας και πήρε το δίπλωμα της στην Τέ-
χνη και το Ντηζάιν. 

Συνέχισε τις σπουδές τις στο Κολλέγιο Καλών Τεχνών Κάμπεργουελ της Αγγλίας, απ’ όπου πήρε το ΒΑ 
της στις Εικαστικές Τέχνες. Έχει εκθέσει το έργο της σε μια ομαδική έκθεση στην Κύπρο. 
Πληροφορίες για την εργασία της: 
Ιδρύθηκε: 2001 
Σπουδές: Κολλέγιο Καλών Τεχνών Κάμπεργουελ 1997-2000
Τύπος εργασίας: Καλλιτεχνική κεραμική 

Έκτορος 10, Λάρνακα 6013. Τηλ.: 00357-24663021
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Eυθύμιος Συμέου
   Γεννήθηκε το 1957 στην Αμμόχωστο. Αποφοίτησε το 1975 από την Τεχνική Σχολή της Λεμεσού και το 
τμήμα Κεραμικών και Εσωτερικής Διακόσμησης. Συνέχισε τις σπουδές του το 1977 στην Αθήνα. 

Το 1979 μετοίκησε μόνιμα στη Σουηδία. Εκεί συνέχισε να ασχολείται με την κεραμική και δίδαξε από το 
1980 έως το 1987 σε «Εκπαιδευτικά Προγράμματα» στη Στοκχόλμη. 

Τον ίδιο καιρό γράφτηκε και ξεκίνησε σπουδές Πολιτικού Μηχανικού στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της 
Στοκχόλμης. Το 1985 πήρε το πτυχία του και ξεκίνησε να εργάζεται στον τομέα αυτόν. Ταυτόχρονα 
συμμετείχε σε διάφορες ομαδικές εκθέσεις κεραμικής. Το 1990 επέστρεψε μόνιμα στην Κύπρο και από 
τότε διατηρεί εργαστήριο κεραμικής στη Λάρνακα.  Πληροφορίες για την εργασία του: Τύπος εργασίας: 
καλλιτεχνική και φραξιονιστική Τεχνική: Πήλινα σκεύη 
Ακντενίζ 18, 6035 Λάρνακα. Τηλ.: 00357-24650338
www.studioceramicscyprus.com
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Μυρώ Ψαρά
   Η Μύρω Ψαρά γεννήθηκε στην Λάρνακα.  Σπούδασε κεραμική στην Χ.Ε.Ν. Αθηνών και στην Ανωτάτη 
Σχολή Καλών Τεχνών.  Μετά το τέλος των σπουδών της επέστρεψε στην Κύπρο και δημιούργησε το δικό 
της εργαστήριο κεραμικής στην Λάρνακα το 1981. Έχει στο ενεργητικό της 2 ατομικές εκθέσεις. ‘Ελαβε 
μέρος σε πολλές ομαδικές στην Κύπρο και το εξωτερικό.  Αυστραλία 1987, Βουλγαρία 1990, Μπιενάλε 
Γιουγκοσλαβίας 1992, Μπιενάλε Καΐρου 1996 και 2000.

Η δουλειά της Μύρως χαρακτηρίζεται γενικά από αδιατάρακτη ηρεμία και στωικότητα. Μια γαλήνη 
επικρατεί σ’ όλες σχεδόν τις συνθέσεις της μια γαλήνη που παραπέμπει σε χρόνους και διαστάσεις αλλο-
τινών εποχών.

Το ταξίδι ήταν πάντα η πηγή έμπνευσης στην δουλειά της. Ταξίδι στον χρόνο, ταξίδι στα συναισθήματα, 
στη μετάβαση, στην ολοκλήρωση. Το χωρίς τέλος αυτό ταξίδι είναι γεμάτο υποσχέσεις, γεμάτο προ-
κλήσεις και ιδέες. Στη δημιουργική διαδρομή της, η Μύρω ξεκινά από τους περιστερώνες, τις κατοικίες 
περιστεριών στα νησιά των Κυκλάδων συνεχίζει με τα καράβια που ταξιδεύουν στο χρόνο μεταφέροντας 
αγγέλους, πολεμιστές, κωπηλάτες, ιερείς και τάματα-αναθήματα.

Θέλοντας να ενώσει αυτά τα θέματα και τους προβληματισμούς, σ’ αυτό το «ταξίδι» πρόσθεσε τις 
ιέρειες, Αστάρτη, Αφροδίτη θεά της γονιμότητας και τους αρχιερείς. Η ιέρεια Αστάρτη ενώ πάντα ήταν 
παρούσα στο έργο της τώρα γίνεται πιο ορατή πιο φανερή. 

Η Μύρω Ψαρά δουλεύει τον πηλό ως μέσο έκφρασης της, πλάθοντας ένα ένα σιγά σιγά το κάθε έργο 
ξεχωριστό και μοναδικό. Παραμένει πιστή στα χρώματα της γης που πάντα αγαπά και είναι αυτά που 
προσδίδουν στα έργα την ποιοτική διαχρονικότητα.

Με σπουδές στην σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών στην κεραμική, έχει στο ενεργητικό της 6 ατομικές 
εκθέσεις και πάμπολλες συμμετοχές σε ομαδικές εκθέσεις.

Έχει εκθέσει στην Αυστραλία 1987, στην Βουλγαρία το 1990 ενώ έχει αντιπροσωπεύσει την Κύπρο στην 
Μπιενάλε της Γιουγκοσλαβίας 1992, στην Μπιενάλε Καίρου 1996 και το 2000.

Αρ.Βαλαωρίτη 15, 6017 Λάρνακα. Τηλ.: 00357-24664183
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Φώτος Δημητρίου
   Ο Φώτος Δημητρίου γεννήθηκε στο Λευκόνικο το 1955. Εζησε στην Αμμόχωστο έως το 1974. 

Ολοκλήρωσε την Τεχνική Σχολή της Αμμοχώστου, στον κλάδο των κεραμικών. Σπούδασε κεραμική, 
πορσελάνη και γλυπτική στην Ακαδημία Εφαρμοσμένων Τεχνών της Πράγας στην Τσεχοσλοβακία, από 
την οποία αποφοίτησε το 1983 με τιμές στον κλάδο του, με τον τίτλο του ακαδημαϊκού γλύπτη. 

Από το 1983 ζει και εργάζεται στη Λάρνακα. Έλαβε μέρος σε πολλές διεθνείς εκθέσεις στην Πράγα, 
την Ιταλία, την Αυστραλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, τη Μάλτα, την Αίγυπτο, το Βέλγιο και την Κύπρο, τη 
Λευκωσία και τη Λάρνακα. Έχει οκτώ ατομικές εκθέσεις στη Λευκωσία. 

Πρόσφατα άρχισε να εργάζεται με λιωμένο γυαλί και χρησιμοποιεί νέα υλικά στην δουλειά του, όπως 
ίνες γυαλιού (φάιμπεργκλας) μπρούτζο, ασήμι κ.ά.
Πληροφορίες για την εργασία του
Σπουδές: Ακαδημία Εφαρμοσμένων Τεχνών 
Τεχνική: Πήλινα σκεύη 
Ξάνθου Λυσιώτη 9, Λάρνακα. Τηλ.: 00357-99466095
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Μιχάλης Μιχαήλ
   Οι διαδρομές του Emira Potterty ξεκίνησαν το 1969 όταν ο ιδρυτής, ο κ. Μιχάλης, σπούδασε κεραμική 
τέχνη στην Αμμόχωστο. 

Το 1975, λόγω της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, ο καλλιτέχνης μετανάστευσε στην Αθήνα, όπου 
συνέχισε τις σπουδές του στην κεραμική τέχνη. Μετά από αυτό, άνοιξε το δικό του εργαστήριο κεραμικής 
εκεί. Το 1987 επέστρεψε στην Κύπρο και άνοιξε κατάστημα-εργαστήριο για την Emira Κεραμική στην οδό 
13 Μεχμέτ Αλί Str., κοντά στο ναό του Αγίου Λαζάρου, όπως είναι σήμερα.

Η ομορφιά της κεραμικής τον ενέπνευσε να διευρύνει τους ορίζοντές του και να ανοίξει ένα εκθετήριο 
με τις δημιουργίες του. 
Εργαστήριο: Κεραμικά Εμιρά. Σπουδές: Τεχνική Σχολή Αμμοχώστου. Τεχνική: Πήλινα, Τροχός 

Αλή Μεχμέτ 13, 6026 Λάρνακα. Τηλ.: 00357-24623952
www.emirapottery.com.cy
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Σταύρος Σταύρου
   Ο Σταύρος Σταύρου γεννήθηκε στην Αμμόχωστο της Κύπρου το 1957. Σπούδασε κεραμική στο Instituto 
Statale d’Arte per la Ceramica, στη Φαέντσα της Ιταλίας. 
  Από το 1985 συμμετέχει σε διάφορες ομαδικές εκθέσεις στην Ιταλία, τη Μάλτα και την Κύπρο. Σήμερα 
ζει και εργάζεται στη Λάρνακα της Κύπρου. 

Ακ. Ντενίζ 8, 6026 Λάρνακα/Zήνωνος Κιτέως 113 6022. Τηλ.: 00357-24625530/24624491
e-mail: stavrosceramics@cytanet.com.cy
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Νίνα Ιακώβου

Λαμίας 9 Καμάρες 6040 Λάρνακα. Τηλ.: 00357-24360963

  Γεννήθηκε στο Βαρώσι το 1933. Είναι κόρη του δασκάλου Αρσένιου Νικολαίδη και της Αναστασίας, το 
γένος Παπαμιχαήλ. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, αφού τέλειωσε το γυμνάσιο, έφυγε για την Αθήνα με σκοπό να 
παρακολουθήσει γλυπτική στη Σχολή Καλών Τεχνών. Τα χρόνια ήταν δύσκολα και έμεινε ένα μόλις 
ακαδημαϊκό έτος. Γνώρισε την γλυπτική κοντά σε ένα μεγάλο δάσκαλο, τον Έλληνα γλύπτη και καθηγητή της 
κεραμικής Γιωργή Γεωργίου,  που την κράτησε στο εργαστήριό του στην Αθήνα πρώτα το 1953-1954 και ξανά 
το 1964-1965. Για να γνωρίσει την αρχαία κυπριακή πλαστική, μαθήτευσε στο Μουσείο των Βαρωσίων. Εκεί 
συνάντησε την αρχαιολόγο Αγγελική Πιερίδου και μοιράστηκε μαζί της τη γνώση από τις δικές της έρευνες 
πάνω στην τεχνική της αρχαίας κυπριακής τερακόττας αλλά και των γλυπτών που γίνονταν με υγρό πηλό 
σε καλούπι. Όμως την «κουκκουμάρα», τη μοναδική ανθρωπόμορφη στάμνα της παραδοσιακής κεραμικής 
της επαρχίας Αμμόχωστου, την συνάντησε μέσα σε υγρά κεραμεία, δίπλα σε πυρωμένους φούρνους.

Για χρόνια καταπίεζε τη βασανιστική εμπειρία της εισβολής και του ξεριζωμού με την προσδοκία του 
γυρισμού στο Βαρώσι. Όμως τον Ιούλιο του 1997 ήρθε το ξέσπασμα, πρώτα με την «Κραυγή» και αργότερα 
με τις «Διαμαρτυρίες» και τη σειρά του «Πολέμου». Το 1999, όταν έχασε τον άντρα της, μάζεψε βότσαλα 
από τις παραλίες της Λάρνακας και άρχισε να φτιάχνει βοτσαλωτά ψηφιδωτά. Σήμερα έχει αποκτήσει ένα 
μικρό κεραμικό κλίβανο και πειραματίζεται με τον εφυαλωμένο πηλό.

Η Νίνα Ιακώβου συνεχίζει το δρόμο της δημιουργίας που άρχισε στην Αμμόχωστο έχοντας ως βάση 
την πλούσια παράδοση της κυπριακής λαϊκής τέχνης.
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Αναστασία Λαμπάσκη-Ονισηφόρου
  Γεννημένη στην Αθηένου, αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο της Λευκωσίας. Σπούδασε την τέχνη 
της κεραμικής στην Αθήνα. Σήμερα ζει και εργάζεται στην Αθηένου, όπου διατηρεί δικό της εργαστήριο 
τέχνης. 

Έχει λάβει μέρος σε πολλές εκθέσεις στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα. 
Ίδρυση (εργαστηρίου): 1993
Σπουδές: Σχολή κεραμικής ΚΕΤΕΚ Αθήνα, 1988-90
Τύπος εργασίας: Καλλιτεχνική κεραμική
Τεχνικές:  Πήλινα σκεύη, Ρακού 

Γόλγων 3 Αθηένου 7600. Tηλ.: 00357-99656155
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