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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Η εργασία καλύπτει την περίοδο 1878 – 1959 και επιχειρεί μία κοινωνικοπολιτική 
προσέγγιση της εικαστικής δραστηριότητας στην Κύπρο. Πρόκειται για την πρώτη συνθετική 
προσέγγιση του θέματος αφού η μέχρι τώρα δημοσιεύσεις, όπως φαίνεται από το περιεχόμενο 
της σχετικής βιβλιογραφίας. είχαν παραμείνει σε βιοεργογραφική προσέγγιση των καλλιτεχνών 
που εμφανίστηκαν και έδρασαν στην περίοδο αυτή.  

Η διατριβή είναι διαιρεμένη σε επτά κεφάλια και φέρνει νέα στοιχεία και προσεγγίσεις 
για την ιστορία της Κυπριακής Τέχνης .  

Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μία σύντομη θεώρηση της τέχνης κατά την ύστερη 
περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας και καταγράφει ως πρώτο κύπριο ζωγράφο, με 
περιορισμένο όμως έργο, τον Επαμεινώνδα Φραγκούδη, που έφυγε από την Κύπρο το 1854 και 
σταδιοδρόμησε στη συνέχεια ως καθηγητής στο Βουκουρέστι. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μία επισκόπηση της πρώτης επαφής των Κυπρίων με την 
τέχνη που αρχίζει μέσα από την διδασκαλία του μαθήματος της Ιχνογραφίας στα σχολεία της 
Μέσης Εκπαίδευσης. Η Ιχνογραφία υπήρξε βασικό μάθημα, ιδιαίτερα μετά την ίδρυση του 
Παγκύπριου Γυμνασίου, στο οποίο διδάχτηκε από προσοντούχους καθηγητές απόφοιτων 
Σχολών Καλών Τεχνών της Ελλάδας και του εξωτερικού. Από το 1917 δίδαξε το μάθημα ο 
αυτοδίδακτος ζωγράφος Ιωάννης Κισσονέργης και από το 1923 ο Αδαμάντιος Διαμαντής. Η 
διδασκαλία του μαθήματος ολοκληρωνόταν με την έκθεση των έργων των μαθητών στο τέλος 
κάθε σχολικής χρονιάς.  

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μία πρώτη αναφορά στους κύπριους που επιχείρησαν να 
σπουδάσουν ή σπούδασαν σε Σχολές Καλών Τεχνών στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού 
αιώνα, χωρίς να μπορέσουν να διαδραματίσουν οποιοδήποτε ρόλο αφού η τοπική κοινωνία 
απέρριπτε τη δυτική τάση της τέχνης τους. Πρώτος επιχείρησε να σπουδάσει στο εξωτερικό ο 
Βασίλης Μιχαηλίδης, του οποίου η προβολή του ποιητικού έργου απέβη σε βάρος του 
ζωγραφικού του, παρόλο που η ζωγραφική του είχε να παρουσιάσει αξιόλογα έργα.  

Ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο είναι το θέμα της παρουσίας των καλλιτεχνών από την 
Ελλάδα, η παρουσία των οποίων συνέβαλε στην πρώιμη διαμόρφωση των πρώτων βημάτων της 
κυπριακής τέχνης. Ολόκληρο το τέταρτο κεφάλαιο εξετάζει το ρόλο και τη συμβολή τους στην 
κυπριακή τέχνη.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο επιχειρείται μία επισκόπηση της ιστορίας της κυπριακής γλυπτικής 
και του ρόλου που διαδραμάτισε ο γλύπτης Ανδρέας Θυμόπουλος, πρώτος κύπριος απόφοιτος 
της Σχολής Καλών Τεχνών, ο οποίος κυριάρχησε στον χώρο και αμφισβήτησε το έργο και τα 
προσόντα οποιουδήποτε άλλου εμφανίστηκε ως ανταγωνιστής του. Η κυρίαρχη παρουσία του 
για σχεδόν μισό αιώνα δεν άφησε οποιοδήποτε καλλιτεχνικό στίγμα. 

Ακολουθεί το έκτο κεφάλαιο ένα εκτεταμένο χρονολόγιο της καλλιτεχνικής 
δραστηριότητας την Κύπρο, που επέτρεψε την συναγωγή μίας σειράς διαπιστώσεων και 
συμπερασμάτων που καταγράφονται στο επόμενο έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο.  
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Στις διαπιστώσεις και συμπεράσματα γίνεται μια σύντομη βιογραφική καταγραφή των 
ζωγράφων της περιόδου με ειδική αναφορά στους τόπους των σπουδών τους. Παρόμοια 
προσεγγίζονται οι γυναίκες ζωγράφοι και οι γλύπτες της περιόδου. Γίνεται ακόμη αναφορά στις 
εκθέσεις και στους χώρους των εκθέσεων, στην εικαστική κριτική και στη στάση που τήρησαν 
οι καλλιτέχνες απέναντι στην αγγλική διοίκηση, την συνεργασία ή την εικαστική σιωπή τους. 
Γίνεται επίσης αναφορά στις δύο πρώτες καλλιτεχνικές συσσωματώσεις με την ίδρυση του 
Ομίλου Φιλότεχνων και της Παγκύπριας Ένωσης Φιλότεχνων. Τονίζονται ακόμη η αύξηση των 
εκθέσεων στην τριετία 1957 – 1959 και η διαμόρφωση ενός φιλότεχνου αγοραστικού κοινού που 
δεν υπήρξε στην προηγούμενη περίοδο. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗΣΤΑΑΓΓΛΙΚΑ 

The thesis covers the period 1878-1959 and attempts a socio-political approach towards 
the visual arts’ activity in Cyprus. This is the first synthetic approach to the subject since the 
hitherto publications, as can be seen from the content of the relevant literature, had been 
remained in the bio-biographical approach of the artists who appeared and acted in this period. 

The research paper is divided into seven chapters and presents new elements and 
approaches to the history of Cypriot Art. 

In the first chapter, a brief overview of art during the late Ottoman domination has been 
presented. It has been recorded that the first Cypriot painter who, although had a limited work, is 
Epaminondas Fragoudis. Fragoudis left from Cyprus in 1854 succeeding an academic career as a 
professor in Bucharest later.  

In the second chapter, an overview of the first contact of Cypriots with the art is 
introduced. This connection began through the teaching of painting course in secondary schools. 
Painting has been a fundamental lesson, especially since the founding of the Pancyprian 
Gymnasium, where it was taught by qualified teachers of graduate schools of Fine Arts in Greece 
and abroad. From 1917 the self-taught painter Ioannis Kisson taught the painting course, 
followed by Adam Diamantis in 1923. The teaching of the course used to conclude with the end 
of year show which included the pupils' works.  

In the third chapter, it has been recorded the first mention of Cypriots who attempted to 
study or they studied in Fine Arts schools in the late 19th and early 20th centuries, who were 
unable to play any role after local society rejected the Western tendency of their art. Vasilis 
Michailidis was the first who attempted to study abroad, whose promotion of his poetic work 
was to the detriment of his painting achievements, although his painting works were 
considerable. Of particular importance is the presence of artists from Greece, whose presence 
helped to shape the early stages of Cypriot art.  

In the entire fourth chapter, artists’ role and contribution to Cypriot art is analysed. 

In the fifth chapter, an overview of the history of Cypriot sculpture is provided. 
Additionally, the sculptor Andreas Thymopoulos and his importance are presented in this 
chapter, referring to his dominant presence for almost half a century. He was the first Cypriot 
graduate of the School of Fine Arts, who dominated in this field, challenging the work and 
qualifications of any competitor. 
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In the sixth chapter, an extensive timeline of the visual arts activity in Cyprus is recorded. 
This chronicle of artists allowed a series of findings and conclusions recorded and presented in 
the next seventh and last chapter.  

In the findings and conclusions section, a brief biographical record of the painters of the 
period, with particular reference to the places of their study is documented. Similarly, female 
painters and sculptors of the period are presented. Following, references are made to the 
exhibitions and venues, to the art criticism and the attitude of the artists towards their English 
management, collaboration or artistic silence. Reference is also made to the first two artistic 
mergers with the founding of the Pancyprian Union of Art Lovers, increasing the numbers of 
exhibitions in the period 1957 - 1959 and causing the formation of an artistic purchasing 
audience that did not exist in the previous period. 
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ένα γοητευτικό ταξίδι. Μου έδινε πληροφορίες για τη ζωή, το έργο, τις κοινωνικές και 

πολιτικές παρεμβάσεις των καλλιτεχνών. Συμπλήρωσα την έρευνα με αυτοψία σε 
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το έργο του πρώτου κύπριου γλύπτη, του Ανδρέα Θυμόπουλου. 

Είχα από την πρώτη στιγμή την καθοδήγηση του καθηγητή κυρίου Γιώργου Γεωργή 

στην έρευνα και στη συνέχεια στη συγγραφή. Τον ευχαριστώ ολόψυχα. Πολύτιμες ήταν 

ακόμη οι υποδείξεις, ιδιαίτερα κατά την περιεκτική εξέταση, των δύο άλλων μελών της 

επιτροπής μου: του αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 

Πανεπιστημίου Κύπρου κυρίου Γιώργου Καζαμία και της αναπληρώτριας καθηγήτριας του 

Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου κυρίας Βάγιας Καραΐσκου. 

Θέλω ακόμη να ευχαριστήσω θερμά τη δρα Κατερίνα Παπαζαχαρία για τις πολύτιμες 

συμβουλές, τις παρατηρήσεις και την όλη πολύτιμη βοήθειά της, καθώς και το δρα Κυριάκο 

Ιακωβίδη για τις υποδείξεις και τη βοήθειά του στον εντοπισμό της αναγκαίας βιβλιογραφίας. 

Διαρκής και πολύτιμη ήταν επίσης η βοήθεια της μεταπτυχιακής φιλολόγου Μαρίας Μιχαήλ 

στη διασταύρωση των στοιχείων μέσα από τον κυπριακό τύπο. Ευχαριστώ επίσης τους 

υπαλλήλους του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών και ιδιαίτερα όσους εργάζονται στο 

Αρχείο Τύπου, όπου πέρασα ατελείωτες ώρες. Ακόμη, τον δρα Χρίστο Κυριακίδη για τη 

βοήθειά του στις αναζητήσεις μου στο Κρατικό Αρχείο καθώς και την κα Ελένη 

Παπαδοπούλου για τη δακτυλογράφηση και την συνεχή φροντίδα του κειμένου. Ξεχωριστές 

πολύτιμες ευχαριστίες οφείλω στο λαμπρό ιστοριοδίφη Αριστείδη Κουδουνάρη, για τις 

πληροφορίες και τις συμβουλές του. Ανταλλάξαμε πολλές φορές πληροφορίες κατά τη 

διάρκεια της συγγραφής της εργασίας μου και κάθε συνάντηση μαζί του ήταν ένα 

πραγματικό επιμορφωτικό σεμινάριο. Κλείνω τον κύκλο των ευχαριστιών, λέγοντας ένα 
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μεγάλο ευχαριστώ στις δύο μου κόρες, τη Ραφαέλλα και τη Μαριάμ, που η ενασχόλησή μου 

με τη διατριβή τις στέρησε πολλές ώρες από την φροντίδα μου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Μέχρι σήμερα δεν έχουμε μια συνολική θεώρηση της Ιστορίας της Νεότερης 

Κυπριακής Τέχνης. Ούτε έχουμε επί μέρους μελέτες γύρω από το θέμα. Η υπάρχουσα 

βιβλιογραφία είναι περιορισμένη σε μια βιογραφική και εργογραφική προσέγγιση γνωστών 

Κύπριων καλλιτεχνών. Πρώτος ο Αδαμάντιος Διαμαντής επιχείρησε το 1956 μια σύντομη 

συνολική θεώρηση της κυπριακής τέχνης με το άρθρο του «Η τέχνη στην Κύπρο», που 

δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Κυπριακά Γράμματα1. Ο Διαμαντής, με σπουδές στο Λονδίνο, 

διατηρούσε πολύ καλές σχέσεις με την αγγλική διοίκηση και με τους βρετανούς λόγιους 

που υπηρετούσαν στην Κύπρο, όπως ο Λώρενς Ντάρρελ και ο Μωρίς Κάρντιφ. Γι΄αυτό, 

πέρα από την παράθεση κάποιων γεγονότων και κυρίως, βιογραφικών στοιχείων, για τους 

καλλιτέχνες της πρώτης πεντηκονταετίας του εικοστού αιώνα, αποφεύγει οποιεσδήποτε 

κοινωνικοπολιτικές προσεγγίσεις ή κρίσεις, που θα μπορούσαν να δυσαρεστήσουν την 

αγγλική διοίκηση. Θα περάσουν πολλά χρόνια μέχρι το 1977, οπότε η Μορφωτική 

Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου ανέθεσε στον καθηγητή Χρύσανθο 

Χρήστου τη συγγραφή μιας σύντομης ιστορίας της κυπριακής τέχνης. Η έκδοση 

κυκλοφόρησε τελικά το 19832. Σε σύντομο σημείωμα της Μορφωτικής Υπηρεσίας, που 

προτάχθηκε στην έκδοση, αναφερόταν, ανάμεσα σε άλλα, ότι: 

 

(…) Η σύντομη ιστορία της νεώτερης και σύγχρονης Κυπριακής Τέχνης του κ.καθηγητή 

συμπληρώθηκε το 1977. Γι΄αυτό και δεν περιλαμβάνει νεώτερους καλλιτέχνες που 

παρουσιάστηκαν τα τελευταία χρόνια. Η καθυστέρηση στην πραγματοποίηση της 

έκδοσης οφείλεται σε τεχνικούς λόγους. 

Για άλλα κενά, που ίσως υπάρχουν στο κείμενο, η Μορφωτική Υπηρεσία του Υπουργείου 

Παιδείας συμμερίζεται τις απόψεις που διατυπώνει ο κ.Χρήστου στον πρόλογό του. 

Εξάλλου, πρόθεση του κ.Χρήστου είναι να ετοιμάσει συμπλήρωμα της εργασίας του3.  

 

                                                           
1 Αδαμάντιος Διαμαντής, «Η τέχνη στην Κύπρο», Κυπριακά Γράμματα, τμ ΚΑ’, Λευκωσία 1956, σ.199-207. 
2 Χρύσανθος Χρήστου, Σύντομη Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ιστορίας της Κυπριακής Τέχνης, 
Μορφωτική Υπηρεσία Υπουργείου Παιδείας, Λευκωσία 1983. 
3 Στο ίδιο, σ.5. 
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 Το κείμενο, μαζί με τον πρόλογο είχε έκταση εκατόν τριάντα εννέα σελίδων. Η 

πρόθεση για έκδοση συμπληρώματος δεν υλοποιήθηκε ποτέ, αφού οι παραλείψεις, οι 

ανακρίβειες, οι παρανοήσεις και οι πολλές αντιδράσεις για το περιεχόμενο ανάγκασαν το 

Υπουργείο Παιδείας να αποσύρει την έκδοση, η οποία είναι πια δυσεύρετηΟ Χρήστου χωρίζει 

τους κύπριους καλλιτέχνες σε τέσσερις γενιές, ανάλογα με τον χρόνο της γέννησής τους: τη 

«Γενιά των πατέρων της σύγχρονης κυπριακής τέχνης 1900-1922»4, τη «Γενιά του 

Μεσοπολέμου 1922-1940»5 και τη «Γενικά των δημιουργών που έρχονται στον κόσμο από 

το 1940»6. Τα τρία κεφάλαια διχοτομούνται σε δυο ενότητες, όπου στην πρώτη κατατάσσει 

τους «σημαντικούς» της γενιάς και στη δεύτερη τους «άλλους σημαντικούς» της ίδιας 

γενιάς7.Ο συγγραφέας στις πενήντα εννέα σελίδες του βιβλίου με κείμενο (οι άλλες ογδόντα 

περιλαμβάνουν φωτογραφίες έργων), επιχείρησε να προσεγγίσει κάθε γενιά από άποψη 

τενχνοκριτική και σε συνάρτηση με τις τάσεις και τα ρεύματα που επικρατούσαν στην Ελλάδα 

και στην Ευρώπη, χωρίς να είναι πειστικός στην προσπάθεια αυτή. Η κατάταξη με βάση τη 

χρονολογία γέννησης είχε σαν αποτέλεσμα να περιλαμβάνονται στη Γενιά του Μεσοπολέμου 

(1922-1940) καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν μετά την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

όπως για παράδειγμα «οι δημιουργοί της απλοϊκής τέχνης»8, όπως η Χρυστάλλα Δημητρίου, 

γεννημένη το 1923 που εμφανίστηκε το 1972, ο Γιασουμής Γεωργίου, γεννημένος το 1924 

που άρχισε να ζωγραφίζει το 1964, ο Χρίστος Ελευθεριάδης, γεννημένος το 1926 που άρχισε 

να ζωγραφίζει μετά το 1969 και άλλοι. Το τελευταίο κεφάλαιο με τίτλο «Δημιουργοί, μορφές 

και κατακτήσεις της κυπριακής γλυπτικής»9 είναι το πλέον ελλειμματικό, αφού δεν υπάρχει 

καμιά αναφορά στον πρώτο κύπριο γλύπτη, απόφοιτο της Σχολής Καλών Τεχνών από το 

1906, τον Ανδρέα Θυμόπουλο, ο οποίος κυριάρχησε στο χώρο της κυπριακής γλυπτικής τα 

πρώτα πενήντα χρόνια του εικοστού αιώνα. Επίσης, δεν περιλαμβάνεται ο γεννημένος στη 

Λευκωσία και απόφοιτος του Παγκυπρίου Γυμνασίου Νίκος Θεοδωρίδης-Σκαρλάτος, που 

έζησε εξόριστος στην Τασκένδη. Ο συγγραφέας δεν έκανε οποιαδήποτε αρχειακή έρευνα και 

περιορίστηκε στην προφορική ενημέρωση από τους ίδιους τους καλλιτέχνες και την άντληση 

πληροφοριών από τους καταλόγους των εκθέσεών τους. 

                                                           
4 Στο ίδιο, σ.16. 
5 Στο ίδιο, σ.55. 
6 Στο ίδιο, σ.95. 
7 Στο ίδιο, σ.18, 78. 
8 Στο ίδιο, σ.83. 
9 Στο ίδιο, σ.117. 
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 Την ίδια χρονιά, το 1983, εκδόθηκε στη Λευκωσία από τις Εκδόσεις Χρ.Ανδρέου ο 

τόμος Κύπριοι Καλλιτέχνες10, τον οποίο επιμελήθηκαν οι φιλόλογοι Χρίστος Σαββίδης Τρίχας 

και Ανδρέας Χρυσοχός, που έγραψε και το εισαγωγικό σημείωμα. Πρόκειται ουσιαστικά για 

βιογραφικό λεξικό των κυπρίων καλλιτεχνών και στις διακόσιες πενήντα τέσσερις σελίδες 

του καταγράφονται εκατόν έντεκα καλλιτέχνες. Σε κάθε λήμμα περιλαμβάνονται βιογραφικά 

σημειώματα, κατάλογοι εκθέσεων, ενδεικτικά αποσπάσματα κριτικών και περιορισμένος 

αριθμός φωτογραφιών των έργων κάθε καλλιτέχνη. Από την έκδοση απουσιάζει και πάλι ο 

Ανδρέας Θυμόπουλος. Η βιοεργογραφική προσέγγιση που καθιέρωσε ο τόμος ακολουθήθηκε 

σ΄όλες τις επόμενες εκδόσεις για τους κύπριους καλλιτέχνες, όπως για παράδειγμα το Κύπρος: 

33 Κύπριοι Καλλιτέχνες11, που επιμελήθηκε ο Ανδρέας Χατζηθωμάς. Η έκδοση, παρόλο που 

ακολούθησε το στερεότυπο βιογραφικό πρότυπο, περιελάμβανε πιο συγκροτημένα κείμενα 

και πληρέστερη εργογραφία (κατάλογο εκθέσεων), καθώς και σαφώς βελτιωμένη 

φωτογραφική τεκμηρίωση με έργα. 

 Το ίδιο πρότυπο της αλφαβητικής παράθεσης των βιογραφικών έχουμε και στον 

δίγλωσσο τόμο Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης12, που εκδόθηκε στην Αθήνα το 1998 

με χορηγία του Προδρόμου Εμφιετζόγλου. Προτάσσονται φωτογραφίες όλων των εκθεμάτων 

της Πινακοθήκης και εβδομήντα εννέα βιογραφικά των καλλιτεχνών, που έργα τους 

δημοσιεύονται στον τόμο. Τα βιογραφικά έγραψε η Ελένη Παπαδημητρίου, ακολουθώντας 

το κλασικό στερεότυπο: γέννηση και τόπος καταγωγής, σπουδές, σύντομη αναφορά στις 

εκθέσεις και υποτυπώδης βιβλιογραφία. Στο σύντομο εισαγωγικό της σημείωμα η Ελένη 

Νικήτα επιχείρησε τον προσδιορισμό του όρου «Σύγχρονη Κυπριακή Τέχνη». 

   Η επιλογή του όρου «Σύγχρονη Κυπριακή Τέχνη» υπαγορεύτηκε από τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και τη διαφορετική πορεία που ακολούθησε η κυπριακή τέχνη του 20ού 

αιώνα, πορεία που δεν συμβαδίζει με αυτή των μεγάλων εικαστικών κέντρων τηε 

Ευρώπης και της Αμερικής και η οποία καθορίστηκε από τις ιδιάζουσες γεωπολιτικές 

και κοινωνικές συνθήκες του νησιού. Ως αποτέλεσμα των συνθηκών αυτών, ολόκληρος 

ο 19ος αιώνας, εκτός μεμονωμένων περιπτώσεως, δεν έχει να παρουσιάσει άλλες μορφές 

τέχνης, πέρα από τη θρησκευτική και τη λαϊκή. 

                                                           
10 Ανδρέας Χρυσοχός, Χρίστος Σαββίδης Τρίχας, επιμ., Κύπριοι Καλλιτέχνες, Εκδόσεις Χρ.Ανδρέου Λευκωσία 
1983. 
11 Ανδρέας Χατζηθωμάς, επιμ., Κύπρος 33 Κύπριοι Καλλιτέχνες, τόμος Β΄, Εκδοτικός Οίκος Διαγόρας, 
Λευκωσία 19878 (η σειρά Κύπρος περιελάμβανε 8 τόμους). 
12 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Πολιτιστικές Υπηρεσίες, Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Κυπριακής 
Τέχνης, Αθήνα 1998. 
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   Η πρώτη γενιά των Κυπρίων καλλιτεχνών, που καθορίζουν την καλλιτεχνική έκφραση 

του τόπου μέχρι τη δεκαετία του 1950, δημιουργεί με βάση τα παραστατικά λεξιλόγια 

και με θέματα εμπνευσμένα ως επί το πλείστον από το τοπίο και την καθημερινή ζωή 

των ανθρώπων. Οι αγροτικές δομές και η απουσία Σχολής Καλών Τεχνών δεν ευνόησαν 

την ανάπτυξη της ακαδημαϊκής τέχνης στο νησί (…)13. 

  

 Το 1997 η Ελένη Νικήτα, η οποία εργαζόταν ως λειτουργός στις Πολιτιστικές 

Υπηρεσίες εξέδωσε ένα μικρό βιβλιαράκι με τίτλο «Η εικαστική κίνηση στην Κύπρο. Από τις 

αρχές του αιώνα μας ως την ανεξαρτησία»14. Πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια συνολικής 

θεώρησης της τέχνης μιας σημαντικής περιόδου της νεότερης κυπριακής ιστορίας. Η 

συγγραφέας παρακολουθεί χρονολογικά την εικαστική κίνηση με καταγραφή, κυρίως, των 

εκθέσεων Κυπρίων και ξένων που οργανώθηκαν στο νησί. Η καταγραφή είναι περιορισμένη 

με αρκετές παραλείψεις και αδιακρίβωτες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα η συμπερίληψη 

στους καλλιτέχνες που δίδαξαν στο Παγκύπριο Γυμνάσιο του κρητικού γυμναστή Νικόλαου 

Κοσσιφάκη15, ο οποίος πέρα από τη γυμναστική, δίδαξε στο Παγκύπριο και την Ιχνογραφία.  

 Η Ελένη Νικήτα τον επόμενο χρόνο εξέδωσε τον εμβληματικό ογκώδη τόμο 

Αδαμάντιος Διαμαντής. Η ζωή και το έργο του16, που διαμόρφωσε ένα καθοριστικό πρότυπο 

για τη βιογράφηση και παρουσίαση του έργου των σημαντικών κυπρίων καλλιτεχνών. 

Πρόκειται για εκδόσεις που κινούνται ανάμεσα στην εργογραφία και στο λεύκωμα, με την 

κομιδή σημαντικού υλικού, αλλά και μια έντονη προσπάθεια εγκωμιασμού, με αποφυγή σε 

οποιαδήποτε αναφορά της κοινωνικοπολιτικής τους παρέμβασης. Για παράδειγμα, παρά την 

εκτεταμένη αναφορά στην έκθεση του Διαμαντή τον Μάιο του 1957, το μεγαλύτερο 

εικαστικό γεγονός της περιόδου της Αγγλοκρατίας, με την τεράστια προσέλευση κοινού και 

την πληθώρα δημοσιευμάτων στον κυπριακό τύπο, προσεγγίζεται ως κοινωνικοπολιτικό 

γεγονός17, απόρροια του ενθουσιασμού που είχε προκαλέσει η επιστροφή του Μακαρίου από 

την εξορία στις Σεϋχέλλες στην Αθήνα και παραβλέπεται ότι είχε γίνει δύο μόλις μήνες μετά 

το θάνατο του Αυξεντίου και την εκτέλεση του Παλληκαρίδη και ότι είχαν προσκληθεί στην 

έκθεση και οι αγγλικές αρχές. Δεν γίνεται καμιά αναφορά στην επίσκεψη στην έκθεση και 

                                                           
13 Στο ίδιο, σ.11. 
14 Ελένη Νικήτα, Η εικαστική κίνηση στην Κύπρο. Από τις αρχές του αιώνα μας ως την Ανεξαρτησία. Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού, Πολιτιστικές Υπηρεσίες, Λευκωσία 1997. 
15 Στο ίδιο. 
16 Ελένη Νικήτα, Αδαμάντιος Διαμαντής. Η ζωή και το έργο του, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, 
Λευκωσία 1998. 
17Στο ίδιο, σ.74. 
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στην αγορά έργου από τη λαίδη Χάρτινγκ, παρόλο που η είδηση είναι δημοσιευμένη στον 

κυπριακό τύπο18.  

 Σημαντικότερη συμβολή της Νικήτα ήταν η σειρά «Κύπριοι καλλιτέχνες. Η πρώτη 

γενιά», που περιελάμβανε σε αυτοτελείς τόμους δώδεκα κύπριους καλλιτέχνες (Ανδρέας 

Θυμόπουλος, Βασίλης Βρυωνίδης, Νίκος Νικολαΐδης, Τάκης Φραγκούδης, Ιωάννης 

Κισσονέργης, Αδαμάντιος Διαμαντής, Γεώργιος Πολυβίου Γεωργίου, Σολωμός 

Φραγκουλίδης, Βίκτωρας Ιωαννίδης, Λουκία Νικολαΐδου-Βασιλείου, Τηλέμαχος Κάνθος, 

Γεώργιος Μαυροΐδης)19. Η συγγραφέας ακολούθησε το γνωστό πρότυπο του 

εργοβιογραφικού λευκώματος, έδωσε όμως μια πρώτη εικόνα της εικαστικής παρουσίας των 

πρώτων Κύπριων καλλιτεχνών.  

 Η έκδοση εργοβιογραφικών λευκωμάτων συνεχίστηκε και από το Πολιτιστικό Ίδρυμα 

Τραπέζης Κύπρου στη μεγάλου σχήματος σειρά Κύπριοι Ζωγράφοι. Στον πρώτο τόμο της 

σειράς Ιωάννης Κισσονέργης20, στον πρόλογό της, η διευθύντρια του Πολιτιστικού Ιδρύματος 

Μαρία Ιακώβου αναφέρει ότι «σύμφωνα με τη φιλοσοφία που θα διέπει ολόκληρη τη σειρά 

Κύπριοι Ζωγράφοι, δεν προβλέπεται εκτενής κριτική ανάλυση του εικαστικού έργου»21. Η 

έκδοση περιορίστηκε στην παράθεση βιογραφικών πληροφοριών και στη δημοσίευση των 

έργων του ζωγράφου. Έτσι, στο βιβλίο έξι σελίδες αναφέρονται στα βιογραφικά στοιχεία του 

Κισσονέργη και διακόσιες τριάντα καλύπτονται με φωτογραφικό υλικό έργων του. Η έκδοση 

γέρνει από τη μονογραφία στο λεύκωμα.  

 Την ίδια πρακτική, της φωτογραφικής παρουσίασης των έργων περισσότερο, έχουμε 

και στην έκδοση του 1999 για τον Γεώργιου Πολυβίου Γεωργίου22. Επρόκειτο για τρίτομη 

έκδοση σε κασετίνα. Στο πρώτο μέρος με υπότιτλο Ένας δημιουργός στο σταυροδρόμι 

Ανατολής και Δύσης, η συγγραφέας Νίκη Λοϊζίδη παρέθεσε βιογραφικά στοιχεία και κριτικές 

για το έργο του και επιχείρησε να τοποθετήσει τον ζωγράφο, που έτυχε της μεγαλύτερης 

διεθνούς αναγνώρισης, στο πλαίσιο της εποχής του. Πρόκειται για το δοκιμιακό μέρος, το 

καλύτερο και πιο εμπεριστατωμένο κείμενο που γράφτηκε για τους ζωγράφους που 

περιλήφθηκαν σ΄αυτή τη σειρά23. 

                                                           
18 Ο Φιλελεύθερος, Λευκωσία 16 Μαΐου 1957. 
19 Ελένη Νικήτα, Κύπριοι καλλιτέχνες. Η πρώτη γενιά, τόμοι 12, Πολιτιστικό Κέντρο Ομίλου Λαϊκής-Εκδόσεις Εν 
Τύποις, Λευκωσία 2002. 
20 Μαριλίζα Μητσού, φιλ.επιμ., Ιωάννης Κισσονέργης, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία 1992. 
21Στο ίδιο, σ.9. 
22 Νίκη Λοϊζίδη, Γεώργιος Πολυβίου Γεωργίου. Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία 1999. 
23 Νίκη Λοϊζίδη, Γεώργιος Πολυβίου Γεωργίου. Ένας δημιουργός στο σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης, 
Λευκωσία 1999. 
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 Το δεύτερο και ογκοδέστερο τμήμα της έκδοσης με υπότιτλο Το έργο του 1942-1964 

είναι ένα λεύκωμα με ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες των έργων του ζωγράφου, 

που συγκεντρώθηκαν με ιδιαίτερη επιμέλεια24. Το τρίτο μέρος με υπότιτλο Έργα και 

φωτογραφικές μαρτυρίες25, περιλαμβάνει κυρίως φωτογραφίες του φίλου και συνεργάτη του 

Γεωργίου, Ρένου Ευρυβιάδη Wideson. 

 Τον ίδιο μορφότυπο ακολούθησαν και οι επόμενες εκδόσεις του Μορφωτικού 

Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου, που αποτελούν σίγουρα τα σημαντικότερα έργα στον χώρο 

της ιστορίας της Κυπριακής Τέχνης, αφού κατά κύριο λόγο έδωσαν την ευκαιρία της επαφής 

με το ευρύτερο φιλότεχνο κοινό. Το 2005 εκδόθηκε το δίτομο λεύκωμα για τον Τηλέμαχο 

Κάνθο26, το 2008 ο ογκώδης τόμος για τον εμβληματικό πρωτοπόρο καλλιτέχνη Χριστόφορο 

Σάββα27, το 2009 ο τόμος για τον Σολωμό Φραγκουλίδη28, το 2012 ο τόμος για τον Μιχάλη 

Μιχαηλίδη, έναν καλλιτέχνη διεθνούς εμβέλειας, στον οποίο πολύ σωστά το εισαγωγικό 

κείμενο είναι δίγλωσσο, ελληνικά και αγγλικά29 και το 2015 ο τόμος για τον Κύπριο 

κεραμίστα Βαλεντίνο Χαραλάμπους30. 

 Οι εννέα μεγάλες εκδόσεις του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τραπέζης Κύπρου, 

αποτελούν στην ουσία επιβλητικά λευκώματα που συνέβαλαν ιδιαίτερα στην προβολή του 

έργου γνωστών Κυπρίων καλλιτεχνών. Την επιμέλεια των τόμων ανέλαβαν γνωστοί 

τεχνοκριτικοί που έδωσαν ιδιαίτερη εγκυρότητα στην όλη προσπάθεια. 

 Το 2010 το Πολιτιστικό Κέντρο της Marfin Laiki Bank εξέδωσε ένα πολυτελές 

ογκώδες λεύκωμα με τίτλο Με εκτίμηση… Επιλογές από τη συλλογή έργων της Marfin-Laiki 

Bank31. Επρόκειτο ουσιαστικά για τον κατάλογο ομότιτλης έκθεσης έργων στους χώρους του 

Πολιτιστικού Κέντρου. Η έκδοση είναι χωρισμένη σε τέσσερις ενότητες. Στην πρώτη με τίτλο 

«Οι πρώτοι καλλιτέχνες της Κύπρου. Παραστατική έκφραση»32 παρουσιάζονται έργα των 

Ανδρέα Ασπρόφτα, Γεώργιου Πολυβίου Γεωργίου, Αδαμάντιου Διαμαντή, Βίκτωρα 

Ιωαννίδη, Τηλέμαχου Κάνθου, Ιωάννη Κισσονέργη, Γιώργου Μαυροΐδη, Νίκου Νικολαΐδη, 

                                                           
24 Νίκη Λοϊζίδη, Γεώργιος Πολυβίου Γεωργίου. Το έργο του 1942-1964, Λευκωσία 1999. 
25 Νίκη Λοϊζίδη, Γεώργιος Πολυβίου Γεωργίου. Reno Wideson. Έργα και φωτογραφικές μαρτυρίες, Πολιτιστικό 
Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία 1999. 
26 Χρύσανθος Χρήστου-Ελένη Κάνθου, Τηλέμαχος Κάνθος, Το πορτρέτο ενός δημιουργού, Λευκωσία 2005. 
27 Ελένη Νικήτα, Χριστόφορος Σάββα (1924-1968). Η απαρχή μιας νέας εποχής στην κυπριακή τέχνη, 
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία 2008. 
28 Όλγα Μετζαφού Πολύζου, Σολωμός Φραγκουλίδης. Ένας γνήσιος δημιουργός, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης 
Κύπρου, Λευκωσία 2009. 
29 Θάλεια Σταυρινίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία 2012. 
30 Μαρίνα Σχίζα, Βαλεντίνος Χαραλάμπους, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία 2015. 
31 Μαρίνα Βρυωνίδου-Γιάγκου, επιμ.,  Με εκτίμηση Επιλογές από τη συλλογή έργων τέχνης της Marfin Laiki 
Bank, Πολιτιστικό Κέντρο Marfin Laiki Bank, Λευκωσία 2010. 
32Στο ίδιο, σ.20. 
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Λουκίας Νικολαΐδου-Βασιλείου, Τάσου Στεφανίδη, Τάκη Φραγκούδη και Σολωμού 

Φραγκουλίδη, των καλλιτεχνών δηλαδή που έδρασαν και καταξιώθηκαν την περίοδο της 

Αγγλοκρατίας, μέχρι το 1959, παρόλο που μερικοί από αυτούς συνέχισαν την παρουσία τους 

και στις πρώτες δεκαετίες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στη δεύτερη ενότητα με τίτλο «Οι 

καλλιτέχνες της Ανεξαρτησίας. Μοντερνισμός και αφαίρεση»33 παρουσιάζεται το έργο 

δεκαοκτώ καλλιτεχνών, γεννημένων από το 1920 μέχρι το 1939, αρκετοί από τους οποίους, 

όμως, όπως ο Χριστοφορος Σάββα, ο Λευτέρης Οικονόμου, ο Ξάνθος Χατζησωτηρίου και 

άλλοι είχαν δραστηριοποιηθεί από την τελευταία δεκαετία της Αγγλοκρατίας. Στην τρίτη 

ενότητα με τίτλο «Καλλιτέχνες χωρίς σύνορα»34, περιλαμβάνονται καλλιτέχνες που 

γεννήθηκαν από το 1950 μέχρι και το 1959, που εκφεύγουν από το αντικείμενο και τα όρια 

της παρούσας μελέτης. Με τον ίδιο τίτλο εμφανίζεται η τέταρτη ενότητα35, στην οποία 

παρουσιάζονται τα έργα καλλιτεχνών που γεννήθηκαν από το 1960 και μετά. Μια πέμπτη 

ενότητα περιλαμβάνει τους ναΐφ και αυτοδίδακτους καλλιτέχνες36. Ερωτηματικά προκαλεί η 

συμπερίληψη στην ενότητα αυτή του Κώστα Αβερκίου, από τους σημαντικούς καλλιτέχνες 

που εμφανίστηκαν στη δεκαετία του ΄50 καθώς και η παρουσία στην ενότητα του Φώτου 

Χατζησωτηρίου37, ενώ ο επίσης αυτοδίδακτος αδελφός του Ξάνθος Χατζησωτηρίου 

περιλήφθηκε στην ενότητα Μοντερνισμός και αφαίρεση38. 

 Παρά τις δομικές αδυναμίες της έκδοσης προσμετρούνται στα υπέρ της η πρωτοτυπία 

της παράθεσης πριν από τα έργα κάποιου καλλιτέχνη ενός αποσπάσματος από κριτική που 

έχει γραφεί γι΄αυτόν, δυστυχώς χωρίς βιβλιογραφική παραπομπή, και η παράθεση στο τέλος 

του τόμου ενός χρήσιμου, δίγλωσσου αλφαβητικού βιογραφικού οδηγού39. 

 Σε παράλληλη εκδοτική λογική κινείται κινείται το δίγλωσσο λεύκωμα Καλλιτέχνες 

της Κύπρου που εκδόθηκε από την Γκαλερί Πάνθεον της Λευκωσίας, χωρίς να αναφέρεται 

χρονολογία έκδοσης40. Παρόλο που στον πρόλογό του ο επιμελητής της έκδοσης Πέτρος 

Λαπίθης σημειώνει ότι, 

 

                                                           
33Στο ίδιο, σ.60. 
34Στο ίδιο, σ.170. 
35Στο ίδιο, σ.250. 
36Στο ίδιο , σ.348. 
37Στο ίδιο , σ.370. 
38Στο ίδιο , σ.118. 
39Στο ίδιο , σ.401-467. 
40 Πέτρος Λαπίθης, γεν. επιμέλεια, Καλλιτέχνες της Κύπρου, Γκαλερί Πάνθεον, Λευκωσία χ.χ.ε. 
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Έχοντας υπόψη την απουσία μιας αντιπροσωπευτικής, εμπεριστατωμένης έρευνας της 

ιστορίας της τέχνης στην Κύπρο, που να περιλαμβάνει όλους τους ζώντες Κύπριους 

καλλιτέχνες και τη δουλειά τους, θεωρήσαμε καθήκον μας τη δημιουργία ενός τέτοιου 

βιβλίου, 

 

εντούτοις η έκδοση δεν περιορίστηκε στους ζώντες, αλλά περιέλαβε όλους σχεδόν τους 

Κύπριους καλλιτέχνες του εικοστού αιώνα και της πρώτης δεκαετίας του εικοστού πρώτου. 

Από την έκδοση απουσιάζουν οι Κύπριοι καλλιτέχνες που έζησαν εκτός Κύπρου όπως οι 

Νίκος Νικολαΐδης, Γέωργιος Μαυροΐδης, Τάκης Φραγκούδης, Μίκης Νικοδήμου, Νίκος 

Θεοδωρίδης-Σκαρλάτος και Κωνσταντίνος Γιαννικούρης, ενώ στις σημαντικές απουσίες 

καταγράφεται ο πρώτος Κύπριος γλύπτης Ανδρέας Θυμόπουλος. Μια απλή επίσκεψη στο 

Νεκροταφείο του Αγίου Σπυρίδωνα αρκούσε για τη φωτογράφιση των έργων του. Στα θετικά 

της έκδοσης η περίληψη στη σελίδα πριν από το έργο κάθε καλλιτέχνη, ενός μικρού κειμένου 

του ιδίου του καλλιτέχνη, μια καταγραφή του πιστεύω του για την τέχνη. Στο τέλος του τόμου 

περιλαμβάνεται ο εντυπωσιακός αριθμός εκατόν ενενήντα έξι βιογραφικών δίγλωσσων 

σημειωμάτων, που παρατίθενται αλφαβητικά41. Για κάθε καλλιτέχνη, εκτός από ελάχιστες 

περιπτώσεις, καταγράφεται ο χρόνος και ο τόπος γέννησης, οι σπουδές, οι ατομικές και οι 

συμμετοχές του σε ομαδικές εκθέσεις. Στην έκδοση δεν περιλήφθηκαν μόνο οι Κύπριοι στην 

καταγωγή, αλλά και όλοι όσοι ζουν και δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. 

 Το εργογραφικό πρότυπο με πολλές φωτογραφίες έργων ακολούθησαν και δύο 

σημαντικές εκδόσεις για την ιστορία της κυπριακής τέχνης, μια για τον ελλαδίτη ζωγράφο 

Όθωνα Γιαβόπουλο που έζησε στην Κύπρο σχεδόν τρεις δεκαετίες και μια για τον 

παραγνωρισμένο, αλλά σημαντικό ζωγράφο Κώστα Στάθη. Στην πρώτη, η συγγραφέας Μάρω 

Σωφρονίου κατόρθωσε να φωτογραφίσει το μεγαλύτερο έργο του Γιαβόπουλου, κυρίως το 

αγιογραφικό που είναι σκορπισμένο σ΄όλη την Κύπρο42. Το δεύτερο είναι η πιο 

ολοκληρωμένη και συγκροτημένη μονογραφία, που έχει ως στόχο την παρουσίαση και 

προβολή ενός λησμονημένου για πολλά χρόνια Κύπριου καλλιτέχνη43. Το βιβλίο είναι καρπός 

συλλογικής και επίμοχθης έρευνας στον κυπριακό τύπο και σε αρχεία στην Κύπρο και στην 

                                                           
41Στο ίδιο, σ.384-472. 
42 Μάρω Θ. Σωφρονίου, Όθων Γιαβόπουλος. Ζωγράφος Αθηναίος 1862-1936. Η ζωή και το έργο του στην 
Κύπρο, Εκδόσεις Εν Τύποις, Λευκωσία 2011., 
43 Νικηφόρος Ορφανός, Ευριδίκη Περικλέους-Παπαδοπούλου, Στάθης Ορφανίδης, Ελένη Νικήτα, Ο ζωγράφος 
Κώστας Στάθης, Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Ίδρυμα Τηλέμαχος Κάνθος, 
Λευκωσία 2010. 
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Ελλάδα. Η έκδοση ξεπερνά τα συνηθισμένα όρια του λευκώματος και έχει τη μορφή μιας 

συνθετικής μονογραφίας για τον ζωγράφο. 

 Η μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας με οδήγησε στη διαπίστωση ότι η ιστορία 

της κυπριακής τέχνης δεν έτυχε συνολικής ή επί μέρους θεώρησης, αλλά κινήθηκε συνήθως 

σε μια βιογραφική προσέγγιση των καλλιτεχνών. Ήταν επίσης, φανερό, ότι οι σημαντικότεροι 

καλλιτέχνες έδρασαν στην περίοδο της Αγγλοκρατίας, περίοδο κατά την οποία διαμορφώθηκε 

και θεμελιώθηκε η πρώτη περίοδος της εικαστικής δημιουργίας, που αποτέλεσε την αφετηρία 

της νεώτερης και σύγχρονης κυπριακής. Με απασχόλησαν ιδιαίτερα ερωτήματα για την 

πρώτη επαφή των Κυπρίων με την τέχνη, ο ρόλος της εκπαίδευσης και των πρώτων 

καθηγητών που δίδαξαν τέχνη στα σχολεία της μέσης εκπαίδευσης, οι πρώτες απόπειρες για 

μετάβαση στο εξωτερικό για σπουδές, ο ρόλος των καλλιτεχνών από την Ελλάδα, η εμφάνιση 

των πρώτων Κυπρίων αποφοίτων Σχολών Καλών Τεχνών, τόσο στη ζωγραφική, όσο και στη 

γλυπτική και η διαμορφωμένη εικαστική κίνηση. Ήταν βασικά ερωτήματα στα οποία 

αναζήτησα απαντήσεις μέσα από την πορεία της έρευνάς μου. 

 Πέρα από τη συστηματική μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, αναζήτησα υλικό 

στο αρχείο της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας, όπου φοίτησαν αρκετοί από 

τους καλλιτέχνες των αρχών της περιόδου, στο Αρχείο της Κρατικής Πινακοθήκης Κύπρου, 

όπου υπάρχουν φάκελοι για τους καλλιτέχνες, που έργα τους υπάρχουν στην Πινακοθήκη και 

στο Αρχείο Τύπου του Γραφείου Δημοσίων Πληροφοριών. Αποδελτίωσα κάθε πληροφορία 

για την εικαστική κίνηση στην Κύπρο κατά την περίοδο 1878-1959. Η αποδελτίωση μου 

έδωσε ένα όγκο υλικού που ξεπέρασε τις τέσσερις χιλιάδες σελίδες, αφού για το ίδιο θέμα 

μπορούσαν να υπάρχουν δύο έως πέντε αναφορές την ίδια μέρα. Ένα θέμα,μια έκθεση για 

παράδειγμα, απασχολούσε τον τύπο για δύο ή περισσότερες μέρες. Το υλικό αυτό 

χρησιμοποιήθηκε υποστηρικτικά στη σύνταξη όλων σχεδόν των κεφαλαίων και αποτέλεσε τη 

βάση για τη σύνταξη ενός χρονολογίου των εικαστικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο κατά 

την περίοδο της Αγγλοκρατίας, που λειτουργεί ως πανόραμα της καλλιτεχνικής δράσης και 

παρουσίας των καλλιτεχνών. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συναγωγή των άρθρων για τους 

διάφορους καλλιτέχνες και τις εκθέσεις τους, μερικά από τα οποία ήσαν απλώς περιγραφικά, 

ενώ κάποια άλλα παρουσίαζαν στοιχεία κριτικού δοκιμίου. 

 Στην πορεία της έρευνας και κυρίως της γραφής, αντιμετώπισα κάποια μεθοδολογικά 

προβλήματα, όπως το περιεχόμενο του όρου «γενιά» και η διάκριση των ζωγράφων σε 

καθ΄αυτό ζωγράφους, αυτοδίδακτους και ερασιτέχνες. Ο όρος «γενιά», δάνειο από τον χώρο 

της λογοτεχνίας, υποδηλώνει συγγραφείς ή καλλιτέχνες που γεννήθηκαν ή εμφανίζονται και 
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δρούν σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Ο όρος πρωτοχρησιμοποιήθηκε στην κυπριακή ιστορία 

της τέχνης από τον Χρύσανθο Χρήστου στο σύντομο μελέτημά του για την ιστορία της 

κυπριακής τέχνης. Με κριτήριο τη γέννηση και όχι την εμφάνισή τους στο χώρο της τέχνης, 

χαρακτήρισε ως πρώτη γενιά όσους γεννήθηκαν από το 1900 ως το 192244, χαρακτηρίζοντας, 

μάλιστα, με κριτήριο τη διδακτική τους παρουσία και επίδραση τους Διαμαντή και Κάνθου, 

ως «γενιά των πατέρων της σύγχρονης κυπριακής τέχνης»45, ενώ άφησε στους «άλλους 

δημιουργούς της πρώτης γενιάς» τον Βίκτωρα Ιωαννίδη46 με παρόμοια διδακτική προσφορά 

και συμβολή στην καλλιτεχνική κίνηση. Χαρακτήρισε ως δεύτερη γενιά ή γενιά του 

μεσοπολέμου όσους γεννήθηκαν από το 1922 ως το 194047, ενώ θεώρησε ως τρίτη γενιά 

όλους τους καλλιτέχνες «που ήρθαν στον κόσμο από το 1940» και μετά48. 

 Απέφυγα μια παρόμοια κατάταξη θεωρώντας την αδόκιμη και προβληματική. 

Κριτήριό μου για την όποια κατάταξη ήταν η περίοδος της καλλιτεχνικής τους εμφάνισης. 

 Περισσότερο δύσκολη ήταν η διάκριση των ζωγράφων σε καθ΄αυτό ζωγράφους, 

ερασιτέχνες και αυτοδίδακτους. Η προσωνυμία ζωγράφος αποδιδόταν και αποδίδεται σε 

όποιον επιδίδεται στη ζωγραφική, όποιον, δηλαδή, παράγει εικόνες, αγιογραφίες, 

ελαιογραφίες, υδατογραφίες, χαρακτικά και άλλα. Βαθμιαία, ο όρος επικράτησε για όσους 

ασχολούνται συστηματικά με τη ζωγραφική και ιδιαίτερα για όσους έχουν αποφοιτήσει από 

Σχολή Καλών Τεχνών. Η προσωνυμία ερασιτέχνης, ζωγράφος ή γλύπτης αποδίδεται σε όσους 

ασχολούνται με την τέχνη ως πάρεργο για προσωπική, κυρίως, ευχαρίστηση. Ξεχωριστή 

περίπτωση είναι οι αυτοδίδακτοι ζωγράφοι. Είναι αυτοί που πειραματίζονται και διδάσκονται 

από μόνοι τους, χωρίς να φοιτήσουν σε κάποια σχολή. Συχνά, οι αυτοδίδακτοι 

παρακολουθούν για τη βελτίωσή τους κάποια μαθήματα κοντά σε γνωστούς ζωγράφους. 

Έχουμε περιπτώσεις, όπως ο Ανδρέας Ασπρόφτας, ο Τάκης Φραγκούδης, ο Γιώργος 

Μαυροΐδης, που η αυτομόρφωση και το ταλέντο τους ξεπέρασε την έλλειψη ακαδημαϊκής 

κατάρτισης και καθιερώθηκαν ως σημαντικοί ζωγράφοι. 

 Θεώρησα ως βασική τομή στην έρευνά μου και συνακόλουθα στη συγγραφή της 

εργασίας μου το έτος 1959, κατά το οποίο υπογράφηκε η ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

παρόλο που η ανακήρυξή της έγινε επίσημα τον Αύγουστο του ΄60. Μετά την υπογραφή των 

Συμφωνιών της Ζυρίχης-Λονδίνου τον Φεβρουάριο του 1959 επικράτησε στην Κύπρο μια 

                                                           
44 Χρύσανθος Χρήστου, Σύντομη Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ιστορίας της Κυπριακής Τέχνης, 
Μορφωτική Υπηρεσία Υπουργείου Παιδείας, Λευκωσία 1983, σ.16 και 18., 
45Στο ίδιο, σ.16. 
46Στο ίδιο, σ.37. 
47Στο ίδιο, σ.55 και 78. 
48Στο ίδιο, σ.95. 
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πολιτική ελευθεριότητα, που είχε άμεσες επιπτώσεις στην καλλιτεχνική ζωή. Έτσι, η εργασία 

μου ξεκινά με την άφιξη των Άγγλων και καλύπτει βασικά την περίοδο της Βρετανικής 

Κυριαρχίας ή της Αγγλοκρατίας, όπως επικράτησε να αποκαλείται, από το 1878 μέχρι το 

1959, συμπληρωμένα ογδόντα χρόνια. Μέσα από τον τύπο, που αποτέλεσε κεντρικό πεδίο 

της έρευνάς μου, είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω τις πολιτικές εξελίξεις αλλά και τις 

κοινωνικές αλλαγές και συμπεριφορές που επηρέαζαν τη διαμόρφωση στο χώρο της τέχνης. 

Ασχολήθηκα για λίγο με την περίοδο της ύστερης Τουρκοκρατίας και στάθηκα στο 

λόγιο Επαμεινώνδα Φραγκούδη και την ενασχόληση του με τη ζωγραφική και κυρίως με 

την απεικόνιση σκηνών από την ελληνική επανάσταση. Μετά το εισαγωγικό αυτό κεφάλαιο 

θεώρησα ότι ήταν αναγκαία η διερεύνηση της πρώτης επαφής με την τέχνη μέσα από το 

μάθημα της Ιχνογραφίας που είχε εισαχθεί νωρίς στα κυπριακά σχολεία. Οι δάσκαλοι, 

συχνά ακατάλληλοι, το περιεχόμενο του μαθήματος, τα εγχειρίδια Ιχνογραφίας και το 

βαθμιαίο πέρασμα σε μια στοιχειώδη, παράλληλη μετάβαση στη ζωγραφική μέσα από 

πολλές και δύσκολες διαδικασίες για την εξεύρεση καθηγητών και την προμήθεια 

εγχειριδίων, καταγράφονται σε ένα σημαντικό κεφάλαιο, σχετικό και με την ιστορία της 

κυπριακής εκπαίδευσης. Ως σημαντική κατάθεση, για την επαφή με το κοινό και την 

καλλιέργεια της αισθητικής, πρέπει να θεωρηθούν οι ετήσιες μαθητικές εκθέσεις, στις 

οποίες παρουσιάζονταν τα έργα των μαθητών και μαθητριών. Οι εκθέσεις ξεκίνησαν από 

το Παγκύπριο Γυμνάσιο και έγιναν θεσμός για όλα τα σχολεία, ιδιαίτερα τα ημιγυμνάσια 

και τα εξατάξια γυμνάσια. 

Η πρώτη στοιχειώδης αυτή επαφή με την τέχνη και οι επιδράσεις από αγιογράφους 

οδήγησαν κάποιους κύπριους νέους στην απόφαση να μεταβούν στην Ευρώπη για σπουδές 

στη Ζωγραφική. Η προσπάθειά τους δεν τελεσφόρησε, είτε γιατί δεν μπόρεσαν να 

ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, είτε γιατί όταν επέστρεψαν στην Κύπρο δεν μπόρεσαν να 

απασχοληθούν ως αγιογράφοι, καθώς η ευρωπαΐζουσα τέχνη τους δεν είχε καμία απήχηση 

στον εκκλησιαστικό χώρο και το κυπριακό κοινό, όπως έγραψε εφημερίδα της εποχής, 

«ήταν συνηθισμένο σε δεκασέλιδες εικόνες». Εκτός από το Βασίλη Μιχαηλίδη, που ήταν 

γνωστός για τις ζωγραφικές του προσπάθειες, αλλά η τέχνη του αντιμετωπίσθηκε ως 

υποδεέστερη από την ποίησή του και για πολλά χρόνια δεν έτυχε της ανάλογης μελέτης, 

εντόπισα άλλους τρεις κύπριους που σπούδασαν ή δοκίμασαν να σπουδάσουν στο 

εξωτερικό αλλά χάθηκαν χωρίς να παραμείνει κάτι από αυτούς. Είναι ο «κύκλος των 

χαμένων κυπρίων ζωγράφων». Γνωστότερα είναι τα έργα του Βασίλη Μιχαηλίδη. Τα 

τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση μεγαλύτερης ενασχόλησης και ανάδειξης της 
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ζωγραφικής του. Ήταν, φυσικά, ο πρώτος που προσπάθησε να ξεφύγει από τα δεσμά μιας 

παχυλής αμάθειας γύρω από την τέχνη και να σπουδάσει στην Ευρώπη. Επίσης, δεν 

υπάρχουν πληροφορίες, παρά μόνο ελάχιστες νύξεις στον τύπο, για τον Χαράλαμπο 

Κύπριο, που επέστρεψε μετά τις σπουδές του στην Κύπρο και πέθανε πάμπτωχος και 

άρρωστος στη Βηρυτό, όπου είχε μεταβεί για θεραπεία. Ελάχιστα ακόμη ξέρουμε για το 

νεαρό σπουδαστή στην Ακαδημία του Μονάχου Αντώνιο Κύπριο από την Ορμήδεια. 

Περιέλαβα στον «κύκλο των χαμένων ζωγράφων» και την πρώτη κύπρια απόφοιτο της 

Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας Ελένη Χριστοφάκη, που οι συνθήκες της εποχής δεν 

επέτρεψαν την ενασχόλησή της με τη ζωγραφική.  

Αναφέρομαι στη συνέχεια στην παρουσία και δραστηριότητα των ζωγράφων από 

την Ελλάδα, που έφτασαν στην Κύπρο από τα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα σε 

αναζήτηση εργασίας και καλύτερης τύχης ή για να εργασθούν ως εκπαιδευτικοί. 

Μεγαλύτερη σε διάρκεια υπήρξε η παρουσία του Όθωνα Γιαβόπουλου. Η παρουσία τους 

δημιούργησε μια υποτυπώδη εικαστική κίνηση. Εκτός από τους καλλιτέχνες που ήρθαν από 

την Ελλάδα για μεγαλύτερα διαστήματα, επισκέφθηκαν την Κύπρο και άλλοι, που 

παρέμειναν στο νησί για λίγο όπως η Ελένη Γκατ-Βούλγαρη, η Αθηνά Ταρσούλη και άλλοι. 

Το επόμενο κεφάλαιο αναφέρεται στην κυρίαρχη παρουσία στο χώρο της γλυπτικής, 

για σχεδόν πενήντα χρόνια, του πρώτου κύπριου γλύπτη, του Ανδρέα Θυμόπουλου, που 

ήταν, επίσης, ο πρώτος Κύπριος απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας. Ο 

Θυμόπουλος περιχαράκωσε τον επαγγελματικό του χώρο, αμφισβήτησε οποιονδήποτε 

άλλο τόλμησε να αναζητήσει εργασία ως γλύπτης, υπερασπίσθηκε με σθένος το έργο του 

από οποιαδήποτε κριτική και αμφισβήτηση και συχνά ήρθε σε ρήξη κυρίως με τους 

ελλαδίτες καλλιτέχνες που βρέθηκαν στην Κύπρο όπως με το Λουκά Κρίνο και τον 

Εμμανουήλ Αύγουστο. Το έργο του περιορίστηκε, κυρίως, με ελάχιστες εξαιρέσεις στη 

φιλοτέχνηση επιτύμβιων προτομών και γλυπτών συνθέσεων. Παρόλο που έργα του 

βρίσκονται στα παλιά νεκροταφεία της Λάρνακας και της Λεμεσού, τα περισσότερα έργα 

του βρίσκονται στο νεκροταφείο του Αγίου Σπυρίδωνα στη Λευκωσία. Σε επιτόπια έρευνα 

στο νεκροταφείο, πριν την αναμόρφωσή του σε πάρκο, είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω 

την ύπαρξη περισσότερων από 20 ενυπόγραφων επιτύμβιων πλακών, με εγχάρακτες 

διακοσμήσεις, οι οποίες μετακινήθηκαν σε άγνωστο μέρος. Η επίσκεψή μου στο 

νεκροταφείο της Πάφου δεν είχε οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Μόνο μια διακοσμημένη 

επιτύμβια πλάκα εντοπίζεται που έχει εγχάρακτους μαιάνδρους, παρόμοιους με εκείνους 

που συνήθιζε ο Θυμόπουλος, αλλά δεν φέρει υπογραφή. Σ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, 
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δεν κλήθηκε να φιλοτεχνήσει ανδριάντα, ολόσωμο δηλαδή άγαλμα, ενώ η φιλοτέχνηση του 

αγάλματος του Γρηγορίου Ε΄, κατά τη σύντομη παραμονή του στη Σμύρνη, έμεινε ημιτελής 

λόγω της καταστροφής. 

Ο Θυμόπουλος παρόλη τη συχνή αναφορά του στο τύπο, είτε με δικές του 

καταχωρήσεις, είτε με την περιγραφή των έργων του, δεν δημιούργησε με την παρουσία 

και τα έργα του καλλιτεχνική κίνηση και ουσιαστική παρέμβαση όπως στη ζωγραφική ο 

Διαμαντής στη Λευκωσία ή ο Γιώργος Φασουλιώτης και ο Βίκτωρας Ιωαννίδης στη 

Λεμεσό. 

Το πιο εκτεταμένο κεφάλαιο της διατριβής μου είναι η καταγραφή της εικαστικής 

κίνησης στην Κύπρο μέχρι το 1959, οπότε έληξε η περίοδος της Αγγλοκρατίας. Είναι 

ουσιαστικά ένα εικαστικό χρονολόγιο και ταυτόχρονα ένα πανόραμα της εικαστικής 

κίνησης, για το οποίο απαιτήθηκε συστηματική έρευνα στον τύπο, στο Κρατικό Αρχείο, 

στο Αρχείο της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας και στην περιορισμένη 

σχετική βιβλιογραφία για τις εικαστικές τέχνες στην Κύπρο, που εξαντλείται, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, σε βιογραφικές μονογραφίες και λευκώματα των γνωστών Κυπρίων 

καλλιτεχνών. Καταγράφηκαν χρονολογικά οι εκθέσεις και οι κριτικές για τις εκθέσεις, 

δημοσιεύματα για την καλλιτεχνική κίνηση, πληροφορίες για τη δράση των καλλιτεχνών, 

εντός και εκτός Κύπρου, αλλά και όλες οι προσπάθειες για τη διαμόρφωση εικαστικής 

ευαισθησίας μαζί με τη δυσκολία αποδοχής οποιασδήποτε καινοτομίας. Από την 

καταγραφή προβάλλει η διαπίστωση ότι οι μαθητικές εκθέσεις ήσαν τα πρώτα εικαστικά 

δρώμενα που κέρδισαν το ενδιαφέρον του ευρύτερου κοινού.  

Συχνά παραθέτω αποσπάσματα από κριτικές και γενικότερα δημοσιεύματα για τη 

τέχνη που δημιουργούν μια άμεση εικόνα για τα εικαστικά πράγματα στο νησί. Είναι τα 

παραθέματα αυτά, ένα μικρό ανθολόγιο κριτικής με κείμενα που, μερικές φορές, έχουν 

ιδιαίτερη αισθητική αλλά και ιστορική σημασία. 

Μέσα από το χρονολόγιο οδηγήθηκα σε μια σειρά διαπιστώσεις που αναφέρονται 

στους ζωγράφους της περιόδου, τη γυναικεία παρουσία στη ζωγραφική, τις εκθέσεις γενικά, 

τους εκθεσιακούς χώρους, την εικαστική κριτική και τις σχέσεις των καλλιτεχνών με τους 

Άγγλους κυρίαρχους του νησιού.  

Οι διαπιστώσεις αυτές οδήγησαν σε μια σειρά σύντομα καταληκτικά 

συμπεράσματα, που παρατίθενται στο τελευταίο κεφάλαιο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ 

Η άφιξη των Βρετανών στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1878 βρήκε το νησί σ’ ένα βαθύ 

μεσαίωνα. Οι συνθήκες διαβίωσης ήταν άθλιες, οι συγκοινωνίες σχεδόν ανύπαρκτες και οι 

συνθήκες υγιεινής υποτυπώδεις. Η βαριά φορολογία είχε επιφέρει βαθμιαία την εξαθλίωση 

της μεγάλης μάζας των κατοίκων. Οι οθωμανικές μεταρρυθμίσεις του δέκατου ενάτου 

αιώνα έφταναν αργά στην Κύπρο και εφαρμοζόντουσαν με μεγάλη δυσκολία. Κάποια 

βήματα προόδου έγιναν στον τομέα της Παιδείας με πρωτοβουλία της Εκκλησίας και των 

προυχόντων, για να αντιμετωπισθεί η παχυλή αμάθεια που κυριαρχούσε σχεδόν σ’ όλο το 

νησί, με την ίδρυση σχολείων στις πόλεις και στα μεγάλα χωριά.  

 Η καλλιτεχνική δραστηριότητα είχε περιοριστεί στη συνέχιση της βυζαντινής τέχνης, 

με την αγιογράφηση ναών και την φιλοτέχνηση φορητών εικόνων και στις πιο λαϊκές 

τέχνες, στην κεραμική και την ξυλογλυπτική, μοναδικές μορφές κοσμικής καλλιτεχνικής 

δημιουργίας στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας49. 

 Η κεραμική είχε μακρά παράδοση50 ιδιαίτερα σε χωριά όπως ο Κόρνος, η Λάπηθος 

και το Φοινί, που παρήγαγαν φημισμένα αγγεία, πιάτα και άλλα σκεύη για καθημερινή 

χρήση αλλά και για καλλωπισμό. Ο μεγάλος ισπανός περιηγητής ντον Ντομίνκο Μπατία-

υ- Λεϊπλίχ (don Domingo Badia-y-Leyblich)51, που ταξίδευε στην Ανατολή με το 

ψευδώνυμο Αλή Μπέης ελ Αμπασσί (Ali Bey el Abbassi), ο οποίος επισκέφθηκε την Κύπρο 

το 1806 γράφει ότι όλοι οι κάτοικοι του χωριού Κόρνος ασχολούνταν με την κατασκευή 

πήλινων αγγείων52. 

 Οι αγγειοπλάστες του Κόρνου κατασκεύαζαν με κόκκινο πηλό μεγάλα πιθάρια για 

λάδι και κρασί, στάμνες αλλά και μικρότερα αντικείμενα όπως λυχνάρια και καπνιστήρια 

τα οποία διακοσμούσαν με πολυποίκιλες ανάγλυφες και εγχάρακτες παραστάσεις. Πιθάρια, 

που ήταν το πιο διαδεδομένο αποθηκευτικό σκεύος, αλλά και άλλα πήλινα χρηστικά 

αντικείμενα κατασκεύαζαν επίσης στο Φοινί και στην Αμμόχωστο. Πιο ονομαστά ήταν τα 

αγγεία της Λαπήθου, τα «αλειφτά», εφυαλωμένα με ειδικό επίχρισμα, διακομισμένα με 

περίτεχνες παραστάσεις στην εσωτερική και εξωτερική τους επιφάνεια53. Η αγγειοπλαστική 

                                                           
49 Ελένη Παπαδημητρίου, Λαϊκή Ζωγραφική, εγχάραξη και γλυπτική, Λευκωσία 2010, σ.17.  
50 Βλ. για το θέμα Μαργαρίτα Δημητρίου, Παραδοσιακή Αγγειοπλαστική στην Κύπρο, Λευκωσία 2001.  
51 Γεννήθηκε στη Βαρκελώνη το 1767 και πέθανε στο ταξίδι του από τη Δαμασκό προς την Μέκκα το 1818. 
52 Άντρος Παυλίδης, επιμ., Η Κύπρος ανά τους αιώνες, μέσα από τα κείμενα ξένων επισκεπτών της, τμ Γ΄, 

Λευκωσία 1995, σ.1026. 
53 Ελένη Παπαδημητρίου, «Η εφυαλωμένη κεραμική της Λαπήθου στα νεότερα χρόνια», στο Δήμητρα Παπανικόλα 

- Μπακιρτζή, επιμ., Αγγείων Τέχνη από τη γη της Λαπήθου, Λευκωσία 2019, σ.127 – 153.  
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είχε μεγάλη παράδοση στην Κύπρο από τα αρχαία χρόνια και πολλοί σύγχρονοι λαϊκοί 

κεραμίστες τολμούσαν να κατασκευάζουν σύνθετα σκεύη και να τα διακοσμούν με 

ευφάνταστες παραστάσεις. Πολλά σκεύη, όπως καπνιστήρια, μικρά ζωγραφισμένα πιάτα 

και κανάτια θεωρήθηκαν από νωρίς ως συλλεκτικά διακοσμητικά αντικείμενα. Στη σάλα, 

στο δίχωρο συνήθως, των παλιών κυπριακών σπιτιών, υπήρχε πάντα «σουβάντζα», ξύλινο 

ή γύψινο μακρύ ράφι στον τοίχο, με ζωγραφισμένα πιάτα και μικρά αγγεία.  

 Σημαντική παραδοσιακή τέχνη με μεγάλη ανάπτυξη στα χρόνια της οθωμανικής 

κυριαρχίας μέχρι και τις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα ήταν η ξυλογλυπτική που 

ασκούσαν λαϊκοί τεχνίτες γνωστοί ως ταλιαδόροι. Οι ταλιαδόροι χρησιμοποιούσαν ειδικά 

εργαλεία για την επεξεργασία και διακόσμηση του ξύλου. Κατασκεύαζαν σκαλισμένα και 

διακοσμημένα ταβάνια, εσωτερικές πόρτες και χωρίσματα, ερμάρια, σεντούκια και άλλα 

έπιπλα. Ξεχωριστή θέση είχε η εκκλησιαστική ξυλογλυπτική με την διακόσμηση του 

εσωτερικού των εκκλησιών με τέμπλα, άμβωνες, δεσποτικούς θρόνους, επιτάφιους, 

παγκάρια και προσκυνητάρια. Ο αυστριακός περιηγητής αρχιδούκας Louis Salvator von 

Austria που επισκέφτηκε την Κύπρο το 1873, πέντε μόλις χρόνια πριν από την άφιξη των 

Βρετανών γράφει ότι: 

Οι επιπλοποιοί είναι φημισμένοι για τα ντουλάπια τους που 

κατασκευάζουν από ξύλο πεύκου. Στο μπροστινό μέρος υπάρχουν 

διακοσμήσεις από γλάστρες και φανταστικά φυτά σε ανάγλυφο54. 

 Φυσικά πρέπει να διακρίνουμε τους ταλιαδόρους, που σκάλιζαν το ξύλο από τους 

κοινούς επιπλοποιούς, τους πελεκάνους, που βασικά κατασκεύαζαν οικιακά έπιπλα.  

 Στην κοσμική ή οικιακή ξυλογλυπτική κυριαρχούσαν τα φυτικά μοτίβα, οι 

παραστάσεις ζώων και πουλιών, οι γεωμετρικές συνθέσεις, οι ρόδακες και άλλα 

επαναλαμβανόμενα σχήματα. Στην εκκλησιαστική ξυλογλυπτική, πιο επιβλητική και συχνά 

πιο λειτουργική, εντυπωσιάζει συχνά η ελευθεριάζουσα επιλογή των παραστάσεων, από 

φυτικές συνθέσεις μέχρι γρύπες και δράκους. Τα εικονοστάσια επιχρίονταν συχνά με 

χρυσομπογιά, ή λεπτό φύλλο χρυσού ενώ οι άμβωνες, οι δεσποτικοί θρόνοι και άλλα 

τμήματα του ξυλόγλυπτου διάκοσμου βάφονται με βερνίκι και διατηρούσαν το φυσικό 

χρώμα του ξύλου. 

 Η υποτυπώδης κοσμική ζωγραφική παρέμεινε στη φιλοτέχνηση προσωπογραφιών. Το 

πορτρέτο ήταν ένδειξη πλούτου και κοινωνικής ανόδου. Η προσωπογράφηση μας έρχεται 

από τα μεσαιωνικά χρόνια από τις αφιερωματικές παραστάσεις κτητόρων, ναών ή δωρητών 

                                                           
54 Παυλίδης, ό.π., τμ Γ΄, σ.1145.  
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αγιογραφιών και φορητών εικόνων ή ακόμη από τα περίφημα Φαγιούμ της Αιγύπτου. Οι 

νεότερες προσωπογραφίες εμφανίζονται στην Κύπρο από τις αρχές του δέκατου ένατου 

αιώνα ως απεικονίσεις κυρίως εκκλησιαστικών αρχόντων. 

 Η διαμόρφωση μιας πρώιμης  αστικής τάξης, είχε ως συνέπεια την επιδίωξη της 

καταξίωσης, μέσω της απαθανάτισης της, εν ζωή με ζωγραφικά έργα, πορτρέτα, ή μετά 

θάνατο με γλυπτά, ανάγλυφα και προτομές. Έτσι έχουμε κάποια πορτρέτα, καμωμένα από 

λαϊκούς αγιογράφους στην αρχή και αργότερα από ταμπελλογράφους ή ερασιτέχνες 

ζωγράφους, ενώ στα νεκροταφεία εμφανίστηκαν ως επιτύμβια μνημεία οι πρώτες προτομές 

ή ανάγλυφες παραστάσεις. Συχνά τα γλυπτά αυτά παραγγέλλονταν στην Αθήνα ή ήταν έργα 

ανώνυμων λαϊκών γλυπτών.  

 Η εμφάνιση και διάδοση της φωτογραφίας από τα μέσα του 19ου αιώνα είχε 

καταλυτικές συνέπειες για την προσωπογράφηση. Τον χρωστήρα του ζωγράφου 

αντικατέστησε ο φωτογραφικός φακός. Και το φωτογραφικό πορτρέτο παρέμεινε αρχικά 

προνόμιο των ανώτερων κοινωνικών τάξεων. Είναι άγνωστο πότε έχουμε τα πρώτα 

φωτογραφικά πορτρέτα ή ακόμη την επαφή με την τέχνη της φωτογραφίας στην Κύπρο. 

Από το 1846 μέχρι τι 1849 υπηρέτησε ως πρώτος υποπρόξενος της Ελλάδος στην Κύπρο ο 

Δημήτριος Μαργαρίτης, αδελφός του ζωγράφου και φωτογράφου Φιλίππου Μαργαρίτη, 

καθηγητή του Σχολείου των Ωραίων Τεχνών, που υπήρξε ο πρόδρομος της Ανώτατης 

Σχολής Καλών Τεχνών55. Από το 1846 ο Φίλιππος Μαργαρίτης δίδαξε στο Σχολείο των 

Ωραίων Τεχνών την τέχνη της δαγκεροτυπίας και το 1847 το Σχολείο απέκτησε με δωρεά 

δαγκεροτυπική56 μηχανή, την οποία χρησιμοποιούσαν ο Μαργαρίτης και οι φοιτητές του57. 

Άγνωστο αν μετέφερε κάτι στην Κύπρο ο έλληνας πρόξενος από την τέχνη του αδελφού 

του. Ο Φίλιππος Μαργαρίτης δίδασκε στο Σχολείο των Καλών Τεχνών από την ίδρυση του 

το μάθημα της Στοιχειώδους Γραφικής58 και της Ιχνογραφίας59. 

 Στα τελευταία χρόνια της οθωμανικής διακυβέρνησης συναντούμε μια εμβρυακή 

προσπάθεια αισθητικής αγωγής με την εισαγωγή σε μερικά κυπριακά σχολεία του 

μαθήματος της ιχνογραφίας, που είχε ήδη εισαχθεί στην ελληνική εκπαίδευση. Τα σχολεία 

                                                           
55 Κώστας Η. Μπίρης, Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 

1957, σ.489.  
56 Δαγκεροτυπία, από το γαλλικό daguerreotypie, φωτογραφική μέθοδος που επινοήθηκε από το γάλλο φυσικό 

και ζωγράφο Λουί Νταγκέρ (Louis – Jacques – Mande Daguerre). 
57 Άλκης Ξανθάκης, Φίλιππος Μαργαρίτης, ο πρώτος έλληνας φωτογράφος, Αθήνα 1990, σ.12.  
58 Μπίρης, ό.π., σ.107.  
59 Στο ίδιο, σ.74. 
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της εποχής περιορίζονταν βασικά στη διδασκαλία της γραφής και της ανάγνωσης και μιας 

στοιχειώδους αριθμητικής.  

 Σύμφωνα με την απογραφή των σχολείων, που έγινε το 1860 με φροντίδα της 

Αρχιεπισκοπής ύστερα από οδηγίες της Πύλης, στην Κύπρο λειτουργούσαν60 4 ανώτερα 

σχολεία, που ονομάζονταν Ελληνικά ή Ελληνικές Σχολές, ανά ένα στην Λευκωσία, την 

Λάρνακα και τη Λεμεσό και ένα στη Μονή Κύκκου, 18 αλληλοδιδακτικά στις πόλεις και 

σε διάφορα μεγάλα χωριά και 2 παρθεναγωγεία, ένα στη Λευκωσία και ένα στη Λάρνακα61.  

 Στα αλληλοδιδακτικά σχολεία, όπου οι μεγάλοι μαθητές δίδασκαν τους μικρότερους 

διδάσκονταν γραφή, ανάγνωση και αριθμητική και στις μεγάλες τάξεις στοιχεία 

γραμματικής. Στις Ελληνικές Σχολές τα μαθήματα ήσαν Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, 

Τούρκικα και ξένες γλώσσες, συνήθως Γαλλικά και Ιταλικά. Στα παρθεναγωγεία κοντά στα 

άλλα μαθήματα της αλληλοδιδακτικής μεθόδου διδασκόταν επίσης χειροτεχνία. 

 Το 1860 ιδρύθηκε στη Λάρνακα το Συνδιδακτικό Σχολείο, μια πρωτοπόρα 

προσπάθεια αφού πέρα από τα συνηθισμένα μαθήματα του αλληλοδιδακτικού, οι μαθητές 

διδάσκονταν ξένες γλώσσες, γεωγραφία, «Μουσικήν Ευρωπαϊκήν δηλ. Μουσικήν, 

Ανάγνωσιν και Στοιχειώδη Ωδικήν»62 και Ιχνογραφία. Είναι το πρώτο σχολείο στο οποίο 

εισήχθησαν στοιχεία Καλών Τεχνών με τη διδασκαλία της Μουσικής και Ιχνογραφίας. Το 

μάθημα της Ιχνογραφίας αποτελούσε για πολλά χρόνια στην Κύπρο το βασικό μάθημα 

τέχνης, με ταυτόχρονη διδασκαλία της καλλιγραφίας και ζωγραφικής. 

 Ως πρώτος επώνυμος κύπριος ζωγράφος μπορεί να θεωρηθεί ο Επαμεινώνδας 

Φραγκούδης. Γεννημένος το 1829 στη Λεμεσό, γόνος της γνωστής μεγάλης οικογένειας της 

πόλης, σπούδασε στο Λύκειο της Κέρκυρας και στην Ιόνιο Ακαδημία63. Στην Κέρκυρα 

ήρθε σε επαφή με τους πνευματικούς και καλλιτεχνικούς κύκλους και απέκτησε τα πρώτα 

εφόδια στην τέχνη. Έζησε στη συνέχεια για λίγο στην Αθήνα και στη συνέχεια επέστρεψε 

στην Κύπρο όπου εργάστηκε για μια περίοδο ως γραμματέας στο Ελληνικό προξενείο, από 

το 1849 μέχρι το 1852, οπότε ο Αρχιεπίσκοπος Κύριλλος Α΄ τον προσέλαβε ως καθηγητή 

της Ελληνικής φιλολογίας στην Ελληνική Σχολή της Λευκωσίας. Διέφυγε όμως ύστερα από 

καταγγελίες ότι ήταν αναμεμειγμένος σε μια συνωμοτική επαναστατική κίνηση κατά των 

Οθωμανών το 1854, σε μια εποχή που ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Οθωμανική 

                                                           
60 Ι.Κ. Περιστιάνης, Ιστορία των Ελληνικών Γραμμάτων. Από της τουρκικής κατακτήσεως μέχρι της αγγλικής 

κατοχής (1571 – 1878), Λευκωσία 22000, σ.97. 
61 Λοΐζος Φιλίππου, Τα Ελληνικά Γράμματα εν Κύπρω, κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας 1571 – 1878, 

Λευκωσία 22000, σ.175. 
62 Στο ίδιο.  
63 Αριστείδης Κουδουνάρης, Βιογραφικόν Λεξικόν Κυπρίων 1800 – 1920, Λευκωσία 62010, σ.623.  



 

18 
 

Αυτοκρατορία είχε προκαλέσει μεγάλες προσδοκίες και επαναστατικά κινήματα σ’ όλο τον 

υπόδουλο ελληνισμό. Ο πόλεμος εκείνος που επικεντρώθηκε τελικά στην περιοχή της 

Κριμαίας πήρε χαρακτήρα πανευρωπαϊκής αντιπαράθεσης προς την Ρωσία και είχε 

δυσμενή αποτελέσματα για τους Έλληνες. Ο Φραγκούδης υπήρξε θύμα της οθωμανικής 

καχυποψίας και των αντιδράσεων κατά των ελληνικών κινητοποιήσεων. Αναγκάστηκε να 

εγκαταλείψει τη Λευκωσία και να αυτοεξορισθεί αρχικά στην Κωνσταντινούπολη και στην 

συνέχεια στο Βουκουρέστι όπου διέγραψε μια λαμπρή εκπαιδευτική πορεία. 

 Το 1847 είχε εκδώσει στην Αθήνα το ρομαντικό μυθιστόρημα Θέρσανδρος64 και στη 

συνέχεια δημοσίευσε σε περιοδικά την Κωνσταντινούπολης διάφορα διηγήματα και 

ταξιδιωτικές αφηγήσεις. Στο Βουκουρέστι, καταξιωμένος λόγιος, εκφωνεί και τυπώνει 

πανηγυρικούς και επικήδειους λόγους. Είναι γνωστά τρία έργα του Φραγκούδη, 

λιθογραφημένα από το Γ. Βενρίχο στο Βουκουρέστι, τα οποία περιλαμβάνονται το βιβλίο 

του Πανηγυρικός των υπέρ πίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων, που εκδόθηκε στο 

τυπογραφείο Στέφανου Ρασσιδέσκου το 1863. Ένα μοναδικό αντίτυπο του βιβλίου 

διασώζεται στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι τρεις εκτός σελιδαρίθμησης, 

σύνθετες λιθογραφίες του βιβλίου, έχουν τίτλο Οι Ιερολοχίται, Αθανάσιος ο Ευρυτάν και 

Γεώργιος ο Ολύμπιος.  

 Το βιβλίο περιλάμβανε τον πανηγυρικό που εκφώνησε ο συγγραφέας στον εορτασμό 

για την εθνική επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης και για την απόφαση εκλογής του 

πρίγκιπα Γεωργίου της Δανίας ως βασιλιά της Ελλάδας. Τον εορτασμό είχε οργανώσει ο 

Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Βουκουρέστι Θ.Β. Δημητρακόπουλος65. Ο 

Φραγκούδης επέλεξε να αναφερθεί ειδικά στα γεγονότα της επανάστασης του Αλέξανδρου 

Υψηλάντη στη Μολδοβλαχία και να υμνήσει όσους έπεσαν υπέρ πατρίδος «εν τη δε τη 

αδελφική γή των Δακών»66, στο Βουκουρέστι, όπου η μνήμη από τα γεγονότα του 1821 

ήταν ακόμη νωπή. 

 Οι δυο από τις λιθογραφίες του βιβλίου, «Οι Ιερολοχίτες» και «Γεώργιος Ολύμπιος» 

είναι αντίγραφο των ομώνυμων γνωστών έργων του γερμανού ζωγράφου Peter Von Hess, 

(1792 – 1871), ο οποίος με εντολή του Λουδοβίκου της Βαυαρίας είχε ζωγραφίσει 39 

                                                           
64 Επαμεινώνδας Ι. Φραγκούδης, Ο Θέρσανδρος και άλλα αφηγήματα, Αθήνα, 22002, σ.20, (εισαγωγή Λευτέρη 

Παπαλεοντίου, σ.7 -27).  
65 Επαμεινώνδας Ι. Φραγκούδης, Πανηγυρικός των υπέρ πίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων, Βουκουρέστι 1863, 

σ. 36: «Ο κύριος Θ.Β. Δημητρακόπουλος, διευθυντής του ενταύθα Γ. Προξενείου της Ελλάδος, έστιν ο τελέσας 

την εορτήν ταύτην και καλέσας με ίνα πανηγυρίσω τους τον αγώνα της Εθνικής παλιγγενεσίας αγωνισαμένους».   
66 Στο ίδιο, σ.14.  
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σκηνές από την Ελληνική Επανάσταση. Ο Φραγκούδης φαίνεται ότι είχε αντιγράψει 

κάποιες λιθογραφίες, τις οποίες αξιοποίησε στο βιβλίο του. 

 Η τρίτη λιθογραφία με τίτλο Αθανάσιος ο Ευρυτάν αναφέρει όπως και οι άλλες δυο 

ότι είχε γίνει στο λιθογραφείο του Γ. Βενρίχου στο Βουκουρέστι, αλλά για να μην υπάρχει 

αμφιβολία για την αυθεντικότητα και την πρωτοτυπία της αναγράφεται στο κάτω μέρος του 

πίνακα «Εποίει Ε. Ι. Φρακούδης». Κάτω από τον τίτλο Αθανάσιος ο Ευρυτάν είναι 

χαραγμένη μια γραμμή από το κείμενο του Πανηγυρικού: «Θραύει την σπάθην, ρίπτει τα 

τμήματα εις τόν ποταμόν και πίπτει».    

 Ο ήρωας εικονίζεται στις τελευταίες στιγμές της ζωής του πεσμένος στο έδαφος, 

κυκλωμένος από τους Τούρκους και τα δύο κομμάτια του σπαθιού του να αιωρούνται στο 

άνω δεξιό μέρος του πίνακα. Ο Αθανάσιος Ευρυτάν ή Καρπενησιώτης είχε ηγηθεί των 

Ελλήνων στη μάχη του Σκουλενίου και τον ηρωικό του αγώνα είχε αποθανατίσει ο Peter 

Von Hess στον πίνακά του. «Ο ηρωικός αγώνας του Θανάση Καρπενησιώτη» στον οποίο 

εικονίζει τον ήρωα μέσα στα αβαθή νερά του Προύθου να ξιφουλκεί για να υπερασπιστεί 

το λάβαρο της επανάστασης απέναντι στους επιτιθέμενους Τούρκους. Ο Φραγκούδης 

αντίθετα αναπαριστάνει τις τελευταίες στιγμές του ήρωα όπως ακριβώς τις περιγράφει στο 

κείμενό του: 

…εν τοις ζώσι μόνος ο Αθανάσιος υπάρχει έτι και ούτος τραυματίας… 

αλλά τρέμετε, Τούρκοι, εισέτι Ο λέων μέχρις εσχάτης πνοής δεινός, 

πυροβολήσας το τελευταίον, ρίπτει εις τά βάθη του Προύθου το 

καρυοφύλλι και συν αυτώ τας πιστόλας˙ είτα, σπασάμενος την σπάθην 

ως οργή Κυρίου εκσφενδονίζεται˙ φλόγας εκτοξεύουσιν οι οφθαλμοί 

αυτού και ιδρώς αίματος περιρραίνει αυτού το μέτωπον. Εξωγκωμένους 

έχει τους ρώθωνας, τους μύστακας φρίσσει, η πνοή αυτού βρυχηθμός και 

κεραυνός η δεξιά, ο θάνατος επικάθηται του ξίφους αυτού πλήττει, 

αποκρούει, σφάζει…αλλ’ αί δυνάμεις τού ήρωος εκλείπουσι… το αίμα 

ρέει εκ πληγών αναριθμήτων…οι εχθροί, άγριοι την όψιν και 

βλασφημούντες, πιέζουσιν αυτόν στενώς – «κάτω την σπάθην» – και 

«πίπτοντες οι Έλληνες τα όπλα δεν παραδίδουσιν», - απαντά 

ψυχορραγών ο ημίθεος και, ώ του απαραμίλλου παραδείγματος 

στρατιωτικής φιλοτιμίας! Θραύει την σπάθην δίχα, ρίπτει τα τμήματα εις 
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τον ποταμόν και πίπτει… όχι! ανίπταται προς της αθανασίας τους 

κόλπους, όπου προηγήθησαν οι εταίροι!»67. 

 Την ίδια εποχή, δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, δραστηριοποιούνται στην Κύπρο οι 

ζωγράφοι, αγιογράφοι στην πραγματικότητα, όπως οι Χριστόδουλος, δάσκαλος του Βασίλη 

Μιχαηλίδη στη Λευκωσία, Δ. Ζ. Ντζένιος, Παύλος Παυλίδης, Νικόλαος Πετρίδης, Ιωάννης 

Μιχαηλίδης, Αντώνιος Χατζηχρησσός, Διονύσιος Χρηστίδης και άλλοι68, που επιχειρούν 

μιας μικρής κλίμακας ανανέωση της βυζαντινής ζωγραφικής με μικρές δυτικότροπες και 

ρωσότροπες ενσωματώσεις. Κάποιοι από αυτούς συνεχίζουν τη δράση τους κατά τα πρώτα 

χρόνια της βρετανικής κυριαρχίας.  

 Επιφανέστερος φαίνεται να είναι ο Διονύσιος Χρηστίδης (1830 – 1902), ο οποίος πήγε 

στα μέσα της δεκαετίας του 1860 στο Άγιο Όρος, όπου θα μονάσει και θα σπουδάσει 

αγιογραφία στη Σκήτη των Καυσοκαλυβίων. Επιστρέφει στην Κύπρο το 1875, όπου θα 

επιχειρήσει την επανίδρυση, χωρίς επιτυχία, της Μονής του Σταυροβουνίου. Ύστερα από 

μια δεύτερη μετάβαση στο Άθω και μια εξάχρονη διαμονή στο μοναστήρι της 

Τροοδίτισσας, εγκαθίσταται οριστικά από τον Ιανουάριο του 1889 στο Σταυροβούνι, το 

οποίο λάμπρυνε με την παρουσία του καθιστώντας το πρότυπο μοναστικής διαβίωσης και 

κέντρο εκκλησιαστικής ζωγραφικής. Υιοθετώντας δυτικότροπα και κυρίως ρωσικά 

αγιογραφικά πρότυπα, έδωσε μεγάλη ώθηση στην αγιογράφηση φορητών εικόνων69. 

 Μοναδική περίπτωση κοσμικής ζωγραφικής, από τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα, 

είναι το πορτρέτο της Μαρίνας Καρύδη – Πιερράκη που βρίσκεται στο Μουσείο Πιερίδη 

στη Λάρνακα70. Εικονίζεται σε νεαρή ηλικία η σύζυγος του Πιερράκη Δημητρίου ή 

Κορέλλα, προύχοντα της Λάρνακας, που είχε καρατομηθεί κατά τις σφαγές του Ιουλίου του 

1821. Είναι χρονολογημένο το 1845 και φιλοτεχνημένο από τον Κωνσταντίνο Τακκατζιή, 

για τον οποίο δεν έχουμε άλλα στοιχεία. 

 

 

                                                           
67 Φραγκούδης, ό.π., σ.20 
68 Ιωάννης Ηλιάδης, «Η εκκλησιαστική ζωγραφική της όψιμης τουρκοκρατίας στην Κύπρο και οι προσπάθειες 

ανανέωσης της», στο Ζωγραφίζοντας το θείον. Τάσεις και επιδράσεις στην εκκλησιαστική ζωγραφική της Κύπρου 

κατά τον 19ο και 20ο αιώνα και ο ρόλος του Νεοελληνικού Κράτους (κατάλογος έκθεσης), Εταιρεία Κυπριακών 

Σπουδών, Κυπριακή Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών, Λευκωσία 2014, σ.50 – 61.  
69 Κωστής Κοκκινόφτας, «Ο Διονύσιος Χρηστίδης και η επανίδρυση της Μ. Σταυροβουνίου το 1889», Κυπριακαί 

Σπουδαί Ο΄, Λευκωσία 2006, σ.43 – 117. Νικόλαος Γραίκος, «Η εκκλησιαστική ζωγραφική στην Ελλάδα και 

στην Κύπρο από τα μέσα του 19ου αιώνα ως σήμερα: πολιτισμικό και καλλιτεχνικό πλαίσιο, σχέσεις και 

αλληλεπιδράσεις» στο Ζωγραφίζοντας το Θείον, ό.π., σ.62 – 83.  
70 Ευφροσύνη Ριζοπούλου – Ηγουμενίδου, Η εθνογραφική συλλογή του Ομίλου Λαϊκής, Πολιτιστικό Κέντρο 

Ομίλου Λαϊκής, Λευκωσία 2006, σ. 282. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

Η ΙΧΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΦΥΠΝΙΖΟΥΣΑ ΤΗΝ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΛΑΙΣΘΗΣΙΑΝ71 

 Η αισθητική αγωγή των Κυπρίων στα πρώτα χρόνια της βρετανικής κυριαρχίας είναι 

περιορισμένη στη στοιχειώδη διδασκαλία της Καλλιγραφίας και της Ιχνογραφίας. Η 

καλλιγραφία αποσκοπούσε στη διδασκαλία «του καλώς γράφειν», μιας καλλιτεχνικής κατά 

το δυνατόν, ευανάγνωστης, καθαρής στρογγυλής γραφής, που προϋπόθετε την άσκηση του 

μαθητή στις δυο βασικές γραμμές, την ευθεία και την καμπύλη. Το σχολείο όφειλε να 

εξασκεί συστηματικά το μαθητή στην παλιά καθαρή και καλή γραφή. Ως συμπληρωματικό 

μάθημα διδασκόταν η Ιχνογραφία, η αναπαράσταση με απλές γραμμές, χωρίς χρώμα, 

σχημάτων, μορφών και εικόνων.   

 Ο ωραίος συνδυασμός των γραμμών και των σχημάτων και γενικά η Ιχνογραφία 

θεωρείτο το μάθημα που συνέβαλλε στην ανάπτυξη της αίσθησης της συμμετρίας, της 

αναλογίας και της αρμονίας και τελικά στην καλλιέργεια της ευαισθησίας και της 

καλαισθησίας. Η καλλιγραφία και η ιχνογραφία ως ένα, ή ως δυαδικό, μάθημα είχε εισαχθεί 

στα ελληνικά σχολεία από την περίοδο της βασιλείας του Όθωνος. Φυσικά το μάθημα δεν 

διδασκόταν από αποφοίτους του Σχολείου των Τεχνών αλλά από τους δασκάλους ή τις 

δασκάλες που διδάσκονταν σχετικές πρακτικές στα Διδασκαλεία. Για παράδειγμα στο 

ωρολόγιο πρόγραμμα του Διδασκαλείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας το 1842 

προβλέπονταν τρεις ώρες την εβδομάδα για το μάθημα της Καλλιγραφίας και Ιχνογραφίας 

και στα τέσσερα έτη σπουδών72, ενώ την ίδια εποχή το μάθημα της Ιχνογραφίας στο Σχολείο 

των Καλών Τεχνών, διδασκόταν έξι ώρες την εβδομάδα73. 

 Στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας και τα πρώτα χρόνια της 

βρετανικής κυριαρχίας η εκπαίδευση προσφερόταν σε δυο επίπεδα. Στο τετρατάξιο ή 

σπάνια πεντατάξιο σχολείο της στοιχειώδους εκπαίδευσης που ακολουθούσε την 

αλληλοδιδακτική μέθοδο και στη συνέχεια στο τετρατάξιο σχολείο δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης που ονομαζόταν Ελληνική Σχολή, Ελληνικό Σχολείο, Σχολαρχείο ή 

Ελληνομουσείο.  

                                                           
71 Ο τίτλος είναι παρμένος από τον κανονισμό του ιδιωτικού Λυκείου, το οποίο επρόκειτο να ιδρύσει στη 
Λάρνακα ο Ελλαδίτης φιλόλογος Ιωάννης Τέτσης. Βλ. Σάλπιγξ Λεμεσός 10 Αυγούστου 1981. Η προσπάθεια δεν 
τελεσφόρησε. 
72 Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου, Η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830 – 1893), Αθήνα 

1986, σ.90.  
73 Μπίρης, ό.π., σ.74.  
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 Στα αλληλοδιδακτικά σχολεία διδάσκονταν γραφή, ανάγνωση, γεωγραφία, 

αριθμητική, ιστορία της Ελλάδας και ιερά ιστορία74. Στις Ελληνικές Σχολές διδάσκονταν 

αρχαία ελληνικά, συντακτικό, γραμματική και μετάφραση, αριθμητική, ελληνική ιστορία, 

ιερή κατήχηση και ιερή ιστορία και στις τελευταίες τάξεις επιπρόσθετα θεματογραφία, 

μαθηματικά, φυσική και γεωμετρία, γαλλική και οθωμανική γλώσσα, ψυχολογία, λογική 

και δογματική θεολογία75. 

 Στον Κανονισμό της Ελληνικής Σχολής Λευκωσίας, που είχε εγκριθεί το 185976 στο 

κεφάλαιο «Περί Μαθημάτων» προβλεπόταν στο πρώτο έτος το μάθημα «Γύμνασις εν τη 

τεχνολογία και αρχαί ορθογραφίας και στο δεύτερο το μάθημα «Γύμνασις και τελειοποίησις 

εν τη τεχνολογία», που αφορούσαν μάλλον την καλλιγραφία και την ιχνογραφία, χωρίς 

αυτό να είναι απόλυτα ξεκαθαρισμένο. 

 Οι δάσκαλοι των αλληλοδιδακτικών και οι καθηγητές των Ελληνικών Σχολών 

προέρχονταν βασικά από την Ελλάδα ή ήσαν Κύπριοι που είχαν φοιτήσει στη Μεγάλη του 

Γένους Σχολή στην Κωνσταντινούπολη, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ή στα διάφορα 

Διδασκαλεία, σχολές για την προετοιμασία δασκάλων. 

 Φαίνεται ότι στην Ελλάδα η Καλλιγραφία και η Ιχνογραφία, ως τεχνικά δευτερεύοντα 

μαθήματα, μαζί με την Ωδική και τη Γυμναστική, μπήκαν ενωρίς στο ωρολόγιο πρόγραμμα 

των δημοτικών σχολείων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ανάμεσα στα βιβλία για το δημοτικό 

που δώρισε στα σχολεία της Κύπρου το Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Παιδείας 

το 1862, μαζί με τα βασικά βιβλία, αλφαβητάρια βιβλία φυσικής, ιστορίας, αριθμητικής, 

ελληνικής ιστορίας, γεωγραφίας, ιερής ιστορίας και άλλα, συνήθως ανά 40, 

περιλαμβάνονταν και δυο βιβλία του Ι. Δραΐκη με τίτλο «Στοιχεία Γραμματικής 

Ιχνογραφίας»77. 

 Το 1866 στα βιβλία που παράγγειλε και παρέλαβε από τον Ιωάννη Α. Σακελλάριο η 

Εφορεία των Ελληνικών Σχολείων της Λευκωσίας περιλαμβάνονταν Καλλιγραφίαι78. Η 

Εφορία επέστρεψε τελικά τις 60 Καλλιγραφίες που της είχαν σταλεί από την Αθήνα και 

παράγγειλε στον Ιωσήφ Μάγνη στην Σμύρνη 60 Καλλιγραφίαι, υπό Μ. Κ. Κ., έκδοσις 

Παρισίων79. Ο Μάγνης θα αποστείλει τελικά προς την Εφορεία 50 Καλλιγραφίας Βλαστού 

                                                           
74 Λοΐζος Φιλίππου, Τα ελληνικά γράμματα εν Κύπρω κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας (1571 – 1878), 

Λευκωσία 2000, σ.182 κ.ε.  
75 Βλ. στο ίδιο, τον Κανονισμό της Ελληνικής Σχολής Λευκωσίας, σ. 192 – 200, ιδιαίτερα το κεφ. Δ΄ Περί 

μαθημάτων, σ. 198.    
76 Στο ίδιο, σ.191.  
77 Θεόδωρος Παπαδόπουλλος, επιμ., Κώδιξ. Σχολείων Λευκωσίας, Λευκωσία 1991, σ.79.  
78 Στο ίδιο, σ.118. 
79 Στο ίδιο, σ.120. 
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και 10 Καλλιγραφίες μεγάλες Λαζαρίδου. Η αυθαίρετη επιλογή των βιβλίων της 

Καλλιγραφίας ανάγκασε τους εφόρους να γράψουν προς το Μάγνη «συγχωρήσατε μας να 

σας είπωμεν ότι αι σταλείσαι Καλλιγραφίαι δεν είναι εκ των της παραγγελίας ημων και ότι 

δια τούτο θέλουν σας αποσταλή οπίσω»80. Σε επόμενη επιστολή τους προς το Μάγνη 

σημείωναν: «Σας παρακαλούμεν, οπόταν σας ζητώμεν βιβλία, να μας στέλλετε μόνον εκ 

της παραγγελίας μας, δια να μη γίνεται ανάγκη να σας τα επιστρέφωμεν»81.  

 Το 1870 η ίδια Εφορία θα παραγγείλει στην Κωνσταντινούπολη 50 αντίτυπα της 

έκδοσης Καλλιγραφία των αδελφών Δεπάστα και 100 «μικροτέρας υπό Η. Λ.»82. Η 

παραγγελία μικρών και μεγάλων καλλιγραφιών συνεχίστηκε μέχρι και την άφιξη των 

Άγγλων. Η καλλιγραφία παρέμεινε βασικό μάθημα και τα αναγκαία βοηθήματα των 

Δεπάστα, Βλάχου, Λαζαρίδου και άλλων παραγγέλλονταν μέχρι το 1878 στην Σμύρνη ή 

την Κωνσταντινούπολη, γιατί η προμήθεια τους από την Αθήνα ήταν πιο δύσκολη για 

τελωνειακούς και ναυτιλιακούς λόγους. Μετά την βρετανική κατοχή ήταν προσφορότερη 

η προμήθεια τους, όπως και των άλλων βιβλίων από τα βιβλιοπωλεία της Αθήνας. 

 Η Καλλιγραφία θα συνδεθεί αργότερα με την Ιχνογραφία. Με τον ελληνικό νόμο του 

1878 για την εκπαίδευση προβλεπόταν στην τρίτη και τέταρτη τάξη του τετρατάξιου 

δημοτικού σχολείου, διδασκαλία του μαθήματος της Ιχνογραφίας τρεις φορές την 

εβδομάδα83, όσες για την Ελληνική Ιστορία και τη Γεωγραφία. Το 1883 ο Σύλλογος των 

Ωραίων Τεχνών της Αθήνας υπέβαλε στο Υπουργείο Εκπαίδευσης αίτημα για αναβάθμιση 

του μαθήματος και επαναφορά του στα γυμνάσια. Η πληροφορία αναδημοσιεύθηκε στην 

εφημερίδα της Λάρνακας Στασίνος84 και προκάλεσε συζήτηση για την ανάγκη διδασκαλίας 

της Ιχνογραφίας στα κυπριακά σχολεία, που ακολουθούσαν όσο ήταν δυνατόν το 

πρόγραμμα των ελληνικών δημοσίων σχολείων.  

 Το μάθημα της Ιχνογραφίας διδάχτηκε για πρώτη φορά από προσοντούχο καθηγητή 

τη σχολική χρονιά 1887 – 1888 στην Ελληνική Σχολή της Λευκωσίας. Ο επίσημος 

ιχνογράφος της βρετανικής διοίκησης, ο ιταλός Καρλέτης, προσφέρθηκε να διδάξει δωρεάν 

το μάθημα, εξασφαλίζοντας τον έπαινο του τοπικού τύπου: «Ο κ. Καρλέτης είνε αληθώς 

αξιέπαινος δια την λίαν ευγενή ταύτην προθυμίαν του, εφ’ ώ και τον ευχαριστούμεν» 85. 

Φαίνεται ότι ο ιταλός ιχνογράφος συνέχισε τη διδασκαλία του στην Ελληνική Σχολή μέχρι 

                                                           
80 Στο ίδιο, σ.124 
81 Στο ίδιο, σ.126.  
82 Στο ίδιο, σ.176.  
83 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΓ΄, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, σ.490.  
84 Στασίνος, Λάρνακα 21 Ιανουαρίου 1883.  
85 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 10 Σεπτεμβρίου 1887.  
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την ίδρυση του Παγκυπρίου Γυμνασίου το 1893. Είναι ενδεικτικό ότι η Επιτροπή των 

Ελληνικών Σχολείων τον Οκτώβριο του 1891 παράγγειλε στον Ανέστη Κωνσταντινίδη 

στην Αθήνα «50 Ιχνογραφία με στίγματα»86 ενώ τον επόμενο χρόνο περιλάβανε στην 

παραγγελία της μαζί με τα σχολικά βιβλία και «20 Υποδείγματα Ιχνογραφίας, παριστώντα 

προτομάς, τοποθεσίας, άνθη, ζώα, κτλ. επί χάρτου διαφόρων μεγεθών δια πρωτοπείρους, 

50 φύλλα χαρτιού ιχνογραφίας διαφόρου μεγέθους, 50 Grayons Ιχνογραφίας»87.  

 Η Ελληνική Σχολή της Λευκωσίας λειτουργούσε ως πρότυπο για τις σχολές των 

άλλων πόλεων. Την καινοτομία έσπευσαν πρώτοι να υιοθετήσουν οι πρωτοπόροι δάσκαλοι 

αδελφοί Αριστόδημος και Σωκράτης Πηλαβάκης που ανακοίνωσαν την ίδρυση «Ιδιωτικού 

Παιδαγωγείου» στο κέντρο της Λεμεσού, με σκοπό την υγεία και ευρωστία του σώματος, 

την ανάπτυξη της διάνοιας, τη θρησκευτικότητα, την ηθικότητα και την καλαισθησία των 

μαθητών88. Πέρα από τα παραδοσιακά μαθήματα στο νέο «παιδαγωγείον» προβλεπόταν η 

διδασκαλία των μαθημάτων Ωδικής, Γυμναστικής, Καλλιγραφίας και Ιχνογραφίας89. 

 Δυο χρόνια αργότερα, το 1890, αναγγέλθηκε η ίδρυση στην Κύπρο του πρώτου 

Λυκείου, ανωτέρου σχολείου, με το όνομα «Ευαγόρας» από τον ελλαδίτη φιλόλογο 

Δημήριο Κόντο, καθηγητή στην Ευαγγελική Σχολή και στο Ομήρειο Παρθεναγωγείο της 

Σμύρνης90. Το Λύκειο, σύμφωνα με τον κανονισμό που δημοσιεύθηκε στον κυπριακό τύπο, 

θα ήταν χωρισμένο σε Εξατάξια Προκαταρκτική Σχολή και Πεντατάξιο Γυμνασιακόν 

Τμήμα. Στην Προκαταρκτική Σχολή που θα ήταν οργανωμένη «κατά τας εν Ευρώπη 

τελειοτέρας δημοτικάς σχολάς»91, θα διδάσκονταν ανάμεσα στα άλλα μαθήματα «Τεχνικά, 

Καλλιγραφία, Ιχνογραφία, Ωδική και Γυμναστική92. Ένα χρόνο αργότερα ο ελλαδίτης 

φιλόλογος Ιωάννης Τέτσης ανακοίνωσε την ίδρυση στη Λάρνακα ιδιωτικού Λυκείου, που 

θα περιλάμβανε Κλασσικό και Εμπορικό Τμήμα93. Πρωτοποριακή για την εποχή ήταν η 

πρόθεση για λειτουργία στο γυμνασιακό τμήμα του Λυκείου, εκτός από το Κλασικό, το 

Εμπορικό και το Τμήμα Ευρωπαϊκών γλωσσών, και Καλλιτεχνικού Τμήματος, που 

σύμφωνα με τον Κανονισμό, 

Το Τμήμα τούτο περιλαμβάνει την μουσικήν, φωνητικήν τε και 

οργανικήν, τον χορόν, την ιχνογραφίαν και την καλλιγραφίαν· το 

                                                           
86 Παπαδόπουλλος, ό.π., σ.398.  
87 Στο ίδιο, σ.413.  
88 Σάλπιγξ, Λεμεσός 3 Σεπτεμβρίου 1888.  
89 Στο ίδιο. 
90 Σάλπιγξ, Λεμεσός 26 Μαΐου 1890. 
91 Στο ίδιο. 
92 Στο ίδιο. 
93 Σάλπιγξ, Λεμεσός 10 Αυγούστου1891. 
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Καλλιτεχνικών Τμήμα όπερ συνήθως θεωρείται ως επουσιώδες τι και 

πάρεργον, αποτελεί και τούτο μέρος αναπόσπαστον της όλης των 

εγκυκλίων μαθημάτων σειράς·διότι και η μουσική και ο χορός και η 

καλλιγραφία και η ιχνογραφία, αφυπνίζοντας, ούτως ειπείν, την της 

ψυχής καλαισθησίαν απολεπτύνουσι και εξευγενίζουσι το αίσθημα, και 

επομένως τα μάλιστα συντελούσιν εις την εύρυθμον του καθόλου ήθους 

διάπλασιν και ως ο θείος Πλάτων λέγει, «αι αρμονίαι, και οι ρυθμοί 

καταδυόμενοι εις τα εντός της ψυχής φέρουσιν ευταξίαν, σεμνότητα, 

σωφροσύνην, ανδρείαν και μεγαλοπρέπειαν», δια ταύτα η φωνητική 

μουσική, η καλλιγραφία και ιχνογραφία θεωρούνται εν τω Λυκείω 

μαθήματα υποχρεωτικά τοις πάσιν, η δε οργανική και ο χορός 

προαιρετικά, και επ’ ιδιαιτέροις διδάκτροις94.      

 Πρόκειται για την πρώτη θεωρητική υποστήριξη των καλλιτεχνικών μαθημάτων και 

της σημασίας τους για την εκπαίδευση. Οι πρωτοπόρες καινοτομίες από την μια, σε μια 

συντηρητική νησιωτική κοινωνία και τα υψηλά δίδακτρα από την άλλη, 30 λίρες για τους 

τρόφιμους, 12 για τους μη τρόφιμους και 6 για τους εξωτερικούς95 είχαν ως αποτέλεσμα 

την αποτυχία της προσπάθειας. 

 Η σύζευξη της Καλλιγραφίας με την Ιχνογραφία, παρέμεινε σε ισχύ σ’ όλη τη διάρκεια 

της Αγγλοκρατίας*, παρόλο που σιγά – σιγά προστέθηκαν στη διδασκαλία της Ιχνογραφίας 

και στοιχεία ζωγραφικής. Στα κυπριακά σχολεία φαίνεται ότι η διδασκαλία της Ιχνογραφίας 

ήταν ανύπαρκτη ή ευκαιριακή. Ο Αχιλλέας Λιασίδης (1850 – 1924), σημαντικός 

κοινωνικός και πολιτικός παράγοντας96, μέλος του Νομοθετικού Συμβουλίου, δήμαρχος της 

Λευκωσίας και απόφοιτος της Ελληνικής Σχολής της πρωτεύουσας, μέλος της επιτροπής 

αξιολόγησης των τελικών εξετάσεων των εκπαιδευτηρίων της Λευκωσίας το 1892 

σημείωνε στη σχετική έκθεση του, ανάμεσα σε άλλα, για την Ελληνική Σχολή, την ανάγκη 

εξεύρεσης «καταλλήλου τινός προσώπου, όπερ να διδάξη και ιχνογραφία»97. Η ίδια ανάγκη 

υποστήριξε ότι υπήρχε και για το Κεντρικό Παρθεναγωγείο και κατέληγε ότι: 

                                                           
94 Στο ίδιο.  
95 Στο ίδιο. 

*Οι όροι Βρετανός και Άγγλος χρησιμοποιούνται στην εργασία αυτή με την ίδια σημασία. Το ίδιο Βρετανική 

Κυριαρχία, Αγγλοκρατία κλπ. Παρόμοια, οι όροι Τούρκος, Οθωμανός και Τουρκοκρατία, Οθωμανική Κυριαρχία.  
96 Αριστείδης Κουδουνάρης, Βιογραφικόν Λεξικόν Κυπρίων 1800 – 1920, Λευκωσία⁶2010, σ.305. 
97 Ευαγόρας, Λευκωσία 3 Αυγούστου 1892.  
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Σημειωτέον ότι εν γένει εις τα σχολεία ημών ελλείπει η καλλίστη δια την 

πραγματογνωσίαν Ιχνογραφία και η εξευγενιστική αρμονική και 

φωνητική Μουσική98.    

  Η Ιχνογραφία για αρκετά χρόνια διδασκόταν εμπειρικά και σποραδικά στα δημοτικά 

σχολεία από κάποιους δασκάλους κυρίως ως συμπλήρωμα της Καλλιγραφίας, ενώ φαίνεται 

ότι και άλλοι, εκτός από τους μαθητές, ασκούσαν κάποιες ιχνογραφικές δεξιότητες τους. 

Αυτός ήταν ο λόγος που τα βιβλιοπωλεία της εποχής, που λειτουργούσαν ακόμη στα 

γραφεία διαφόρων εφημερίδων ή στα τυπογραφεία διέθεταν προς πώληση «πλείστα 

τετράδια ιχνογραφίας διαφόρων σχημάτων».99 

 Το 1893 ιδρύθηκε στη Λευκωσία Γαλλική Σχολή, υπό τη διεύθυνση του άγγλου Λ. 

Σμίθ. Η Σχολή ήταν ολοήμερη και εκτός από τη γαλλική και αγγλική γλώσσα, την 

αριθμητική και τη γεωγραφία περιλάμβανε στα μαθήματά της τη διδασκαλία της 

Καλλιγραφίας δυο φορές την εβδομάδα από τις 10:45 μέχρι τις 12:00 και άλλες δυο φορές 

την εβδομάδα την ίδια ώρα τη διδασκαλία της Ιχνογραφίας100. 

 Η ίδρυση του Παγκυπρίου Γυμνασίου το 1893, του πρώτου Γυμνασίου στην Κύπρο, 

που αναγνωρίστηκε την ίδια χρονιά ως ισότιμο προς τα Γυμνάσια που λειτουργούσαν στην 

Ελλάδα101, άλλαξε τα δεδομένα της κυπριακής εκπαίδευσης. Για την ίδρυση του 

Παγκυπρίου συνενώθηκε το τριτάξιο Ελληνικό Σχολείο και το Ανώτερο Ελληνικό ή 

Σχολαρχείο για τη δημιουργία επταετούς κύκλου σπουδών. Έτσι για κάποια χρόνια 

συνυπήρχαν τριτάξιο Ελληνικό Σχολείο και τετραετές Γυμνάσιο. Τη διεύθυνση και των δυο 

ανέλαβε ο φιλόλογος Ιωάννης Δέλιος, ο οποίος και κατάρτισε το αναλυτικό πρόγραμμα του 

επτατάξιου σχολείου. Στις δυο πρώτες τάξεις προβλεπόταν διδασκαλία της Καλλιγραφίας 

για δυο ώρες102. Το Παγκύπριο παρέμεινε σ’ όλη τη διάρκεια της Αγγλοκρατίας το 

σημαντικότερο σχολείο μέσης εκπαίδευσης, συγκεντρώνοντας μαθητές απ’ όλη την Κύπρο. 

Η Επιτροπή του Γυμνασίου, με πρόεδρο τον Αρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο, αποφάσισε τον 

επόμενο χρόνο τη λειτουργία Παιδαγωγικού Τμήματος για την κατάρτιση δασκάλων για 

την δημοτική εκπαίδευση103. Μέχρι τότε οι δάσκαλοί είτε, έρχονταν από την Ελλάδα, είτε 

                                                           
98 Στο ίδιο. 
99 Ευαγόρας, Λευκωσία 5 Οκτωβρίου 1892.  
100 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 19 Απριλίου 1893.  
101 Γεώργιος Ν. Χατζηκωστής, Σελίδες από την Ιστορία και τη ζωή του Παγκυπρίου Γυμνασίου, Λευκωσία 1993, 

σ.33. Δημήτρης Χαραλάμπους, Η ίδρυση του πρώτου δημόσιου γυμνασίου στην Κύπρο (1893): αναζητήσεις, θέσεις 

και αντιθέσεις. Λευκωσία 1997. Ευαγόρας, Λευκωσία 29 Δεκεμβρίου 1893. 
102 Κωνσταντίνος Σπυριδάκης, «Το πρώτο έτος της λειτουργίας του Παγκυπρίου Γυμνασίου, το πρώτο πρόγραμμα 

και οι πρώτες του ενέργειες 1893 – 1894», Κυπριακά Γράμματα, τχ 95 - 96, έτος Η΄, Λευκωσία Μάρτιος – 

Απρίλιος 1944, σ.7 – 18. 
103 Στο ίδιο, σ.17. 
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ήσαν απόφοιτοι των Ελληνικών Σχολών της Λευκωσίας, της Λεμεσού και της Λάρνακας. 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα αντιστοιχούσε στην πέμπτη και έκτη του Γυμνασίου. Σ’ αυτό 

μπορούσαν να φοιτήσουν οι μαθητές των δυο τελευταίων τάξεων, που θα απαλλάσσονταν 

από τα μαθήματα των Γαλλικών και των Λατινικών καθώς και απόφοιτοι των Σχολαρχείων 

Λάρνακας και Λεμεσού. Οι μαθητές του Τμήματος, εκτός από τα μαθήματα των δυο 

τελευταίων τάξεων του Γυμνασίου, θα διδάσκονταν, κατά τη διάρκεια της διετούς φοίτησής 

τους, Ψυχολογία, Ιστορία της Παιδαγωγικής, Γενική και Ειδική Διδακτική, Ωδική, 

Γυμναστική και Ιχνογραφία104. 

 Η Ιχνογραφία, παρέμεινε βασικό μάθημα στα διδασκαλεία που λειτούργησαν καθόλη 

τη διάρκεια της Αγγλοκρατίας και οι κύπριοι δάσκαλοι δίδασκαν μαζί με τα βασικά 

μαθήματα, τα λεγόμενα τεχνικά, δηλαδή μουσική, γυμναστική και ιχνογραφία, μαζί με την 

καλλιγραφία.  

Παρ’ όλες τις σχετικές προβλέψεις το μάθημα της Ιχνογραφίας δεν διδάχθηκε κατά 

τα  πρώτα χρόνια της λειτουργίας του Παγκυπρίου. Το θέμα έθεσε κυπριακή εφημερίδα από 

το Νοέμβριο του 1894, η οποία εισηγήθηκε την εισαγωγή της ζωγραφικής και της γλυπτικής 

στα κυπριακά σχολεία και πρόβαλε την ιδέα να ιδρυθεί στην Κύπρο «εν είδος μικρού 

πολυτεχνείου, το οποίον, θε ήτο μέσον λαμπρόν προς πλουτισμόν και ευημερίαν». Το 

σχολείο αυτό θα συνέβαλλε στην ανάπτυξη της ζωγραφικής, της γλυπτικής, της 

ξυλουργικής, της επιπλοποιίας, της δενδροκομίας και «άλλων χειρωναξιών»105. 

 Το κενό καλύφθηκε, εν μέρει, με το διορισμό στο Παγκύπριο Γυμνάσιο ως καθηγητή 

των Τεχνικών και της Γυμναστικής του ελλαδίτη Νικόλαου Κοσσυφάκη, που ανέλαβε να 

διδάσκει Καλλιγραφία, Ιχνογραφία και Γυμναστική από το 1896 μέχρι το 1900, οπότε 

αναχώρησε από την Κύπρο για να υπηρετήσει στην  εκπαίδευση της ιδιαίτερης του πατρίδας 

της Κρήτης106. Ο Κοσσυφάκης ήταν γυμναστής, απόφοιτος της Σχολής Γυμναστικής των 

Αθηνών, στην οποία φαίνεται ότι οι σπουδαστές διδάσκονταν στοιχεία Καλλιγραφίας και 

Ιχνογραφίας. Οι επιτυχίες των μαθητών του στους Παγκύπριους Αθλητικούς Αγώνες του 

εξασφάλισαν τον έπαινο του τύπου107. Την ελλιπή κατάρτισή του όμως στην Ιχνογραφία 

και τα περιορισμένα αποτελέσματα της διδασκαλίας του, κατάγγειλε με εκτεταμένο δριμύ 

άρθρο τον Ιούνιο του 1898 η εφημερίδα της Λευκωσίας Ευαγόρας.  Πρόκειται για ένα 

                                                           
104 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 22 Σεπτεμβρίου 1894. Έθνος, Λευκωσία 22 Σεπτεμβρίου 1894.  
105 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 10 Νοεμβρίου 1894.  
106 Κύπριος, Λευκωσία 21 Ιουλίου 1900: Για τον Κοσσυφάκη βλ. όσα αναφέρει στο βιβλίο του ο Ανδρέας 

Χατζηβασιλείου, Ιστορία του Κυπριακού Αθλητισμού, τόμος Β΄, Λευκωσία 2007, σ.21, 26, 29, 31, 38, 41, 72 και 

84.  
107 Κύπριος, Λευκωσία 28 Απριλίου 1900.  
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ιδιαίτερα ενδιαφέρον άρθρο που περιγράφει το περιεχόμενο, τη χρησιμότητα και τις αρχές 

διδασκαλίας της Ιχνογραφίας, σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής. Άρχιζε με τη 

διαπίστωση ότι «η Ιχνογραφία αποτελεί πάλαι και νύν το κυριότατον στοιχείον της 

Αρχιτεκτονικής, της Πλαστικής και αυτής ετι της Γραφικής», όπως αποκαλεί τη 

Ζωγραφική. Σύμφωνα με τον αρθρογράφο: 

Εν τη Γραφική μόνον συζεύγνυνται η ιχνογραφία μετά του χρώματος ως 

το άρσεν μετά του θηλέως ίνα παραγάγη το εν διανοία του γραφέως 

εγκυμονούμενον έργον και αποτελέση την τρίτην των τεχνών. Πάντοτε 

όμως πρέπει η Ιχνογραφία να διατηρή την υπεροχήν αυτής επί του 

χρώματος, ως ανήρ επί της γυναικός, άλλως η γραφική τέχνη εκπίπτει 

και απόλλυται ως το γένος των ανθρώπων δια την Εύαν… 

 Έκανε στη συνέχεια μια μακροσκελή ανάλυση για τη χρησιμότητα της Ιχνογραφίας 

για όλα τα επαγγέλματα, τη σημασία που είχε για τις επιστήμες και τον πολιτισμό γενικά, 

την ανάπτυξη που είχε στις ευρωπαϊκές χώρες και τη συμβολή της στην ανάπτυξη του 

αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Και το άρθρο κατέληγε με μια σκληρή επίκριση του 

δασκάλου της ιχνογραφίας χωρίς να τον κατονομάζει, επισημαίνοντας τις ελλείψεις, τις 

παραλείψεις και τα λάθη του, διαγράφοντας ταυτόχρονα την κατά την άποψη του ορθή 

διδασκαλία του μαθήματος της Ιχνογραφίας: 

…Τοιαύτης κρατούσης γνώμης περί της ιχνογραφίας παρ’ άπασι τοις 

πεπολιτισμένοις λαοίς, πάνυ δικαίως επασχολούμεν περί αυτής τους 

ημετέρους αναγνώστας καταδεικνύοντες: το άσκοπον και αμέθοδον της 

διδασκαλίας αυτής εν τοις καθ’ ημάς παιδευτηρίοις και εν τω Γυμνασίω 

ιδία. Ο διδάσκαλος της Ιχνογραφίας ή των τεχνικών μαθημάτων ως 

λέγεται, ώφειλε να κατέχη στοιχειώδεις τινάς γνώσεις περί της αρχαίας 

τέχνης και τους κανόνας αυτής να εφαρμόζη κατά την διδασκαλίαν της 

ιχνογραφίας. Αρχόμενος από των απλουστάτων ευθυγράμμων 

σχημάτων, εκτελουμένων πάντοτε μετά του κανόνος ανά χείρας και 

μεταβαίνων εις τα ποικίλα καμπυλόγραμμα σχήματα να καθιστά γνωστάς 

και τας γεωμετρικάς αυτών σχέσεις και ιδιότητας προσδίδων ούτω εις τα 

άψυχα σχήματα πνοήν πνευματικής ζωής και καθιστάς ταύτα οικειότερα 

και επαγωγικότερα εις τον μαθητήν. Από τούτων ώφειλε να μεταβή εις 

τα ποικίλα και πάγκαλα κοσμήματα των Ελληνικών ρυθμών οία οι 

ρόδακες, οι αστέρες, οι πλοχμοί, οι οδόντες, οι φοινικίσκοι, αι 
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μαργαρίται, τα ωά, οι μαίανδροι, αι έλικες, τα οδάτια φύλλα και τοσαύτα 

άλλα, δι’ ων οι αρίθμητοι της αρχαιότητος καλλιτέχναι κατεκόσμουν τα 

αθάνατα έργα της θείας τέχνης αυτών…108 

 Η συζήτηση για τη διδασκαλία της Ιχνογραφίας στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και το 

Διδασκαλείο, επηρέαζε ανάλογα και το πρόγραμμα των Ελληνικών Σχολών ή Σχολαρχείων 

της Λεμεσού και της Λάρνακας, οι απόφοιτοι των οποίων προσλαμβάνονταν ως δάσκαλοι 

στα χωριά του νησιού. Η εφημερίδα της Λεμεσού Αλήθεια σημείωνε το Σεπτέμβριο του 

1899: 

Και άλλοτε είχομεν γράψει και σήμερον επαναλαμβανόμεν, ότι είναι 

επάναγκες να προσληφθή εις τα σχολεία μας εις δάσκαλος της 

Ιχνογραφίας. Η εκπαίδευσις μας αν και άρτια, δύναται τις να είπη, κατά 

τα άλλα, αφίνει τους μέλλοντας πολίτας αγεύστους όλως της 

καλλιτεχνικής εκείνης παιδεύσεως, ήτις είναι απαραίτητος εις πάντα 

ανεπτυγμένον άνθρωπον. Οι μαθηταί μας δεν είναι σήμερον εις θέσιν να 

σύρωσι μιαν καν γραμμήν ευθείαν επί του πίνακος και τούτο διότι 

ουδέποτε εδιδάχθησαν ολίγην Ιχνογραφίαν. Το μάθημα τούτο είναι 

σήμερον εισηγμένον εις πάντα τα σχόλεια του κόσμου... 109 

 Η εφημερίδα έκανε στη συνέχεια εισήγηση στην Εφορευτική Επιτροπή των Σχολείων 

της Λεμεσού να προσλάβει ως δάσκαλο της Ιχνογραφίας τον εγκατεστημένο από το 1896 

στη Λεμεσό ελλαδίτη ζωγράφο Μιχαήλ Κουφό τον οποίο έκρινε ως «ικανώτατον και 

επιμελέστατον» και «μετριόφρονα αλλ’ αληθή εργάτην της Τέχνης». 110 Η εισήγηση της 

εφημερίδας έγινε δεκτή και ο Κουφός διορίστηκε δάσκαλος της Ιχνογραφίας για όλα τα 

σχολεία της Λεμεσού111. Ήταν ο πρώτος πτυχιούχος της Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας 

και επαγγελματίας ζωγράφος που διορίστηκε στην κυπριακή εκπαίδευση.  

 Το 1899 διορίστηκε στο Παγκύπριο ο Χαράλαμπος Νικολαΐδης112, παγκυπριονίκης 

και πανελληνιονίκης αθλητής, απόφοιτος της Γυμναστικής Σχολής Αθηνών, μαθητής του 

μεγάλου δασκάλου της Γυμναστικής Ιωάννη Φωκιανού (1845 – 1890), εθελοντής στην 

Κρητική Επανάστασης του 1897. Ο Νικολαΐδης ανέλαβε από το 1899 μαζί με το Νικόλαο 

Κοσσυφάκη εκτός από το μάθημα της Γυμναστικής και της Ωδικής και τη διδασκαλία της 

                                                           
108 Ευαγόρας, Λευκωσία 23 Ιουνίου 1898.  
109 Αλήθεια, Λεμεσός 9 Σεπτεμβρίου 1899.  
110 Στο ίδιο. 
111 Αλήθεια, Λεμεσός Σεπτέμβριος 1899.  
112 Χαράλαμπος Νικολαΐδης, (Λευκωσία 1875 – 1920). Βλ. Κουδουνάρης, ό.π., σ.414. 
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Ιχνογραφίας. Και τα τρία μαζί χαρακτηρίζονταν ως μάθημα των Τεχνικών. Ο Κοσσυφάκης 

ανέλαβε τη διδασκαλία της Ιχνογραφίας στις τρεις τελευταίες τάξεις και την προπαίδεια, το 

μάθημα στους αρχάριους των κατώτερων τάξεων ο Νικολαΐδης.  

 Το καλλιτεχνικό ταλέντο του Χ. Νικολαΐδη επαινούσε σε σχόλιό της τον Ιανουάριο 

του 1900 η εφημερίδα της Λευκωσίας Φωνή της Κύπρου που έγγραφε ότι στην προθήκη 

γνωστού υποδηματοποιείου της πόλης ήταν εκτεθειμένη «μια ιχνογραφημένη εικών εις 

μέγα σχήμα», η οποία αποσπούσε την προσοχή όσων περνούσαν από εκεί. Η εικόνα, 

σύμφωνα με την εφημερίδα, «οφείλεται εις τον καλλιτέχνην καθηγητήν εν τω Παγκυπρίω 

κ. Χαράλαμπον Νικολαΐδην, τον οποίον όλοι πρέπει να ενθαρρύνουν εις το τόσον ωραίον 

έργον του»113. Το καλοκαίρι του 1900 ο Νικολαΐδης δίδαξε δωρεάν για ένα μήνα όσους 

δασκάλους επιθυμούσαν Γυμναστική και Ωδική. Σε ευχαριστήριό τους που δημοσιεύθηκε 

στον τύπο οι δάσκαλοι που είχαν παρακολουθήσει τα μαθήματα, πέρα από τις δημόσιες 

ευχαριστίες τους προς τον Νικολαΐδη έκαναν εισήγηση στην Κυβέρνηση να του αναθέσει 

επ’ αμοιβή την θερινή επιμόρφωση των δασκάλων στη Γυμναστική, την Ωδική και την 

Ιχνογραφία114.  

 Ο Κουσσυφάκης, κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Παγκύπριο, οργάνωσε στο 

πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη λήξη της σχολικής χρονιάς, τις πρώτες μαθητικές εκθέσεις 

ιχνογραφίας και ζωγραφικής, που έκτοτε έγιναν θεσμός όχι μόνο για το Παγκύπριο αλλά 

και για τα άλλα Γυμνάσια της Κύπρου. Έγραφε κυπριακή εφημερίδα για την έκθεση του 

1900 στην οποία παρουσίασαν τα έργα τους οι μαθητές του Ν. Κουσσυφάκη και Χ. 

Νικολαΐδη: 

Δύο αίθουσες, αι μεγαλύτεραι του Παγκυπρίου, ήσαν γεμάτες από έργα 

των μαθητών, διαφόρων ειδών και ποιοτήτων. Διεκρίνοντο ίδιως τα 

έργα των ανωτέρων τάξεων, εις τα οποία κατεφαίνετο σταθερόν και 

γυμνασμένο χέρι. Η σκιά επιτυχής εις όλα τα έργα. Υποθέσεις έχουν 

θαλασσογραφίας (ακουαρέλλαι), τοποθεσίας διάφορους, αρχαία μνημεία 

της τέχνης και προσωπογραφίας εκ μεγεθύνσεως φωτογραφιών. Εκ των 

τελευταίων, όλων εξ ίσου επιτυχών υπερήρεσεν η του Αρχιεπισκόπου 

Σωφρονίου Β΄ με την αρχιερατικήν αυτού ενδυμασίαν και το σκήπτρον. 

Διδάξας ο κ. Κοσσυφάκης.  

                                                           
113 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 5 Ιανουαρίου 1900.  
114 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 31 Αυγούστου 1900.  



 

31 
 

Εν τη β΄ αιθούση έργα των μαθητών των κατωτέρων τάξεων, των 

αρχαρίων δηλαδή. Ειργάσθησαν υπο την οδηγίαν του κ. Χ. Νικολαΐδου 

και τα έργα των προδίδουν μεγάλην επιμέλεια ζήλον και μέλλον…115 

 Αντίθετη άποψη είχε η εφημερίδα Ευαγόρας, η οποία αποκαλυπτικό σε άρθρο της 

έγραφε ότι: 

Οι μαθηταί του κ. Κοσσυφάκη παρουσίασαν 40 εικόνας ως εργασίαν του 

έτους τούτου, ενώ αι ημίσεις ήσαν περυσιναί, τας δε άλλας συνεπλήρωσε 

και διόρθωσε ξένος ιχνογράφος επί πληρωμή….116 

 Το εμπαθές κείμενο γράφτηκε μάλλον από τον ίδιο τον αρχισυντάκτη της εφημερίδας 

Νικόλαο Καταλάνο, καθηγητή του Παγκυπρίου, που είχε απολυθεί από το Γυμνάσιο λόγω 

της σύγκρουσής του με τη διεύθυνση και την Εφορία. 

 Δικαίωση του Κοσσυφάκη αποτέλεσε η απόφαση του Γεώργιου Σ. Φραγκούδη, 

προέδρου του Πατριωτικού Συνδέσμου των εν Αθήναις Κυπρίων , να περιλάβει στην μεγάλη 

κυπριακή έκθεση που θα γινόταν στην Αθήνα, στο Ζάππειο, ιχνογραφίες των μαθητών του 

Παγκυπρίου Γυμνασίου. Ο Φραγκούδης ήδη από το 1898 περιγράφοντας τις εντυπώσεις 

του από τη Λευκωσία σημείωνε ότι το Παγκύπριο ήταν «ομολογουμένως εν των καλυτέρων 

ελληνικών γυμνασίων της Ανατολής, υπέρτερον κατά πολύ των εν Ελλάδι». Προσδιόριζε 

μάλιστα ως την ειδοποιό διαφορά τη διδασκαλία σ’ αυτό εμπορικών μαθημάτων, της 

αγγλικής και της γαλλικής, της γυμναστικής και της ιχνογραφίας117. Στην έκθεση που έγινε 

στο Ζάππειο το 1901 παρουσιάστηκαν σε ειδικό χώρο μαζί με τα βιβλία για την Κύπρο, 

φωτογραφίες, πίνακες, αγιογραφίες και «ιχνογραφήματα τινά των μαθητών του 

Παγκυπρίου αρκετά επιτυχή»118. 

 Τα έργα των μαθητών προκάλεσαν το ενδιαφέρον του κοινού και κάποια έτυχαν 

διακρίσεως που απένειμε ειδική καλλιτεχνική επιτροπή119. Ανάμεσα στα έργα που 

ξεχώρισαν ήταν του τελειόφοιτου Χριστοδούλου Ε. Κάνθου, ο οποίος μετά την αποφοίτηση 

του διορίστηκε δάσκαλος στην Πλατανιστάσα και δώρισε στο Σύλλογο «Ορθοδοξία» του 

χωριού την ιχνογραφημένη εικόνα του Αρχιεπισκόπου Σωφρονίου, η οποία είχε λάβει 

έπαινο στην Αθήνα120.  

                                                           
115 Κύπριος, Λευκωσία 16 Ιουνίου 1900.  
116 Ευαγόρας, Λευκωσία 12 Ιουλίου 1900.  
117 Αλήθεια, Λεμεσός 14 Οκτωβρίου 1898.  
118 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 4 Μαΐου 1901.  
119 Αλήθεια, Λεμεσός 29 Ιουνίου 1901. Κύπριος, Λευκωσία 30 Ιουνίου 1901. Ευαγόρας, Λευκωσία 7 Ιουλίου 

1901.  
120 Κύπριος, Λευκωσία 8 Δεκεμβρίου 1901.  
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 Ο Κοσσυφάκης και ο Νικολαΐδης δίδασκαν ταυτόχρονα το μάθημα της Ιχνογραφίας 

και στο ανώτερο Παρθεναγωγείο Φανερωμένης, που λειτουργούσε υπό ξεχωριστή 

διεύθυνση αλλά ως παράρτημα του Παγκυπρίου. Η αναχώρηση του Κοσσυφάκη το 1900 

είχε ως αποτέλεσμα την πλημμελή διδασκαλία των Τεχνικών και στα δυο σχολεία. Στο 

μεταξύ η αύξηση του αριθμού των μαθητών και των μαθητριών καθιστούσε κάθε χρόνο το 

πρόβλημα μεγαλύτερο. Το ζήτημα έθιξε το 1903 στη λογοδοσία της η Διευθύντρια του 

Παρθεναγωγείου Ελένη Χρήστου121, αριστούχος απόφοιτος του Αρσάκειου, με σπουδές 

παιδαγωγικών στη Λωζάνη, η οποία τόνισε ανάμεσα σε άλλα:  

Άλλη κατεπείγουσα ανάγκη χρήζουσα άμεσου θεραπείας είνε η υπό 

ειδικών διδασκαλία της μουσικής, της ιχνογραφίας και της καλλιγραφίας. 

Είναι τοις πάσι γνωστόν όποιαν επίδρασην έχουσιν επί της διαπλάσεως 

του χαρακτήρος της γυναικός τα μαθήματα ταύτα. Η Ιχνογραφία και η 

Καλλιγραφία έλλειψει κατάλληλου προσωπικού διδάσκονται 

ανικανοποιητικώςαλλά και η διδασκαλία της μουσικής δεν είνε η 

πρέπουσα, καίτοι ο διδάσκων το μάθημα τούτο είνε ειδικός κατέχει 

ούτος κυβερνητικήν θέσιν πολλάκις κωλύουσαν αυτόν να εκπληρώση ως 

έδει τας υποχρεώσεις ας ανέλαβεν εν τω Παρθεναγωγείω έπειτα λόγοι 

υγείας τον ηνάγκασαν ν’ απόσχη από τινος εντελώς της διδασκαλίας. 

Θερμήν υποβάλλω παράκλησιν εις την φιλοπρόοδον Επιτροπείαν να 

βοηθήση κόρην τινά, όπως μεταβή εις Αθήνας και καταγείνη εις την 

σπουδήν των ανωτέρω μαθημάτων με την υποχρέωσιν να διδάξη ταύτα 

κατά την επάνοδον της εις το Παρθεναγωγείον. 122 

 Το πρόβλημα συνεχίστηκε το ίδιο και κατά την σχολική χρονιά 1903 – 1904. Στην 

τελετή λήξης των μαθημάτων η Διευθύντρια του Παρθεναγωγείου επανέφερε πιο έντονα το 

θέμα, κάνοντας μάλιστα εισήγηση για μακροχρόνια λύση του για το μέλλον:  

…Η διδασκαλία των τεχνικών μαθημάτων εν γένει γίνεται 

ελλειπέσταταείνε τούτο αλήθεια πικράμη υπάρχοντος ειδικού 

καθηγητού δια το μάθημα τούτο είμαι ηναγκασμένη να αναθέτω την 

διδασκαλίαν εις συναδέλφους, αίτινες, καίτοι καταβάλλουσι πάσαν 

δυνατήν προσπάθειαν προς επιτυχή διδασκαλίαν, δεν φθάνουσιν όμως 

                                                           
121 Ελένη Χρίστου (1880 - 1961). Διευθύντρια του Παρθεναγωγείου Φανερωμένης από το 1901 μέχρι το 1935. 

Κουδουνάρης, ό.π., σ.668. 
122 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 11 Ιουλίου 1903.  
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εις τα ποθούμενα αποτελέσματα, καθ’ ο στερούμεναι των απαιτουμένων 

ειδικών γνώσεων. Και όμως τα μαθήματα ταύτα είνε εκ των 

απαραιτήτως αναγκαίων προς ανάπτυξιν του καλαισθητικού της 

κόρηςεν τοις άλλοις ομοτίμοις παρθεναγωγείοις και προ παντός εν τη 

Εσπερία καταβάλλεται η μεγαλυτέρα φοντίς και παρέχεται ιδιάζουσα 

προσοχή εις την διδασκαλίαν τούτωνειδικοί καθηγηταί πλέον του ενός 

διδάσκουσιν αυτά τελούνται δε πρόοδοι και καταπληκτικαί αλλά και εν 

τω εκπαιδευτηρίω τούτω πολλά ηδύναντο να γίνωσιναι των ανωτέρων 

τάξεων μαθήτριαι ειργάσθησαν μετά πολλής επιμελείας και επετέλεσαν 

ουχί ανάξια προσοχής έργα κατά τον ελάχιστον χρόνον καθ’ ον 

εβοήθησεν αυτάς ο εν τω Πολυτεχνείω Αθηνών εις το μάθημα της 

Ιχνογραφίας ασκηθείς κ. Τραχανάς. Το Παρθεναγωγείον έχει υπό σκέψιν 

να στείλη εις Αθήνας κόρην τινά προς εκμάθησιν τεχνικών μαθημάτων 

και να καλύπτη την δαπάνην δια δυο εσπερίδων δεδομένων ανά πάν έτος 

θα προβή δε εις τούτο άμα η αξιότιμος Επιτροπεία των Σχολείων 

παράσχη την συγκατάθεσιν αυτήςούτω θα έχωμεν εντός ολίγων ετών την 

δυναμένην να διδάσκη ικανοποιητικώς τα ωφελιμώτατα ταύτα 

μαθήματα, αλλά προ τούτου δέον να ληφθή φροντίς δια την όσον ένεστι 

πρέπουσαν διδασκαλίαν τούτων…123 

 Παρόλη τη μη ικανοποιητική διδασκαλία, η εισαγωγή του μαθήματος των τεχνικών 

στο γυμνασιακό κύκλο εξακολουθούσε να προβάλλει ως καινοτομία όχι μόνο για την 

κυπριακή αλλά για όλη την ελληνική εκπαίδευση. Έτσι, το 1904 το Παγκύπριο Γυμνάσιο 

και το Παρθεναγωγείο κλήθηκαν να αποστείλουν ιχνογραφήματα για να εκτεθούν στην 

Έκθεση που πλαισίωσε το Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο που έγινε στην Αθήνα124. 

 Η Επιτροπεία των Εκπαιδευτικών Καταστημάτων στη Λευκωσία, για να καλύψει το 

κενό που παρουσιαζόταν, ζήτησε με επιστολή της προς το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας 

να τους υποδείξει και να στείλει στην Κύπρο αν ήταν δυνατόν «ειδικόν διδάσκαλον των 

τεχνικών μαθημάτων, ήτοι της Μουσικής, της Ιχνογραφίας και της Γυμναστικής». Η 

Επιτροπεία πρόσφερε ετήσιο μισθό 90 αγγλικές λίρες αλλά ζητούσε επιπρόσθετα ο 

δάσκαλος αυτός να αναλάμβανε να καταρτίσει και τη μουσική ορχήστρα του σχολείου. Το 

τελευταίο προκάλεσε το ειρωνικό σχόλιο κυπριακής εφημερίδας: 

                                                           
123 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 9 Ιουλίου 1904.  
124 Κύπριος, Λευκωσία 31 Ιανουαρίου 1904.  
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…Φοβούμεθα ότι η Επιτροπεία σαν πολλά ζητεί προσόντα εις ένα και το 

αυτό άτομον και αμφιβάλλομεν αν το Υπουργείον θα δυνηθή να εύρη 

διδάσκαλον της μουσικής και της ιχνογραφίας, της γυμναστικής και 

συγχρόνως διευθυντήν ορχήστρας….125 

 Τα διαβήματα της Επιτροπείας των Εκπαιδευτηρίων είχαν ως αποτέλεσμα το διορισμό 

του Λουκά Κρίνου ως καθηγητή της Ιχνογραφίας και της Καλλιγραφίας, ο οποίος έφτασε 

στη Λευκωσία τον Ιανουάριο του 1905 στο μέσο της σχολικής χρονιάς126. Ο Κρίνος ήταν 

απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών, είχε διακριθεί στη διάρκεια των σπουδών του, είχε 

διδακτική εμπειρία σε Λύκεια της Αθήνας, υπήρξε επίσημος καλλιγράφος του Υπουργείου 

Στρατιωτικών και διέθετε μουσικές γνώσεις. Ο Κρίνος χαρακτηριζόταν συχνά ως 

«καθηγητής της καλλιτεχνίας» και εκτός από την Ιχνογραφία και την Καλλιγραφία δίδαξε 

στη Λευκωσία ιδιωτικά γλυπτική, ζωγραφική, ευρωπαϊκή μουσικοσημειογραφία, μουσική 

με νότες δηλαδή και στοιχειώδη θεωρία της μουσικής και ωδικής127. Καλλίφωνος ο ίδιος 

συμμετείχε στη χορωδία των σχολείων128 που είχε οργανώσει ο καθηγητής της μουσικής 

Κλεόβουλος Αρτεμίδης. 

 Οι εντυπώσεις από τη διδασκαλία του Κρίνου ήσαν άριστες από το πρώτο εξάμηνο 

της παρουσίας του. Η έκθεση που οργανώθηκε με την ευκαιρία των τελικών εξετάσεων στα 

τέλη Ιουνίου 1907 προκάλεσε ιδιαίτερα επαινετικά σχόλια: 

…Η αίθουσα των τεχνικών μαθημάτων ήτο κατάμεστος διαφόρων 

καλλιτεχνικών έργων μέχρι τοσούτου, ώστε και πολύ δικαίως πάς τις να 

αμφιβάλλει ότι τοσαύτη και τοιαύτη εγένετο εργασία εντός ενός μόνου 

έτους, εφ’ ώ και άξιοι συγχαρητηρίων είνε οι διδάξαντες κ.κ. Λ. Κρίνος 

και Χ. Νικολαΐδης. 

Υπερήρεσαν όμως εις άκρον, εφ ώ και ιδιαιτέρας μνείας αξίας 

τυγχάνουσιν ολίγαι μικραί εικόνες αθορύβως και ανεπιδείκτως 

εκτεθεμέναι, καλλιτεχνικής όντως αξίας, ιχνογραφηθείσαι υπό μαθητών 

του Παγκυπρίου, δοκιμώτατα διδαχθέντων και ασκηθέντων υπό του 

καλλιτέχνου καθηγητού των τεχνικών μαθημάτων κ. Λ. Κρίνου, εκ του 

                                                           
125 Κύπριος, Λευκωσία 3 Ιουλίου 1904.  
126 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 28 Ιανουαρίου 1905.  
127 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 27 Οκτωβρίου 1906.  
128 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 5 Ιανουαρίου 1907.  
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φυσικού και εξ ελευθέρας αντιγραφής, άτινα και μόνον δεικνύουσιν 

εγκράτειαν και σαφή της Τέχνης αντίληψιν ….129 

 Περισσότερα για τον Κρίνο και τη δράση του παρατίθενται στο τέταρτο κεφάλαιο «Οι 

Καλλιτέχνες από την Ελλάδα».  

Από το Σεπτέμβριο του 1907 προσελήφθη στο Παγκύπριο και ο αριστούχος 

απόφοιτος της ΑΣΚΤ Ανδρέας Θυμόπουλος. Έτσι ο Χαράλαμπος Νικολαΐδης περιορίσθηκε 

στο μάθημα της Γυμναστικής και τη διδασκαλία των Τεχνικών ανέλαβαν ο Κρίνος και ο 

Θυμόπουλος. Τη συνδιδασκαλία τους διέκοψε από το Σεπτέμβριο του 1908 η διάσπαση του 

Παγκυπρίου Γυμνασίου και του Ανωτέρου Παρθεναγωγείου Φανερωμένης λόγω του 

φανατισμού που είχε επικρατήσει εξαιτίας του Αρχιεπισκοπικού Ζητήματος. Το ένα 

Παγκύπριο επρόσκειτο στην Κιτιακή παράταξη και είχε γυμνασιάρχη τον Αθανάσιο 

Φυλακτό και το άλλο Παγκύπριο που επρόσκειτο στην Κυρηνειακή παράταξη τον Μιχαήλ 

Βολονάκη. Τη διδασκαλία των Τεχνικών μαθημάτων και της Γυμναστικής στο πρώτο 

ανέλαβαν ο Ανδρέας Θυμόπουλος και ο Χαράλαμπος Νικολαΐδης ενώ στο δεύτερο 

συνέχισε τη διδασκαλία της Καλλιγραφίας και Ιχνογραφίας ο Λουκάς Κρίνος130. 

 Η διάσπαση των σχολείων είχε δημιουργήσει νοσηρό κλίμα στη Λευκωσία. Το 

Σεπτέμβριο του 1910 ο Λουκάς Κρίνος αρνήθηκε να συνεχίσει στο κυρηνειακό Παγκύπριο 

Γυμνάσιο και τον αντικατέστησε ο ελλαδίτης απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών 

Απόστολος Γεραλής131. Ο Κρίνος προσπάθησε στην αρχή να ιδιωτεύσει στην Λευκωσία, 

παραδίδοντας μαθήματα ιχνογραφίας και καλλιγραφίας σε δασκάλους, στη συνέχεια όμως, 

διορίσθηκε στα Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Λεμεσού ως καθηγητής της Ιχνογραφίας και της 

Ζωγραφικής132. 

 Η διάσπαση του Παγκυπρίου Γυμνασίου κράτησε μια τριετία (1908 – 1911) και η 

επανένωση επήλθε με παρέμβαση της Ελληνικής Κυβέρνησης που απείλησε να άρει την 

επίσημη αναγνώριση του133. Η συμφιλίωση και συγχώνευση έγιναν με την ταυτόχρονη 

απομάκρυνση των διευθυντών, του Μιχαήλ Βολονάκη και του Αθανάσιου Φυλακτού. Νέος 

γυμνασιάρχης ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Άμαντος. Τη διδασκαλία της Ιχνογραφίας 

συνέχισαν ο Ανδρέας Θυμόπουλος και στη θέση του Αποστόλου Γεραλή που αποχώρησε 

το 1911, ο Εμμανουήλ Αύγουστος. Ο Θυμόπουλος παραιτήθηκε το 1913 και ο Εμμανουήλ 

                                                           
129 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 29 Ιουνίου 1907.  
130 Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία 20 Σεπτεμβρίου 1908.  
131 Ελευθερία, Λευκωσία 3 Σεπτεμβρίου 1910.  
132 Ελευθερία, Λευκωσία 3 Σεπτεμβρίου 1910. Αλήθεια, Λεμεσός 8 Αυγούστου 1910. Φωνή της Κύπρου, 

Λευκωσία 3 Σεπτεμβρίου 1910.  
133 Σπυριδάκης, ό.π., σ.28.  
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Αύγουστος συνέχισε μόνος τη διδασκαλία της Ιχνογραφίας μέχρι το 1917 οπότε 

παραιτήθηκε από το Παγκύπριο, επειδή διορίσθηκε καθηγητής με μεγάλο μισθό στην 

Αμπέτειο Σχολή του Καΐρου134. Τον διαδέχθηκε ο κύπριος Ιωάννης Κισσονέργης και έκτοτε 

τη διδασκαλία της Ιχνογραφίας και της Ζωγραφικής ανέλαβαν μόνο κύπριοι καλλιτέχνες. 

Από το διορισμό του Λουκά Κρίνου, που ήταν ο πρώτος προσοντούχος καθηγητής, μέχρι 

το τέλος της Αγγλοκρατίας, στο Παγκύπριο εργάστηκαν 11 καθηγητές των καλλιτεχνικών 

μαθημάτων135: 

1.Λουκάς Κρίνος 1906 - 1909, 2. Ανδρέας Θυμόπουλος 1907 - 1913, 3. Απόστολος 

Γεραλής 1909 - 1911, 4. Εμμανουήλ Αύγουστος 1911 - 1917, 5. Ιωάννης Κισσονέργης 1917 

- 1927, 1932 - 1935, 6. Αδαμάντιος Χριστοδουλίδης - Διαμαντής 1923 - 1924, 1927 - 1962, 

7. Τηλέμαχος Κάνθος 1950 - 1969, 8. Λευτέρης Οικονόμου 1955 - 1956, 9. Νικόλαος 

Δυμιώτης 1957 - 1973, 10. Ελένη Χαρικλείδου 1958 - 1961, 11. Ανδρέας Χρυσοχός 1959 

- 1960. 

Την ίδια πρακτική του διορισμού προσοντούχων, ως καθηγητών της Ιχνογραφίας, 

ακολούθησαν και τα υπόλοιπα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης ιδιαίτερα όσα 

αναγνωρίζονταν ως ισότιμα προς τα ελληνικά. Αυτοί ανέλαβαν την αισθητική 

διαπαιδαγώγηση των κυπρίων μαθητών και συνέβαλαν με τη διδασκαλία αλλά και το 

εξωσχολικό τους έργο, τα κείμενα τις διαλέξεις και κυρίως με τις εκθέσεις τους στην 

ανάπτυξη των Καλών Τεχνών στην Κύπρο. Στα Εκπαιδευτήρια της Λάρνακας, στην 

Ελληνική Σχολή, στο Ιεροδιδασκαλείο και το Εμπορικό Λύκειο δίδαξε για πολλά χρόνια 

Ιχνογραφία και Ζωγραφική ο ελλαδίτης ζωγράφος Θεόδωρος Κόντης, «αριστούχος του 

Πολυτεχνείου Αθηνών, τελειοποιηθείς εν τη Ακαδημία της Ρώμης»136. Άγνωστο πότε 

αναχώρησε ο Κόντης από την Λάρνακα. Πάντως από το 1942 μέχρι το 1948 δίδαξε την 

Ιχνογραφία και τη Ζωγραφική στα σχολεία της Λάρνακας ο Βίκτωρ Ιωαννίδης. Στα σχολεία 

της Λεμεσού μετά τον Λουκά Κρίνο δίδαξε ιχνογραφία και ζωγραφική για λίγο ο Όθων 

Γιαβόπουλος137. Από το 1915 διορίστηκε καθηγητής της Ιχνογραφίας στο Γυμνάσιο και το 

Παρθεναγωγείο Λεμεσού, ο τελειόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας Γιώργος 

Φασουλιώτης, ένας από τους πρώτους κύπριους αποφοίτους της ΑΣΚΤ: 

                                                           
134 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 17 Νοεμβρίου 1917.  
135 Ο πίνακας έγινε με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στον αλφαβητικό κατάλογο των καθηγητών στο 

Αναμνηστικό Λεύκωμα 1893 – 1993 , που εκδόθηκε με την ευκαιρία της Εκατονταετηρίδας του Παγκυπρίου 

Γυμνασίου, με επιμ. Γεωργίου Ν. Χατζηκωστή, σ.133 – 159.  
136 Έθνος, Λάρνακα 18 Οκτωβρίου 1913.  
137 Μάρω Σωφρονίου, Όθων Γιαβόπουλος. Ζωγράφος Αθηναίος 1862 – 1936. Η ζωή και το έργο του στην Κύπρο, 

Εν Τύποις, Λευκωσία 2011, σ.19. 
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…Ο νεαρός καλλιτέχνης γίνηκε η αστείρευτη βρυσούλλα που δρόσιζε και 

φρεσκάριζε τη μονότονη διδασκαλική ζωή κι’ άνοιγε μονοπάτια 

ολανθισμένα μέσα στη ξεραΐλα της προγραμματικής στέππας. Ρίχτηκε 

στη δουλιά μ’ όλη του τη διάθεση και σε λίγο το ως τότε παραγνωρισμένο 

«δεύτερον» μάθημα της Ιχνογραφίας, που σκοπόν είχε μονάχα να παίζει 

το ρόλο ενδιάμεσου σταθμού στα κύρια μαθήματα, γίνηκε από τα πιο 

ενδιαφέροντα για τα παιδιά και από τα πιο συντελεστικά στην ψυχική 

τους καλλιέργεια. Άρχισαν να ξεφυτρώνουν γύρω μας ταλέντα, γνωστοί 

σήμερα κύπριοι καλλιτέχνες. Παρουσίαζε παιδικές καλλιτεχνικές 

εκθέσεις που προκαλούσανε το θαυμασμό των μυημένων της τέχνης. Το 

σχολείο ολάκερο δούλευε μέσα σε μια φωτεινή ατμόσφαιρα. Ο 

χαρούμενος ρυθμός της Τέχνης, κανόνιζε τις σκέψεις και τις ενέργειες 

μας. Με τη διδασκαλεία των αρχαίων δραμάτων στο Γυμνάσιο και τις 

χριστουγεννιάτικες γιορτές του Παρθεναγωγείου, που τις εμφάνιζε τόσο 

πλούσιες με τα φτωχά υλικά μας μέσα, δημιούργησε μια αξιοσημείωτη 

θεατρική σχολική παράδοση και έδωσε στο λεμεσιανό κοινό ώρες 

πραγματικής λεπτής ψυχαγωγίας κι’ ανώτερης πνευματικής 

απόλαυσης…138  

Μετά το θάνατο του Γιώργου Φασουλιώτη, δίδαξε Ιχνογραφία και Ζωγραφική στα 

σχολεία της Λεμεσού από το 1948 ο Βίκτωρ Ιωαννίδης, απόφοιτος της Σχολής Καλών 

Τεχνών, με δάσκαλους τον Ιακωβίδη, το Βικάτο και το Λύτρα. Είχε επιστρέψει στην Κύπρο 

το 1931, είχαν ιδρύσει με τον Γ. Φασουλιώτη το 1936 το «Ατελιέ» πρώτο εργαστήριο 

διακοσμήσεων και διαφημίσεων στη Λεμεσό και για δυο χρόνια εξέδιδαν, από το 1936, τη 

σατιρική εφημερίδα Γέλιο. Από το 1942 δίδασκε Ιχνογραφία και Τέχνη στο Λύκειο 

Λάρνακος, απ’ όπου κλήθηκε να διδάξει στη Λεμεσό.  

Στο Ελληνικό Γυμνάσιο Βαρωσίων, το οποίο είχε λειτουργήσει ως πλήρες εξατάξιο 

γυμνάσιο από το 1923 και είχε αναγνωρισθεί ως ομοταγές προς τα Γυμνάσια της Ελλάδας 

με Βασιλικό Διάταγμα στις 29 Φεβρουαρίου 1924139 τη διδασκαλία των τεχνικών 

μαθημάτων ανέλαβε από το 1923 ο καθηγητής της γαλλικής γλώσσας Μιχαλάκης 

Χατζηδημητρίου (1898 – 1964), διπλωματούχος της Εμπορικής Σχολής Pigier του 

                                                           
138 Ελένη Αυτονόμου, «Κυπριακά Πένθη: Γιώργος Φασουλιώτης», Κυπριακά Γράμματα, έτος Θ΄, τχ 107 – 108, 

Λευκωσία, Μάιος – Ιούνιος 1944, σ.30 – 32.  
139 Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία 20 Αυγούστου 1924. 
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Παρισιού140. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του παρακολούθησε μαθήματα Ζωγραφικής 

και δίδαξε Ιχνογραφία και Γαλλικά στα εκπαιδευτήρια της Αμμοχώστου από το 1923 μέχρι 

το 1928, οπότε παραιτήται για να ακολουθήσει το δικηγορικό επάγγελμα. Είχε την 

υποστήριξη του Ευάγγελου Λοΐζου, που είχε μεγάλη συλλογή έργων του. ζωγράφιζε 

πορτρέτα και κυρίως υδατογραφίες τοπίων141. 

Η διδασκαλία όμως στα σχολεία παρέμεινε στεγνή και τυποποιημένη, αντιγραφή με 

βάση τα βιβλία και τα σχετικά λευκώματα που έρχονταν από την Ελλάδα. Την 

αναποτελεσματικότητα αυτής της μεθόδου επεσήμανε το 1924 με σημειώματά του στο 

περιοδικό Αβγή της Λεμεσού ο αρχιτέκτονας Ανδρέας Χατζηδημητρίου: 

…Δίνουνται στα παιδιά ωρισμένες φυλλάδες που τιτλοφορούνται 

ιχνογραφίες. Πως θέλετε τα παιδιά να μάθουν να σχεδιάζουν, να 

βρίσκουνε δηλαδή τη μορφή των πραμάτων (που έχουνε κάποιον όγκο) 

από τις γλυκανάλατες γραμμές της φυλλάδας, αφού αφτή ούτε 

χαραχτηριστικά ούτε γενική μορφή του όγκου των πραμάτων μας δίνει; 

Όταν το παιδί μαθαίνει απ’ αφτές τις φυλλάδες, ούτε πράγματα σχεδιάζει, 

ούτε τίποτε. Απομιμείται ξερές και στεγνές γραμμές βαλμένες απάνω σ’ 

ένα επίπεδο. Αφτό είναι όλο! 

Νομίζουνε πως μ’ αφτές τις ανόητες φυλλάδες θα δημιουργήσουν – να 

«ενεργοποιήσουν» θέλουνε να πούνε – δεξιοτεχνία στα παιδιά. Και 

ξεχνούν, οι χριστιανοί, πως και το μεγαλύτερο δεξιοτέχνη να βάλεις να 

φτιάξει κάτι από τις φυλλάδες αυτές, μονάχα ανόητα και άθλια 

κατασκεβάσματα θα καταφέρει…142 

Σε άλλο, προγενέστερο σημείωμά του ήταν καταλυτικός για τη σωστή γνώση του 

σχεδίου: 

…Το σχέδιο είναι ο ακρογωνιαίος λίθος όλων των τεχνών. Είναι η 

απαραίτητη τεχνική όλων των επαγγελμάτων. Δεν είναι μια απλή 

δεξιοτεχνία του χεριού. Είναι μια εξάσκηση του νου και του ματιού, είναι 

ένας τρόπος διανόησης. Όσο καλύτερα ξέρουμε το σχέδιο, τόσο 

περισσότερο και τα πράγματα…143 

                                                           
140 Στο ίδιο. 
141 Κουδουνάρης, ο.π., σ. 649. 
142 Ανδρέας Χατζηδημητρίου, «Τεχνικά σημειώματα. Το σχέδιο ως έκφραση», Αβγή, χρονιά πρώτη, τχ 2, 

Λεμεσός, Μάιος 1924, σ.42-43.  
143 Ανδρέας Χατζηδημητρίου, «Τεχνικά σημειώματα. Το σχέδιο ως έκφραση», Αβγή, χρονιά πρώτη, τχ 1, 

Λεμεσός, Απρίλης 1924.  
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Τη στασιμότητα και τη στείρα διδασκαλία της Ιχνογραφίας θα ανατρέψει με την 

πρωτοπόρα διδασκαλία του στο Παγκύπριο Γυμνάσιο ο Αδαμάντιος Διαμαντής. Εισάγει 

μια ελευθεριότητα στο σχέδιο και ενθαρρύνει τις δεξιότητες των παιδιών. Στο τέλος της 

χρονιάς παρουσιάζει τα έργα των μαθητών του στις αίθουσες του Παγκυπρίου Γυμνασίου. 

Ήταν ιδιαίτερα επικοινωνιακός τόσο με τους μαθητές του όσο και με τους καλλιτεχνίζοντες 

άγγλους δημόσιους υπαλλήλους, που εκτιμούσαν την άποψή του και το εκπαιδευτικό του 

έργο. Παρόλο που οι δυο βαθμίδες της παιδείας ήσαν αυστηρά διαχωρισμένες, η 

πρωτοβάθμια, στοιχειώδης ή δημοτική όπως συχνότερα την αποκαλούσαν, βρισκόταν κάτω 

από τη  διοίκηση και τον έλεγχο των αγγλικών αρχών, μέσω του Γραφείου Παιδείας της 

Κυβερνήσεως, ενώ η Δευτεροβάθμια ή Μέση Εκπαίδευση ελεγχόταν από τις Εκπαιδευτικές 

Επιτροπές κάθε πόλης, κάτω βασικά από τον έλεγχο της Εκκλησίας. Παρόλο που ο 

Διαμαντής ήταν καθηγητής στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, τη ναυαρχίδα της ελληνικής Μέσης 

Εκπαίδευσης, κλήθηκε τα Χριστούγεννα του 1938 από το Γραφείο Παιδείας να 

επιμορφώσει 50 κυβερνητικούς δασκάλους στη διδασκαλία της Τέχνης. Από την πρώτη 

στιγμή, σ’ αυτό το πρώτο εκπαιδευτικό καλλιτεχνικό σεμινάριο, φρόντισε να ξεκαθαρίσει 

την άποψη του: «Τέχνη όχι Ιχνογραφία». Τόνισε μάλιστα ότι: 

… όταν μου ανετέθη να αναλάβω αυτές τις διαλέξεις, χρησιμοποιήθηκε 

ο όρος Τέχνη. Να μιλήσω για την Τέχνη στο σχολείο και όχι για την 

Ιχνογραφία στο σχολείο. Φυσικά ο όρος δεν θα είχε καμμιά σημασία, αν 

δεν αντιλαμβανόμουν από την όλη διδασκαλία του μαθήματος πως 

γίνεται μια παρεξήγηση. Άλλο Τέχνη και άλλο Ιχνογραφία…144 

 Η παρουσία του Διαμαντή έδωσε πραγματικά νέες κατευθύνσεις στη 

διδασκαλία της Ιχνογραφίας, που βαθμιαία ταυτίζεται με την Τέχνη και το μάθημα 

συνεκφέρεται με το όνομα Τεχνικά. Η διδασκαλία της Ιχνογραφίας και κυρίως η παρουσία 

πτυχιούχων ζωγράφων στα σχολεία της Κύπρου, συνέβαλαν ιδιαίτερα στη διαμόρφωση και 

ανάπτυξη της πρώιμης κυπριακής τέχνης στα νεότερα χρόνια. Από τη μια ερχόταν σε επαφή 

με την εικαστική δημιουργία, οι ίδιοι οι μαθητές και από την άλλη το ευρύτερο κοινό μέσα 

από τις εκθέσεις των μαθητών, που για πολλά χρόνια, μέχρι το τέλος της Αγγλοκρατίας 

ήταν θεσμός για όλα σχεδόν τα σχολεία. 

Θα περάσουν αρκετά χρόνια για να εμφανισθεί ως αυτοτελές μάθημα η Ζωγραφική 

ή οι Καλές Τέχνες. Μόλις το 1923 το υπό ίδρυση «Τριτάξιον Ανώτερον Παρθεναγωγείον 

                                                           
144 Αδαμάντιος Διαμαντής, «Τέχνη και το παιδί», Κυπριακά Γράμματα, έτος Δ΄, τχ 1, Λευκωσία, Μάιος 1939, σ.43 

– 53. 
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Ανωτέρων Ελληνικών Σπουδών, Ξένων Γλωσσών και Καλών Τεχνών», περιλαμβάνει ως 

τρίτο κύκλο σπουδών τις Καλές Τέχνες, τη Ζωγραφική, Πλαστική, Πυρογραφία και 

Φωτογραφική, μαζί την Ιστορία της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Τέχνης και Στοιχεία 

Αισθητικής145. Η προσπάθεια αυτή τελικά δεν ευοδώθηκε. 

 Η διδασκαλία της Ιχνογραφίας παρ’ όλα αυτά υπήρξε η πρώτη επαφή με την Τέχνη 

και συνέβαλε ιδιαίτερα στην διαμόρφωση και ανάπτυξη της κυπριακής τέχνης και της 

αισθητικής αγωγής στα νεότερα χρόνια. Από τη μια έρχονταν σε επαφή με την εικαστική 

δημιουργία οι ίδιοι οι μαθητές και από την άλλη το ευρύτερο κοινό μέσα από τις εκθέσεις 

των μαθητών, που για πολλά χρόνια, μέχρι το τέλος της Αγγλοκρατίας ήταν θεσμός για όλα 

σχεδόν τα σχολεία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
145 Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία 17 Οκτωβρίου 1923. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ 

 Ελάχιστα γνωρίζουμε για τους πρώτους Κύπριους που επιχείρησαν να σπουδάσουν ή 

σπούδασαν σε Σχολές Καλών Τεχνών στα τέλη του δέκατου ένατου και στις αρχές του 

εικοστού αιώνα. Οι πληροφορίες μας στηρίζονται σε ελάχιστες αναφορές που υπάρχουν 

στον κυπριακό τύπο. Φαίνεται ότι η συστηματικότερη διδασκαλία της Ιχνογραφίας, η άφιξη 

των πρώτων ελλαδιτών καλλιτεχνών, η εμφάνιση των διαφόρων άγγλων υπαλλήλων και 

των συζύγων τους, που τις ώρες της σχόλης τους επιδίδονταν στη ζωγραφική, αλλά και η 

εμφάνιση μιας πρώιμης αστικής τάξης, εκπρόσωποι της οποίας είχαν αρχίσει να ζητούν τη 

φιλοτέχνηση προσωπογραφιών τους, οδήγησε κάποιους στην απόφαση να σπουδάσουν 

ζωγραφική στο εξωτερικό. Μέχρι τα τέλη του δέκατου ένατου και τις αρχές του εικοστού 

αιώνα η προσαγόρευση «ζωγράφος» αποδιδόταν μόνο στους αγιογράφους. Οι Κύπριοι, 

εκτός από τους λίγους που ταξίδευαν στο εξωτερικό, δεν είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν 

καλλιτέχνες ζωγράφους και να δουν τα έργα τους.  

1. Βασίλης Μιχαηλίδης 

Πρώτος επιχείρησε στα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας, γύρω στο 1875 – 1876, 

να μεταβεί στο εξωτερικό για σπουδές ο Βασίλης Μιχαηλίδης. Ο Μιχαηλίδης σύμφωνα με 

τον Άδωνι Βερνάλη εγκαταστάθηκε αρχικά στη Σκάλα, όπου ασχολήθηκε με τη ζωγραφική 

φιλοτεχνώντας προσωπογραφίες και εικόνες146. 

Ο Γιάννης Λεύκης αναζητά τις ρίζες της έφεσης του προς τη ζωγραφική. Γράφει: 

Παράλληλα με την αγάπη του στην ποίηση ο Βασίλης ένιωθε μεγάλην 

αγάπη και κλίση στη ζωγραφική ή καλύτερα στην «αγιογραφία» που 

ήτανε τότες η μόνη ζωγραφική που ξαίρανε στον τόπο και που είχε 

κάποια πέραση 

Ποιος του ξύπνησε την αγάπην αυτή στη ζωγραφική και ποιος του έμαθε 

ν’ ανακατεύει τα χρώματα και να κρατάει τα πινέλα δεν ξαίρουμε. Ίσως 

κανένας καλόγερος περαστικός από το χωριό του, από τους πολλούς που 

ξαίρανε τότες να ζωγραφίζουνε αγίους και που γυρνούσανε τα χωριά για 

να δουλέψουνε στα «τέμπλη» των εκκλησιών. Μπορεί κανένας παλιός 

ιερωμένος του χωριού του, που ήξαιρε την «τέχνη» αυτή. Μπορεί πάλι 

                                                           
146 Άδωνις Βερνάλης, «Βασίλης Μιχαηλίδης, ως ποιητής και ως άνθρωπος», Ανεξάρτητος, Λευκωσία 26 Ιουλίου 

1940.  
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να μην έμαθε από κανένα, μα να είδε που ζωγραφίζανε σε κάποιο χωριό 

ή σε κάποιο μοναστήρι, απ’ αυτά που πήγαινε κάθε τόσο με τον πατέρα 

του, κι' αυτό να του γέννησε τη μανία για τη ζωγραφική. 

Η κλίση του στη ζωγραφική ήτανε όπως φαίνεται η δυνατότερη που είχε 

ο Βασίλης. Πιο δυνατή κι’ από την κλίση του στην ποίηση, που σ΄αυτή 

δόθηκε ολότελα όταν πια είδε πως δε μπορούσε να βρει τα μέσα «για να 

σπουδάσει» και να γίνει «ένας καλό ζωγράφος» όπως το ποθούσε. 

Η μανία αυτή της ζωγραφικής είνε κείνη που τον έσπρωξε ν’ αφήσει το 

σπίτι του και το χωριό του και να κατέβει στην πόλη «για να μάθει 

ζωγράφος…147 

Φαίνεται ότι η έφεσή του προς τη ζωγραφική εμφανίστηκε από τα παιδικά του 

χρόνια και μαθήτευσε για λίγο κοντά στον αγιογράφο Χριστόδουλο ή Χατζηχριστόδουλο 

στη Λευκωσία148.  

Γύρω στα 1868 ο Μιχαηλίδης μετακομίζει στη Λάρνακα, έδρα της Μητρόπολης 

Κιτίου, στην οποία είχε εκλεγεί μητροπολίτης ο θείος του Κυπριανός Οικονομίδης. Στην 

περίοδο αυτή φαίνεται ότι επιδίδεται στην αγιογραφία και την κοσμική ζωγραφική, 

φιλοτεχνώντας κάποιες προσωπογραφίες και νεκρές φύσεις. Η χρονολόγηση των 

σωζόμενων έργων του είναι προβληματική, αφού ο ίδιος δεν αναγράφει το χρόνο στους 

πίνακες του και ενίοτε ούτε τους υπογράφει. Η φιλοτέχνηση των πινάκων όμως σε καμβά 

και τα καθαρά αναγεννησιακά του έργα θα πρέπει να χρονολογηθούν στην περίοδο μετά 

την άφιξή του στην Κύπρο το 1878. Σ΄ αυτό κατατείνουν η χρήση του καμβά, υλικού σχεδόν 

άγνωστου στην Κύπρο, η τεχνική της ελαιογραφίας σε καμβά και τα θέματά του, που έχουν 

ως πρότυπα έργα της ιταλικής αναγέννησης. Στη Λάρνακα, ζώντας μέσα στο αυστηρό 

εκκλησιαστικό περιβάλλον της Μητρόπολης, επιχειρεί να καταδείξει το ζωγραφικό του 

ταλέντο με τη φιλοτέχνηση αγιογραφιών που μπορούσαν να του προσπορίζουν κάποια 

χρήματα. Φύση ανήσυχη πειραματίζεται και σε άλλες εικαστικές εκφράσεις, ιδιαίτερα 

πρωτοποριακές. Αναφέρεται ότι ζωγράφισε στον εξωτερικό τοίχο του δωματίου ένα βρέφος 

με δυο κεφάλια και στο βάθος ενός πήλινου πιάτου αυγά, ψωμί, μαχαίρι και πιρούνι, 

                                                           
147 Γιάννης Λεύκης, «Βασίλης Μιχαηλίδης. Ο ποιητής της Κύπρου», Κυπριακά Γράμματα, έτος Ε΄, τχ 62, 

Λευκωσία, Αύγουστος 1940, σ.1-64.  
148 Λεύκης, ό.π., σ.11. Μίμης Α. Σοφοκλέους, Το φώς στον Βασίλη Μιχαηλίδη. Ανάμεσα στον Διαφωτισμό και τον 

Ρομαντισμό, Αφή, Λεμεσός 2017, σ.187. Νάτια Αναξαγόρου, «Μες τους ανέμους τους κρυφούς. Βασίλης 

Μιχαηλίδης. Εικαστικές προεκτάσεις», στον ομότιτλο τόμο, με επιμέλεια Νάτιας Αναξαγόρου - Λευτέρη 

Παπαλεοντίου, Λεμεσός 2018, σ.21 – 51, βλ. σ.25. Γιάννης Κατσούρης, Βασίλης Μιχαηλίδης. Η ζωή και το έργο 

του, Εκδόσεις Χρ. Ανδρέου, Λευκωσία 1987, σ. 82 – 85 (για την παραμονή του Β. Μιχαηλίδη στη Λευκωσία).  
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απόλυτα ρεαλιστικά, για να τα προσφέρει πειρακτικά στο φίλο του Ευτύχη 

Παρασκευόπουλο149. 

Ο Γιάννης Λεύκης γράφει ότι κατά την περίοδο της παραμονής του στη Λάρνακα, 

που κράτησε κοντά μια δεκαετία (1868 – 1877), σε μια πόλη ευρωπαΐζουσα και ανοικτή σε 

επιδράσεις, ο Μιχαηλίδης «αφοσιώθηκε πραγματικά στη ζωγραφική» και ότι δεν έγινε 

καμμιά προσπάθεια περισυλλογής και μελέτης των έργων του150. Ο ίδιος επιχείρησε μια 

πρώτη αναφορά, χωρίς όμως να προχωρήσει σε συστηματική καταγραφή τους. Αναφέρει 

ότι ο Μιχαηλίδης είχε φτιάξει, χωρίς να τις υπογράφει, αρκετές εικόνες στην εκκλησία της 

Σωτήρας στην Λάρνακα. Από την κοσμική του ζωγραφική, αναφέρει τα πορτρέτα του 

Pascotini, του θείου του Κιτίου Κυπριανού, της Ελέγκως και της μητέρας της Κοκονούς, 

του αρχιδιάκου της Μητρόπολης Άνθιμου, του αρχιμανδρίτη Μελέτιου και άλλων 

ιερωμένων151. 

Η μεγάλη του αγάπη για τη ζωγραφική τον οδήγησε στην απόφαση να ζητήσει από 

το θείο του Κυπριανό Οικονομίδη (1833 - 1886)152, μητροπολίτη Κιτίου, οικονομική 

βοήθεια για να πάει στην Ιταλία να τελειοποιηθεί. Με πολλές προσπάθειες και δυσκολίες 

κατόρθωσε να κάμψει τις αντιρρήσεις του Κυπριανού, που θεωρούσε ότι η ελεύθερη 

ζωγραφική δεν μπορούσε να είναι επάγγελμα153. Εφοδιασμένος με ένα μικρό χρηματικό 

ποσό και κάποια συστατικά γράμματα από ένα καθολικό παπά της Λάρνακας, αναχώρησε 

για την Ιταλία με σκοπό να φοιτήσει σε κάποια Ακαδημία Τέχνης. Το ισχνό βαλάντιό του, 

η περιορισμένη μόρφωσή του και το ακαλλιέργητο ταλέντο του, δεν επέτρεψαν την 

ευόδωση της προσπάθειας του. Άγνωστος είναι ο χρόνος και ο τόπος παραμονής του στην 

Ιταλία. Φαίνεται ότι δοκίμασε χωρίς επιτυχία να μπει σε κάποια Ακαδημία Καλών Τεχνών 

στην Νάπολη ή στη Ρώμη. Ο Λεύκης στην πρώιμη βιογραφία του Μιχαηλίδη αναφέρει: 

Για τη ζωή του στην Ιταλία μας λείπουνε ολότελα οι πληροφορίες. Το 

μόνο που ξέρουμε είναι πως πήγε στη Ρώμη σε κάποια σχολή 

ζωγραφικής. Μα δεν μπόρεσε να μείνει πολύν καιρό γιατί τα λεφτά 

σώθηκαν γρήγορα. Τότε γνώρισε τη δυστυχία της ξενητιάς και 

δαγκώθηκε από το φίδι της εγκατάλειψης, ως που μια μέρα 

                                                           
149 Κατσούρης, ό.π., σ.123, σημ.37.  
150 Λεύκης, ό.π., σ.17.  
151 Κουδουνάρης, ό.π., σ.272. 
152 Στο ίδιο. 
153 Κατσούρης, ό.π., σ.88.  
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απελπισμένος, που έβλεπε τα όνειρα του να σβύνουνε, αποφάσισε να 

στείλει στο διάβολο τη ζωγραφική και τα πινέλα…154 

 Οι περισσότεροι βιογράφοι του Μιχαηλίδη συνδέουνε την απόφασή του να 

εγκαταλείψει την Ιταλία και τις σπουδές ζωγραφικής με την επιθυμία του να μεταβεί στην 

Ελλάδα και να συμμετάσχει ως εθελοντής στα απελευθερωτικά κινήματα που είχαν 

ακολουθήσει την έναρξη του ρωσοτουρκικού πολέμου το 1877. Ο Παύλος Ξιούτας στον 

πρόλογό του στην έκδοση των Ποιημάτων του Βασίλη Μιχαηλίδη το 1960, γράφει ότι: 

Πήγε πρώτα στη Νάπολη και ίσως ύστερα και στη Ρώμη για τη σπουδή 

της ζωγραφικής, μα σχεδόν αμέσως ή γιατί του έλειψαν τα λεφτά ή γιατί 

απέτυχε στις εξετάσεις για να εισαχθεί στην Ακαδημία Καλών Τεχνών ή 

και τα δυο μαζί κατέβηκε στην Ελλάδα να πολεμήσει για την 

απελευθέρωση των Ηπειροθεσσαλών…155 

 Η Ιταλική εμπειρία του Μιχαηλίδη δεν έχει διερευνηθεί. Η επιστροφή του στην Κύπρο 

συνέπεσε με την αλλαγή κυριαρχίας. Σημειώνει ο Βερνάλης: 

Στην Κύπρο επέστρεψε όταν έγινε η Αγγλική κατοχή κι’ εγκατεστάθηκε 

στην Λεμεσό όπου εξασκούσε το επάγγελμα του ζωγράφου, γράφοντας 

και ποιήματα. Φαίνεται πως τα οικονομικά του δεν πήγαιναν διόλου 

καλά κι’ αναγκάστηκε να επιδιώξη την υποστήριξη του Δημάρχου 

Λεμεσού Καρύδη, για να τον διορίση σε καμία θέση. Ο Καρύδης που τον 

ήξαιρε από την Σκάλα τον διώρισε επιστάτη των σφαγείων Λεμεσού, 

αλλά’ επειδή ο μισθός ήταν μικρός, αναγκάστηκε να εκμάθη την 

φαρμακευτικήν και πήρε δουλειά στο νοσοκομείο. 

Εδώ πια που καταστάλαξε στην Λεμεσό, εγκατέλειψε ολότελα την 

ζωγραφική που δεν τ’ απόδιδε τίποτε…156  

 Οι βιογράφοι του Μιχαηλίδη γενικά αδίκησαν το ζωγράφο υπέρ του ποιητή 

Μιχαηλίδη. Ο συστηματικότερος βιογράφος του σημείωνε με κάποια αφέλεια ότι: 

…Αν κρίνουμε από το γεγονός ότι τελικά ο Μιχαηλίδης δεν έγινε 

ζωγράφος, θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι η ζωγραφική δεν ήταν γι’ 

αυτόν ένα πάθος ψυχής, αλλά μια επαγγελματική καταφυγή…157 

                                                           
154 Λεύκης, ό.π., σ.20. 
155 Βασίλης Μιχαηλίδης, Ποιήματα, πρόλογος Ν. Ξιούτας, Κύπρος 1960, σ.8.  
156 Βερνάλης, ό.π. 
157 Κατσούρης, ό.π., σ.86 
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Οι υπάρχουσες πληροφορίες και τα σωζόμενα έργα του Μιχαηλίδη μαρτυρούν ότι 

έχουμε ένα πρωτοπόρο, καινοτόμο καλλιτέχνη, που η τέχνη του δεν εκτιμήθηκε από τους 

σύγχρονους του αλλά και αργότερα από τους μελετητές του έργου του που επιδόθηκαν 

κυρίως στη σπουδή της ποίησης του. 

Η απαξίωση του εικαστικού του έργου βρίσκεται σ’ αυτό που επισημαίνει η Νάτια 

Αναξαγόρου: 

Ο Βασίλης Μιχαηλίδης ακολουθεί δυτικά πρότυπα, αφού σ’ αυτά είναι, 

άλλωστε, εξ ολοκλήρου βασισμένη η ζωγραφική του παιδεία στην Κύπρο 

και αργότερα στην Ιταλία158. 

Σε μια εποχή κυρίαρχης παρουσίας της βυζαντινής τέχνης, συχνά κακότεχνης στη 

σύγχρονη εκδοχή της, η ευρωπαΐζουσα, δυτικότροπη, ζωγραφική του Βασίλη Μιχαηλίδη 

φάνταζε ξένη και αιρετική. Η Αναξαγόρου επιχείρησε επιφυλακτικά μια θετική αποτίμηση 

της ζωγραφικής του, σημειώνοντας ότι μετά το 1868, οπότε χειροτονήθηκε Μητροπολίτης 

Κιτίου ο συγγενής του Κυπριανός Οικονομίδης, 

…αγιογραφεί για τον Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του 

Σωτήρος, με μια φυσιοκρατική απόδοση της προοπτικής, του βάθους και 

του όγκου. Η κοσμική του ζωγραφική, με πορτραίτα και νεκρές φύσεις, 

φέρει έναν εκπληκτικό ρεαλισμό…159  

Παρόμοια συμπλέει ο Μίμης Α. Σοφοκλέους που σημειώνει ότι, 

 συμπερασματικά μπορούμε να δούμε τον Βασίλη Μιχαηλίδη ως ένα 

πρωτοπόρο ζωγράφο της Κύπρου, που ατύχησε να πάρει τη θέση του στον 

«καμβά» της κυπριακής ζωγραφικής εξαιτίας και ένεκα υποκειμενικών 

και αντικειμενικών συνθηκών160. 

Δυστυχώς, τα έργα του Μιχαηλίδη, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, δεν 

αναγράφουν χρονολογία φιλοτέχνησης τους, γεγονός που δεν επιτρέπει τη συναγωγή 

συμπερασμάτων για τις επιδράσεις και τα πρότυπα του. Όμως, οι δυο σωζόμενες 

«δυτικότροπες» αγιογραφίες του μαρτυρούν το μέγεθος του ταλέντου του. Παρόλο που 

εύκολα εντοπίζονται τα πρότυπά του εντούτοις είναι φανερή η προσπάθεια διαφοροποίησής 

του με τολμηρές ανανεωτικές προσθαφαιρέσεις. Στο έργο του «Αγία Οικογένεια», που έχει 

ως πρότυπο το έργο του Ραφαήλ “Madonna della Seggiola” ή “Madonna della Sedia” 

                                                           
158 Αναξαγόρου, ό.π., σ.25 
159 Στο ίδιο, σ.26. 
160 Μίμης Α. Σοφοκλέους, Το φώς στον Βασίλη Μιχαηλίδη. Ανάμεσα στον Διαφωτισμό και τον Ρομαντισμό, Αφή, 

Λεμεσός 2017, σ.193. 
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προσθέτει τολμηρά στο πλευρό της βρεφοκρατούσας Παναγίας ένα βυζαντινότροπο Ιωσήφ, 

έτσι που να σχηματισθεί η αγία οικογένεια. Το ίδιο πρότυπο φαίνεται να έχει και το έργο 

του «Μαντόνα και παιδί» όπου αφαιρεί τη νεανική μορφή του Ραφαήλ, τολμηρή ενέργεια, 

για την απόδοση της δικής του Παναγίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι την εικόνα αυτή είχε 

στο δωμάτιο του στο Πτωχοκομείο της Λεμεσού, τα τελευταία χρόνια της ζωής του161. 

Μετά από αρκετές περιπέτειες η αγιογραφία αυτή βρίσκεται στην Κρατική Πινακοθήκη 

Σύγχρονης Κυπριακής Τέχνης, ενώ η «Αγία Οικογένεια» βρίσκεται στο Μητροπολιτικό 

Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Λάρνακα.  

Οι νεωτερικές τεχνικές του Μιχαηλίδη αποτυπώνονται στην προσωπογραφία του 

δημοσιογράφου και κοινωνικού παράγοντα της Λάρνακας, εκδότη της εφημερίδας Ένωσις 

Χριστόδουλου Κουππά (1845 - 1918)162, που βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη της 

Αρχιεπισκοπής, και στο πορτρέτο του Κυπριανού Οικονομίδη, μιας εμβληματικής 

εκκλησιαστικής και πολιτικής φυσιογνωμίας του δέκατου ένατου αιώνα. Η απόδοση της 

μορφής και το βάθος του έργου αποπνέουν έντονη ελευθεριότητα και χρωματικούς 

πειραματισμούς. 

Ο Μιχαηλίδης πρωτοπόρησε τόσο στην τεχνική όσο και στην απόδοση των έργων 

του. Φαίνεται ότι είναι ο πρώτος στην Κύπρο που επιχειρεί ελαιογραφίες σε καμβά, τον 

οποίο ίσως προμηθεύτηκε και έφερε μαζί του από την Ιταλία, ενώ παράλληλα φαίνεται να 

πειραματίζεται με τα υλικά αναμειγνύοντας λάδι με αυγοτέμπερα. Παραμένει πάντως το 

αίτημα που διατύπωσε ο Λεύκης από το 1940: 

Ελπίζω πως μια μέρα, όταν η Κύπρος ενδιαφερτεί περισσότερο για τον, 

Βασίλη, θα γίνει μια συστηματικότερη έρευνα γύρω από το ζωγραφικό 

του έργο, γιατί δεν είνε απίθανο να υπάρχουνε κι’ άλλα έργα του που 

ξεχαστήκανε ολότελα ή που περνάνε ανώνυμα, όπως ανώνυμοι περνάνε 

και πολλοί στίχοι του. Ελπίζω ακόμα πως κάποιος από τους Κυπριώτες 

ζωγράφους θα θελήσει να κοιτάξει με στοργή όλα τα σωζόμενα 

ζωγραφικά έργα του Βασίλη και θα μας πει τι αξίζει το καθένα, βάζοντας 

στο νου του την εποχή που έζησε ο ζωγράφος, το φτωχό πνευματικά 

περιβάλλο, την έλλειψη ζωγραφικής παράδοσης στον τόπο, τις δυσκολίες 

να μπει κανένας «στα μυστικά» της ζωγραφικής τέχνης και να πάρει τις 

απαραίτητες τεχνικές γνώσεις, και τους οικονομικούς και κοινωνικούς 

                                                           
161 Αναξαγόρου, ό.π., σ.27. 
162 Κουδουνάρης, ό.π., σ.259. 
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λόγους που περιορίζανε τη ζωγραφική του καιρού του σχεδόν 

αποκλειστικά σε θρησκευτικά θέματα και προσωπογραφίες σπουδαίων 

κοινωνικά προσώπων, ή προσώπων που μ’ αυτά τύχαινε να σχετίζεται ο 

ζωγράφος…163 

2. Χαράλαμπος Κύπριος 

Οι κοινωνικές και πολιτικές μεταβολές που ακολούθησαν την αλλαγή κυριαρχίας τον 

Ιούλιο του 1878 φαίνεται ότι ενθάρρυναν κάποιους κύπριους νεαρούς να επιχειρήσουν να 

μεταβούν στο εξωτερικό για σπουδές ζωγραφικής. Ένας από τους πρώτους ήταν ο 

Χαράλαμπος Κύπριος, που στάληκε στη Γερμανία με τη βοήθεια των μητροπόλεων και της 

αρχιεπισκοπής για σπουδές ζωγραφικής. Ύστερα από πολύχρονες σπουδές γύρισε στην 

Κύπρο, όπου η τέχνη του δεν έτυχε της αναγκαίας αναγνώρισης και υποστήριξης. Είναι 

άγνωστα οποιαδήποτε βιογραφικά του στοιχεία ή έργα του. Έζησε μέσα σε πολλές 

στερήσεις και πέθανε το 1891 στη Βηρυτό, όπου είχε μεταβεί για λόγους υγείας. Μοναδική 

αναφορά για τις σπουδές και τη ζωή του η σύντομη νεκρολογία του που δημοσιεύθηκε τον 

Αύγουστο του 1891 στην εφημερίδα Σάλπιγξ της Λεμεσού: 

Εν Βηρυτώ απεβίωσε πρότινος καλλιτέχνης Κύπριος εγκαταλελειμμένος. 

Ο ατυχής Χαράλαμπος εστάλη δια συνδρομής των θρόνων εις Γερμανίαν 

και εσπούδασε την ζωγραφικήν επί σκοπώ να μεταδώση και εις τους 

Κυπρίους ζωγράφους την τέχνην του και απαλλαχθώμεν ούτω πολλών 

τεράτων άτινα ως εικόνας αγίων τιμώμεν και ασπαζόμεθα. Απήλθε νέος 

και υπέστρεψε γέρων. Έμαθε να ζωγραφή αληθείς εικόνας, αλλ’ η τέχνη 

του ούτε υπεστηρίχθη υπό των αρμοδίων ούτε εξετιμήθη υπό των 

συμπατριωτών του, ειθισμένων εις τα δεκασελίνους και εικοσασέλινους 

εικόνας. Μετά πολλούς αγώνας περί υπάρξεως έπαθε την χείρα, απελθών 

δ’ εις Βηρυτόν προς θεραπείαν εύρεν εκεί τον θάνατον, το τέλος πολλών 

εξ ων εποτίσθη πικριών….164 

 Η αντιμετώπιση, η μη αποδοχή και το τέλος του Χαράλαμπου του Κυπρίου από τους 

συμπατριώτες του ερμηνεύουν την απουσία κυπρίων ζωγράφων στα τέλη του δέκατου 

ένατου αιώνα. Ένω αρχίζει σιγά σιγά να πυκνώνει η φοίτηση Κυπρίων στο Πανεπιστήμιο 

και το Πολυτεχνείο της Αθήνας, αλλά και σε Πανεπιστήμια της Γαλλίας και της Αγγλίας, 

θα καθυστερήσει η φοίτηση σε Σχολές Καλών Τεχνών, είτε γιατί η ζωγραφική δεν 

                                                           
163 Λεύκης, ό.π., σ.19.  
164 Σάλπιγξ, Λεμεσός 17 Αυγούστου 1891.  
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εθεωρείτο προσοδοφόρο επάγγελμα είτε γιατί ήταν δύσκολη η αποδοχή από την τοπική 

κοινωνία ζωγράφων με σπουδές, που διαφοροποιούνταν από την παραδοσιακή λαϊκότροπη 

συνήθως υστεροβυζαντινή τέχνη.  

3. Αντώνιος Κύπριος 

Λίγα μόλις χρόνια μετά τον Χαράλαμπο, σπούδαζε στη Γερμανία στην ονομαστή Ακαδημία 

του Μονάχου ο Αντώνιος Κύπριος από την Ορμήδεια Λάρνακος. Πολύ νεαρός ο Αντώνιος, 

ορφανός από πατέρα, έφυγε στην Αθήνα για να σπουδάσει ζωγραφική. Η Σχολή Καλών 

Τεχνών της Αθήνας και γενικά η ελληνική ζωγραφική της εποχής ήταν προσανατολισμένη 

προς το Μόναχο. Στη Σχολή Καλών Τεχνών ηγεμόνευε ο  Νικηφόρος Λύτρας, κατ’ εξοχήν 

εκπρόσωπος της Σχολής του Μονάχου ενώ στην ίδια τη βαυαρική πρωτεύουσα ζούσε ο 

Νικόλαος Γύζης. Το Μόναχο φάνταζε για όλους τους νέους καλλιτέχνες ως το κέντρο της 

σύγχρονης ζωγραφικής. 

 Ήταν «η σκηπτούχος πόλις της καλλιτεχνίας, η φιλοξένως και φιλοστόργως 

διαχέουσα τα φώτα της προς πάντα προσερχόμενον ξένον και εφιέμενον ανωτέρας σπουδής 

και μαθήσεως»165. Η πόλη εθεωρείτο ως συνεκφορά και μέση λύση ανάμεσα στην άκρα 

σοβαρότητα του Λονδίνου και την άκρα φαιδρότητα του Παρισιού. «Είναι ο μεσάζων όρος, 

ο συγκρατών τα καλλιτεχνικά σκήπτρα από αιώνος και πλέον και ούτινος την αυθεντίαν εν 

τη Τέχνη δεν ηδυνήθη εισέτι, αλλ’ ούτε θα δυνηθεί να κλονίση ουδεμία καλλιτεχνική 

προαγωγή οιασδήποτε πόλεις»166.  

 Την εποχή αυτή εκτός από την κυρίαρχη παρουσία του Νικηφόρου Λύτρα που 

δίδασκε Ελαιογραφία, δίδασκαν ακόμη στη Σχολή Καλών Τεχνών των Αθηνών ο Γεώργιος 

Βρούτος Πλαστική, ο Κωνσταντίνος Βολανάκης Αγαλματογραφία, ο Γεώργιος Ροϊλός 

Στοιχειώδη Γραφική, ο Βικέντιος Μποκατσιάμπης Κοσμηματογραφία, ο Νικόλαος Φέρπος 

Ξυλογραφία και ο Αλέξανδρος Καλούδης Ιχνογραφία167. Οι περισσότεροι από αυτούς είχαν 

σπουδάσει στο Μόναχο. Ο νεαρός Κύπριος είτε υποκύπτοντας στη διάχυτη γοητεία του 

Μονάχου είτε με προτροπή κάποιων από τους καθηγητές του,  κατευθύνθηκε άγνωστο πότε 

προς το Μόναχο για να συνεχίσει τις σπουδές του. Το 1904 επέστρεψε για λίγο στην Κύπρο, 

έχοντας μαζί του συστατικά γράμματα από το Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Μόναχο. 

                                                           
165 Δήμητρα Τσούχλου - Ασαντούρ Μπαχαριάν, Η Ανωτάτη Σχολή των Καλών Τεχνών. Χρονικό 1836 – 1984, 

Αθήνα 1984, σ.66.  
166 Στο ίδιο. 
167 Κώστας Μπίρης, Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον, Αθήνα 

1957, σ.365.    
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Η παρουσία του στην Κύπρο το 1904 είναι η μόνη πληροφορία που έχουμε γι’ αυτόν μαζί 

με όσα άλλα αναφέρει η εφημερίδα Σάλπιγγα:  

…Διατρίβει παρ’ ημίν απερχόμενος, όσον ούπω εις Γερμανίαν όπου επί 

τετραετίαν εσπούδασε την ζωγραφικήν εις την Ακαδημίαν του Μονάχου, 

μέλλε δ’ έτι να εξακολουθήση τας σπουδάς του, νεαρός αλλά πλήρης 

ελπίδων του μέλλοντος συμπατριώτης, Ἀντώνιος Κύπριος ὀνόματι, 

ηλικίας 18 – 20 περίπου ετών. 

Ο νεαρός αυτός Κύπριος καλλιτέχνης, όστις φαίνεται ότι έχει όλην την 

θέλησιν, να τιμήσει την ιδιαιτέραν πατρίδα του, κατάγεται εξ Ορμίδειας 

παίς δε ορφανός καταλιπών την Κύπρον και μεταβάς εις Αθήνας επεδόθη 

μετά ιδιαιτέρας όλως αφοσιώσεως εις την ζωγραφικήν, αναχωρήσας δ’ 

ακολούθως και εξ Αθηνών μετέβη εις Μόναχον όπου δια της ικανότητος 

του κατόρθωσε ταχέως να εισέλθη εις την Ακαδημία του Μονάχου 

αφοσιωθείς εις την τέχνην μετ’ αξιολόγου ζήλου και επιτυχίας. 

Ομιλεί ευφραδώς την γερμανικήν φέρει δε αρίστας συστάσεις του εν 

Μονάχω Γεν. Προξένου της Ελλάδος. 

Εις τον άξιον πάσης υποστηρίξεως νέον επερχόμενον εις Γερμανίαν 

ευχόμεθα μετά πίστεως πάσαν επιτυχίαν εις το θείον της καλλιτεχνίας 

στάδιον επ’ αγαθώ της πατρίδος ….168. 

 Δυστυχώς ελλείπουν οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες σχετικές με τον πρώτο και 

μοναδικό μέχρι σήμερα γνωστό Κύπριο, που φοίτησε στην Ακαδημία του Μονάχου. 

Φαίνεται ότι δεν επέστρεψε ποτέ ξανά στην Κύπρο. Πιθανόν να άλλαξε το όνομα του ή να 

μην κατόρθωσε να επιβιώσει για οικονομικούς ή άλλους λόγους. Ο δεκαοχτάχρονος ή 

εικοσάχρονος Κύπριος καλλιτέχνης του 1904 όταν δέκα χρόνια αργότερα ξέσπασε ο 

Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος θα ήταν στρατεύσιμος και ίσως χάθηκε μαζί με τα 

εκατομμύρια των νεκρών, άσημος και άγνωστος. 

4. Κωνσταντίνος Κύπριος 

Ο Στέλιος Λυδάκης στο Λεξικό των Ελλήνων Ζωγράφων και Χαρακτών αναφέρει ότι 

στα 1904 άρχισε σπουδές στην Ακαδημία του Μονάχου, με αριθμό μαθητολογίου 2806 και 

καθηγητή τον Wilhelm Von Diez ο Κωνσταντίνος Κύπριος, του οποίου «μετά χάνονται τα 

                                                           
168 Σάλπιγξ, Λεμεσός 25 Ιουνίου 1904.  
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ίχνη»169.  Πρόκειται για δεύτερο κύπριο φοιτητή στην Ακαδημία του Μονάχου, για τον 

οποίο δεν έχουμε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. Ο Βίλχεμ Βον Ντίτζ (1839 – 1907), του 

οποίου αναφέρεται ως μαθητής ο Κωνσταντίνος Κύπριος, ήταν καθηγητής από το 1855 της 

ονομαστής Ακαδημίας Καλών Τεχνών του Μονάχου. Μαζί με τον Ludwing von Lofftz 

(Λούντβιχ φον Λοφτς 1845 – 1910), αποτελούσαν, στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου 

αιώνα, το κυρίαρχο δίδυμο στην Ακαδημία του Μονάχου. Ανάμεσα στους έλληνες μαθητές 

τους ο Πολυχρόνης Λεμπέσης, ο Συμεών Σαββίδης, ο Νικόλαος Λύτρας, ο Σπυρίδων 

Βικάτος, ο Γεώργιος Ιακωβίδης και άλλοι. Το έργο τους χαρακτήριζε η τεχνική τελειότητα, 

η εκφραστική απόδοση των συναισθημάτων, η ανάδειξη του θρησκευτικού μεγαλείου και 

η επιδέξια χρήση του κιαροσκούρο.  

5. Ελένη Χριστοφάκη - Μπέμμερ 

Ελάχιστες είναι επίσης οι πληροφορίες για την πρώτη κύπρια που φοίτησε στη 

Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, την Ελένη Χριστοφάκη από τη Λεμεσό με καταγωγή τη 

Λευκωσία170. Η φοίτηση γυναικών στη Σχολή ήταν δύσκολη και τολμηρή διαδικασία. Οι 

πρώτες έγιναν δεκτές το 1894 και φοιτούσαν σε ξεχωριστό τμήμα με καθηγητή το Γεώργιο 

Ροϊλό171. Η μεικτή φοίτηση έγινε δυνατή μόνο το 1901 αλλά και τότε οι φοιτήτριες δεν 

μπορούσαν να μελετήσουν γυμνό μοντέλο, που ήταν πάντα άνδρας172. Η Ελένη 

Χριστοφάκη ως μαθήτρια είχε συμμετάσχει στη μεγάλη κυπριακή έκθεση στο Ζάππειο το 

1901 και είχε τιμηθεί με αργυρό βραβείο για κεντημένο, ενύφαντο, πίνακα της173. Αμέσως 

μετά την αποφοίτηση της από το σχολείο πήγε για σπουδές στη Σχολή Καλών Τεχνών της 

Αθήνας, γύρω στα 1902, κάνοντας παράλληλα μουσικές σπουδές. Μετά το τέλος των 

σπουδών της εγκαταστάθηκε στη Λεμεσό. Σε αγγελία που δημοσιευόταν σε εφημερίδες της 

Λεμεσού από τον Ιούλιο ως το Σεπτέμβριο του 1908 αναφερόταν:  

Η αριστούχος απόφοιτος του εν Αθήναις Ωδείου Λόττνερ και του 

Πολυτεχνείου Αθηνών δεσπ. Ελένη Χριστοφάκη εγκατασταθείσα ήδη 

οριστικώς ενταύθα αναλαμβάνει να παραδίδη μαθήματα Μουσικής, 

Ζωγραφικής και Ιχνογραφίας174. 

                                                           
169 Στέλιος Λυδάκης, Λεξικό των Ελλήνων Ζωγράφων και Χαρακτών (16ος 20ος αιώνας), σειρά Έλληνες Ζωγράφοι, 

τόμος 4ος, Μέλισσα, Αθήνα 1976, σ.205. 
170 Κουδουνάρης, ό.π., σ.391. 
171 Τσούχλου – Μπαχαριάν, ό.π., σ.53. Μπίρης, ό.π., σ.333.  
172 Στο ίδιο, σ.63.  
173 Ευαγόρας, Λευκωσία, 7 Ιουλίου 1901. 
174 Αλήθεια, Λεμεσός 25 Ιουλίου, 19 Σεπτεμβρίου, 26 Σεπτεμβρίου 1908. Σάλπιγξ, Λεμεσός 26 Σεπτεμβρίου 1908.  
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 Η Χριστοφάκη ήταν νεότερη αδελφή της αρσακειάδας Αθηναΐδος Χριστοφάκη - 

Λανίτου, που είχε ιδρύσει στη Λεμεσό το 1920 το Παρθεναγωγείο Λεμεσού το οποίο 

αργότερα ονομάσθηκε προς τιμήν της Αθηναΐδειον Γυμνάσιον Θηλέων. Μετά την 

επιστροφή της στη Λεμεσό εργάστηκε ως δασκάλα της μουσικής και των τεχνικών στο 

σχολείο της αδελφής της. Παντρεύτηκε αργότερα το γερμανό Κάρολο Μπέμμερ, που είχε 

ιδρύσει Μουσική Σχολή και Χορωδία στη Λεμεσό, τον οποίο ακολούθησε στη συνέχεια 

στη Γερμανία, όπου πέθανε το 1974175. Η πρώτη κύπρια απόφοιτος της Σχολής Καλών 

Τεχνών, δεν ασχολήθηκε τελικά με τη ζωγραφική. Περιορίστηκε στη διδασκαλία της 

Ωδικής και έμεινε γνωστή ως Μουσικός.  

6. Αντώνιος Χρηστίδης 

Μια ακόμη αδιερεύνητη περίπτωση, λόγω έλλειψης  πληροφοριών είναι ο Αντώνιος 

Χρηστίδης ο οποίος αναφέρεται σε δημοσίευμα το 1904, ως «εις των εν τη νήσω αρίστων 

ζωγράφων», ο οποίος «μετά περισσής τέχνης και φιλοκαλίας επιξεργάσθη την επιχρύσωσιν 

του εικονοστασίου του ναού του Σταυρού» στην Κάτω Ζώδια176. Η πρώτη αναφορά στο 

Χρηστίδη εντοπίζεται σε δημοσίευμα του 1900: 

Διακεκριμένος ζωγράφος, ειδικός δε ιδιαίτατα εις την αγιογραφίαν, ο κ. 

Αντώνιος Χριστίδης αφιχθείς τελευταίως εκ του εξωτερικού 

αναλαμβάνει την επιτέλεσιν οιαδήποτε ζωγραφικής και αγιογραφικής 

εργασίας εις τιμάς συγκαταβατικωτάτας: οι βουλόμενοι ευρίσουσιν 

αυτόν εν τω εμποροραπτείω του κ. Μ. Κιμωνίδου177. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
175 Κουδουνάρης, ό.π., σ.391.  
176 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 24 Δεκεμβρίου 1904.  
177 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 29 Ιουνίου 1900.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 Η πρώιμη εικαστική κίνηση στην Κύπρο αρχίζει με την άφιξη στο νησί των πρώτων 

ελλαδιτών αποφοίτων της Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας. Οι καλλιτέχνες αυτοί 

διδάσκουν ιδιωτικά στη αρχή και στη συνέχεια διορίζονται στα σχολεία για τη διδασκαλία 

της ιχνογραφίας. Η παρουσία τους είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί οργανώνουν τις πρώτες 

εκθέσεις, φέρνουν σε επαφή τους Κυπρίους με την ζωγραφική, την οποία γνώριζαν μόνο 

ως αγιογραφία και συμβάλλουν στην πρώιμη αισθητική καλλιέργεια των νέων της εποχής.  

 Το πρώιμο ενδιαφέρον για τη ζωγραφική δεν ήταν άσχετο με τη μεγάλη μεταβολή του 

1878, την παραχώρηση της Κύπρου από την Τουρκία στη Μεγάλη Βρετανία. Η αλλαγή 

κυριαρχίας είχε τεράστιες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες. Κατ’ αρχήν 

διευρύνεται ποικιλότροπα η επικοινωνία με την ελεύθερη Ελλάδα. Μέχρι τότε το νησί, 

όντας τμήμα της οθωμανικής αυτοκρατορίας, είχε ως κέντρο αναφοράς, πολιτισμικής και 

οικονομικής, την Κωνσταντινούπολη. Οι σχέσεις με την Ελλάδα ήταν περιορισμένες σε 

κάποιους δασκάλους που έρχονταν να διδάξουν στα δημοτικά και στα σχολαρχεία, κυρίως 

των κυπριακών πόλεων και στους ελάχιστους Κύπριους που μετέβαιναν για σπουδές στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η αλλαγή κυριαρχίας είχε πολλαπλές επιπτώσεις στον 

προσανατολισμό των κατοίκων προς την Ελλάδα. Το κίνημα για ενσωμάτωση του νησιού 

την Ελλάδα, που βαθμιαία κωδικοποιείται στο ευρύ περιεχόμενο της λέξης ένωση, που 

κυριαρχεί ανάμεσα στους Έλληνες κατοίκους του νησιού, οι οποίοι επιδιώκουν με κάθε 

τρόπο να προβάλλουν την εθνική πολιτιστική τους σχέση με την Ελλάδα. 

  Παράλληλα το νησί γίνεται πιο οικείο στο ελληνικό κόσμο. Η παρουσία των Άγγλων 

καθιστά την Κύπρο ενδιαφέροντα χώρο για ανήσυχους νέους επαγγελματίες από την 

Ελλάδα. Γιατροί, δικηγόροι, φωτογράφοι, ζωγράφοι, καθηγητές, επισκέπτονται περιοδικά 

ή εγκαθίστανται οριστικά στο νησί σε αναζήτηση καλύτερης τύχης. Συχνοί επισκέπτες είναι 

οι ελληνικοί θίασοι που δίνουν παραστάσεις στις κυπριακές πόλεις. Η Κύπρος προβάλλει 

ως μια νέα Αίγυπτος, όπου το ελληνικό στοιχείο ευδαιμονούσε. Η Αίγυπτος, όπου η 

ελληνική παροικία είχε διαμορφωθεί από τα χρόνια του Μεχμέτ Αλή είχε περιέλθει κάτω 

από βρετανική κατοχή, τέσσερα χρόνια μετά την κατάληψη της Κύπρου, το 1882. Αίγυπτος, 

Κύπρος και Σμύρνη θα αποτελέσουν για περισσότερο από μισό αιώνα χώρους αναζήτησης 

καλύτερης τύχης απασχόλησης για επιστήμονες και καλλιτέχνες από την ελεύθερη και την 

υπόδουλη Ελλάδα. Οι ζωγράφοι που έρχονταν στην Κύπρο, είτε διορίζονταν στην 

εκπαίδευση είτε παρέμεναν στην Κύπρο για μικρά ή μεγάλα διαστήματα. Στο κεφάλαιο 
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αυτό περιλήφθηκαν όσοι δίδαξαν στα κυπριακά σχολεία και όσοι επισκέφθηκαν το νησί και 

παρέμειναν για κάποιο διάστημα. 

1. Μιχαήλ Κουφός 

Ο πρώτος ελλαδίτης ζωγράφος που θα εγκατασταθεί στην Κύπρο ήταν ο Μιχαήλ 

Κουφός από την Κάλυμνο. Ο Κουφός είχε παρακολουθήσει τα πρώτα μαθήματα 

ζωγραφικής κοντά στον καλύμνιο αγιογράφο Σακελλάριο Μαγκλή (1844 – 1886)178. Ο 

Μαγκλής είχε αφήσει εποχή ως δυτικότροπος αγιογράφος και κοντά του είχαν 

πρωτομαθητεύσει εκτός από τον Κουφό οι Γεώργιος Οικονόμου (1861 – 1935) και Μιχαήλ 

Δλαχούζος (1870 – 1934) που σπούδασαν και αυτοί, ως ομογενείς από την 

τουρκοκρατούμενη Κάλυμνο, στο Σχολείο των Τεχνών. Η Κάλυμνος στη διάρκεια του 19ου 

αιώνα είχε σημειώσει οικονομική πρόοδο με τη σπογγαλιεία, που είχε οδηγήσει σε 

ανάπτυξη των γραμμάτων και των τεχνών στο νησί. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η 

δραστηριότητα των καλύμνιων αγιογράφων που συγκροτούν μια ιδιόμορφη σχολή 

δυτικόμορφης ζωγραφικής179. Εκτός από το Μαγγλή και τους μαθητές του, αναφέρουμε το 

Γεώργιο Μπιλλήρη αλλά και τους σχετικά νεότερούς του, όπως οι Ιωάννης Ζερβός, 

Εμμανουήλ Ζαΐρης, Σακελλάριος Πιζάνιας, Σακελλάριος Γιαλούζης και Αντώνιος 

Καραφυλλάκης, οι περισσότεροι από τους οποίους έκαναν ακαδημαϊκές σπουδές στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό και αγιογράφησαν όχι μόνο ναούς στην Κάλυμνο αλλά και σε 

διάφορα μέρη της Ελλάδας, την Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη και στην Κύπρο.  

 Ο Κουφός πριν από την άφιξή του στην Κύπρο είχε εργασθεί ως αγιογράφος σε 

διάφορα μέρη της Ελλάδας. Γνωστή είναι η δουλειά του στο Χρισσό της Φωκίδας, στους 

πρόποδες του Παρνασσού κοντά στους Δελφούς, όπου μαζί με άλλους αγιογράφησε το ναό 

του Ευαγγελισμού180 που είχε κτιστεί το 1880. Ο ζωγράφος υπογράφει την  εικόνα του 

Ευαγγελισμού , στην οποία είχε ως πρότυπο το δυτικότροπο Ευαγγελισμό του 

μητροπολιτικού ναού της Αθήνας που είχε ζωγραφήσει ανάμεσα στα 1862 – 1866 ο 

γερμανός ζωγράφος Alexander Maximilian Seitz, σπουδασμένος στο Μόναχο με δάσκαλο 

τον Peter Cornelious181.  

                                                           
178 Νικόλαος Γραίκος, Ακαδημαϊκές τάσεις της εκκλησιαστικής ζωγραφικής στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα. 

Πολιτισμικά και εικονογραφικά ζητήματα. Θεσσαλονίκη 2011, σ.474 και εξής. 
179 Αθανάσιος Παππάς - Γεώργιος Μαρτίνης, «Αναδρομή στην Ιστορία» στο Σύλλογος Εικαστικών 

Δωδεκανήσου, Οι εικαστικές τέχνες στα Δωδεκάνησα. Γλυπτική, Ζωγραφική, Ψηφιδωτό, Κεραμική, Αγιογραφία, 

Αθήνα 1990, σ.18 – 20. Μ. Ζαΐρη, «Η πνευματική Κάλυμνος. Οι σημαντικότεροι συγγραφείς και ζωγράφοι του 

νησιού» στο Κάλυμνος. Το νησί των σφουγγαράδων, Η Καθημερινή, Επτά Ημέρες, Αθήνα 21 Αυγούστου 1994, 

σ.2.  
180 Γραίκος, ό.π., σ.295. 
181 Στο ίδιο, σ.296.  
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 Ο Κουφός αντέγραψε το θέμα με έναν ιδιαίτερο δικό του τρόπο. Με την άφιξη του 

στην Κύπρο παρά την προσπάθεια του να καλλιεργήσει το ενδιαφέρον για την κοσμική 

ζωγραφική φαίνεται ότι μετέφερε τη δική του εκδοχή μιας λαϊκότερης ακαδημαϊκής 

δυτικότροπης ζωγραφικής. Ο Κουφός ήταν ο πρώτος που άνοιξε εργαστήριο Ζωγραφικής 

και οργάνωσε την πρώτη ομαδική έκθεση182. Δημιούργησε στη Λεμεσό όπου είχε 

εγκατασταθεί από το 1896, μια εμβρυακή εικαστική κίνηση. Το 1897 οργάνωσε στο πιο 

γνωστό κοσμικό εντευκτήριο της πόλης, στο Μπάρ Σκυριανίδη, ομαδική έκθεση στην οποία 

παρουσίασε δικά του έργα και έργα των μαθητών του183. Ανάμεσα στα έργα που 

παρουσιάστηκαν ήταν το πορτρέτο του Ονούφριου Ιασονίδη, λόγιου νομικού, μέλους τότε 

του Νομοθετικού Συμβουλίου και εξέχοντος μέλους της τοπικής κοινωνίας. Η επιτυχία της 

πρώτης έκθεσης είχε ως αποτέλεσμα ένα χρόνο αργότερα, αρχές Ιουνίου του 1898, να 

παρουσιάσει στη Λέσχη Ισότης 18 έργα μαθητών του. Έγραφε εφημερίδα της Λεμεσού: 

Την περασμένην Κυριακήν εξετέθησαν εν τω αναγνωστήριω «Ισότης» 

υπό του παρ’ ημίν ζωγράφου Μιχαήλ Κουφού τα έργα των μαθητών του, 

18 εν όλω. Τα εκτεθέντα έργα είναι αρκούντως ευπρόσωπα, αν λάβωμεν 

υπ’ όψιν το βραχύ χρονικόν διάστημα της διδασκαλίας, αποδεικνύουν δε 

τον ζήλον και την επιμέλειαν, μεθ’ ης διδάσκει ο κ. Κουφός. Η έκθεσις 

αύτη θα παρακινήση δεν αμφιβάλλομεν και άλλους να επιδοθώσιν εις την 

θείαν τύχην προσλαμβάνοντες ως διδάσκαλον τον κ. Κουφού184. 

Η έκθεση σημείωσε επιτυχία και σ’ αυτήν ξεχώρισαν τα έργα δύο γόνων γνωστών 

οικογενειών της Λεμεσού, του Ευριπίδη Χουρμούζιου και της Ελπινίκης Σώζου. Έγραφε 

εφημερίδα της πόλης: 

Είναι καταπληκτική πράγματι η πρόοδος των μαθητών εις τόσον 

σχετικώς ολίγον διάστημα διδασκαλίας και ο κ. Κουφός είναι άξιος 

συγχαρητηρίων. Εντύπωσιν ιδίως επροξένησε δια την φυσικότητα και 

καλήν επεξεργασίαν μια προσωπογραφία εις φυσικόν σχεδόν μέγεθος του 

κ. Ευριπ. Χουρμουζίου και μια τοπογραφία της δεσποσύνης Ελπινίκης 

Σώζου. 

                                                           
182 Ελένη Νικήτα, Η εικαστική κίνηση στην Κύπρο. Από τις αρχές του αιώνα μας ως την Ανεξαρτησία, Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού. Πολιτιστικές Υπηρεσίες, Λευκωσία 1997, σ.11. 
183 Κώστας Α. Πηλαβάκης, Η Λεμεσός σ’ άλλους καιρούς, δεύτερη έκδοση συμπληρωμένη και βελτιωμένη, 

Λεμεσός 1997, σ.193. 
184 Αλήθεια, Λεμεσός 4 Μαρτίου 1898.  
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Δεν είναι άραγε δυνατόν να εισαχθεί το επόμενον έτος εις τα σχολεία μας 

το αλλαχού απαραίτητον τούτο μάθημα της ιχνογραφίας185 

 Από τα δημοσιεύματα γίνεται φανερό ότι οι αστικές και μεγαλοαστικές οικογένειες 

έχουν αποδεχθεί ως κάτι σύγχρονο και πρωτοποριακό τα μαθήματα ζωγραφικής του 

Μιχαήλ Κουφού και ότι η παρουσία του είχε αποτέλεσμα να επισημανθεί το κενό της 

έλλειψης του μαθήματος της Ιχνογραφίας στα σχολεία της Λεμεσού. Η καλλιτεχνική 

δραστηριότητα του  Κουφού εκτιμήθηκε ιδιαίτερα στη Λεμεσό και ο τοπικός τύπος 

υποστήριξε ότι με σχετικά μικρή δαπάνη θα μπορούσε ο ικανότατος και επιμελέστατος 

αυτός καλλιτέχνης να διοριστεί δάσκαλος της Ιχνογραφίας στα σχολεία της πόλης. Έγραφε 

χαρακτηριστικά η Αλήθεια που είχε πρώτη θίξει το θέμα στις αρχές Σεπτεμβρίου του 1899:  

Η ικανότης του κ. Κουφού, του παρ’ ημίν ζωγράφου είναι τόσον γνωστή 

ενταύθα, ώστε περιττόν θεωρούμεν να επιμείνωμεν εις τούτο. Έχει από 

τριετίας ιδιαιτέρας παραδόσεις και εκ των έργων τόσον αυτού του ιδίου, 

όσον και εκ των διαφόρων μικρών Εκθέσεων, αίτινες έγιναν εξ’ έργων 

των μαθητών του, εσχηματίσαμεν πάντες πεποίθησιν περισσής 

καλλιτεχνικής αξίας του κ. Κουφού…186 

 Λίγες μέρες αργότερα ο καλλιτέχνης διορίσθηκε από την Εφορεία των Σχολείων της 

Λεμεσού δάσκαλος της Ιχνογραφίας στα εκπαιδευτήρια της πόλης187. Ο Κουφός ήταν ο 

πρώτος απόφοιτος καλλιτεχνικής σχολής και ο πρώτος ζωγράφος που διορίσθηκε στην 

κυπριακή εκπαίδευση. Μέχρι τότε το μάθημα της Ιχνογραφίας ή των Τεχνικών όπως 

επικράτησε να λέγεται αργότερα, διδασκόταν, όπως αναφέρθηκε στο σχετικό κεφάλαιο για 

την Ιχνογραφία, στα μεν δημοτικά σχολεία από κάποιους δασκάλους, αυτοδίδακτους και 

χωρίς καμία προπαίδεια και στα γυμνάσια από γυμναστές. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο 

πρώτο αναγνωρισμένο από την Ελληνική Κυβέρνηση σχολείο μέσης εκπαίδευσης, το 

Παγκύπριο Γυμνάσιο που ιδρύθηκε το 1893, το μάθημα της Ιχνογραφίας δίδασκε ο 

κρητικός γυμναστής Νικόλαος Κοσσυφάκης. Στο ίδιο σχολείο διορίσθηκε στη συνέχεια το 

1899 ως βοηθός του Κοσσυφάκη ο κύπριος απόφοιτος της Γυμναστικής Σχολής της 

Αθήνας, Χαράλαμπος Νικολαΐδης. Φαίνεται ότι σε μια εποχή που το μάθημα της 

Γυμναστικής δεν μπορούσε να προσφέρει πλήρες ωράριο στην εκπαίδευση, οι φοιτητές της 

Γυμναστικής κατά τη διάρκεια των σπουδών τους φρόντιζαν να προσθέσουν στα προσόντα 

                                                           
185 Αλήθεια, Λεμεσός 18 Ιουνίου 1898.  
186 Αλήθεια, Λεμεσός 9 Σεπτεμβρίου 1899. 
187 Αλήθεια, Λεμεσός 16 Σεπτεμβρίου 1899. 
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τους κάποια στοιχεία καλλιτεχνικής παιδείας. Αντίστροφα ο πρώτος κύπριος πτυχιούχος 

γλύπτης, ο Ανδρέας Θυμόπουλος, είχε φροντίσει κατά τη διάρκεια των σπουδών του στην 

Αθήνα να φοιτήσει για λίγο και στη Γυμναστική Σχολή. Έτσι όταν επέστρεψε στην Κύπρο 

διορίστηκε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο ως καθηγητής της Ιχνογραφίας και της Γυμναστικής.  

 Το 1901, ο Κουφός συμμετείχε στη μεγάλη Κυπριακή Έκθεση που οργάνωσε στο 

Ζάππειο ο Πατριωτικός Σύλλογος των εν Αθήναις Κυπρίων, με πρωτοβουλία του Γεωργίου 

Σ. Φραγκούδη. Στο καλλιτεχνικό τμήμα της έκθεσης συμμετείχαν ο άγγλος W. Hawkins, 

κάτοικος Λευκωσίας με τρία τοπία της Κύπρου, οι αγιογράφοι Ευτύχιος Τεμπλοποιός και 

ιερομόναχος Διονύσιος με φορητές εικόνες και μαθητές του Παγκυπρίου με διάφορα 

ιχνογραφήματα τους. Ο Κουφός συμμετείχε με το έργο του Λεμεσός, μια θαυμάσια 

τοπιογραφία του 1900, που αποτελεί μια σημαντική απεικόνιση της Λεμεσού στα τέλη του 

19ου αιώνα. Η κριτική επιτροπή για τα καλλιτεχνικά έργα, η οποία αποτελείτο από τον 

υφηγητή της Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Αλέξανδρο Φιλαδελφέα, το 

διευθυντή του περιοδικού Παναθήναια Κίμωνα Μιχαηλίδη, κυπριακής καταγωγής188 και το 

ζωγράφο και γλύπτη Θωμά Θωμόπουλο, βράβευσε με αργυρό μετάλλιο τον Ευτύχιο 

Τεμπλοποιό και με χάλκινα τον αγιογράφο ιερομόναχο Διονύσιο και τους ζωγράφους 

Hawkins και Κουφό. Η επιτροπή απένειμε χρυσό μετάλλιο στο Θεόδωρο Χριστοδουλίδη 

από τη Λάρνακα «δια της όντως θαυμαστάς, κατ’ απομίμησιν των αρχαίων αγγείων, επί 

ξηρών κολοκυθών παραστάσεις»189. 

 Η απονομή στον Κουφό χάλκινου μεταλλίου και η τοποθέτηση του σε ίση μοίρα με 

τους δυο αυτοδίδακτους αγιογράφους που συμμετείχαν στην έκθεση προκάλεσε 

αντιδράσεις και έθεσε υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία της καλλιτεχνικής επιτροπής. Σε 

σχόλιό της υπό μορφή επιστολής η λεμεσιανή εφημερίδα Αλήθεια ανέφερε ανάμεσα σε 

άλλα:  

…Το άλλο αφορά εις την κρίσιν της καλλιτεχνικής επιτροπής περί «της 

Λεμησσού» του παρ’ ημίν καλλίτεχνου Μιχαήλ Ι. Κουφού, έργου 

πρωτοτύπου και το οποίον εκρίθη εν ίση μοίρα προς αγιογραφικήν τινά 

αντιγραφήν του παρ’ ημίν Διονυσίου χωρίς να θέλωμεν να ψέξωμεν το 

ζωγραφικόν τάλαντον του Διονυσίου εν τούτοις φρονούμεν ότι είναι 

παράτολμος πάσα σύγκρισις προς την εργασίαν του κ. Κουφού. Μια 

επισταμένη μελέτη των έργων του κ. Διονυσίου των πολλαχού της νήσου 

                                                           
188 Κουδουνάρης, ό.π., σ.370. 
189 Αλήθεια, Λεμεσός 29 Ιουνίου 1901.  
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εγκατεσπαρμένων και μια απλή επίσκεψις εις το καλλιτεχνικόν 

εργαστήριο του κ. Κουφού θέτει οριστικώς την αξίαν αμφοτέρων εις την 

θέσιν των. Άλλως τε ο κ. Κουφός είναι εις εκ των ολιγίστων Ελλήνων οι 

οποίοι αφήκαν τας αρίστας αναμνήσεις εν τη Πολυτεχνική Σχολή των 

Αθηνών, η δεν ενταύθα εργασία του επέδειξεν αυτόν πάντι φιλότιμον 

εργάτην του χρωστήρος και καλλιτέχνην ζηλευτής δυνάμεως….190 

 Το σχόλιο της εφημερίδας καταδεικνύει την τοπική αναγνώριση και καταξίωση της 

εικαστικής δουλειάς του Μιχαήλ Κουφού, τη λειτουργία ζωγραφικού εργαστηρίου αλλά 

και μια ευρύτερη αισθητική αγωγή που πρέπει να καταλογισθεί στην παρουσία του 

καλύμνιου ζωγράφου: «Η Λεμεσός», μετά την επιστροφή της από την έκθεση, για να 

ενισχυθεί ο ζωγράφος, επειδή δεν βρισκόταν αγοραστής, βγήκε σε λαχειοφόρο αγορά και η 

κλήρωση ευνόησε το λεμεσιανό έμπορο Κωνσταντίνο Ίμπο, ο οποίος πούλησε τον πίνακα 

στη Λέσχη «Ένωσις – Ισότης» της πόλης αντί ποσού 2 λιρών και 10 σελινίων191. 

 Ο Κουφός πέρα από τη διδασκαλία, για λόγους βιοπορισμού, ασχολήθηκε και στην 

Κύπρο με την αγιογραφία. Το 1901 η Ελένη Ίμπου από τη Βάσα Κοιλανίου, σύζυγος του 

έμπορου Κωνσταντίνου Ίμπου, αγόρασε και δώρισε στην εκκλησία της γενέτειρας της «την 

των Αγίων Παθών Σταύρωσιν, έργο του «εν Λεμησσώ πεφημισμένου καλλιτέχνου κ. Μ. 

Κουφού»192. Η δωρεά προκάλεσε την μέσω του τύπου έκφραση των ευχαριστιών της 

Εκκλησιαστικής Επιτροπής της Βάσας με την ευχή «το ευγενές και γενναίον τούτο 

παράδειγμα της εν λόγω αξιεπαίνου κυρίας και άλλοι ν’ ακολουθήσωσι»193. 

Ο Κουφός φαίνεται ότι συνεργάστηκε με τον άλλο ελλαδίτη ζωγράφο που είχε 

εγκατασταθεί στη Λεμεσό, τον Όθωνα Γιαβόπουλο. Οι δυο εργάστηκαν για την 

αγιογράφηση του Μητροπολιτικού ναού της Αγίας Νάπας. Ο Κουφός ζωγράφισε τους 

τέσσερις Ευαγγελιστές και ο Γιαβόπουλος τον Παντοκράτορα194.  

 Το καλοκαίρι του 1903 ο Κουφός αναχώρησε για την Ελλάδα με σκοπό τη βελτίωση 

της τέχνης του μάλλον ύστερα από προτροπή του δασκάλου του Νικηφόρου Λύτρα. Ο 

Στέλιος Λυδάκης, αναφέρει ότι τότε έκανε σπουδές κοντά στο Λύτρα195 και ότι τον ίδιο 

χρόνο αναχώρησε για τη Γερμανία για να συνεχίσει τις σπουδές του στην περίφημη 

                                                           
190 Αλήθεια, Λεμεσός 6 Ιουλίου 1901.  
191 Πηλαβάκης, ό.π., σ.193.  
192 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 20 Απριλίου 1901.  
193 Στο ίδιο.  
194 Πηλαβάκης, ό.π., σ.194.  
195 Στέλιος Λυδάκης, Λεξικό των Ελλήνων Ζωγράφων και Χαρακτών (16ος – 20ος αιώνας), στη σειρά. Οι Έλληνες 

Ζωγράφοι, τμ 4ος, Εκδόσεις Μέλισσα, Αθήνα 1976, σ.203.  
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Βασιλική Ακαδημία των Καλών Τεχνών του Μονάχου. Ο Κουφός εξασφάλισε υποτροφία 

για το Μόναχο ύστερα από εισιτήριο διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχαν τριάντα εννέα 

υποψήφιοι και πέτυχαν οι εικοσιδύο196. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στη Γερμανία 

διατήρησε τις επαφές του με τη Λεμεσό. Με εκτεταμένη επιστολή του, τον Δεκέμβριο του 

1903 από το Μόναχο περιέγραφε στους φίλους του στην εφημερίδα Σάλπιγξ τις 

Πινακοθήκες της Λειψίας και της Δρέσδης, που είχε επισκεφθεί πρόσφατα197. Επανήλθε 

στην Κύπρο για μια σύντομη περίοδο το 1911 - 1912198 και στη συνέχεια επέστρεψε στην 

Ελλάδα, όπου ασχολήθηκε κυρίως με την προσωπογραφία199. Ανάμεσα στα πολύ γνωστά 

του έργα περιλαμβάνεται το πορτρέτο του βασιλιά Όθωνα, σε ανδρική ηλικία από 

φωτογραφία ή άλλο πίνακα200.  

 Αναμφίβολα ο Kουφός υπήρξε από τους θεμελιωτές της κυπριακής ζωγραφικής και 

συνέβαλε ιδιαίτερα στην καλλιτεχνική κίνηση και στην αισθητική καλλιέργεια της 

Λεμεσού, η οποία έπαιρνε βαθμιαία τα σκήπτρα στα γράμματα και στην τέχνη από τη 

Λάρνακα, που στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας υπήρξε σημαντικό οικονομικό και 

πνευματικό κέντρο, ως η πύλη της Κύπρου προς την Ευρώπη. Η συμβολή του Κουφού στην 

καλλιτεχνική ζωή και το δέσιμο του με τη Λεμεσό ήταν τόσο μεγάλη ώστε ένας από τους 

σημαντικότερους ιστορικούς της νεοελληνικής τέχνης να τον θεωρεί Κύπριο ή γεννημένο 

στην Κύπρο201.  

2. Γεώργιος Μπιλλήρης 

Η παρουσία του Κουφού στην Κύπρο ήταν μάλλον η αφορμή για να ενδιατρίψει κατά 

διαστήματα στο νησί ο συμπατριώτης του ζωγράφος και αγιογράφος Γεώργιος Μπιλλήρης. 

Ο Μπιλλήρης όπως και ο Κουφός είχαν εργασθεί στη Φωκίδα. Γνωστό έργο του η εικόνα 

του Προφήτου Ηλιού στην Παρνασσίδα202. Δεν έχουμε μαρτυρίες για οποιανδήποτε 

συνεργασία των δυο καλύμνιων ζωγράφων στην Κύπρο. 

Ο Μπιλλήρης ήταν μάλλον αυτοδίδακτος και συνεργαζόταν με την ομάδα των 

καλύμνιων ζωγράφων, οι οποίοι εκπατρίζονταν περιοδικά για την εκτέλεση αγιογραφιών, 

ομαδικά ή κατά μόνας. Ο ίδιος αυτοπροσδιοριζόταν ως «άριστος και πολύπειρος 

                                                           
196 Σάλπιγξ, Λεμεσός 10 Ιανουαρίου 1904. 
197 Στο ίδιο.  
198 Πηλαβάκης, ό.π., σ.193.  
199 Λυδάκης, ό.π., σ.203.  
200 Επαμεινώνδας Κυριακίδης, Ιστορία του σύγχρονου Ελληνισμού. Από της ιδρύσεως του βασιλείου της Ελλάδος 

μέχρι των ημερών μας (1832 – 1892), Αθήνα 1892, σ.233. 
201 Λυδάκης, ό.π., σ.203.  
202 Ν. Ολύμπιος, «Τα ξυλόγλυπτα της Ιερής Μονής Προφήτου Ηλιού Παρνασσίδος», Θεολογία , τχ Γ΄, τμ Ν΄, 

Αθήνα Ιούλιος – Σεπτέμβριος 1979, σ.594 – 662.  
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εικονογράφος, εκμαθών την αγιογραφίαν εν Μόσχα και Αγίω Όρει»203. Στην Κύπρο 

ταξίδεψε επανειλημμένα και παρέμεινε κατά μεγάλα χρονικά διαστήματα κατά τις τρεις 

πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα, έχοντας διαμορφώσει ένα φιλικό κύκλο σ’ όλες τις 

κυπριακές πόλεις. Πρωτοήρθε στην Κύπρο στις αρχές του αιώνα και αναχώρησε για την 

ιδιαίτερη του πατρίδα, την Κάλυμνο τον Απρίλιο του 1907. Σύμφωνα με εφημερίδα της 

εποχής «ο κ. Μπιλλήρης προτίθεται να επανέλθη, εάν νομίση, ότι είναι δυνατόν να 

ευρεθώσιν εργασίαι»204. Κατά την πρώτη παρεπιδημία του στο νησί διέμενε στη Λεμεσό 

και στην Πάφο. Επανήλθε λίγους μήνες αργότερα και αυτή τη φορά εγκαταστάθηκε στη 

Λευκωσία στο Ξενοδοχείο της Χρυσορογιάτισσας απέναντι από την εκκλησία της 

Φανερωμένης. Σε αγγελία του που δημοσιεύθηκε σε εφημερίδα της κυπριακής 

πρωτεύουσας ανέφερε ανάμεσα σε άλλα: 

…Οι επιθυμούντες ν’ αποκτήσωσιν εικόνας καλλιτεχνικάς συνάμα δε και 

ευθηνάς άς επωφεληθώσι της περιστάσεως. Ο κ. Μπιλλήρης 

αναλαμβάνει επίσης να επιδιορθώση, καθαρίση και μετατρέψη επί το 

φυσικώτερον τας παλαιάς και αμόρφους εικόνας. 

Ταύτα προς γνώσιν πάντων και εδία των επιτρόπων των εκκλησιών των 

πόλεων και των χωρίων της Κύπρου…205 

 Από τη Λευκωσία ταξίδευε προς την Πάφο την οποία επισκέφθηκε ξανά το 

Σεπτέμβριο του 1907206. Από τον Οκτώβριο του 1908 εγκαταστάθηκε στη Λεμεσό, στο 

σπίτι του αρχιμανδρίτη Ιεζεκιήλ Χριστοφίδου στην οδό Σαριπόλου. Σε εφημερίδα της 

πόλης δημοσιεύθηκε. πανομοιότυπη η αγγελία που είχε δημοσιευθεί τον προηγούμενο 

χρόνο στη Λευκωσία207.  

Είναι άγνωστο πού διέμενε ο Μπιλλήρης κατά την ταραγμένη περίοδο των 

Βαλκανικών Πολέμων και του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ιδιαίτερη του πατρίδα, η 

Κάλυμνος, είχε καταληφθεί μαζί με τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα το 1911 από τους Ιταλούς. 

Στις αρχές του 1922 ζούσε και εργαζόταν στην Πάφο. Στην εφημερίδα της δημοσιευόταν 

επί μήνες η ίδια αγγελία: 

                                                           
203 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 21 Σεπτεμβρίου 1907.  
204 Αγών, Πάφος 5 Μαΐου 1907. 
205 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 21 Σεπτεμβρίου 1907. 
206 Αγών, Πάφος 22 Σεπτεμβρίου 1907. 
207 Αλήθεια, Λεμεσός 2 Οκτωβρίου 1908. 
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Ο γνωστός καλλιτέχνης αγιογράφος κ. Γ. Μπιλλήρης επιστρέψας εκ του 

ταξειδίου του, δέχεται παραγγελίας ιερών εικόνων. Ζωγραφική θαυμασία 

και τιμαί συγκαταβατικαί208. 

Εκτός από τον Μπιλλήρη στην Κύπρο εργάστηκαν και άλλοι αγιογράφοι από τα 

ιταλοκρατούμενα Δωδεκάνησα όπως ο Γεώργιος Μαλλιαράκης από τη Σύμη και ο 

Νικόλαος Παπαστεφάνου για τον οποίο αναφέρεται ότι μαθήτευσε στη Σύμη209. 

3. Όθων Γιαβόπουλος 

Το Μάρτιο του 1899 έφτασε στην Κύπρο και εγκαταστάθηκε στη Λεμεσό ένας ακόμη 

ζωγράφος από την Ελλάδα, ο Όθων Γιαβόπουλος. Γεννημένος το 1863210 στη Βυτίνα του 

νομού Αρκαδίας, είχε σπουδάσει στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με δάσκαλο τον 

Κωσταντίνο Βολανάκη και ασχολήθηκε ενωρίς με την αγιογραφία. Η αγιογράφιση ναών 

και οι φορητές εικόνες αποτελούσαν το βασικό βιοπορισμό για τους ζωγράφους αποφοίτους 

της Σχολής Καλών Τεχνών, με τον ίδιο τρόπο που στην περίοδο αυτή οι γλύπτες 

απασχολούνται κατά κύριο λόγο με ταφικά μνημεία. Στις αρχές της δεκαετίας του 1890 ο 

Γιαβόπουλος είχε συγκροτήσει στην Αθήνα κοινό εργαστήριο με το Γιάννη Πούλακα, 

αγιογράφο και σκηνογράφο με σπουδές στην Κωνσταντινούπολη211. Αυτή την περίοδο 

εικονογραφούν τις μικρές εκκλησίες της Αγίας Ειρήνης και του Αγίου Δημητρίου στη 

συνοικία του Ψυρρή212. Σε εφημερίδα της Αθήνας του 1892 αναφέρεται ότι οι δυο 

καλλιτέχνες είχαν φιλοτεχνήσει με παραγγελία του Σωματείου Σιδηρουργών τις εικόνες των 

Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στις οποίες συνδύαζαν «βυζαντινό και αναγεννησιακό 

στυλ» 213. Δύο χρόνια αργότερα, το 1894, ζωγραφίζει την εικόνα του Ευαγγελισμού στο 

ναό των Ταξιαρχών της Δημητράνας. Ακολουθεί πάντα ένα νεωτερικό τρόπο, που 

συνδυάζει τα βυζαντινά με δυτικότροπα στοιχεία. Ο ευαγγελιστής αρχάγγελος Γαβριήλ 

εικονίζεται να πατά σε νέφος. Το 1898 αγιογράφησε τον Μέγα Αρχιερέα στην Ωραία Πύλη 

της εκκλησίας του Αγίου Τρύφωνος της Βυτίνας. 

 Ίσως η διάλυση της συνεργασίας με το Γιάννη Πούλακα, ο οποίος έφυγε για να 

εγκατασταθεί στην ιδιαίτερη του πατρίδα, στη Μαγνησία, και, κυρίως, η δεινή κατάσταση 

                                                           
208 Πάφος, 24 Φεβρουαρίου, 10 Μαρτίου, 31 Μαρτίου και 7 Απριλίου 1922. 
209 Νικόλαος Γραίκος, «Η εκκλησιαστική ζωγραφική στην Ελλάδα και στην Κύπρο από τα μέσα του 19ου αιώνα 

ως σήμερα πολιτισμικό και καλλιτεχνικό πλαίσιο, σχέσεις και αλληλεπιδράσεις» στο Ζωγραφίζοντας το Θείον, 

ό.π., σ.62 – 63.  
210 1862 ή 1863. Ο Αριστείδης Κουδουνάρης (Βιογραφικόν Λεξικόν σ.96), αναφέρει ως χρόνο γέννησης το 1862, 

ενώ η Μάρω Σωφρονίου στο εξώφυλλο το 1862 και στη σελ.17 το 1863. Βλ. Μάρω Θ. Σωφρονίου, Όθων 

Γιαβόπουλος. Ζωγράφος Αθηναίος 1862 – 1936. Η ζωή και το έργο του στην Κύπρο, Εν Τύποις, Λευκωσία 2011. 
211 Γραίκος, Ακαδημαϊκές τάσεις, ό.π., σ. 372.  
212 Σωφρονίου, ό.π., σ.18. 
213 Εφημερίς, Αθήνα 24 Ιουνίου 1892.  
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που ακολούθησε τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, με την επιβολή διεθνούς 

οικονομικού ελέγχου στην Ελλάδα, οδήγησαν το Γιαβόπουλο στην απόφαση να αναζητήσει 

καλύτερη τύχη στην Κύπρο. Την άφιξή του στο νησί και την εγκατάστασή του στη Λεμεσό 

γνωστοποίησε η εφημερίδα Σάλπιγξ στις 20 Μαρτίου 1899: 

Αφίχθη από τίνος ενταύθα εξ Ελλάδος και έτερος ζωγράφος ο κ. Όθων 

Γιαβόπουλος όπως εργασθεί εν Κύπρω. Τον κύριον τούτο ως και τον από 

πολλού χρόνου διατρίβοντα παρ’ ημίν κάλλιστον επίσης ζωγράφον κ. 

Μιχαήλ Κουφόν συνιστώμεν εις πάντας θερμώς. Υπάρχουν τόσαι 

εκκλησίαι αίτινες στερούνται εικόνων, αληθώς θα ετίμων οι 

προϊστάμενοι των τοιούτων εκκλησιών ου μόνον εαυτούς αλλά και τους 

ιερούς ναούς του θεού αν ανέθεταν το έργον εις τους άνωθι δύο 

εγνωσμένους καλλιτέχνες, οίτινες διαπνέονται υπό του φιλοτιμοτέρου 

προς την τέχνην των ζήλου και αφοσιώσεως…..214 

 Αντίθετα με τον Κουφό, που προσπάθησε συνειδητά με τη λειτουργία φροντιστηρίου 

και εργαστηρίου και με τη διδασκαλία του στα σχολεία να προωθήσει την κοσμική 

ζωγραφική, ο Γιαβόπουλος παρά την πιο πληθωρική παρουσία του στην κοινωνική και 

καλλιτεχνική ζωή της πόλης περιορίστηκε στην ενασχόληση με την αγιογραφία, που 

φαίνεται ότι ήταν αρκετά προσοδοφόρα για την εποχή, αφού έμεινε στην Κύπρο 24 χρόνια 

από το 1899 μέχρι το 1922. 

 Το 1901, ο Γιαβόπουλος ανέλαβε την αγιογράφηση με τοιχογραφίες και φορητές 

εικόνες της Εκκλησίας της Καθολικής στη Λεμεσό. Η εκκλησιαστική επιτροπή του 

παραχώρησε ένα δωμάτιο στον περίβολο της Εκκλησίας όπου έστησε το εργαστήριο του, 

«το ζωγραφείον» του. Επισκέπτης του «ζωγραφείου» του Γιαβόπουλου μας έδωσε μια 

παραστατική περιγραφή του εργαστηρίου και των έργων του στο διπλανό ναό: 

Ολίγη απόλαυσις καλλιτεχνική εις την Λεμησόν, άν μη βεβαίως είναι κάτι 

το αδύνατον , ασφαλώς όμως είναι κάτι το σπάνιον. Αλλ’ αυτού του 

σπανίου πράγματος, απήλαυσα προχθές, όταν παρεκάλεσα θερμώς τον 

παρ’ ημίν ζωγράφον κ. Όθωνα Γιαβόπουλον να μου επιτρέψη να 

επισκεφθώ το ζωγραφείον του και όπερ λίαν ευγενώς απεδέχθη. Η 

ζωγραφική υφ’ όλας αυτής τας μορφάς και την έκτασιν είναι προφανώς 

αδύνατον να ευδοκιμήση εν Κύπρω περιορίζεται λοιπόν κατά συνέπειαν 

εντός των απαραιτήτων ορίων, τα οποία παρουσιάζει η ανάγκη της 

                                                           
214 Σάλπιγξ, Λεμεσός 20 Μαρτίου 1899.  
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κατασκευής αγίων εικόνων. Δια τούτο εις το ζωγραφείον του κ. 

Γιαβοπούλου δεν μου υπεδείχθησαν παρά αγιογραφίαι. 

Το ζωγραφείον του κ. Γιαβοπούλου είναι εν μικρόν δωμάτιον εντός του 

περιβόλου του ναού της Καθολικής. Είναι ανεπιτήδευτον και απέριττον, 

όπως όλα σχεδόν τα καλλιτεχνικά εργοστάσια. Η πρώτη εντύπωσις, η 

οποία σε πλήττει, μόλις εισέλθης, είναι εντύπωσις θαυμασμού δια την 

μεγάλην εκείνην είκόνα ήτις είναι ανηρτημένη υψηλά επί του απέναντι 

της εισόδου τοίχου και ήτις παριστά την είσοδον του Ιησού εις τα 

Ιεροσόλυμα. Η εικών είναι ημιτελής ακόμη, πολλαχού ο χρωστήρ ακόμη 

δεν διήλθεν επί του υφάσματος και πολλαχού μόλις διακρίνεται το 

μολύβδινον γράφημα, αλλά τούτο δεν σε εμποδίζει ποσώς από του να 

εμβαθύνης εις τα καλλονάς του ωραίου συμπλέγματος. Του Ιησού η ιλαρά 

και γαλήνιος μορφή, των δώδεκα μαθητών του η ευσεβής του 

Διδασκάλου κύκλωσις, του απείρου ακολουθούντος και προπορευσμένου 

λαού ή χαρμόσυνος όψις, των υψηλών φοινίκων το αγέρωχον ανάστημα 

διαγράφονται με τόσην εκφρασιν ώστε νομίζεις αληθώς σειόμενα τα βάια 

και παλλόμενα τα στήθη και μέλποντα τα χείλη του λαού το γλυκύτατον: 

«Ωσαννά ο εν τοις Υψίστοις ωσαννά». 

Έπειτα η εικών της αναλήψεως του προφήτου Ηλία επάνω εις το άρμα 

το πύρινον, του οποίου αι ξανθαί αποχρώσεις εναγκαλίζονται 

ηδονικώτατα το κυανούν του ουρανού και η εικών της Θεοτόκου με το 

πανάγιον βρέφος εις χείρας, με ασύγκριτον μεγαλοπρέπειαν και 

ιλαρότητα και τα Εισόδια της Θεοτόκου εις τα οποία η μικρά παρθένος 

συνεσταλμένη και δειλή ανέρχεται τας βαθμίδας του ναού, είνε όλα έργα 

μαρτυρούντα τάλαντον καλλιτεχνικόν εκ των σπανίων. Και δεν πρέπει να 

παραλείψη κανείς εδώ από του να σημειώση την ύπαρξιν δύο 

φωτογραφιών εν τω ζωγραφείω του κ. Γιαβόπουλου, αίτινες παριστούν 

έργα του πολυκλαύστου Γύζη, την Ιουδίθ φονεύουσαν τον Ολοφέρνην και 

τον Ιωσήφ εν τη φυλακή καθ’ ήν στιγμήν εξηγεί εις τον αρχιοινοχόον και 

σιτοποιόν τα δύο σκοτεινά ενύπνια. 

Θα είχον να παρατηρήσω και να θαυμάσω πλείστα έργα ακόμη του 

καλλίστου ζωγράφου, άν μη έσπευδον να ίδω τας εντός του ναού 

τοιχογραφίας του κ. Γιαβοπούλου. Είναι αυταί τέσσαρες έν όλω, 



 

63 
 

αποτελούσαι έν από τα ωραιότερα στολίσματα του κομψού ναού «Αι 

μυροφόροι γυναίκες, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η Ιακώβου και 

η Σαλώμη» εκπεπληγμέναι, περίφοβοι και χαίρουσαι και ενδοιάζουσαι – 

πλούτος εξωτερικεύσεως συναισθημάτων εις απαράμιλλον πλούτον 

εκφράσεως, ακούουσι του αγγέλου λέγοντος με περισσήν 

μεγαλοπρέπειαν: «Εγήγερκεν ουκ έστιν ώδέ». Ο Μυστικός Δείπνος, καθ’ 

ην στιγμήν ο Ιησούς στρεφόμενος λέγει προς τους εκπεπληγμένους 

μαθητάς, εις εξ υμων θέλει με προδώση. Η μοιχαλίς μετά των αγριωπών 

γραμματέων και φαρισσαίων περιδεής και κάτω από τους θόλους της 

μαρμαρίνης στοάς καθ’ ην στιγμήν ο Ιησούς προσκαλεί τον αναμάρτητον 

να βάλη κατ’ αυτής τον λίθον πρώτος. Ο Ιησούς εκδιώκων από τού 

περιβόλου του ναού τους πωλούντας και αγοράζοντας, καθ’ ην στιγμήν 

μετά της συγχύσεως των πωλητών και του αφηνιασμού των ταύρων και 

του πεφοβισμένου πτερυγισμού των περιστερών εντός κλωβών, ο Ιησούς 

υψών το φραγκέλιον εν ιερά αγανακτήσει βροντοφωνεί: «Μη ποιείτε τον 

οίκον του πατρός μου οίκον εμπορίου». 

Εμπνεύσεις όλαι ειλημμέναι από τας σελίδας των αγίων γραφών εις τας 

οποίας περιλαμβάνονται αι ωραιότερας ποιητικαί στροφαί των ποιητών 

όλων215. 

 Το δημοσίευμα είχε στόχο την υπεράσπιση της δυτικότροπης εικονογραφίας του 

Γιαβόπουλου και την προβολή των αγιογραφιών της Καθολικής ώστε αυτές να γίνουν 

ευκολότερα αποδεκτές από το κυπριακό κοινό που ήταν συνηθισμένο σε μια ρωσότροπη 

εκκλησιαστική ζωγραφική ή σε μια απλοϊκή βυζαντινή παράδοση, που καλλιεργούσαν 

διάφοροι κύπριοι αυτοδίδακτοι αγιογράφοι και καλόγεροι που διαφήμιζαν τη μαθητεία τους 

στο Άγιο Όρος, καθώς και αυτοδίδακτοι αγιογράφοι επισκέπτες από την Ελλάδα. 

Χαρακτηριστικές είναι κάποιες ειδήσεις τις εποχής αυτής από τον κυπριακό τύπο.  

 Η εφημερίδα της Λευκωσίας Φωνή της Κύπρου ανέφερε το 1900 ότι βρισκόταν στη 

Λευκωσία ο αγιογράφος μοναχός Παρθένιος, «μαθητής του περίφημου ζωγράφου 

Διονυσίου, όστις εργάζεται μετά της αυτής τέχνης και φιλοκαλίας μεθ’ ής και ο διδάσκαλος 

αυτού». Ο Παρθένιος είχε εγκατασταθεί σε δωμάτιο της εκκλησίας του Αγίου Κασσιανού, 

στο οποίο εξέθετε και διάφορες εικόνες του216. 

                                                           
215 Όλυμπος Κ., «Ένας καλλιτέχνης», Αλήθεια, Λεμεσός 9 Φεβρουαρίου 1901. 
216 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 12 Οκτωβρίου 1900. 
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 Ο ιερομόναχος Διονύσιος εθεωρείτο ως ο μεγάλος αγιογράφος της εποχής και το έργο 

του «Μυστικός Δείπνος» είχε τιμηθεί το 1901 με χάλκινο μετάλλιο στη μεγάλη Κυπριακή 

Έκθεση της Αθήνας το 1901217. Δύο χρόνια αργότερα, το 1903 η Φωνή της Κύπρου ανέφερε 

ότι δυο ακόμη αγιογράφοι είχαν φτάσει στη Λευκωσία: 

Οι δόκιμοι ζωγράφοι Κύριλλος Μοναχός και Νήφων Ιερομόναχος 

εκμαθόντες την ζωγραφικήν εις Άγιον Όρος και επιτυχώς εργασθέντες 

άλλοτε εν Λευκωσία, είχον μεταβή πάλιν από έτους εις Άγιον Όρος, ένθα 

κατηρτίσθησαν τελειότερον εις την ωραίαν ταύτην τέχνην, ήτις εκεί ήχθη 

εις την ακμήν της. 

Ήδη οι δεξιοί ούτοι καλλιτέχναι επανακάμψαντες εις την πατρίδα των 

Κύπρον με όλα της ζωγραφικής τα εφόδια και κομίσαντες μεθ’ εαυτών 

τα κατάλληλα χρώματα, δύνανται μετ’ απαραμίλλου τέχνης να 

φιλοτεχνήσωσι κατά το κρατούν εν Αγίω Όρει βυζαντινόν σύστημα 

εικόνας αγίων επί ξύλου επί οθόνης, επί ψευδαργύρου (τζίγκου), επί 

υάλου και επί τοίχων. 

Την τελειότητα της τέχνης και την άκραν καλαισθησίαν περί τον 

συνδυασμόν των χρωμάτων των άριστα κατηρτισμένω τούτων 

αγιογράφων πας τις δύναται να εκτιμήση και εκ της μικροτέρας 

παραγγελίας ην ήθελεν ευαρεστηθή να αναθέση εις αυτούς….218. 

Πέρα από την αγιογράφηση της Καθολικής, ο Γιαβόπουλος καλλώπισε με έργα του και 

το ναό της Αγίας Νάπας, όπου συνεργάστηκε με το Μιχαήλ Κουφό. Ο Γιαβόπουλος 

ζωγράφισε τον Παντοκράτορα στον τρούλο και την Πλατυτέρα στην κόγχη του Ιερού, ενώ 

ο Κουφός τους τέσσερεις Ευαγγελιστές219. Οι ιστορικές τοιχογραφίες του Γιαβόπουλου και 

του Κουφού επικαλύφθηκαν μετά το 1996, λόγω των ζημιών στην εκκλησία, που 

προκλήθηκαν από σεισμό. Στην εκκλησία της Καθολικής ο Γιαβόπουλος ζωγράφισε το 

Μυστικό Δείπνο, τη Βαϊοφόρο, το λιθοβολισμό της πόρνης, τη Σταύρωση, τη συνάντηση 

του αγγέλου με τις Μυροφόρες και την Πεντηκοστή220. Τα έργα του Γιαβόπουλου 

καταστράφηκαν με την κατεδάφιση της εκκλησίας το 1954. Στη Λεμεσό, στην εκκλησία 

του Αγίου Νικολάου βρίσκεται μια από τις πρώτες εικόνες που ζωγράφισε στην Κύπρο, η 

Ανάληψη του Προφήτου Ηλιού του 1899, ενώ στην Αγία Τριάδα υπάρχει η εικόνα της 

                                                           
217 Ευαγόρας, Λευκωσία 7 Ιουλίου 1901.  
218 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 21 Μαρτίου 1903.  
219 Σωφρονίου, ό.π., σ.24.  
220 Στο ίδιο, σ.26. 
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Παναγίας της Ελεούσας. Πραγματική πινακοθήκη έργων του Γιαβόπουλου αποτελεί η 

εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Βάσα Κοιλανίου. Η οικοδόμηση του ναού 

ολοκληρώθηκε το 1903 και ο Γιαβόπουλος ανέλαβε την αγιογράφηση της από το 1904 

μέχρι το 1919 φιλοτεχνώντας περισσότερες από 20 εικόνες, φορητές, βημόθυρα και εικόνες 

στο άνω τέμπλο. Υπογράφει με το όνομα του μόνο και αναγράφει το χορηγό της εικόνας με 

το κλασικό «Δέησις του/της/των δούλου/ης/ων». Εκτός από τον Ευαγγελισμό στη Βάσα 

Κοιλανίου, αγιογράφησε εξ ολοκλήρου την εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου στο Βουνί της 

Λεμεσού, όπου εργάστηκε ανάμεσα στο 1917 και 1920 και την εκκλησία της Παναγίας της 

Χρυσολοφίτισσας στη Λόφου, την οποία κόσμησε με παλαιές και νεότερες φορητές εικόνες 

του αλλά και τοιχογραφίες της περιόδου 1918 – 1920. Εικόνες του Γιαβόπουλου, φορητές 

σε ξύλο αλλά και φιλοτεχνημένες σε καμβά, βρίσκονται στην εκκλησία του μοναστηρίου 

του Τιμίου Σταυρού του Ομόδους, στον κοιμητηριακό ναό του Αγίου Σπυρίδωνα στη 

Λευκωσία, στον Άγιο Γεώργιο στους Καπέδες όπου βρίσκονται εικόνες χρονολογημένες 

στα 1901, στην Παναγία της Παλλουριώτισσας με εικόνες του 1904, μια μεγάλη 

νωπογραφία του Αρχάγγελου Μιχαήλ και δυο φορητές εικόνες με χρονολογία 1921 στον 

Άγιο Μάμα στη Μόρφου. Μεμονωμένες φορητές εικόνες υπογραμμένες από το 

Γιαβόπουλο, υπάρχουν στις εκκλησίες της Παναγίας της Ελεούσας στην Κοράκου, στην 

Αγία Μαρίνα και στον Άγιο Γεώργιο στην Ευρύχου, στην Αγία Παρασκευή στην Τεμπριά 

και στο ναό της Θεοτόκου στον Καλοπαναγιώτη, όλες χρονολογημένες 1921 και 1922, 

περίοδο που φαίνεται ότι εργάστηκε στα χωριά της Μαραθάσας221. 

Ο Γιαβόπουλος ήταν μάλλον ο παραγωγικότερος από τους ελλαδίτες ζωγράφους που 

έζησαν στην Κύπρο. Έζησε στο νησί περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα (1899 – 1926) 

και άφησε το ζωγραφικό του αποτύπωμα σε μεγάλη γεωγραφική έκταση, μεταφέροντας ένα 

τεχνοτροπικό ρεύμα, που συνδύαζε τα ακαδημαϊκά με τα λαϊκά στοιχεία, ιδιαίτερα οικείο 

στην Ελλάδα αυτή την περίοδο222. Έχει επισημανθεί για την τέχνη του ότι, 

Παρά την επεξεργασμένη του τεχνοτροπία εξαιτίας και των σπουδών του 

στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, πολλά υφολογικά του 

χαρακτηριστικά έχουν «λαϊκότερο» προσανατολισμό. Αναγνωρίσιμος 

είναι ο αδρός και τυποποιημένος τρόπος, με τον οποίο πλάθει τα 

χαρακτηριστικά των προσώπων, όπως οι πλατιές μύτες και τα μεγάλα 

μάτια με το χαρακτηριστικό «τράβηγμα» του άνω βλεφάρου και την 

                                                           
221 Φωτογραφικός κατάλογος των έργων του Γιαβόπουλου στο: Μάρω Θ. Σωφρονίου, Όθων Γιαβόπουλος. 

Ζωγράφοι Αθηναίος 1862 – 1936. Η ζωή και το έργο του, Εν Τύποις, Λευκωσία 2011.  
222 Γραίκος, ό.π., σ.72.  
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ανόρθωση των φρυδιών που δημιουργούν μια έκφραση θλίψης και 

ευσέβειας…223 

Στο διάστημα της πολύχρονης παραμονής του στη Λεμεσό, όπου διέμενε η οικογένειά 

του, συμμετείχε στα καλλιτεχνικά δρώμενα της πόλης, ιδιαίτερα σε μουσικές εσπερίδες και 

μικρά κονσέρτα και ήταν μέλος της μικρής χορωδίας που είχε, οργανώσει ο αρμένιος 

μουσικοδιδάσκαλος Αραμπιάν. 

Η δυτικότροπη και, ιδιαίτερα μοντέρνα για την εποχή και την Κύπρο, τέχνη του 

Γιαβόπουλου είχε να αντιπαλέψει προς τον αγιογραφικό συντηρητισμό των μοναχών 

αγιογράφων και των τοπικών αυτοδίδακτων ζωγράφων που συνέχιζαν τη βυζαντινή 

παράδοση. Παρ’ όλα αυτά κατά την εικοσιτριάχρονη παραμονή του στην Κύπρο άφησε 

σημαντικό σε έκταση έργο, διασκορπισμένο κυρίως σε εκκλησίες της πόλης και επαρχίας 

Λεμεσού αλλά και στην κυπριακή πρωτεύουσα, στη Μόρφου και σε χωριά της Μαραθάσας. 

Εκτός από το αγιογραφικό του έργο φαίνεται ότι διακόσμησε κάποιες αστικές κατοικίες και 

πορτρέτα γνωστών πολιτών της Λεμεσού224. Ο ζωγράφος φαίνεται ότι έφυγε από την Κύπρο 

μετά την εξέγερση του 1931225 όταν εφαρμόσθηκαν τα κατασταλτικά μέτρα των Βρετανών, 

που φαίνεται ότι επηρέασαν δυσάρεστα τη ζωή των ελλήνων υπηκόων στην Κύπρο. Ίσως 

συνέβαλε σ’ αυτό η έντονη ανάμειξη του γιού του, γιατρού Νίκου Γιαβόπουλου, που ήταν 

από το 1924 ηγέτης του Κουμμουνιστικού Κόμματος Κύπρου και είχε απελαθεί από τους 

Άγγλους το 1925226. Ο Όθων Γιαβόπουλος πέθανε στην Αθήνα στις 26 Μαρτίου 1936 και 

τάφηκε στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών227. 

4. Λουκάς Κρίνος  

Τον Ιούλιο του 1904 η Επιτροπεία των Εκπαιδευτικών Καταστημάτων Λευκωσίας με 

επιστολή της προς το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, ζήτησε την αποστολή στην Κύπρο 

δασκάλου των τεχνικών μαθημάτων, τα οποία προσδιόριζε ως τη Μουσική, την Ιχνογραφία 

και τη Γυμναστική, με ετήσιο μισθό 90 αγγλικές λίρες228. Το Υπουργείο υπέδειξε το Λουκά 

Κρίνο που έφτασε στη Λευκωσία τον Ιανουάριο του 1905. 

 Ο Λουκάς Κρίνος εθεωρείτο από τους σημαντικούς νέους καλλιτέχνες και ήταν 

απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών του Πολυτεχνείου Αθηνών, μαθητής του Λύτρα και 

του Βρούτου. Είχε διορισθεί «διδάσκαλος της ιχνογραφίας και της καλλιγραφίας» στο 

                                                           
223 Στο ίδιο. 
224 Σωφρονίου, ό.π., σ.19.  
225 Στο ίδιο, σ.164.  
226 Κουδουνάρης, ό.π., σ.96.  
227 Πρωϊνή, Λευκωσία 14 Μαρτίου 1936.  
228 Κύπριος, Λευκωσία 3 Ιουλίου 1904.  
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Ανώτερο Παρθεναγωγείο που ήταν ουσιαστικά προσκολλημένο στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. 

Σύμφωνα με εφημερίδα της εποχής ο Κρίνος πέρα από το ότι είχε διδάξει σε διάφορα 

σχολεία της Αθήνας και είχε διατελέσει επίσημος καλλιγράφος του Υπουργείου 

Στρατιωτικών, είχε βραβευθεί «εις διαφόρους εν Αθήναις καλλιτεχνικάς εκθέσεις και φέρει 

αρίστας συστάσεις των καθηγητών του…»229. 

 Ο Κρίνος ήταν πολυτάλαντος και χαρισματικός καλλιτέχνης. Ζωγράφος, γλύπτης, 

σκηνογράφος και μουσικός με ωραία φωνή. Από την αρχή δεν περιορίστηκε στη διδακτική 

του απασχόληση αλλά επιχείρησε μια ευρύτερη καλλιτεχνική και μορφωτική παρέμβαση. 

Χαρακτηριστική είναι η αγγελία που δημοσιεύθηκε ως δήλωση του σε εφημερίδα της 

Λευκωσίας το 1906:  

Ο εκ των δοκίμων ζωγράφων και γλυπτών εν Αθήναις κ. Λουκάς Κρίνος 

μαθητής των Ελλήνων Καλλιτεχνών Λύτρα και Βρούτου, νυν διδάσκων 

εις τα ενταύθα διδασκαλεία προσκαλεί τους επιθυμούντας εκ των 

εργαζομένων εις τα διάφορα εργαστήρια, νέους τεχνίτας και λοιπούς 

κυρίους, όσοι ευαρεστούνται ίνα επισκεφθώσιν αυτόν εν τω ξενοδοχείω 

κ. Ι. Παπαδοπούλου και συνεννοηθώσιν όπως κατά τας Κυριακάς και 

τας εορτάς αρξωνται διδασκόμενοι παρ’ αυτού την πλαστικήν. 

Ο κ. Κρίνος πολύ ευχαρίστως θέλει αποδεχθή όπως διδάξη αυτοίς τοις 

ιδίοις την Ευρωπαικήν μουσικοσημειογραφίαν ακολούθως δε και 

στοιχειώδη θεωρίαν περί μουσικής και ωδικής αν ήθελον εκφράση την 

προς τούτω επιθυμίαν των. 

Προς τούτοις λαμβάνει την τιμήν όπως αγγείλη τοις φιλομούσοις κυρίοις 

της Λευκωσίας και των άλλων πόλεων της νήσου ότι εκτελεί προθύμως 

εργασίας εν τε τη ζωγραφική και τη γλυπτική.230 

 Ο Κρίνος δίδασκε όπως ήδη αναφέρθηκε ταυτόχρονα Ιχνογραφία και Καλλιγραφία 

στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, στο Παρθεναγωγείο και στο Διδασκαλείο, ενώ την αισθητική 

αγωγή των μαθητών και των μαθητριών συμπλήρωνε ο γυμνασιάρχης του Παγκυπρίου 

Μιχαήλ Βολονάκης (Σύμη 1875 - Αθήνα 1950)231, ο οποίος δίδασκε στις δυο ανώτερες 

τάξεις του Διδασκαλείου την Ιστορία της Τέχνης, «μάθημα ουχί μόνον χρήσιμον και 

τερπνόν, αλλά συντελεστικόν εις διαμόρφωσιν του καλαισθητικού των μαθητευομένων»232. 

                                                           
229 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 28 Ιανουαρίου 1905. 
230 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 27 Οκτωβρίου 1906. 
231 Κουδουνάρης, ό.π., σ.75. 
232 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 7 Ιουλίου 1906. 
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Συνέχισε την παράδοση της οργάνωσης εκθέσεων των μαθητών του στο τέλος της χρονιάς. 

Στην έκθεση του Παρθεναγωγείου του 1906 παρουσιάστηκε, εκτός από τα έργα των 

μαθητριών και η γύψινη προτομή του σερ Ουώλτερ Σένταλ, που είχε φιλοτεχνήσει ο 

Λουκάς Κρίνος. Η προτομή προκάλεσε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των επισκεπτών και 

ευμενείς κρίσεις από τον τύπο233. Ο Σένταλ υπήρξε ύπατος αρμοστής - κυβερνήτης της 

Κύπρου που είχε αφήσει ιδιαίτερα καλές αναμνήσεις στους κατοίκους. Σημειώνει 

εφημερίδα της Λευκωσίας στην περιγραφή των εξετάσεων του Παρθεναγωγείου τον Ιούλιο 

του 1906: 

Ο κόσμος μετ’ ενδιαφέροντος παρετήρει την εν τω διευθυντηρίω 

στηθείσαν εκ γύψου προτομήν του αειμνήστου Σένδαλ ευεργέτου του 

Παρθεναγωγείου, οφειλομένην εις τον καλλιτέχνην και διδάσκαλον της 

ζωγραφικής εν τω παρθεναγωγείω κ. Κρίνον. 

Το έργον είναι ωραιότατον, χρήζει δε πράγματι θερμών ο κ. Κρίνος 

συγχαρητηρίων234. 

Ο Κρίνος συμμετείχε ενεργά τόσο στις δραστηριότητες των εκπαιδευτηρίων της 

Λευκωσίας όσο και στις κοινωνικές εκδηλώσεις της πόλης. Το Φεβρουάριο του 1906 

συνόδευσε τις ανώτερες τάξεις του Παρθεναγωγείου μαζί με τη διευθύντρια Ελένη Χρίστου 

και το γυμνασιάρχη του Παγκυπρίου Μ. Βολονάκη στην εκδρομή με το σιδηρόδρομο στην 

Αμμόχωστο «προς μελέτην των εκεί ιστορικών και αρχαίων μνημείων της τέχνης»235. 

Συμμετείχε ακόμη σε μουσικές και εθνικές εκδηλώσεις στις οποίες τραγουδούσε 

μόνο ή με άλλους νέους διάφορες μουσικές συνθέσεις και «εθνικά άσματα». Τον Ιανουάριο 

του 1907 συμμετείχε στη μεγάλη εθνική εσπερίδα υπέρ των προσφύγων κατοίκων της 

Αγχιάλου, μετά την καταστροφή της πόλης από τους Βούλγαρους. Την οργάνωση της 

εκδήλωσης, η οποία έγινε στο νεότευκτο Θέατρο Παπαδοπούλου, είχαν αναλάβει τα 

ελληνικά εκπαιδευτήρια της πόλης και περιλάμβανε απαγγελίες, τραγούδια και «εκλεκτά 

τεμάχια επί του κλειδοκύμβαλου». Σύμφωνα με την ανακοίνωση-πρόσκληση 

παρακολούθησης της εκδήλωσης: 

Μελωδικώτατα θα άσωσιν εθνικά άσματα ο κ. Κρίνος και υπό την 

διεύθυνσιν του κου Αρτεμίδου χορός μαθητριών και μαθητών236.   

                                                           
233 Στο ίδιο.  
234 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 7 Ιουλίου 1906. 
235 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 24 Φεβρουαρίου 1906.  
236 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 5 Ιανουαρίου 1907. 
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Η εκδήλωση σημείωσε τεράστια επιτυχία: «Ο λαός της πρωτεύουσης αποβλέπων εις 

τον εθνικόν της εσπερίδος σκοπόν έσπευσεν αθρόος και η τελευταία δε του θεάτρου γωνιά 

κατελήφθη». Οι μαθητές του Παγκυπρίου Γυμνασίου και οι μαθήτριες του Παρθεναγωγείου 

απάγγειλαν ποιήματα εθνικού περιεχομένου και τραγούδησαν εθνικά και θρησκευτικά 

άσματα υπό τη διεύθυνση του δασκάλου της μουσικής κ. Αρτεμίδου. Ακόμη : 

…αι δεσποινίδες Οικονομάκου και ο κ. Λ. Κρίνος καθηγητής των 

τεχνικών μαθημάτων, έψαλαν διάφορα άσματα μετά περισσής τέχνης και 

χάριτος…237. 

 Ως καθηγητής στο Παγκύπριο Γυμνάσιο περιλαμβανόταν στην πνευματική 

αριστοκρατία της πόλης. Το Παγκύπριο, από την ίδρυση του το 1893 αποτελούσε καύχημα 

για όλη την Κύπρο. Χαρακτηριστικά είναι όσα έγραφε κυπριακή εφημερίδα τον Ιούνιο του 

1907 με αφορμή τις τελικές εξετάσεις στο σχολείο: 

Η Κύπρος δύναται να καυχάται ότι τοιούτως υπό τον κ. Βολανάκην και 

τους αρίστους όντως καθηγητάς του Γυμνασίου μας κατηρτίσθη το 

εκπαιδευτήριον τούτο, ώστε αμέριστον να προκαλεί τον έπαινον και τον 

θαυμασμόν διακεκριμένων ανδρών ευχομένων ίνα το «μικρόν τούτο 

Πανεπιστήμιο» ληφθή παρ’ άπασιν ως πρότυπον Ελληνικόν Γυμνάσιον. 

Η τιμή αυτή εξ ολοκλήρου δύναται να αναφέρεται εις την Κύπρο, ουχ 

ήττον όμως μέγισται οφείλονται χάριτες επί τούτω εις τε τον 

Γυμνασιάρχην και τους καθηγητάς του Παγκυπρίου εν γένει τους διά της 

πεφωτισμένης και ευόρκου διδασκαλίας των περίβλεπτον και ζηλωτόν 

καταστήσαντας το Γυμνάσιον μας…238. 

 Μέρος του επαίνου αντανακλούσε στον καθηγητή της ζωγραφικής Λουκά Κρίνο, του 

οποίου οι μαθητές είχαν εντυπωσιάσει με τα έργα που παρουσίασαν στην έκθεση που 

πλαισίωσε τις τελικές εξετάσεις: 

Υπερήρεσαν όμως εις άκρον, εφ ώ και ιδιαιτέρας μνείας τυγχάνουσιν 

ολίγαι μικραί εικόνες αθορύβως και ανεπιδείκτως εκτιθέμεναι, 

καλλιτεχνικής όντως αξίας, ιχνογραφηθείσαι υπό μαθητών του 

Παγκυπρίου, δοκιμώτατα διδαχθέντων και ασκηθέντων υπό του 

καλλιτέχνου καθηγητού των τεχνικών μαθημάτων κ. Λ. Κρίνου εκ του 

                                                           
237 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 12 Ιανουαρίου 1907. 
238 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 29 Ιουνίου 1907.  
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φυσικού και εξ ελευθέρας αντιγραφής, άτινα και μόνον δεικνύουσιν 

εγκράτεια και σαφή της τέχνης αντίληψιν….239 

Είναι φανερό ότι η διδασκαλία του Κρίνου υπερέβαινε την ύλη της Ιχνογραφίας και 

επιχειρούσε να εισαγάγει τους νεαρούς του Παγκυπρίου στην τέχνη της ζωγραφικής. 

Ήταν η τελευταία ήρεμη χρονιά για το Παγκύπριο, τους καθηγητές του και ιδιαίτερα 

τον Κρίνο. Από το Σεπτέμβριο του 1908 το σχολείο, που μέχρι τότε είχε μείνει έξω από το 

μεγάλο διχασμό για το Αρχιεπισκοπικό, που είχε αρχίσει με το θάνατο του Αρχιεπισκόπου 

Σωφρονίου το 1900, μπήκε στη δίνη της μεγάλης διαμάχης. Το Παγκύπριο χωρίστηκε σε 

δυο σχολεία: ένα κιτιακό και ένα κυρηνειακό, που και τα δύο διεκδικούσαν την ιστορική 

συνέχεια και νομιμότητα. Στις εκλογές του 1907 για το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο 

Λευκωσίας, που διαχειριζόταν το Παγκύπριο και το Ανώτερο Παρθεναγωγείο 

Φανερωμένης, πλειοψήφησε η κιτιακή μερίδα που ανέδειξε 5 μέλη, τον βουλευτή Αντώνιο 

Θεοδότου, τους γιατρούς Αριστόδημο Φοινιέα, Ευέλθοντα Γλυκύ, Γεώργιο Ν. Ιακωβίδη 

και το δικηγόρο Σταύρο Σταυρινάκη, ενώ οι κυρηνειακοί ανέδειξαν δυο μέλη τον δήμαρχο 

Λευκωσίας Αχιλλέα Λιασίδη, εκδότη της εφημερίδας Πατρίς και το μικρασιάτη φιλόλογο 

και νομικό Νικόλαο Χρυσαφίνη. Οι δυο τελευταίοι αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στις 

συνεδρίες της Επιτροπής και στη συνέχεια προσεταιρίστηκαν το γυμνασιάρχη Μιχαήλ 

Βολονάκη και αφού προσέλαβαν χωρίς εκλογές άλλα τρία μέλη, συγκρότησαν νέα 

Επιτροπή και εμφανίστηκαν ως νόμιμοι συνεχιστές του Παγκυπρίου240. 

 Η αιρετή επιτροπή κατήγγειλε τις ενέργειες τους, διόρισε το φιλόλογο Αθανάσιο 

Φυλακτό ως γυμνασιάρχη και προχώρησε στη λειτουργία άλλου, νόμιμου κατ’ αυτήν, 

Παγκυπρίου Γυμνασίου. Ο Λουκάς Κρίνος παρέμεινε μαζί με το Βολανάκη και άλλους 

καθηγητές στο κυρηνειακό Παγκύπριο241, ενώ στο άλλο, το κιτιακό ανέλαβε ως καθηγητής 

της Γυμναστικής και των Τεχνικών Μαθημάτων ο κύπριος γλύπτης, απόφοιτος της Σχολής 

Καλών Τεχνών, Ανδρέας Θυμόπουλος, που είχε επιστρέψει τον προηγούμενο χρόνο από 

την Ελλάδα και είχε ενταχθεί στο καθηγητικό δυναμικό του Παγκυπρίου, ένα χρόνο πριν 

από τη διάσπασή του.  

 Έτσι το 1909 ήταν η τελευταία χρονιά της δημιουργικής παρουσίας του Κρίνου στη 

Λευκωσία, διχασμένη από τα πάθη του Αρχιεπισκοπικού ζητήματος. Εκείνη τη χρονιά ο 

Βολονάκης δίδαξε στους τελειόφοιτους και τις τελειόφοιτες του Παγκυπρίου και του 

Ανώτερου Παρθεναγωγείου την Ηλέκτρα του Σοφοκλέους και αποφάσισε να ανεβάσει στο 

                                                           
239 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 29 Ιουνίου 1907.  
240 Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία 20 Σεπτεμβρίου 1908.  
241 Στο ίδιο. 
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Θέατρο Παπαδοπούλου το έργο στο πρωτότυπο. Η ιδέα του προκάλεσε ενθουσιασμό. Και 

αυτός ακόμη ο καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 

και «Πρόεδρος της προς αναπαράστασιν αρχαίων δραμάτων Εταιρείας» Γεώργιος 

Μιστριώτης, προθυμοποιήθηκε να συμβάλει στην επιτυχία της παράστασης αποστέλλοντας 

τις «αρχαιοπρεπείς δε και βαρυτίμους αμφιέσεις»242. Ο Κρίνος ανέλαβε με επιτυχία την 

κατασκευή του σκηνικού. Η διευθύντρια του Παρθεναγωγείου, Ελένη Χρίστου στην 

λογοδοσία της για τα πεπραγμένα του σχολικού έτους σημείωνε: 

…και η σκηνογραφία η παριστώσα το χρυσούν των Μυκηνών 

ανάκτορον, το οποίον θαυμασίως εζωγράφισεν ο άριστος καλλιτέχνης κ. 

Κρίνος μεγαλοπρεπεστέραν και αρχαιοπρεπεστέραν κατέστησαν την 

διδασκαλίαν του δράματος….243 

Ο Κρίνος με την αίγλη που είχε αποκτήσει ανάμεσα στους πνευματικούς ανθρώπους 

και το κοινό της Λευκωσίας, παρενέβη στη διάρκεια του 1909 στη διαμάχη που είχε 

προκύψει σχετικά με την προτομή του εθνομάρτυρα Κυπριανού. Την προτομή είχε 

φιλοτεχνήσει το 1901 ο γλύπτης Γεώργιος Μπονάνος, πληρώθηκε με εράνους, που είχαν 

γίνει σε όλη την Κύπρο με πρωτοβουλία του Πατριωτικού Συνδέσμου των εν Αθήναις 

Κυπρίων και είχε παρουσιαστεί στη Μεγάλη Κυπριακή Έκθεση του 1901 στο Ζάππειο. Ο 

Πρόεδρος του Πατριωτικού Συνδέσμου Γεώργιος Φραγκούδης είχε μεταφέρει την προτομή 

στην Κύπρο και την είχε εκτελωνίσει με πολλές δυσχέρειες, λόγω των κωλυμάτων που 

παρενέβαλαν οι αγγλικές αρχές. Η προτομή τοποθετήθηκε τελικά σε βάθρο στην πλατεία 

της Αρχιεπισκοπής αλλά έμεινε καλυμμένη για μια επταετία, επειδή οι δυο διεκδικητές του 

αρχιεπισκοπικού θρόνου δεν συμφωνούσαν στην τέλεση των αποκαλυπτηρίων. Αμέσως 

μετά την αποκατάσταση της εκκλησιαστικής τάξης το 1909 έγιναν τα αποκαλυπτήρια, στον 

κυπριακό τύπο άρχισαν τότε συζητήσεις ως προς την ομοιότητα της προτομής με την 

προσωπογραφία του Κυπριανού που φυλασσόταν στη Μονή Μαχαιρά. Ο Κρίνος έκρινε ότι 

έπρεπε να υπερασπιστεί το δάσκαλο του στη Σχολή Καλών Τεχνών Γεώργιο Μπονάνο και 

την ελευθερία του καλλιτέχνη στην απόδοση της μορφής. Σημείωνε εφημερίδα της εποχής: 

Του καλλιτέχνου το έργον αυτό καθ’ εαυτό είναι βεβαίως άριστον και 

θαυμασμού άξιον αφού μάλιστα και ειδικός γλύπτης και ζωγράφος οίος 

                                                           
242 Ελένη Χρίστου, «Λογοδοσία των εν τω Παρθεναγωγείων Φανερωμένης Πεπραγμένων», Πατρίς, Λευκωσία 8 

Ιουλίου 1909.  
243 Στο ίδιο. Αναφορά στη σκηνογραφία του Κρίνου υπάρχει επίσης, στην Πατρίδα, Λευκωσία 10 Ιουνίου 1909.  
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ο κ. Κρίνος ενθουσιαστικώς περί αυτού απεφήνατο ειπών ότι τούτο 

αποτελεί ένα μεγαλοπρεπή της πρωτεούσης κόσμον….244 

 Επρόκειτο για το πρώτο μαρμάρινο μνημείο σε δημόσιο χώρο που στηνόταν στην 

Κύπρο και όλοι έσπευδαν να καταθέσουν την άποψη τους. Εξάλλου, αντιδράσεις 

προκαλούσε και η επιγραφή στο βάθρο του μνημείου που κατέγραφε την πρωτοστασία του 

Γεώργιου Φραγκούδη στη φιλοτέχνησή της. 

 Ουσιαστικά, το αρχιεπισκοπικό ζήτημα είχε λήξει με νίκη των Κιτιακών με την 

ανάρρηση στο θρόνο του από Κιτίου Κυρίλλου, γνωστότερου ως Κυριλλάτσου. 

Ταυτόχρονα με πίεση της Ελληνικής Κυβέρνησης επανενώθηκαν τα δύο Παγκύπρια 

Γυμνάσια αλλά οι καθηγητές του Κυρηνειακού Γυμνασίου αποπέμφθηκαν με διάφορα 

προσχήματα. 

 Ανάμεσά τους και ο καθηγητής των καλλιτεχνικών Λουκάς Κρίνος, ο οποίος απέρριψε 

μειωτικό συμβόλαιο που του πρόσφερε η Επιτροπή των Σχολείων και προτίμησε να 

ιδιωτεύσει. Για αρκετούς μήνες δημοσίευε στις εφημερίδες της Λευκωσίας δυο αγγελίες για 

εξεύρεση απασχόλησης και μαθητών. Η πρώτη με τίτλο «Γνωστοποίησις» και υπογραφή 

Λουκάς Κρίνος Ζωγράφος και Γλύπτης ανέφερε: 

Ποιούμαι γνωστόν τοις κ. δημοδιδασκάλοις, ιδία τοις ευρισκομένοις εν 

Λευκωσία ένεκα των διακοπών, ότι ευχαρίστως αναλαμβάνω να διδάξω 

αυτοίς ιχνογραφίαν και καλλιγραφίαν αντί μετριωτάτης αμοιβής….245 

 Σε άλλη αγγελία του που άρχισε να δημοσιεύεται από τις αρχές του 1910 με τίτλο 

«Ειδοποίησις» ανέφερε: 

Ο εν Λευκωσία καλλιτέχνης γλύπτης και ζωγράφος κ. Λ. Κρίνος, 

απόφοιτος της καλλιτεχνικής σχολής Αθηνών και εταίρος των 

ονομαστοτέρων καλλιτεχνικών Συλλόγων, φέρει εις γνώσιν του Κοινού 

της Κύπρου ότι αναλαμβάνει την κατασκευήν επί πάσης αξίας μνημείων, 

ζωγραφίζει δε και εικόνας, ως απαιτεί η ημετέρα εκκλησία, τουτέστι 

Βυζαντινού ρυθμού…246 

 Είναι εμφανής στην «Ειδοποίηση» η σπουδή του Κρίνου να δηλώσει ότι ζωγράφιζε 

εικόνες βυζαντινού ρυθμού, διαφοροποιούμενος από τη δυτικότροπη αγιογραφία, σε άδηλη 

αναφορά προφανώς προς τις αγιογραφίες του Γιαβόπουλου. Παράλληλα με τη δήλωση του 

                                                           
244 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 25 Σεπτεμβρίου 1909.  
245 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 6 Αυγούστου 1910. 
246 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 12 Φεβρουαρίου 1910.  
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ότι ως γλύπτης ανελάμβανε την κατασκευή μνημείων έμπαινε στον ανταγωνισμό ή 

καλύτερα, στον πόλεμο των γλυπτών, που είχε κηρύξει από την άφιξη του στην Κύπρο ο 

Ανδρέας Θυμόπουλος αμφισβητώντας τα διπλώματα και την τέχνη κάθε ανταγωνιστή του. 

Ήδη Θυμόπουλος και Κρίνος είχαν βρεθεί στα αντίπαλα σχολεία με τη διάσταση του 

Παγκυπρίου. 

 Τελικά, ο Λουκάς Κρίνος διορίσθηκε καθηγητής των τεχνικών μαθημάτων στα 

εκπαιδευτήρια της Λεμεσού, γεγονός που θεωρήθηκε ως συμβολή και βελτίωση των 

λεμεσιανών σχολείων247. Συνεχίζοντας μάλιστα την παράδοση που είχε αρχίσει με το 

Μιχαήλ Κουφό απευθύνεται, πέρα από τη διδασκαλία του στα σχολεία, προς του 

«φιλοτέχνους αμφοτέρων των φύλων» γνωστοποιώντας ότι αναλάμβανε να διδάξει «κατ’ 

οίκον τους εφιεμένους να επιδοθώσιν εις τα ωραίας τέχνας»248. 

Παρόλη τη μακρά διδασκαλία και παρουσία του Λουκά Κρίνου στη Λευκωσία και τη 

Λεμεσό, δεν έχουμε δείγματα της δουλειάς του. Όμως αδιαμφισβήτητα συνέβαλε στην 

αισθητική καλλιέργεια μιας γενιάς Κυπρίων. 

Μια τελευταία αναφορά για τον Κρίνο έχουμε το 1937 στο περιοδικό Πάφος, το οποίο 

δημοσίευσε τις εντυπώσεις από την Η΄ Καλλιτεχνική Έκθεση του Συνδέσμου Ελλήνων 

Καλλιτεχνών η Μαριγίτσα Μυκόνιου Ζητουνιάτη. Η έκθεση είχε γίνει στο χώρο Ατελιέ της 

Αθήνας, το Δεκέμβριο του 1936 με τη συμμετοχή 45 Ελλήνων καλλιτεχνών. Ανάμεσα τους 

ο Λουκάς Κρίνος με τρεις μικρούς πίνακες, «συμπαθητικά έργα, που τα διέκρινε 

μυστικοπάθεια, ευγένεια και ποίηση»249. 

5. Απόστολος Γεραλής 

Τον Λουκά Κρίνο διαδέχθηκε «ο πεπειραμένος επιστήμων καλλιτέχνης» Απόστολος 

Γεραλής, για να διδάξει στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, στο Παρθεναγωγείο Φανερωμένης και 

στα Διδασκαλεία τους τα μαθήματα της Ιχνογραφίας, Ζωγραφικής και Χειροτεχνίας250, ο 

οποίος έφτασε στη Λευκωσία στα τέλη Ιανουαρίου του 1910. Ο Γεραλής είναι 

αδιαμφισβήτητα ο γνωστότερος έλληνας ζωγράφος που δίδαξε στην Κύπρο, αλλά η 

παραμονή του υπήρξε ιδιαίτερα σύντομη αφού υπηρέτησε στο Παγκύπριο μια μόνο διετία 

από το 1909 μέχρι το 1911, μαζί με το γλύπτη Ανδρέα Θυμόπουλο. 

                                                           
247 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 3 Σεπτεμβρίου 1910. Ελευθερία Λευκωσία , 3 Σεπτεμβρίου 1910.  
248 Σάλπιγξ, Λεμεσός 1 και 5 Νοεμβρίου 1910. Αλήθεια, Λεμεσός 8 Οκτωβρίου 1910.  
249 Μαριγίτσα Μυκόνιου Ζητουνιάτη «Αισθητικές Εντυπώσεις από την Η΄ Καλλιτεχνική Έκθεση του Συνδέσμου 

Ελλήνων Καλλιτεχνών», Πάφος, χρονιά Β΄, τχ 5, Πάφος Ιανουάριος 1937, σ.187 - 190. 
250 Πατρίς, Λευκωσία 27 Ιανουαρίου 1910. Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 5 Φεβρουαρίου 1910. Νίκος 

Παναγιώτου, Ελλάδος Κάτοπτρον. Ένας αιώνας παρουσίας στην Κύπρο εκτός Κύπρου Ελλήνων, τόμοι Α΄- Ζ΄, 

Λευκωσία 2004, εδώ τμ Γ΄, σ.940.  
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Γεννημένος στην Μυτιλήνη το 1886, ασχολήθηκε νεαρός αρχικά με τη ξυλογλυπτική 

και το 1903 μπήκε στη Σχολή Καλών Τεχνών, όπου σπούδασε με δασκάλους το Βικάτο, το 

Ροϊλό και τον Ιακωβίδη. Όταν ήρθε στην Κύπρο ήταν 24 χρονών και η επιλογή του φαίνεται 

ότι δεν ήταν άσχετη με την προηγούμενη εμπειρία του στην ξυλογλυπτική, αφού πρόσθετα 

προς τα μαθήματα της Ιχνογραφίας, της Καλλιγραφίας και της Ζωγραφικής ανέλαβε να 

διδάσκει και το μάθημα της Χειροτεχνίας. Στο τέλος της χρονιάς φιλοτέχνησε το σκηνικό 

της παράστασης της Αντιγόνης του Σοφοκλέους, που δίδαξε ο Γυμνασιάρχης Μιχαήλ 

Βολονάκης251. Ως ζωγράφος ο Απόστολος Γεραλής χαρακτηρίζεται από ένα κολοριστικό 

ακαδημαϊσμό με θέματα από την ύπαιθρο και την καθημερινότητα με θαυμαστή αρτίστικη 

απόδοση252. Μετά την επιστροφή του από την Κύπρο στην Αθήνα, αναμείχθηκε στην 

εικαστική κίνηση της ελληνικής πρωτεύουσας, συμμετείχε σ’ όλες τις πανελλήνιες εκθέσεις 

από το 1915 και μετά και το 1919 πήρε την αβερώφεια υποτροφία για ενάμιση χρόνο και 

συνέχισε στις σπουδές του στο Παρίσι. Το 1934 συμμετείχε μαζί με τον αδελφό του Λουκά 

στη Μπιεννάλε Βενετίας253 και το 1938 βραβεύτηκε στην Πανελλήνια Έκθεση. Γνωστά 

έργα του η Κατσίκα στην Πάρνηθα, Απογοήτευση, το Άναμμα του καντηλιού, Η λουομένη, 

Στο τζάκι, Ο φωτογράφος στο χωριό, Τα αυγά της Λαμπρής, Χωρική ποτίζει λουλούδια, Η 

συγγνώμη και άλλα, μερικά από τα οποία βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη και τη 

Συλλογή Κουτλίδη254. 

Το ταλέντο του Γεραλή φαίνεται ότι πέρασε απαρατήρητο στη Λευκωσία. Αυτό 

οφείλεται ίσως στην περιορισμένη αισθητική αγωγή που επικρατούσε στην Κύπρο, στην 

απουσία εκθεσιακών χώρων και συλλεκτών και γενικά στην έλλειψη ενός καλλιεργημένου 

κοινού που θα μπορούσε να ξεχωρίσει τους σημαντικούς καλλιτέχνες.  

6. Εμμανουήλ Αύγουστος 

Με εξαίρεση τον Όθωνα Γιαβόπουλο, η πιο μακρόχρονη παρουσία ελλαδίτη ζωγράφου 

στην Κύπρο ήταν αυτή του Εμμανουήλ Αυγούστου που δίδαξε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, 

στο Παρθεναγωγείο Φανερωμένης και στα Διδασκαλεία τους από το 1912 μέχρι το 1917. 

Ο Εμμανουήλ Αύγουστος, ο οποίος δίδασκε Ιχνογραφία στην Ιταλική Σχολή της Σμύρνης, 

είχε επισκεφθεί διερευνητικά την Κύπρο το καλοκαίρι του 1912, όπως φαίνεται από 

δημοσιεύματα εφημερίδας της Λευκωσίας: 

                                                           
251 Παναγιώτου, ό.π., σ.940. 
252 Λυδάκης, ό.π., σ.60.  
253 Ευγένιος Μαθεόπουλος, Η συμμετοχή της Ελλάδας στη Μπιενάλε Βενετίας, ανέκδοτη διδακτορική διατριβή, 

τόμοι Α΄ - Γ΄, Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 1996, τμ Α΄, 

σ.334 – 339.  
254 Λυδάκης, ό.π., σ.60.  
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Διατρίβει από τίνος παρ’ ημίν ο διακεκριμένος και έξοχος καλλιτέχνης 

ιχνογράφος και ζωγράφος κ. Εμμανουήλ Αύγουστος αριστούχος της εν 

Νεαπόλει Σχολής των Ωραίων Τεχνών και της του Μονάχου Ακαδημίας 

της Τέχνης και τέως καθηγητής της εν Σμύρνη Ιταλικής Σχολής, ευχής δε 

έργον θα ήτο αν η Λευκωσία έσπευδε να επωφεληθή του υπερόχου του 

καλλιτεχνικού ταλάντου του μαρτυρουμένου υπό των έργων του255. 

Τόσο η παρουσία του στη Λευκωσία όσο και το δημοσίευμα δεν φαίνεται να ήσαν 

άσχετα με την αναχώρηση του Απόστολου Γεραλή και την ανάγκη κάλυψης του κενού στη 

διδασκαλία των Τεχνικών στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. Πραγματικά, η Εφορία του 

Παγκυπρίου Γυμνασίου τον διόρισε λίγες μέρες αργότερα καθηγητή των Τεχνικών 

Μαθημάτων. Η πενταετής διδασκαλία του κινήθηκε στην πορεία που είχαν χαράξει ο 

Κρίνος και ο Θυμόπουλος. Στο τέλος της χρονιάς οι μαθητές και οι μαθήτριές του εξέθεταν 

τα έργα τους κατά τη διάρκεια των τελικών εξετάσεων του Παγκυπρίου. 

Ο Αύγουστος το Φεβρουάριο του 1914 είχε αμφισβητήσει την αρχιτεκτονική 

διαμόρφωση του τέμπλου και του τόξου του ιερού, της Αγίας Νάπας στη Λεμεσό όπου είχε 

πραγματικά ασφυκτικά κλειστεί η Πλατυτέρα, έργα του Όθωνα Γιαβόπουλου. Διαφωνούσε 

τόσο με το γλύπτη που ετοίμασε το τέμπλο όσο και με την παράσταση της Πλατυτέρας στην 

κόγχη. Ο Αύγουστος υποστήριξε ότι η κόγχη του ιερού έπρεπε να αγιογραφηθεί με την 

παράσταση του Ευαγγελισμού και όχι με την Πλατυτέρα. Οι απόψεις του εξόργισαν τον 

Θυμόπουλο, που δεν δεχόταν επικρίσεις για το έργο του, ο οποίος αμφισβήτησε τις σπουδές 

του Αυγούστου και ζήτησε με επιστολή του στην εφημερίδα Σάλπιγξ  να καταθέσει το 

δίπλωμα του. 

Ως προς το δίπλωμα του παρακαλούμεν τον κ. Αύγουστον να το καταθέση 

παρά τω Μακαριωτάτω Αρχιεπισκόπω ίνα το ίδωμεν, ευχαρίστως δε 

δεχόμεθα να καταθέσωμεν και ημείς το ιδικόν μας και δηλούμεν μάλιστα 

δημοσία, ότι, αν ο κ. Αύγουστος μας παρουσιάση δίπλωμα νόμιμον, 

δεχόμεθα τα διαγωνισθώμεν και ας ορίση τους διαιτητάς του. 

Αλλά τον παραπέμπομεν να αναγνώση και τα του «Εκκλ. Κήρυκος» (έτος 

Δ΄ τευχ. ΞΔ΄) ως προς την γνώμην του διά την πλατυτέραν256. 

Στην προκλητική επιστολή του Θυμόπουλου απάντησε με σχόλιό της η ίδια η 

εφημερίδα: 

                                                           
255 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 14 Σεπτεμβρίου 1912. 
256 Σάλπιγξ, Λεμεσός 27 Φεβρουαρίου 1914.  
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Νομίζομεν, ότι δεν έχει άδικον ο εν τω Παγκ. Γυμνασίω καθηγητής των 

τεχνικών μαθημάτων κ. Εμμ. Αύγουστος φρονών ότι επί της κόγχης του 

ιερού ορθότερον είνε να εικονίζεται ο Ευαγγελισμός αντί η «Πλατυτέρα», 

ήτοι η Παναγία επί θρόνου φέρουσα εν αγκάλαις τον Σωτήρα, καθόσον 

ο Ευαγγελισμός εικονίζει πράγματι την πρώτην επίσημον στιγμήν της 

θείας συγκαταβάσεως, ήτοι το πρώτον κεφάλαιον της ιστορίας της νέας 

θρησκείας, η οποία εβεβαιούτο το πρώτον δια του θείου χαιρετισμού του 

Αρχαγγέλου προς την Παρθένον Μαριάμ. Άλλως τε η εικών της Αεί 

παρθένου με τον Σωτήρα εν αγκάλαις έχει πάντοτε την θέσιν της 

αριστερά της ωραίας πύλης, η εικών δε, περί ης ο «Εκκλ. Κήρυξ ομιλεί, 

του εις το χωρίον Κίτι αρχαίου ναού, η παριστώσα την Παρθένον 

ισταμένην με τους Αρχαγγέλους ισταμένους εκατέρωθεν αυτής, 

υποθέτομεν ότι παριστά ακριβώς τον Ευαγγελισμόν»257. 

Η πλήρης δικαίωση του Εμμανουήλ Αύγουστου επήλθε τον επόμενο χρόνο όταν ο 

πλούσιος έμπορος της Λεμεσού Νικόλαος Φ. Λανίτης, «διακρινόμενος πάντοτε δια τα 

ευσεβή και πατριωτικά του αισθήματα»258, ανακοίνωσε σε συνεννόηση με την 

εκκλησιαστική επιτροπή του ναού ότι, 

…ανέλαβε την δαπάνην δια να ζωγραφισθή άνωθεν του τόξου του ιερού 

Βήματος της Αγ.  Νάπας ο Ευαγγελισμός εις μέγα σχήμα ως και η μεγάλη 

εικών του Χριστού επί του εικονοστασίου υπό ζωγράφου όμως ικανού 

δια να γίγη άξιον λόγου έργον259. 

Ο Αύγουστος τον Απρίλιο του 1916 νυμφεύθηκε την Ελένη Φλωρεντιάδου, γόνο 

γνωστής οικογένειας της Λευκωσίας260 και το Νοέμβριο του 1917 αναχώρησε για την 

Αίγυπτο, όπου κλήθηκε να διδάξει στα εκεί ελληνικά σχολεία261. Ο Αύγουστος άφησε 

άριστες εντυπώσεις κατά τη διαμονή του στην Κύπρο και τη διδασκαλία του στο 

Παγκύπριο. Με αφορμή την αναχώρηση του, έγραφε εφημερίδα της Λευκωσίας: 

Ο εν τω Παγκυπρίω Γυμνασίω διακεκριμένος καθηγητής των 

καλλιτεχνικών μαθημάτων κ. Ε. Αύγουστος αποδεχθείς τον με λίαν 

ικανοποιητικόν μισθόν γενόμενον αυτώ διορισμόν εν τη εν Καΐρω 

                                                           
257 Στο ίδιο. 
258 Σάλπιγξ, Λεμεσός 22 Δεκεμβρίου 1915.  
259 Στο ίδιο.  
260 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 29 Απριλίου και 6 Μαΐου 1916. Σάλπιγξ, Λεμεσός 2 Μαΐου 1916.  
261 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 17 Νοεμβρίου 1917.  
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Αμπετείω  Σχολή υπέβαλε παραίτησιν από της εν τω Παγκυπρίω θέσεώς 

του. Εκ της παραιτήσεως ταύτης του κ. Αυγούστου όστις και ευρείαν 

ειδικήν μόρφωσιν και ιδιάζον καλλιτεχνικόν τάλαντον κέκτηται, δεν 

δύναται ή βαθείαν να αισθανθή την λύπην το Παγκύπριον Γυμνάσιον. 

Δια τούτο και ενώ συγχαίρομεν τω κ. Αυγούστω επί τω νέω τούτω 

διορισμώ του, και βαθείαν εφ ετέρου αισθανόμεθα την λύπην επί τω ότι 

στερούμεθα των υπηρεσιών τοσούτον δοκίμου καλλιτέχνου262. 

Ο Αύγουστος, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο μάλλον που υιοθέτησε κατά τις σπουδές του 

στην Ιταλία, ήταν ο τελευταίος ελλαδίτης που δίδαξε τα καλλιτεχνικά μαθήματα στα 

ανώτερα εκπαιδευτήρια της Λευκωσίας. Τη διδασκαλία τους ανέλαβε μόνος από το 1917 ο 

Ιωάννης Κισσόνεργης, ο οποίος με κάποιες διακοπές συνέχισε μέχρι το 1951 ενώ από το 

1923 έχουμε τη δεσπόζουσα παρουσία του μαθητή του, Αδαμάντιου Διαμαντή τόσο στο 

Παγκύπριο όσο και στην κυπριακή καλλιτεχνική κίνηση γενικά. Από το 1950 εργάστηκε 

μαζί με το Διαμαντή στο Παγκύπριο Γυμνάσιο ο Τηλέμαχος Κάνθος, με τον οποίο τον έδενε 

στενή φιλία. Διαμαντής και Κάνθος αποτέλεσαν τους Διόσκουρους της κυπριακής τέχνης. 

Η διδασκαλία τους στο Παγκύπριο, που αποτελούσε σ’ όλη τη διάρκεια της Αγγλοκρατίας 

το σημαντικότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Κύπρο και η άμεση ανάμειξη τους με τους 

λόγιους κύκλους της εποχής, που ήσαν συσπειρωμένοι, γύρω από το περιοδικό Κυπριακά 

Γράμματα τους κατέστησε άτυπους ηγέτες που εν τίνι μέτρω χειραγώγησαν την κυπριακή 

τέχνη.  

Η αναχώρηση του Εμμανουήλ Αυγούστου είχε ως συνέπεια να παραμείνει στην Κύπρο 

και να ακυρώσει τη μετάβαση του στην Ιταλία για σπουδές ο Ιωάννης Κισσονέργης, ο 

οποίος είχε αρχίσει να διδάσκει από το 1916 προσωρινά στο Παγκύπριο: 

Εις αντικατάστασιν του παραιτηθέντος κ. Ε. Αυγούστου θα παραμείνη ως 

μόνιμος καθηγητής των καλλιτεχνικών μαθημάτων εν τω Παγκυπρίω ο 

κ. Ι. Κισσονέργης, αναβαλλομένης δια το προσεχές έτος της εις Ιταλίαν 

δι’ ευρυτέρας σπουδάς μεταβάσεως του263. 

 Ο Κισσονέργης θα μετέβαινε στην Ιταλία για σπουδές με απόφαση της Επιτροπείας 

των Σχολείων της Λευκωσίας264. 

 

                                                           
262 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 17 Νοεμβρίου 1917.  
263 Στο ίδιο.  
264 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 13 Οκτωβρίου 1917.  
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7. Θεόδωρος Κόντης 

Στη Λάρνακα έζησε για πολλά χρόνια ο ζωγράφος Θεόδωρος Κόντης, απόφοιτος της 

Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ακαδημία της 

Ρώμης265. Ο ζωγράφος κλήθηκε μαζί με άλλους καθηγητές από την Ελλάδα από τον 

Μητροπολίτη Κιτίου Μελέτιο Μεταξάκη για να στελεχώσουν το Ιεροδιδασκαλείο στη 

Λάρνακα. Έφτασε στην πόλη τον Οκτώβριο του 1913266 και δίδαξε τόσο στο 

Ιεροδιδασκαλείο όσο και στο Ημιγυμνάσιο και στο Εμπορικό Λύκειο267. Ο Κόντης δίδασκε 

στις δυο κατώτερες τάξεις του Εμπορικού Λυκείου τέσσερις ώρες την εβδομάδα, 

Καλλιγραφία και δυο Ιχνογραφία, προς «καλλιτεχνικήν εξάσκησιν των μαθητών»268. 

Παράλληλα στο Ιεροδιδασκαλείο δίδασκε στις τρεις πρώτες τάξεις Ιχνογραφία και 

Καλλιγραφία και στην τελευταία , την τέταρτη τάξη, «εγχρώματον ζωγραφικήν»269  Τον 

Ιούνιο  του 1918 συμμετείχε με έργα του στην καλλιτεχνική έκθεση που οργανώθηκε στη 

Λάρνακα με την ευκαιρία της γιορτής του Κατακλυσμού270, ενώ ακολουθώντας την 

παράδοση που είχε ξεκινήσει το Παγκύπριο Γυμνάσιο, οργάνωνε στο τέλος της χρονιάς 

εκθέσεις έργων των μαθητών και των μαθητριών του. Τον Ιούνιο του 1914 οργάνωσε την 

πρώτη έκθεση των μαθητών του Ιεροδιδασκαλείου271. Την επόμενη σχολική χρονιά (1914 

– 1915) δίδαξε κατά το πρόγραμμα στις τρεις πρώτες τάξεις του Ιεροδιδασκαλείου 

Ιχνογραφία και Καλλιγραφία και στις δυο ανώτερες «εγχρώματον ζωγραφικήν»272.  Στις 5 

Ιουνίου 1916, με αφορμή τη λήξη του έκτου σχολικού έτους του Ιεροδιδασκαλείου, έγινε 

γιορτή στη μεγάλη αίθουσα του σχολείου «εν τη αιθούση των τελετών θαυμασίως 

διακοσμηθείση υπό του καθηγητού κ. Κόντη δι’ αριστοτεχνικής εκθέσεως των έργων 

Ζωγραφικής και Ιχνογραφίας των μαθητών…»273.Παράλληλα με το διδακτικό του έργο 

επεδίωξε να αναλάβει και ιδιωτικές εργασίες. Με αγγελία του στον τύπο το 1924 

πληροφορούσε το κοινό ότι,  

ο εν τοις εκπαιδευτηρίοις της Λάρνακος καθηγητής της Ιχνογραφίας και 

Ζωγραφικής κ. Θεόδωρος Κόντης, πτυχιούχος του Πολυτεχνείου 

                                                           
265 Έθνος, Λάρνακα 18 Οκτωβρίου 1913. 
266 Στο ίδιο.  
267 Παναγιώτου, ό.π., τμ Γ΄, σ.950. Έθνος, Λάρνακα 21 Ιουλίου 1917. 
268 «Το Εμπορικόν Λύκειον Λάρνακος κατά το 1913 – 1914. Λογοδοσία του Διευθυντού», Εκκλησιαστικός Κήρυξ, 

έτος Δ΄, τχ ΟΓ΄, Λάρνακα, 30 Σεπτεμβρίου 1914, σ. 409 – 417.   
269 «Λογοδοσία του Διευθυντού του Ιεροδιδασκαλείου», στο ίδιο, σ. 400 – 409.  
270 Έθνος, Λάρνακα 28 Ιουνίου 1918. 
271 «Το Ιεροδιδασκαλείον κατά το 1914 – 1915. (Λογοδοσία του Διευθυντού), Εκκλησιαστικός Κήρυξ, έτος Ε΄, 

τεύχος 91, Λάρνακα 10 Σεπτεμβρίου 1915, σ.358 – 365. 
272 «Λογοδοσία του Διευθυντού του Ιεροδιδασκαλείου», Εκκλησιαστικός Κήρυξ, έτος Δ΄, τχ. ΟΓ΄, Λάρνακα 30 

Σεπτεμβρίου 1914, σ.402.  
273 Έθνος, Λάρνακα 24 Ιουνίου 1916.  
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Αθηνών και της εν Ρώμη Ακαδημίας της Ζωγραφικής, αναλαμβάνει την 

εκτέλεσιν Προσωπογραφιών, Εικόνων Εκκλησιών και πάσας άλλης 

καλλιτεχνικής εργασίας, πινάκων ζωγραφικής, τοπίων κλπ…274. 

8. Οι φωτογράφοι 

Εκτός από τους ζωγράφους απόφοιτους Σχολών Καλών Τεχνών και τους αγιογράφους 

που εργάστηκαν για μικρά ή μεγάλα διαστήματα στην Κύπρο στις αρχές του εικοστού 

αιώνα φτάνει στο νησί μια νέα κατηγορία καλλιτεχνών: οι φωτογράφοι και ζωγράφοι. Η 

φωτογραφία από την εμφάνισή της θεωρήθηκε παραπληρωματική ή ανταγωνιστική τέχνη 

προς τη ζωγραφική. Εμφανίστηκε ως δαγκεροτυπία και εξελίχθηκε με πολλούς τρόπους και 

μεθόδους. Οι ίδιοι οι φωτογράφοι θεωρούσαν ότι η φωτογραφία για να είναι τέχνη έπρεπε 

να μιμείται τη ζωγραφική275. Είναι χαρακτηριστική η φράση του ζωγράφου Paul Delaroche, 

μέλους της επιτροπής για αγορά των δικαιωμάτων της δαγκεροτυπίας από τη γαλλική 

κυβέρνηση, «από σήμερα η ζωγραφική είναι νεκρή»276.  

Στην Ευρώπη και στην Ελλάδα η φωτογραφική τέχνη εντάχθηκε από την αρχή στις 

καλές τέχνες. Στην Ελλάδα διδασκόταν στην Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας παράλληλα 

προς τη ζωγραφική, τη γλυπτική και την χαρακτική. Έτσι, ο απόφοιτος της Σχολής που είχε 

παρακολουθήσει το εργαστήριο φωτογραφίας χαρακτηριζόταν ως «ζωγράφος και 

φωτογράφος». Σιγά σιγά ως διπλός τίτλος χρησιμοποιήθηκε και από τους φωτογράφους που 

εργάζονταν σε εργαστήρια και από τους πλανόδιους επαγγελματίες. 

α. Ιωάννης Π. Φώσκολος 

Ο πρώτος φωτογράφος που ήλθε και εγκαταστάθηκε στην Κύπρο ήταν ο ζακυνθηνός 

Ιωάννης Π. Φώσκολος (1852 – 1927)277, που υπέγραφε ή ανέγραφε τ’ όνομα του με 

λατινικούς χαρακτήρες: J. P. Foscolo278. Εγκατεστημένος στη Σμύρνη έφτασε σχεδόν 

ταυτόχρονα με την εγκατάσταση των αγγλικών αρχών το 1878. Όταν έφτασε στο νησί ήταν 

26 χρονών και απέσπασε λόγω της φήμης του ως αξιόλογου φωτογράφου, την άμεση 

αναγνώριση του ως επίσημου φωτογράφου. Εγκαταστάθηκε στη Λεμεσό και άνοιξε 

φωτογραφείο στην οδό Βικτωρίας και στη συνέχεια στη γωνία των οδών Αγίου Ανδρέου 

και Ιφιγενείας. Συνεταιρίστηκε αρχικά με τον αρμένιο φωτογράφο Μ.Κ. Παπατζιάν, μέχρι 

το 1890. Από το 1891 αρχίζει τη προσωπική του πορεία, ως ο κατ’ εξοχήν φωτογράφος της 

                                                           
274 Αλήθεια, Λεμεσός 18 Ιανουαρίου 1924. 
275 Βλ. λήμμα «Φωτογραφία» στην Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα, τμ 60, Αθήνα 1996, σ.286.  
276 Στο ίδιο.  
277 Κουδουνάρης, ο.π., σ. 
278 Ανδρέας Μαλέκος, επιμ. J.P. Foscolo, Πολιτιστικό Κέντρο Λαϊκής Τράπεζας, Λευκωσία 1992, σ.5. 
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Κύπρου. Φρόντισε από την αρχή τη συστηματική προβολή του. Στις αρχές του 1891 

δημοσίευσε στον τύπο την ακόλουθη ανακοίνωση: 

Ο υποφαινόμενος λαμβάνων την τιμήν να ειδοποιήσω το σεβαστόν 

δημόσιον ότι αξιωθείς της υψηλής τιμής να ονομασθώ δια διορισμού 

προνομιούχος φωτογράφος της Αυτού Εξοχότητος του Μεγάλου 

Αρμοστού θέλει προσπαθώ όπως εκτελώ πάσαν φωτογραφικήν εργασίαν 

μετά πάσης της δυνατής ευτελείας και φιλοκαλίας, ελπίζων ότι η 

πολυάριθμος πελατεία μου θα εξακολουθεί να μου παρέχη την εύνοιάν 

της. Εν Λεμεσώ 22.1.1891. Ι.Π. Φώσκολος, φωτογράφος279 

 

Ο Φώσκολος περιόδευε την Κύπρο, τόσο για να φωτογραφίσει όπου λάμβανε οδηγίες 

από τις αγγλικές αρχές όσο και για φωτογράφιση προσώπων και οικογενειών, όπως 

φαίνεται από αγγελία του σε εφημερίδα της Λάρνακας: 

Ο κ. Ι.Π. Φώσκολος, φωτογράφος της Αυτού Εξοχότητος ελθών 

εσχάτως εν τη πόλει μας, προτίθεται να διατρίψει επι εν ολόκληρον μήνα, 

κατά το διάστημα του οποίου δέχεται μέχρι της 5ης μ.μ. εν τη οικία του 

Κωστή Χαραλαμπίδου υπο αρ. 26 κατά την οδόν Oxford280. 

Ο Φώσκολος, που ενσωματώθηκε στην κοινωνία της Λεμεσού και υπήρξε δραστήριο 

μέλος της. Άφησε πλούσιο φωτογραφικό έργο πολύτιμο για την ιστορία της Κύπρου, που 

περιλαμβάνει πορτρέτα, αρχαιολογικούς χώρους και τοπία, οικογενειακές φωτογραφίες, 

σκηνές από εκδρομές, πανηγύρια, γάμους, καθημερινές αχολίες στην πόλη και το χωριό και 

άλλα. Εξέδωσε επίσης σειρές καρτ – ποστάλ.  

β. Αχιλλέας Λομβάρδος 

Το 1905 εγκαταστάθηκε στη Λεμεσό ο Αχχιλέας Λομβάρδος, επτανήσιος από τη 

Ζάκυνθο, «φωτογράφος και ζωγράφος», ο οποίος ίδρυσε το Καλλιτεχνικόν Φωτογραφείον 

Ο Απελλής, στην οδό Σαριπόλου στο σπίτι του Ιερομόναχου Ιεζεκιήλ. Στη σχετική αγγελία 

που δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες της Λεμεσού αναφερόταν ότι ο Λομβάρδος 

«ποιούμενος χρήσιν των τελειοτάτων φωτογραφικών οργάνων και μεθόδων, καθιστά 

γνωστόν ότι αναλαμβάνει την εκτύπωσιν καλλιτεχνικοτάτων φωτογραφιών μετά της 

δεούσης φιλοκαλίας και στερεότητος»281. Ανέφερε ακόμη ότι αν η εικόνα του δεν άρεσε 

                                                           
279 Αλήθεια, Λεμεσός 22 Φεβρουαρίου 1891. 
280 Ένωσις, Λεμεσός 22 Φεβρουαρίου 1891. 
281 Σάλπιγξ, Λεμεσός 18 Φεβρουαρίου 1905.  
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στο φωτογραφιζόμενο, η φωτογράφιση θα επαναλαμβανόταν χωρίς άλλη χρέωση282. 

Συνάδελφός του, που τον επισκέφθηκε στο εργαστήριό του, τού έδωσε δημόσια 

συγχαρητήρια: 

Ευτυχήσας να ίδω φωτογραφικά τινά έργα του εν Λεμεσώ αγαπητού μου 

συναδέλφου κ. Αχιλ. Λομβάρδου, δεν διστάζω να εκφράσω και δημοσία 

την ευχαρίστησιν μου δια την εκτάκτως καλλιτεχνικήν του εργασίαν και 

να τον παρακαλέσω να δεχθή τα ειλικρινή συναδελφικά μου 

συγχαρητήρια. Εκ βάθους δε ψυχής τω εύχομαι και εις ανώτερα283.   

Ο Λομβάρδος ήταν ο πρώτος φωτογράφος από την Ελλάδα που δοκίμασε την τέχνη 

του στην Κύπρο. Αυτοχαρακτηριζόταν ως φωτογράφος και ζωγράφος και επί μήνες 

καταχωρούσε στις εφημερίδες της Λεμεσού την ακόλουθη αγγελία: 

Καλλιτεχνικόν Φωτογραφείον «Ο Απελλής». 

Ο εσχάτως αφιχθείς κ. Α. Λομβάρδος φωτογράφος και ζωγράφος, 

ποιούμενος χρήσιν των τελειοτάτων φωτογραφικών οργάνων και 

μεθόδων, καθιστά γνωστόν ότι αναλαμβάνει την εκτύπωσιν 

καλλιτεχνικωτάτων φωτογραφιών μετά της δεούσης φιλοκαλίας και 

στερεότητος εις τιμάς συγκαταβατικωτάτος. 

Εικών μη ούσα πλήρης επιτυχίας και μη τυγχάνουσα της αρεσκείας του 

φωτογραφιζομένου, γίνεται εκ νέου άνευ ουδεμίας απαιτήσεως. 

Το εργαστήριον αυτού ευρίσκεται εις την επί της οδού «Σαριπόλου» 

οικίαν του Ιερομ. Κ. Ιεζεκιήλ. Φιλομάθεια, στερεότης, ευθυνία284. 

Με το όνομα Απελλής που έδωσε στο φωτογραφείο του υποδήλωνε τη δική του 

υπόσταση ως ζωγράφος. Ο Απελλής ήταν σπουδαίος ζωγράφος του τέταρτου αιώνα π.χ., 

που είχε μάλιστα το προνόμιο μόνο αυτός να ζωγραφίζει πορτρέτα του Φιλίππου και του 

Αλεξάνδρου.  

Ο Λομβάρδος από το 1906 αναγνωρίσθηκε ως επίσημος φωτογράφος και την ίδια 

χρονιά συνεταιρίσθηκε με τον πρώτο κύπριο φωτογράφο Θεόδουλο (Φουλή) Τουφεξή 

(1872 – 1948) και ίδρυσαν το A. Lombardo και Toufexi Chypre, Nicosia Victoria Street 12 

                                                           
282 Στο ίδιο. 
283 Σάλπιγξ, Λεμεσός 14, 21, 28 Ιανουαρίου 1905 και 11, 18, 25 Φεβρουαρίου 1905..  
284 Σάλπιγξ, Λεμεσός 18 Φεβρουαρίου 1905.  
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atelier artistigue285. Τη συνεργασία ανακοίνωσε ο ίδιος ο Τουφεξής με αγγελία του στον 

τύπο: 

Καλλιτεχνικόν Φωτογραφείον Θ.Ν. Τουφεξή εν Λευκωσία. Το γνωστόν 

τούτο φωτογραφείον προμηθευθέν τα νεώτερα εργαλεία και τα άριστα 

υλικά του είδους του τη συνεργασία του κου Αχιλλέως Λομβάρδου, 

Φωτογράφου της Α.Ε. του Μεγάλου Αρμοστού, εκτελεί φωτογραφικάς 

εργασίας κατ’ ουδέν υπολειπομένας των αρίστων φωτογράφων των 

ευρωπαϊκών μεγαλουπόλεων…286 

Είναι άγνωστο πότε, ο Αχιλλέας Λομβάρδος, μαζί με τον πατέρα του και τον αδελφό του, 

που έζησαν κάποια χρόνια στην Αμμόχωστο, αναχώρησαν από την Κύπρο287. 

γ. Οι ξένοι 

Οι πρώτες φωτογραφίες στην Κύπρο λήφθηκαν από φωτογράφους που συνόδευαν 

αρχαιοκάπηλους και αρχαιολόγους για να φωτογραφήσουν τις αρχαιότητες και να 

συμβάλουν στην πώληση τους. Πρώτος ο άγγλος Stephen Thomson ήρθε στην Κύπρο γύρω 

στα 1873 και φωτογράφησε αρχαιότητες για λογαριασμό του Λουίτζι Πάλμα ντι 

Τσεσνόλα288. Το 1878 αμέσως μετά την κατάληψη της Κύπρου από τους Άγγλους, 

επισκέφθηκε και περιηγήθηκε το νησί ο σκωτσέζος φωτογράφος John Thomson (1837 – 

1921), ο οποίος τον επόμενο χρόνο εξέδωσε ένα κομψό δίτομο φωτογραφικό λεύκωμα 

Περιδιαβάζοντας την Κύπρο με μια φωτογραφική το Φθινόπωρο του 1878289. Η Κύπρος ήταν 

το νέο διαμάντι στο βρετανικό στέμμα και κάθε αναφορά σ’ αυτήν προκαλούσε ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον. Το βιβλίο του Thomson προκάλεσε το ενδιαφέρον για φωτογραφική περιήγηση 

αλλά και επαγγελματική ενασχόληση στην Κύπρο. Ο Τόμσον έμεινε στην Κύπρο τρεις 

μήνες290 και μετά την έκδοση του βιβλίου του εγκαταστάθηκε ως φωτογράφος στο Γουέστ 

Εντ του Λονδίνου και ξεκίνησε εκστρατεία για να γίνει αποδεκτή η φωτογραφία ως 

«βοηθητικό μέσο για την επιστημονική έρευνα και τις καλλιτεχνικές αναζητήσεις»291. 

Εκτός από τον Ι.Π. Φώσκολο που έφτασε στην Κύπρο σχεδόν μαζί με τα αγγλικά 

στρατεύματα το 1882 έφτασε στην Κύπρο ο ορνιθολόγος – φωτογράφος Κάρολος Γκλαζνέρ 

                                                           
285 Κουδουνάρης, ο.π., σ. 592. 
286 Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία 29 Απριλίου 1906. 
287 Κουδουνάρης, ο.π., σ.316. 
288 Άννα Μαραγκού, Ο μαγικός κόσμος των Γκλάζνερ, Πολιτιστικό Κέντρο Λαϊκής Τράπεζας, Λευκωσία 1998, 

σ.23. 
289 Νίκος Παναγιώτου, επιμ., Περιδιαβάζοντας στην Κύπρο με μια φωτογραφική. Φθινόπωρο 1878, Λαϊκή 

Τράπεζα, Λευκωσία 1990. (κατάλογος έκθεσης) 
290 Στο ίδιο, σ.11. 
291 Στο ίδιο, σ.12. 
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(1856 – 1926)292, ο οποίος θα εγκατασταθεί στη Λάρνακα, όπου θα ιδρύσει εργαστήριο και 

θα ασχοληθεί με τη φωτογραφία και την έκδοση καρτ – ποστάλ. 

Την ίδια περίπου εποχή φτάνει στην Κύπρο η γερμανίδα Magda Ohnefalsxh – Richter η 

οποία φωτογραφίζει τα ευρήματα και τις δραστηριότητες του «αρχαιολάτρη» συζύγου της, 

εμπόρου αρχαιοτήτων και ανασκαφέα Max Ohnefalsch – Richter. Είχε διδαχθεί τη 

φωτογραφική τέχνη στο Βερολίνο.    

9. Καθηγητές από την Ελλάδα 

Η βαθμιαία αναβάθμιση των Ημιγυμνασίων σε εξατάξια σχολεία μέσης εκπαίδευσης και 

η παράλληλη αναγνώριση τους ως ισότιμων προς τα δημόσια εξατάξια σχολεία της 

Ελλάδος, είχε ως συνέπεια την ανάδειξη ελλείψεων σε καθηγητικές ειδικότητες. Την  

έλλειψη κάλυπτε η μετάκληση καθηγητών από την Ελλάδα. Και αυτή η λύση όμως 

αντιμετώπιζε δυσχέρειες λόγω των εξελίξεων στον ελληνικό χώρο: Βαλκανικοί πόλεμοι, 

Πρώτος Παγκόσμιος πόλεμος, Μικρασιατική Εκστρατεία. Η καταστροφή και οι διωγμοί 

επέτρεψαν στην κάθοδο στην Κύπρο μικρασιατών καθηγητών ή καθηγητών από τα 

γυμνάσια των Ελληνικών κέντρων της Μικράς Ασίας. Ήσαν κυρίως φιλόλογοι και 

μαθηματικοί αλλά κι ένας μικρός αριθμός πτυχιούχων της Ανώτατης Σχολής Καλών 

Τεχνών της Αθήνας. Μέχρι και την έναρξη τον Αγώνα της ΕΟΚΑ σ’ όλα σχεδόν τα σχολεία 

Μέσης Εκπαίδευσης υπηρετούσε ένας αριθμός καθηγητών από την Ελλάδα, οι οποίοι 

απελάθηκαν μετά το 1955 από τις αγγλικές αρχές293.  

10. Θεόδωρος Δάλτας 

Εκτός από τους εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία των τεχνικών μαθημάτων 

εξακολούθησαν οι βραχύβιες συνήθως διαμονές και επισκέψεις Ελλαδιτών ζωγράφων. Το 

1927 για παράδειγμα ίδρυσε στη Λεμεσό καλλιτεχνικό εργαστήρι Ζωγραφικής και 

Αγιογραφίας ο «καλλιτέχνης ζωγράφος και αγιογράφος Θεόδωρος Ν. Δάλτας, αφιχθείς εξ 

Αθηνών»294. Ο Δάλτας καταγόταν από την Κορυτσά και είχε μαθητεύσει για κάποια χρόνια 

στο Άγιον Όρος. ήρθε στην Κύπρο το 1927 ύστερα από πρόσκληση της Μονής 

Σταυροβουνίου για να διδάξει αγιογραφία στους μοναχούς της295. Στη συνέχεια εργάστηκε 

και σε άλλες μονές και ναούς «και παρήγαγε σημαντικό αγιογραφικό έργο»296. Το 1929 η 

                                                           
292 Άννα Μαραγκού, Ο μαγικός κόσμος των Γκλάζνερ, Πολιτιστικό Κέντρο Λαϊκής Τράπεζας, Λευκωσία 1998, 

σ.81. 
293 Νίκος Παναγιώτου, Ελλάδος Κάτοπτρον. Εισαγωγικά. Μέρος πρώτο: Η παρουσία. Μορφές με τις οποίες 

εμφανίζεται, τμ Α΄, Λευκωσία 2004, σ.71. 
294 Αλήθεια, Λεμεσός 4 Νοεμβρίου 1927. 
295 Γραίκος, ό.π., σ.69.  
296 Στο ίδιο.  
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Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Φανερωμένης ανέθεσε στο Θ. Δάλτα μαζί με τον 

Ιωάννη Κισσονέργη, την εικονογράφηση του θόλου του ναού με τον Παντοκράτορα και 

τους τέσσερεις Ευαγγελιστές και τον επόμενο χρόνο την εικονογράφηση της 

Πλατυτέρας297. 

Στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου σώζονται τρία έργα του, αγιογραφίες σε καμβά: «Η 

πορεία προς το Γολγοθά», «Η Σταύρωση» και «Η Αποκαθήλωση», με έντονα 

νεοαναγεννησιακά στοιχεία. Και τα τρία είναι υπογραμμένα Δ. Ν. Δάλτας 1929 και 

επιγραφή «Δωρεά Πανιερ. Μητροπολίτου Πάφου κου Λεοντίου Γ΄ δια το Αναγνωστήριον 

της Λεοντείου Βιβλιοθήκης 1935». 

11. Ελένη Βούλγαρη 

Από τον Οκτώβριο του 1951 μέχρι τον Φεβρουάριο του 1952, βρέθηκε στην Κύπρο η 

ελληνίδα ζωγράφος Ελένη Γκατ-Βούλγαρη, η οποία παρουσίασε τα έργα της στην 

Λευκωσία, τη Λάρνακα, τη Λεμεσό και την Πάφο298. Οι εκθέσεις της περιλάμβαναν 

ελαιογραφίες, τοπία και πορτρέτα τις οποίες εμπλούτιζε με έργα που φιλοτεχνούσε επί 

τόπου στην Κύπρο, όπως ήταν η Μονή Μαχαιρά, το εσωτερικό της Μονής Κύκκου, ο Άγιος 

Νικόλαος στην Αμμόχωστο, τοπία με ακρογιαλιές και άλλα. Το άνοιγμα των εκθέσεων της 

συνοδευόταν από διαλέξεις της για την Ελληνική Τέχνη. Για το έργο της έγραψαν κριτικές 

ο Θ. Χ. Υψαρίδης299, ο Αδαμάντιος Διαμαντής στα Κυπριακά Γράμματα και άλλοι. Η 

Βούλγαρη είχε έλθει στην Κύπρο, δύο μόλις χρόνια μετά την λήξη του εμφυλίου πολέμου 

και ένα μετά το ενωτικό δημοψήφισμα στην Κύπρο και η επίσκεψή της αποκτούσε τις 

διαστάσεις εθνικής επικοινωνίας. Ο Διαμαντής σημείωνε χαρακτηριστικά ότι: 

Ήταν μεγάλο τόλμημα η κάθοδος αυτή, για τη ζωγράφο. Πιστεύω πως 

και μεις, ο κόσμος εδώ κάτω, θα υποδεχθή θερμά αυτό το γεγονός και 

θα το υποστηρίξει. Ανάλογες επαφές με το πνευματικό μας κέντρο είναι 

πολύ αναγκαίες από κάθε πλευρά. Ας ελπίσουμε πως η ζωγράφος μας θα 

αποδειχθή πρόδρομος σε μια τόσο αναγκαία κίνηση στο μέλλον. 

Η ζωγράφος Ελένη Γκάτ Βούλγαρη, είναι γνωστή από την περσινή της 

έκθεση στο Ζάππειο και τις ευμενείς κριτικές, όπως και από τις λοιπές 

της εκθέσεις στην Κέρκυρα και την Ρόδο. Ο όγκος της δουλειάς της είναι 

ελαιογραφίες δουλεμένες με κέφι και πολύ αίσθηση του υλικού της. Οι 

                                                           
297 Μαρία Ιακώβου (επιμ.), Ιωάννης Κισσονέργης, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Λευκωσία 1992, σ.19.  
298 Ελευθερία, Λευκωσία 8 και 27 Δεκεμβρίου 1951.  
299 Έθνος, Λευκωσία 30 Οκτωβρίου 1951.  
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χρωματιστές της μονοτυπίες (μια εκτύπωση από έργο ζωγραφισμένο 

αντίστροφα σε μια λεία επιφάνεια) είναι καμωμένες με πολλή μαεστρία 

και ευαισθησία. Οι μονοτυπίες, με μονόχρωμα (μια πολύ λίγο γνωστή 

τεχνοτροπία) προσθέτουν μια νέα ποικιλία στις διάφορες εκτυπώσεις με 

μαύρο, όπως τη χαλκογραφία, τη λιθογραφία κτλ. και είναι ένα είδος με 

πολλές δυνατότητες, χρειάζεται όμως πολλή αίσθηση της μορφής, των 

τόνων και του υλικού των πραγμάτων που ζωγραφίζει κανείς. Οι 

ακουαρέλλες της είναι λιγοστές, όπως λιγοστά είναι και μερικά έργα, με 

χρωματιστά σινικά μελάνια… 

…Πρέπει νάμαστε ενθουσιασμένοι, και να οφείλουμε ευγνωμοσύνη στη 

Ελένη Γκατ-Βούλαγρη που μας ήλθε με αποκλειστικά δική της 

πρωτοβουλία, αψηφώντας κάθε κίνδυνο αποτυχίας, για να κινήσει τα 

σταματημένα νερά στον καλλιτεχνικόν αυτόν τομέα της Κύπρου300 

Στην Πάφο, την οποία επισκέφθηκε στα μέσα Ιανουαρίου 1950, διέμενε δύο περίπου 

εβδομάδες, περιηγήθηκε τα αξιοθέατα της πόλης και της επαρχίας και «εξεφράσθη 

ευμενέστατα δια τους φυσικάς καλλονάς της πόλεώς μας, η οποία σήμερον με τα ξενοδοχεία 

τα οποία έχει αποκτήσει αποτελεί σπουδαίον τουριστικόν κέντρο της νήσου μας», έγραφε 

ο ανταποκριτής της εφημερίδας Έθνος, με αφορμή την επίσκεψη της Ελένης Βούλγαρη301: 

 Η Ελένη Γκατ-Βούλγαρη ήταν μια από τις σημαντικές γυναίκες ζωγράφους στην 

Ελλάδα. Γεννήθηκε το 1913 στη Ρωσία, εγκαταστάθηκε νωρίς στην Αθήνα. Το 1940 

αποφοίτησε από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με δάσκαλο τον Ουμβέρτο 

Αργυρό. Κόρη της είναι η γνωστή ηθοποιός Μάρθα Βούρτση.  

 Μετά την Κύπρο η Βούλγαρη ταξίδεψε στην Βηρυτό, το κοσμοπολίτικο κέντρο της 

Μέσης Ανατολής. Παρουσίασε τα έργα της στη γνωστή γκαλερί για την εποχή Φαχρετίν, 

και έτυχε πολλών και ευνοϊκών κριτικών. Ιδιαίτερα άρεσαν τα τοπία που είχε φιλοτεχνήσει 

στην Κύπρο302.  

12. Αθηνά Ταρσούλη 

Στο ίδιο εθνικοπατριωτικό κλίμα κινήθηκε η επίσκεψη στην Κύπρο τον Μάϊο του 1952, 

της συγγραφέως και ζωγράφου Αθηνάς Ταρσούλη (1884 – 1975), με πρόσκληση της 

                                                           
300 Αδαμάντιος Διαμαντής, «Η έκθεση της Ελένης Βούλγαρη», Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΣΤ΄, τχ 197, Λευκωσία 

Νοέμβριος 1951, σ.334 – 335.  
301 Έθνος, Λευκωσία 16 Ιανουαρίου 1952.  
302 Αλήθεια, Λεμεσός 24 Μαρτίου 1952.  
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Πνευματικής Αδελφότητος και της Παγκύπριας Ένωσις Γυναικείων Οργανώσεων303. Η 

Ταρσούλη απέκτησε τη φήμη της εικονογραφώντας η ίδια τα βιβλία της, όπως το λεύκωμα 

Ελληνικές φορεσιές το 1941, με 65 εικόνες ζωγραφισμένες από την ίδια και το τρίτομο έργο 

Δωδεκάνησα που εκδόθηκε αμέσως μετά την ενσωμάτωση των νησιών στην Ελλάδα, το 

1947 και 1948.  Λίγες μέρες πριν αναχωρήση απήυθυνε δια του τύπου Χαιρετισμό προς 

τους Κυπρίου, όπου ανάμεσα σε άλλα: 

Πρίν ακόμη αξιωθώ ναγγίξω τα ιερά χώματα της ηρωικής και 

θρυλικής μας Κύπρου, της θαυμαστής Μεγαλονήσου που εγένησε θεούς, 

ημίθεους και ήρωες, της μεγαλοδύναμης Αρχόντισσας των Ελληνικών 

θρύλων και της χιλιοτραγουδημένης αφρογέννητης Νεράιδας του 

πελάγους, που μέσα στα πλατειά της στήθη κλείνονται όλοι οι αγιότεροι 

παλμοί της Πανελλήνιας Ψυχής, στέλνω σ’ αυτήν και στον ηρωϊκό 

Κυπριακό λαό, τον πιο θερμό, τον πιο εγκάρδιο χαιρετισμό μου. 

Η τιμητική προς εμένα πρόσκλησις της Πνευματικής Αδελφότητος, της 

Παγκυπριακής Ενώσεως Γυναικείων Οργανώσεων, όπως επισκεφθώ 

την Κύπρο «δια την συγγραφήν επισήμου έργου, καλλιτεχνικού, 

ιστορικού και λαογραφικο», παρομοίου με τα «Δωδεκάννησα» με 

συγκινεί βαθύτατα και με γεμίζει χαρά και εθνική υπερηφάνεια. 

Σε λίγες ημέρες θ’ αντικρύσω ευτυχισμένη την αθάνατη γη του Διγενή 

και της Ροδανθούσας, θ’ αναπνεύσω τις δροσόχαρες αδρές των κυμάτων 

της, των μυρωμένων της βουνών και των μυρωνμένων κάμπων της, θα 

προσευχηθώ στις μεγαλόπρεπες της εκκλησιές και στα παλιά της 

μοναστήρια. Θ’ ακούσω τους πατροπαράδοτους θρύλους της, τ’ ακρίτικα 

και τα ερωτόπαθα τραγούδια της, θα γνωρίσω κατάβαθα την ευγενική 

και ακτινόβολη ψυχή των κατοίκων της. φλέγομαι από την ωραιότερη, 

απ’ την πιο γόνιμη ανυπομονησία…304  

Η επίσκεψη της στην Κύπρο, η υποδοχή της στις πόλεις και στα χωριά, οι διαλέξεις της, 

πήραν χαρακτήρα εθνικής περιοδείας. Έμεινε δυο μήνες στο νησί. Συνέλεξε λαογραφικό 

υλικό, ζωγράφισε μνημεία, αξιοθέατα, στιγμές της καθημερινής ζωής και άλλα που 

                                                           
303 Κυπριακά Γράμματα, έτος 12, τχ. 204, Λευκωσία Ιούνιος 1952, σ.227.  
304 Ελευθερία, Λευκωσία 18 Μαΐου 1952. 
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περιλήφθηκαν στον πρώτο τόμο του βιβλίου της Κύπρος το 1955305, που βραβεύθηκε από 

την Ακαδημία Αθηνών.   

 Ο δεύτερος τόμος εκδόθηκε πολύ αργότερα το 1964. Η Ταρσούλη ήταν μαζί με τον 

Σεφέρη οι πρώτοι που έκαναν οικεία την Κύπρο στο ευρύτερο Ελληνικό κοινό, ο πρώτος 

με τα ποιήματά του και η δεύτερη με τα κείμενα και τους πίνακες της. Τα εμπνευσμένα από 

τα ταξίδια της έργα ζωγραφικής, παρουσίασε το Δεκέμβριο του 1958 στο Πρακτορείο 

Πνευματικής Συνεργασίας του Μάριου Βαϊάνου, που βρισκόταν στη γωνία Ακαδημίας και 

Λυκαβηττού. Έγραφε ανάμεσα σε άλλα ανταπόκριση κυπριακής εφημερίδας, τον 

Ιανουάριο του 1959: 

…Θάτανε όμως παράλειψη να μη διέθετα κι’ εγώ λίγες γραμμές για την 

έκθεση αυτή, το μεγαλύτερο μέρος των εκθεμάτων της οποίας είναι 

αφιερωμένο στην Κύπρο. Σχέδια, σκίτσα, ακουαρέλλες και τέμπερες, 

εμπνευσμένα από τα ταξίδια της κ. Ταρσούλη στην Κύπρο, σκορπίζουν 

της συγκίνηση με τη ζωντάνια τους και την Ελληνικότητα τους. Τοπία, 

μοναστήρια, αρχοντικά, σκηνές από τη λαϊκή ζωή, τύποι Κυπριώτικοι, 

όλα αυτά αποπνέουν πρώτα – πρώτα την αγάπη της καλλιτέχνιδος για την 

γενέτειρα μας, μα και τη βαθειά παρατηρικότητά της, που τη μετουσίωσε 

σε τέχνη. Γιατί τα εκτιθέμενα έργα, παρά την πιστότητα τους, δεν είναι 

μόνο καλλιτεχνικοί πίνακες, μα αναπλασμένη καλλιτεχνικά η Κυπριακή 

ζωή, από το άξιο χέρι και την ευαίσθητη ψυχή της πατριδολάτρισσας 

καλλιτέχνιδος, που το έργο της για την Ελληνική λαογραφία έχει μείνει 

στην Ιστορία. Όπως έγραψε σχετικά Έλληνας χρονογράφος, οι πίνακες 

της Ταρσούλη, οι εμπνευσμένοι από την Κύπρο, θα ημπορούσαν να 

εκτεθούν στον Ο.Η.Ε. σαν τα καλύτερα επιχειρήματα για την 

Ελληνικότητα της Κύπρου. Τόση Ελλάδα αποπνέουν, ώστε και ο πιο 

αμύητος να νοιώθη πως ζή και αναπνέει στον Ελληνικό χώρο…306 

13. Ηλέκτρα Μεγκώ 

Ιδιόμορφη ελληνική παρουσία υπήρξε η ζωγράφος Ηλέκτρα Έλενα Μεγκώ (1907 – 

1993). Γεννημένη στην τουρκοκρατούμενη ακόμη Θεσσαλονίκη, με καταγωγή από την 

Κορυτσά, μεγάλωσε στο Manchester και είχε σπουδάσει ζωγραφική στο Slade School of 

                                                           
305 Μελής Νικολαΐδης, «Βιβλιοκριτική. Η Κύπρος της Αθηνάς Ταρσούλη», Ελευθερία, Λευκωσία 4 Σεπτεμβρίου 

1955. Δ.Α. Χριστοφίδης, «Ένα εκλεκτόν βιβλίον: Η Κύπρος, της Αθηνάς Ταρσούλη», Έθνος, Λευκωσία 11 

Οκτωβρίου 1955. 
306 Έθνος, Λευκωσία 11 Ιανουαρίου 1959.  
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Art του Πανεπιστημίου του Λονδίνου307. Δίδαξε στο Heliopolis English School του Καΐρου, 

στο Victoria Girls School και στο Junior School της Λευκωσίας. Ασχολήθηκε με την 

ελαιογραφία και την ακουαρέλλα, με προσφιλές θέμα της τα φυτά και τα λουλούδια. 

Παρουσίασε δουλειά της το 1935 στην Αθήνα και το 1942 στο Cape Town. Παντρεύτηκε 

το 1937 τον αγγλοϊρλανδό αρχιτέκτονα, αρχαιολόγο και συγγραφέα Arthur Hubert Stanley 

“Peter” Megaw, διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων της Κύπρου από το 1935 μέχρι το 

1959308. Η Ηλέκτρα, μετά το γάμο της, ακολούθησε το σύζυγό της στην Κύπρο και 

εγκαταστάθηκε στη Λευκωσία. Τον Απρίλιο του 1938 και το 1939 έλαβε μέρος στην 

έβδομη και την όγδοη καλλιτεχνική έκθεση Κύπρου και έκτοτε συμμετείχε στα 

καλλιτεχνικά δρώμενα της κυπριακής πρωτεύουσας χωρίς να συγχρωτίζεται ιδιαίτερα με 

το επιτόπιο καλλιτεχνικό δυναμικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έλαβε μέρος στη μεγάλη 

«Εθνική Έκθεση Καλλιτεχνών» του ΑΠΟΕΛ το Νοέμβριο του 1940. Λειτουργούσε 

περισσότερο ως μέλος της αγγλικής καλλιτεχνικής και πνευματικής αριστοκρατίας του 

νησιού.  

Οι Μεγκώ αγάπησαν ιδιαίτερα την Κύπρο, στην οποία πέρασαν το μεγάλο μέρος της 

ζωής τους. Το 1987 η Ηλέκτρα Μεγκώ δώρησε τη σειρά των υδατογραφιών της με 

Αγριολούλουδα της Κύπρου στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου309. 

 

 

  

                                                           
307 Ντόρια Νικολάου, «Ένας Ιρλανδός στη Διεύθυνση του Τμήματος Αρχαιοτήτων της Κύπρου», στο Γιώργος 

Γεωργής – Γιώργος Καζαμίας, επιμ. Ιρλανδία Κύπρος. Παράλληλοι δρόμοι. Κοινές επιδιώξεις, δίγλωσση έκδοση. 

Εν Τύποις, Λευκωσία 2013, σ.36 – 37.  
308 Στο ίδιο. Κουδουνάρης, ό.π., σ.348.  
309 Κουδουνάρης, ό.π., σ.349.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ: Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΠΡΙΟΣ ΓΛΥΠΤΗΣ 

 Μέχρι τις αρχές του εικοστού αιώνα δεν υπήρχε δημόσιο γλυπτό στην Κύπρο. Τα μόνα 

είδη γλυπτικής στο νησί ήταν η λιθογλυπτική και η ξυλογλυπτική, που ασκούσαν λαϊκοί 

τεχνίτες. Οι ξυλογλύπτες φιλοτεχνούσαν τέμπλα, θρόνους, άμβωνες, βημόθυρα και άλλα 

εκκλησιαστικά είδη καθώς και διάφορα έπιπλα οικιακής χρήσης όπως σεντούκια, ερμάρια, 

σουβάντζες (ξύλινα μακρόστενα ράφια). Οι ξυλογλύπτες ονομάζονταν «ταλιαδώροι»310, 

ενώ οι κοινοί ξυλουργοί311 «πελεκάνοι» ή «μαραγκοί». Οι ταλιαδώροι σκάλιζαν επίσης 

διάφορα διακοσμητικά σχέδια σε καρέκλες, τραπέζια, παραστάδες, πόρτες και παράθυρα. 

Αναλάμβαναν ακόμη ξύλινα ταβάνια σε πλούσια αρχοντικά και μοναστήρια. 

 Το σκάλισμα της πέτρας, ιδιαίτερα του πωρόλιθου έχει μακρά παράδοση στην Κύπρο. 

Λαϊκοί τεχνίτες σκάλιζαν οικόσημα, πέτρινες παραστάσεις, κιονόκρανα και υδρορροές.  

Το πρώτο δημόσιο γλυπτό όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, στήθηκε έξω από την 

Αρχιεπισκοπή το 1901, αλλά έμεινε καλυμμένο μέχρι το 1909 οπότε έγιναν τα 

αποκαλυπτήρια του. Ήταν η προτομή του αρχιεπισκόπου εθνομάρτυρα Κυπριανού που είχε 

φιλοτεχνηθεί στην Αθήνα το 1901 από το Γεώργιο Μπονάνο, μαθητή του Δρόση και του 

Φιλιππότη. Ο Μπονάνος είχε θεωρηθεί ως ένας από τους μεγάλους γλύπτες της εποχής του, 

είχε εκλεγεί καθηγητής της Γλυπτικής στη Σχολή Καλών Τεχνών και ανάμεσα στα γνωστά 

του έργα περιλαμβάνονται οι ανδριάντες του Βαρβάκη στο Ζάππειο, του Βαλλιάνου έξω 

από την Εθνική Βιβλιοθήκη και του Καποδίστρια στο προαύλιο του Πανεπιστημίου. Η 

δαπάνη για την φιλοτέχνηση της προτομής καλύφθηκε με εράνους στην Κύπρο, την Ελλάδα 

και την Αίγυπτο312. Η προτομή σε λευκό μάρμαρο, κόστισε τελικά 3.000 δραχμές313 και 

πρωτοπαρουσιάστηκε στη μεγάλη Κυπριακή Έκθεση στο Ζάππειο που εγκαινιάσθηκε στις 

6 Απριλίου 1901. Είχε τοποθετηθεί στη μεγάλη κυκλική στοά του Ζαππείου, αποτέλεσε ένα 

από τα σημαντικότερα εκθέματα και προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επισκεπτών.     

 Ο Γεώργιος Φραγκούδης πρόεδρος του «Πατριωτικού Συνδέσμου των εν Αθήναις 

Κυπρίων», που είχε πρωτοστατήσει στην κατασκευή της προτομής, μετά το τέλος της 

έκθεσης τον Ιούνιο του 1901, μετέφερε το έργο στη Λευκωσία και το τοποθέτησε στην 

                                                           
310 Ιωάννης Ιωνάς. Παραδοσιακά επαγγέλματα της Κύπρου, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, Λευκωσία 2001, 

σ.362. 
311 Στο ίδιο. 
312 Κύπριος, Λευκωσία 28 Ιουλίου 1900. Ευαγόρας, Λευκωσία 9 Φεβρουαρίου 1901.  
313 Κύπριος, Λευκωσία 17 Μαρτίου 1901.  
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πλατεία της Αρχιεπισκοπής, αλλά ο επελθών θάνατος του Αρχιεπισκόπου Σωφρονίου και 

το πολύχρονο αρχιεπισκοπικό ζήτημα που δίχασε την Κύπρο, είχε ως συνέπεια η προτομή 

να μείνει καλυμμένη για οκτώ χρόνια, παρόλο που είχε στηθεί σε μαρμάρινο βάθρο «εις το 

άκρον του μεγάλου κήπου της Αρχιεπισκπής, εις λαμπράν θέσιν, δεσπόζουσαν όλων των 

πέριξ οδών»314. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν τελικά στις 9 Ιουλίου του 1909 από το νέο 

αρχιεπίσκοπο Κύριλλο Β΄. Μετά τα αποκαλυπτήρια ξέσπασε διαμάχη «περί ομοιότητάς και 

ανομοιότητάς» της προτομής, για την επιγραφή και για το σημείο που είχε τοποθετηθεί. 

Ήδη είχε φτάσει στην Κύπρο ο Ανδρέας Θυμόπουλος, ενώ οι καθηγητές των Τεχνικών στο 

Παγκύπριο, όπως ο Κρίνος, αλλά και γλύπτες από την Αλεξάνδρεια και την Αθήνα 

επιδίωκαν να έχουν μερίδιο από την «πίτα» της Γλυπτικής και κυρίως από τα επιτύμβια 

μνημεία. Για ένα τέταρτο του αιώνα οι γλύπτες μονοπωλούσαν τη συζήτηση για την τέχνη 

και διαφήμιζαν με βαρύγδουπες ανακοινώσεις τα εργαστήρια τους, χωρίς να λείπουν οι 

μεταξύ τους αντιθέσεις και αμφισβητήσεις. Ήταν η εποχή των γλυπτών. 

 Η βρετανική κατοχή και η δημιουργία κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών 

ευμάρειας είχε επιτρέψει τη διαμόρφωση μιας πρώιμης αστικής τάξης που την αποτελούσαν 

οι έμποροι, οι μεγαλοκτηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες κυρίως γιατροί και 

δικηγόροι. Οι πλούσιοι αστοί της εποχής μιμούνταν την αστική τάξη της Αθήνας στο 

ντύσιμο και τις συμπεριφορές. Έκτιζαν μεγάλα και επιβλητικά σπίτια και επεδίωκαν την 

οικογενειακή καταξίωση, ανεγείροντας ταφικά μνημεία για τους τεθνεώτες συγγενείς. 

Πάνω στους τάφους ανάλογα με την ευπορία της οικογένειας τοποθετούνταν μαρμάρινες 

πλάκες με εγχάρακτη ή ανάγλυφη διακόσμηση και για τους επιφανέστερους προτομές και 

σπανιότερα αγάλματα. Οι προτομές και άλλα ταφικά διακοσμητικά γλυπτά παραγγέλλονται 

σε εργαστήρια της Αθήνας ή της Αλεξάνδρειας.  

 Η υποχρεωτική μετακίνηση των κοιμητηρίων με απόφαση των αγγλικών αρχών έξω 

από τις κατοικημένες περιοχές είχε ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση των παλαιών 

νεκροταφείων και συνάμα όποιων ταφικών μνημείων υπήρχαν σ’ αυτά. Έτσι δεν έχουμε 

δείγματα ταφικών μνημείων για την περίοδο του δέκατου ένατου αιώνα. Η ίδρυση όμως 

από τη μία του Παγκυπρίου Γυμνασίου το 1893, πρόβαλε την ανάγκη για πτυχιούχους 

καθηγητές της Τέχνης, ενώ, από την άλλη, η ευπορία ενός μέρους του πληθυσμού αύξησε 

τη ζήτηση για επιτύμβια μνημεία. Παράλληλα η ζήτηση για γλυπτά τμήματα στον 

εσωτερικό διάκοσμο των εκκλησιών και στα αρχιτεκτονικά μέρη των νεόδμητων πλουσίων 

                                                           
314 Νέον Έθνος, Λάρνακα 1/14 Δεκεμβρίου 1901.  
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οικοδομών, επέτεινε την ανάγκη για τη δημιουργία επαγγελματικών εργαστηρίων 

γλυπτικής.  

Η ευκαιρία δόθηκε στο πρόσωπο του νεαρού μαθητή του Παγκυπρίου Ανδρέα 

Θυμόπουλου από το Πραστειό Μεσαορίας, ο οποίος «πρωίμως έδειξε ότι έχει ταλέντον εις 

την Ζωγραφικήν και την Γλυπτικήν, τας δυο ταύτας ωραίας τέχνας»315. Η επιτροπή του 

Παγκυπρίου παραχώρησε στον Θυμόπουλο μικρό βοήθημα για τις σπουδές του στο Σχολείο 

Τεχνών του Πολυτεχνείου στην Αθήνα, το 1901. Ήταν ο δεύτερος κύπριος που θα φοιτούσε 

στο Πολυτεχνείο. Είχε προηγηθεί ο Θεόδωρος Φωτιάδης από την Καρπασία316, ο οποίος 

αποφοίτησε από το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών το καλοκαίρι του 1905317. Ο Θυμόπουλος 

υπήρξε άριστος φοιτητής και έτυχε πολλών διακρίσεων κατά την διάρκεια της φοίτησης 

του. Μαθήτευσε κοντά στο Γεώργιο Βρούτο (1843 – 1909), καθηγητή στη Σχολή από το 

1883 ακαδημαϊκό με μεγάλη καλλιτεχνική αναγνώριση. Ο νεαρός κύπριος επέδειξε 

ιδιαίτερη επιμέλεια κατά την διάρκεια των σπουδών του. Το 1903 βραβεύτηκε με το πρώτο 

Αβερώφειο Βραβείο για το έργο του «Σάτυρος». Με την ίδια διάκριση θα τιμηθεί το 1904 

το έργο του «Μελέτη από αρχαίο πρότυπο». Με το Αβερώφειο θα βραβευτεί και το 1905 το 

έργο του «Μελέτη Γυμνού». Τα Αβερώφεια Βραβεία είχαν θεσπισθεί με πρόνοια της 

διαθήκης του εθνικού ευεργέτη Γεώργιου Αβέρωφ το 1899 και άρχισαν να απονέμονται 

από το 1903. Ο Θυμόπουλος κατά την αποφοίτηση του το 1907 είχε τιμηθεί και με το 

Χρυσοβέργειο Βραβείο.  Γνωστά έργα του αυτής της περιόδου, σπουδές ουσιαστικές στο 

Εργαστήριο Γλυπτικής της Σχολής Καλών Τεχνών είναι ο «Άνδρας με το ραβδί» του 1904, 

ο «Ερμής με το Κηρύκειο» του 1905 και το «Γυμνό σε κίνηση» του 1905 ή 1906318. 

Πρόκειται για έργα σμιλεμένα στην κλασικίζουσα παράδοση της Σχολής και των δασκάλων 

του. Η πρώτη μνεία του Θυμόπουλου στον κυπριακό τύπο γίνεται τον Ιούλιο του 1905 με 

αφορμή τη βράβευσή του στο Πολυτεχνείο: 

…ευχαρίστως μανθάνομεν, ότι κατά τον διενεργηθέντα εν τω Μετσοβείω 

Πολυτεχνείω διαγωνισμόν της Γλυπτικής ηρίστευσεν επιτυχών πρώτος 

και λαβών το πρώτον βραβείον ο εκ Πραστείου κάλλιστος νέος κ. Ανδρ. 

Θυμόπουλος, υπότροφος του Παγκυπρ. Γυμνασίου, ω τινι συγχαίρομεν 

                                                           
315 Κύπριος, Λευκωσία 19 Αυγούστου 1906.  
316 Θεόδωρος Φωτιάδης (1878 – 1952), Κουδουνάρης, ό.π., σ.34.  
317 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 22 Ιουλίου 1905.  
318 Ελένη Νικήτα, Ανδρέας Θυμόπουλος, 1881 - 1953. Κύπριοι καλλιτέχνες, η πρώτη γενιά. Πολιτιστικό Κέντρο 

Ομίλου Λαϊκής - Εν Τύποις, Λευκωσία 2002, σ.4. 
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θερμώς δια την λαμπράν επίδοσιν του εις την ωραίαν του Φειδίου 

τέχνην319. 

 Ακολούθησε ένα δεύτερο, εκτενέστερο επαινετικό δημοσίευμα τον επόμενο χρόνο, 

όταν ο Θυμόπουλος ολοκλήρωσε το προτελευταίο έτος των σπουδών του το 1906: 

Ολίγοι ίσως θα γνωρίζουν ότι εις το Πολυτεχνείον των Αθηνών 

μορφούται εις την Γλυπτικήν και Ζωγραφικήν ένας Κύπριος, ο Ανδρέας 

Θυμόπουλος. Κατάγεται από το Πραστειό και πρωίμως έδειξεν ότι έχει 

ταλέντο εις τας δυο ταύτας ωραίας τέχνας.  

Με πολλά βάσανα, διότι δυστυχώς στερείται των χρηματικών μέσων, 

εισήλθεν εις το Πολυτεχνείον όπου από του πρώτου έτους αναδεικνύετο 

εις τας εξετάσεις, εκέρδισε δε και την αβερώφειον υποτροφίαν, ήτις όμως 

είνε ατυχώς ελαχίστη. 

Κατά το λήξαν έτος έλαβε τον πρώτον βαθμόν εις τας εξετάσεις, όταν δε 

κατά τους Ολυμπιακούς αγώνας επισκέφθη το Πολυτεχνείον εις εκ των 

επιφανών γλυπτών της Δανίας, εφωτογράφησε τα βραβευθέντα έργα 

γλυπτικής του Θυμόπουλου, τον συνεχάρη και του άφηκε την διεύθυνσιν 

του με την σύστασιν να τον συναντήση αν ποτέ μετέβαινεν εις Ευρώπην. 

Ο νέος σπουδαστής λαμβάνει επίδομα τι από την επιτροπήν του 

Γυμνασίου, το οποίον δεν επαρκεί. Το προσεχές έτος είνε το τελευταίον 

της φοιτήσεως του, και τίνες των γνωριζόντων αυτόν σκέπτονται να 

διοργανώσουν μίαν παράστασιν εις το θέατρον της «Ακροπόλεως» διά 

να δυνηθή ο τόσον εύελπις γλύπτης να συμπληρώση τα μαθήματα του. 

Σημειωτέον ότι ο ίδιος προτιμά να μένη άγνωστος, όπερ βεβαίως δεν τον 

βοηθεί. Η κοινωνία της Λευκωσίας αναμφιβολώς όταν της δοθή η 

ευκαιρία θα δείξη τα αισθήματα της υπέρ ευγενούς σκοπού320. 

 Ο Θυμόπουλος, που μαθήτευσε εκτός από τη γλυπτική κοντά στην Γεώργιο Βρούτο 

και στην αγαλματογραφία κοντά στον Κωνσταντίνο Βολανάκη, περάτωσε τις σπουδές του 

τον Ιούλιο του 1907 και επέστρεψε αμέσως στην Κύπρο. Ο Κυπριακός Φύλαξ, από τις 

μεγαλύτερες εφημερίδες της κυπριακής πρωτεύουσας πανηγύρισε, θεωρώντας ότι η άφιξή 

του ερχόταν να δημιουργήσει μια σημαντική τριάδα, μαζί με τον μουσικό Ι. Οικονομάκο 

και το γυμναστή Χαρ. Νικολαΐδη: 

                                                           
319 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 22 Ιουλίου 1905.  
320 Κύπριος, Λευκωσία 19 Αυγούστου 1906.  
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Δια του κ. Ανδρ. Θυμοπούλου αριστέως γλύπτου και ζωγράφου του 

Εθνικού Πολυτεχνείου, άρτι αφικομένου εξ Αθηνών, συμπληρούται τριάς 

ειδικοτήτων ην θα εζήλευε πάσα προοδευτική και φιλόμουσος κοινότης. 

Ο κ. Θυμόπουλος παλαίων προς παντοειδείς στερήσεις και μόνον υπό 

του θείου έρωτος προς την Τέχνην ενισχυόμενος και στηριζόμενος επί 

πενταετίαν όλην υπερέβαλε νικηφόρως πάσας τας δυσχερείας και 

έκαστον έτος των σπουδών του επεσφράγιζε και διά μιας νίκης εν 

διαγωνισμώ αίρων το πρώτον πάντοτε βραβείον εν τη γλυπτική και τη 

ζωγραφική. Περατώσας ήδη την περίοδον των σπουδών του έγνω να 

διανύση το πρακτικόν εν τη καλλιτεχνία στάδιον εν τη πατρίδι του Κύπρω 

εγκαθιστάμενος εν Λευκωσία και ιδρύων εργαστήριον γλυπτικής και 

ζωγραφικής321. 

 Ακόμη πιο διθυραμβικό, με περισσότερες πληροφορίες για τον Θυμόπουλο υπήρξε το 

άρθρο της ίδιας εφημερίδας με τίτλο: «Επιτυχία Κυπρίου - Καλλιτέχνου» που δημοσιεύθηκε 

μια εβδομάδα αργότερα:  

Και αύθις ενθουσιωδώς περιγράφουσιν αι Αθηναϊκαί εφημερίδες την 

επιτυχίαν νεαρού τινός βλαστού της Κύπρου διαπρέψαντος συν τοις 

άλλοις εις τε την Ζωγραφικήν και Γλυπτικήν κατά τους επί διπλώματι 

τελικούς διαγωνισμούς. Καίπερ ήτο γνωστή η πρόοδος και επίδοσις του 

νέου τούτου εκ της προτέρας εξαετίας τυχόντος πλείστα πρώτα βραβεία, 

εν τούτοις δια του τελικού τούτου διαγωνίσματος κατεδείχθη έτι 

καταφανέστερον η επιμέλεια και αφοσίωσις του εις την κατ’ εξοχήν 

επιστήμην του ωραίου και καλού. Οι καλώς γνωρίζοντες τα του 

Πολυτεχνείου, του καλλωπίσματος τούτου του Ελληνισμού, δύναται να 

εκτιμήσωσιν, οποίαν σημασίαν έχει, το να λάβη τις, ου μόνον τον βαθμόν 

«Άριστα» αλλά και να τιμηθή διά του «Χρυσοβεργείου» βραβείου, ων 

αμφοτέρων έτυχε πρώτος μεταξύ των πρώτων ο εν λόγω Καλλιτέχνης. 

Δεν αποκρύπτω το όνομα του ονομάζεται Ανδρέας Θυμόπουλος. Τω 

συγχαίρω εκ καρδίας, τω εύχομαι δε και εν τω πρακτικώ βίω την 

ευδοκίμησιν άφθονον και παρακαλώ παν ευγενές και φιλόμουσον της 

Κύπρου τέκνον όπως μετ’ εμού συσφίγξη εν τοις κόλποις της καρδιάς 

                                                           
321 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 22 Ιουλίου 1907.  
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αυτού τον νεαρόν μας Καλλιτέχνην επανακάμπτοντα οσονούπω εις την 

φίλην πατρίδα. 

Ήτο και είνε ορφανός και έρημος. Η φιλεργία του η επιμέλεια του, η 

ιδιοφυία του, ο ζήλος του και ο θείος προς την καλλιτεχνίαν έρως του, 

κατέστησαν αυτόν περίβλεπτον εν τω περιδόξω του Ελληνισμού 

φυτωρίω. Η δε ιδιαιτέρα αυτού πατρίς, Κύπρος, διαφημίζεται και 

διαλαλείται, εφ’ ω και δικαίως δύναται να σεμνύνηται. 

Η Ζωγραφική, η Γλυπτική, και Καλλιγραφία, η Γυμναστική, εύρον εν τω 

προσώπω του Κου Θυμοπούλου πρόθυμον σκαπανέα. Εις πάντα αυτά 

διέπρεψε τυχών πλείστων βραβείων βαθμού Άριστα, διπλώματος 

καθηγητού, επισύρων εκάστοτε τον θαυμασμόν και τον έπαινον των τε 

ειδημόνων και οικείων καθηγητών. Τον ούτω τιμήσαντα την πατρίδα 

ημών και ημάς, τιμήσωμεν και ημείς αγαπώντες και ενθαρρύοντες τούτον 

εν τω νέω αυτού σταδίω322. 

 Η φήμη του Θυμόπουλου είχε αρχίσει να εδραιώνεται ήδη πριν από την άφιξη του. Η 

επιτροπή για την ανέγερση του Κυπριακού Μουσείου, είχε εγκρίνει τα σχέδια του ελλαδίτη 

αρχιτέκτονα μηχανικού Νικόλαου Μπαλάνου, που πρωτοστατούσε στην αναστύλωση των 

μνημείων της Ακρόπολης. Η επιστασία της οικοδόμησης είχε ανατεθεί στον βρετανό 

υπεύθυνο για τις αρχαιότητες Τζέφερι ο οποίος πήγε στην Αθήνα για συντονισμό με τον 

Μπαλάνο. Τζέφερι και Μπαλάνος αποφάσισαν ότι: 

…δια την γλυφήν των στηλών της προσόψεως του Μουσείου και διά 

πάσαν άλλην γλυπτικήν και εξωραϊστικήν εργασίαν του κτιρίου θα 

προσφέρη τας υπηρεσίας του ο εν Αθήναις από ετών σπουδάζων την 

γλυπτικήν Κύπριος νέος κ. Θυμόπουλος323. 

 Η άφιξη και σταδιοδρομία του Θυμόπουλου στην Κύπρο άρχιζε με λαμπρούς οιωνούς. 

Πραγματικά για τρεις περίπου δεκαετίες ηγεμόνευσε της κυπριακής γλυπτικής. Οι 

θαυμάσιες σπουδές του και οι διαδοχικές βραβεύσεις του είχαν ενισχύσει την καλλιτεχνική 

του αυτοπεποίθηση, αλλά και είχαν συμβάλει και στην ανάπτυξη ενός αισθήματος 

αυταρχικότητας με αποτέλεσμα να μην επιδέχεται καμμιά κριτική, ν’ αμφισβητήσει τους 

συναδέλφους του και συχνά να έρχεται σε αντιπαράθεση μαζί τους. 

                                                           
322 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 3 Αυγούστου 1907.  
323 Ελευθερία, Λευκωσία 15 Ιουνίου 1907.  
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 Αμέσως μετά την άφιξη του δημιούργησε εργαστήριο και επί μήνες δημοσίευσε στον 

τύπο της Κύπρου, της Λεμεσού, της Λάρνακας και της Πάφου, στερεότυπη αγγελία στην 

οποία ανέφερε: 

Ο εκ Κύπρου καλλιτέχνης κ. Α. Θυμόπουλος αριστούχος του Μετσοβείου 

Πολυτεχνείου άρτι εγκατασταθείς εν Λευκωσία γνωστοποιεί το κοινόν, 

ότι αναλαμβάνει οιανδήποτε εργασίαν Γλυπτικής επί μαρμάρου από της 

απλουστάτης μέχρι της καλλιτεχνικωτάτης, ήτοι προτομάς, εικονοστάσια, 

μνημεία (τάφους), αγάλματα και ανδριάντας324.  

 Διορίστηκε παράλληλα καθηγητής της Ιχνογραφίας και της Γυμναστικής στο 

Παγκύπριο Γυμνάσιο, όπου δίδαξε μέχρι το 1913, οπότε προτίμησε να ιδιωτεύσει325. Ο 

Θυμόπουλος, ακολουθώντας την παράδοση όσων ήθελαν να διδάξουν στην μέση 

εκπαίδευση, κατά την διάρκεια των σπουδών του, είχε παρακολουθήσει μαθήματα 

γυμναστικής και ιδιαίτερα σουηδικής γυμναστικής κοντά στον Ιωάννη Χρυσάφη (1873 - 

1932) αθλητή, εκπαιδευτικό και συγγραφέα από τους πρώτους εκπαιδευτές της φυσικής 

αγωγής, ο οποίος είχε εισάγει στην Ελλάδα το σουηδικό σύστημα γυμναστικής. Παρόμοια 

ο συνάδελφος του Χαράλαμπος Νικολαΐδης, γνωστός αθλητής, κατά τη διάρκεια των 

σπουδών του στην Αθήνα είχε παρακολουθήσει μαθήματα Ιχνογραφίας και Γεωγραφίας. 

Εξάλλου από το 1887 λειτουργούσε στη Σχολή ο «Γυμναστικός Σύλλογος του Σχολείου 

των Τεχνών» και γυμναστήριο κάτω από διεύθυνση του Ιωάννου Φωκιανού, γενικού 

επόπτη των Γυμναστηρίων του Κράτους326. 

 Παράλληλα με το εκπαιδευτικό του έργο ιδρύει εργαστήριο όπου κυρίως φιλοτεχνεί 

ταφόπλακες με διάφορες εγχάρακτες διακοσμήσεις, μαιάνδρους, σταυρούς και άλλα 

μοτίβα. Οι αστικές οικογένειες της Λευκωσίας εγκαταλείπουν του ξύλινους ή σπανιότερα 

πέτρινους σταυρούς και προχωρούν σε κιβουριόσχημους μαρμάρινους τάφους. Το πρώτο 

ταφικό μνημείο που θα αναλάβει αμέσως μετά από τις σπουδές του ήταν το 1907 εκείνο της 

Μαρίας Ιακωβίδου που είχε πεθάνει το 1902. Απλό, λιτό και συνάμα κομψό το πρώτο 

κυπριακό γλυπτό, ήταν μια μαρμάρινη στήλη, τοποθετημένη σε πλατύ βάθρο. Στην κορυφή 

της στήλης ήταν τοποθετημένη μια αρχαΐζουσα υδρία327. Οι υδρίες ολόγλυφες ή ανάγλυφες 

ήταν αγαπημένο μοτίβο του Θυμόπουλου που το συναντούμε και σε άλλα επιτύμβια έργα 

του. Η πρώτη σημαντική παραγγελία που ανέλαβε ήταν η φιλοτέχνηση των προτομών του 

                                                           
324 Βλ. ενδεικτικά, Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία 15 και 22 Σεπτεμβρίου 1907. Αγών, Πάφος 15 Σεπτεμβρίου και 

6 Οκτωβρίου 1907.  
325 Νικήτα, ό.π., σ.2. 
326 Μπίρης, ο.π., σ.295.  
327 Νικήτα, ο.π., σ.6. 
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Αρχιεπισκόπου Σωφρονίου και του καπνεργοστασιάρχη από το Πήλιο, εγκαταστημένου 

στην Κύπρο, Κωνσταντίνου Διανέλλου. Για το σκοπό αυτό ταξίδεψε στην Αθήνα στις αρχές 

Ιανουαρίου του 1909 για να εξασφαλίσει και να μεταφέρει στο εργαστήριο του καλής 

ποιότητας πεντελικό μάρμαρο. Γνωστοποιώντας το γεγονός εφημερίδα της Λευκωσίας δεν 

παρέλειψε να τονίσει ότι: 

Δια του κ. Θυμόπουλου η γλυπτική εν Κύπρω έχει άριστον καλλιτέχνην 

προς ον μετά πλήρους εμπιστοσύνης δύνανται να αναθέτωσι πάσα 

σχετικήν παραγγελίαν οι βουλόμενοι328. 

 Η φιλοτέχνηση των πρώτων επιτύμβιων προτομών στην Κύπρο είχε προκαλέσει το 

ενδιαφέρον του κοινού. Η καλλιτεχνική συζήτηση για πρώτη φορά έφευγε από τις σχολικές 

αίθουσες όπου περιοριζόταν στην Ιχνογραφία και από τις σχολικές εκθέσεις με τα έργα 

μαθητών στο τέλος της χρονιάς και απασχολούσε το ευρύτερο κοινό, που επισκεπτόταν από 

περιέργεια το εργαστήρι, συζητούσε με το Θυμόπουλο και προβληματιζόταν με την 

ομοιότητα των προτομών με τα πρόσωπα, που οι περισσότεροι τα γνώριζαν όταν ήταν στη 

ζωή. Ο λόγιος ιερομόναχος Κλήμης Φαρίδης, γραμματέας και υποδιευθυντής της ιεράς 

κοινότητας της μονής του Αγίου Παντελεήμονα στη Μύρτου, επισκέφθηκε το Δεκέμβριο 

του 1909 το εργαστήριο του Θυμόπουλου και δημοσίευσε τις εντυπώσεις του στην 

εφημερίδα Φωνή της Κύπρου. Καταγράφει τις εντυπώσεις του από το πρώτο εργαστήριο 

γλυπτικής στην Κύπρο και επικεντρώνεται στην απόδοση των μορφών του Διανέλλου και 

του Σωφρονίου. Και ενώ εύρισκε επιτυχημένη την προτομή του πρώτου ήταν απόλυτος ότι 

η προτομή του Σωφρονίου πολύ απείχε από την απόδοση των πραγματικών 

χαρακτηριστικών του ιεράρχη ο οποίος είχε πεθάνει μια περίπου δεκαετία πριν, ύστερα από 

πολύχρονη αρχιερατεία. Παραθέτω το κείμενο γιατί το θεωρώ σημαντικό τόσο για την 

περιγραφή του εργαστηρίου όσο και για τον τρόπο κατάθεσης της διαφωνίας του: 

Ίσως δεν θα φανή παράδοξον εις τους αναγνώστας της εριτίμου 

«Φωνής» ότι αι κατωτέρω σημειώσεις ελήφθησαν εντός γλυπτικού 

εργαστηρίου, ουχί εννοείται Αθηναϊκού τινός, αλλά Κυπριακού, αφού 

τοιούτον ήδη από πολλού λειτουργεί εν τη πρωτευούση και δεν πρέπει να 

μας εκπλήσση το ότι έσχε την πρωτοβουλίαν εις τούτο Κύπριος γόνος, 

αληθής λάτρης της σμίλης του Φειδίου. 

Ο νεαρός μεν την ηλικίαν πολλά δ’ υποσχόμενος γλύπτης και καλλιτέχνης 

κ. Α. Θυμόπουλος ίδρυσεν από δυο ετών εργαστήριον εν μέση 

                                                           
328 Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία 17 Ιανουαρίου 1909.  
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πρωτευούση από τινος δε μάλιστα ανέλαβε να γλύψη καλλιτεχνικάς 

προτομάς επί Πεντελησίου μαρμάρου, την του αειμνήστου 

Αρχιεπισκόπου Σωφρονίου και την του μακαρίτου Καπνεργοστασιάρχου 

Κωνσταντίνου Διανέλλου, ας και προς το τελειούσθαι επιδεικνύει ήδη το 

εργαστήριον του. Μεταξύ των καθ’ εκάστην επισκεπτομένων ετύχομεν 

και ημείς εσχάτως υπό την στέγην του εν λόγω καλλιτεχνικού 

εργαστηρίου, ούτινος αληθώς και τους τέσσαρας τοίχους περικοσμούσιν 

ικανά τον αριθμόν Πτυχία και Διπλώματα της μεγάλης επιδόσεως του κ. 

Θυμοπούλου εις τους διαφόρους κλάδους της καλλιτεχνικής του 

επιστήμης, ότε διετέλει σπουδαστής εν τω Πολυτεχνείω και άλλοις 

εργαστηρίοις του ιοστεφάνου Άστες. 

Εξαντλήσαντες τας απαιτήσεις της πρώτης ταύτης περιεργείας - ήτις 

δυστυχώς είνε κοινή σήμερον - εστρέψαμεν τα βλέμματα και προς δυο 

γωνίας του εργαστηρίου, ένθα εις εκατέραν εύρηται επί βάθρου και επί 

στίλβοντος μαρμάρου η προτομή των άνω ρηθέντων αειμνήστων 

ανδρών, οίτινες ωσεί προβάλλουσιν εκ των πολών του Άδου και 

επερωτώσι τους επισκεπτομένους, εάν ομοιοτύπως εκαλλιτεχνήθη η 

μορφή των επί του ψυχρού και αψύχου μαρμάρου. Δεν γνωρίζομεν εισέτι 

εάν αι των άνω σκιαί έλαβον πόθεν απάντησίν τινά επί τούτω επισήμως, 

δια να συμμορφωθώμεν και ημείς εις όσα παρακατιόντες θέλομεν είπη 

βασιζόμενοι αφ’ ενός μεν εις την επισταμένην αντίληψιν ως εκ της 

μικράς ημών επιδόσεως και περιέργου προσοχής εις τα καλλιτεχνικά 

μαθήματα και έργα, αφ’ ετέρου δε εις την εξ αυτοψίας γνώσιν των 

ανδρών, ων αι προτομαί εκαλλιτεχνήθησαν δια της σμίλης του κ. 

Θυμόπουλου. 

Και αναφερόμενοι εν πρώτοις εις την δευτέραν προτομήν, την 

παριστώσαν τον μακαρίτην Διανέλλον ουδέν έχομεν να είπωμεν – εάν 

επιτρέπεται ημίν – επί ανεπιτυχία και ατελεία μορφής, εις φυσικόν 

περίπου μέγεθος λαξευθείσης, τουναντίον μάλιστα και ειλικρινή έπαινον 

εκ των στηλών τούτων απονέμομεν εις τε τον διευθυντήν του εργαστηρίου 

και τους επιδεξίους εργάτας αυτού. Θέλομεν μόνον να επιστήσωμεν 

φιλικώς την προσοχήν του κ. Θυμόπουλου εις την μετάγγισιν των 

χαρακτηριστικών της μορφής εις την πρώτην προτομήν, την του 



 

98 
 

αειμνήστου Σωφρονίου, όπως έπραξε λίαν επιτυχώς επί της προτομής 

Διανέλλου, ως μετ’ επιφυλακτικότητος υπό πολλών προς ημάς 

ωμολογήθη. 

Τούτο πράττομεν ημείς ήδη, καθ’ όσον ενθυμούμεθα και μεθ’ ημών θα 

παρηκολούθησε και ο κ. Θυμόπουλος, ως ειδικός, τα πολλά και διάφορα 

γραφέντα περί της προτομής του εθνομάρτυρος Κυπριανού, της εν μέσαις 

Αθήναις μάλιστα γενομένης. 

Τολμώμεν λοιπόν ανεπιφυλάκτως ν’ απαντήσωμεν αρνητικώς εις την 

επερωτώσαν σκιάν του αειμνήστου Σωφρονίου, ου μην αλλά και εις την 

ενδόμυχον απορίαν του κ. Θυμόπουλου, ότι δηλαδή πολύ απέχει η εν 

λόγω προτομή να θεωρήται υπό οιουδήποτε απροκαταλήπτου θεατού, ως 

απεικονίζουσα τον προ δεκαετίας αποθανόντα Αρχιεπίσκοπον, 

σημειούντες όμως και την απορίαν ημών, ότι αγνοούμεν εντελώς το 

αίτιον όπερ επιεικείς τινες ηθέλησαν ν’ αποδώσωσιν ημίν εις την εξ ης 

ελήφθη φωτογραφικήν εικόνα του αειμνήστου Σωφρονίου, μη έχουσαν 

πιθανώς ακριβή χαρακτηριστικά του προσώπου. 

Γινώσκομεν βεβαίως ότι η εν λόγω προτομή θα στηθή επί του τάφου του 

αειμνήστου ανδρός εν τω νεκροταφείω της πρωτευούσης, και ουχί δια να 

κοσμήση πλατείαν τινα αυτής, αλλά και ως προς τούτο ακριβώς δέον ν’ 

απεικονίζη ορθώς τον ύπερθεν των οστέων αυτού παριστανόμενον και 

επιδεικνυόμενον άνδρα, ίνα μη υπόκηται εις σκληράν αντίφασιν η εν τω 

τάφω προς την επί του μαρμάρου μορφήν, κατά τοσούτω μάλλον, 

καθόσον πρόκειται περί εκκλησιαστικού εθνάρχου ημών, δεκάδας όλας 

ετών περικοσμήσαντος το θρόνον του Αποστόλου Βαρνάβα. Ταπεινή 

βεβαίως η γνώμη ημών αυτή, ίσως όμως χρήσιμος329.   

        Ήταν η πρώτη αρνητική για τον Θυμόπουλο κριτική, τη μονοκαθεδρία του οποίου 

ήρθαν να ταράξουν και μια σειρά άλλα γεγονότα όπως ήταν η εμφάνιση του κύπριου 

μαρμαρογλύπτη Κωνσταντίνου Χαραλάμπους από το χωριό Λύμπια, ο οποίος είχε 

εργαστήριο στην Αλεξάνδρεια. Ο Χαραλάμπους είχε φιλοτεχνήσει για το ναό της, 

γενέτειρας του μαρμάρινο εικονοστάσιο, το οποίο είχε ενθουσιάσει τους συγχωριανούς του 

και τους επισκέπτες της εκκλησίας τους. 

                                                           
329 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 4 Δεκεμβρίου 1909. 
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 Η εκκλησιαστική επιτροπή και κάποιοι από τους επισκέπτες δημοσίευσαν τις 

ευχαριστίες τους προς τον Χαραλάμπους στον τύπο. Το εικονοστάσιο δεν βρήκε όμως 

σύμφωνο τον νεοεκλεγέντα Αρχιεπίσκοπο Κύριλλο Β΄, που έχει εκλεγεί σύμφωνα με τον 

νόμο που έχουν θεσπίσει οι αγγλικές αρχές. Ο Κύριλλος, γνωστός και ως Κυριλλάτσος, 

εξακολουθούσε να μην είναι συμπαθής ακόμη στην μερίδα που είχε αντιταχθεί στην εκλογή 

του. Η αντιπάθεια αυτή διαφαίνεται και σε δημοσίευμα που περιγράφει την αντίδραση του 

για καλλιμάρμαρο εικονοστάσι των Λυμπιών: 

…Είχεν εσχάτως ούτος επισκεφθή το χωρίον και μετά μικράν ανάπαυλαν 

ωδηγήθη εις τον ναόν υπό των ιερέων και των Επιτρόπων. Μόλις δ’ 

εισελθών είδε το απαστράπτον εικονοστάσιον εθαμβώθη – δεν είναι 

συνηθισμένος να βλέπη έργα καλά – και αμέσως εν αγανακτήσει στρέψας 

το βλέμμα προς τους Επιτρόπους λέγει. 

- Ε, Επίτροποι! Τι ειν’ αυτό που εβάλετε μέσα εις την Εκκλησίαν; Πόσα το 

εκάμετε; 

- «Τετρακοσίας λίρας, Μακαριώτατε» είπον. 

- Κλέπται και απατεώνες, απήντησεν εκείνος, αφανίσατε την Εκκλησίαν. 

Δεν σας έφθανεν ένα ξύλινον παρά μου εφέρετε τες πέτρες της Ιταλίας 

και τας εστήσετε εκεί δια τέμπλος; Γρήγορα τα βιβλία σας, να δώσητε 

λογαριασμόν και να φύγητε διότι αφανίσατε την Εκκλησίαν. 

Ιδού πως διετύπωσε τα αισθήματα του ο Εγγλεζοαρχιεπίσκοπος, ο οποίος 

βέβαια θα προετίμα να λάβη ο ίδιος και να ρίψη εις τον κορβανάν του 

τας δαπανηθείσας τετρακοσίας λίρας παρά να καλλωπισθή η 

Εκκλησία330.  

  Δεν έχουν εντοπισθεί άλλα έργα του Χαραλάμπους που πιθανόν βρίσκονται ανώνυμα 

σε διάφορα νεκροταφεία της Κύπρου. Ο Χαραλάμπους τον Μάιο του 1910 όταν είχε 

φουντώσει η διένεξη του Θυμόπουλου με τον Φραγκεσκίδη, δημοσίευσε αρκετές φορές 

στις κυπριακές εφημερίδες την ακόλουθη καταχώρηση κάτω από τον τίτλο σε «Εργαστήριο 

Γλυπτικής Κων. Χαραλάμπους εν Αλεξανδρεία»: 

Ο κύριος Κωνσταντίνος Χαραλάμπους Κύπριος την πατρίδα ιδρύσας από 

πολλού εν Αλεξάνδρεια τέλειον Εργαστήριον γλυπτικής αναλαμβάνει 

πάσαν εργασίαν επί μαρμάρου. 

                                                           
330 Πατρίς, Λευκωσία 18 Νοεμβρίου 1909. 
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Το Εργαστήριον τούτο διακρίνεται ιδία δια την κατασκευήν προτομών, 

κενοταφίων, τύμβων και τέμπλων. Μεταξύ δε των άλλων τέμπλων, τα 

οποία κατεσκευάσθησαν εν αυτώ είναι και το κομψότατον τέμπλον του 

εν Ολυμπίοις ναού του Αγίου Γεωργίου, όπερ επισύρει τον θαυμασμόν 

παντός επισκέπτου331. 

 Ο ναός του Αγίου Γεωργίου στα Λύμπια είχε κτισθεί το 1901 αλλά δεν είχε 

εγκαινιασθεί λόγω του αρχιεπισκοπικού ζητήματος. Ως αρχιτέκτονας αναγράφεται ο 

Δημήτριος Τυρίμος από τη Λάρνακα. Τα εγκαίνια έγιναν τελικά στις 27 Σεπτεμβρίου 1909 

από τον Αρχιεπίσκοπο Κύριλλο Β΄ όπως αναφέρει εντοιχισμένη επιγραφή δίπλα από την 

είσοδο του ναού. Πάνω από την είσοδο είναι εντοιχισμένο μαρμάρινο μετάλλιο με 

ανάγλυφη εικόνα του Αγίου Γεωργίου και γύρω από αυτήν η επιγραφή ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Ο ΑΦΙΕΡΩΣΑΣ ΚΩΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΣ. 

Πάνω από την Ωραία Πύλη στο κέντρο του τέμπλου αναγράφεται επίσης ότι αυτό είναι 

έργο του Κωνσταντίνου Χαραλάμπους, μαρμαρογλύπτη της Αλεξάνδρειας.  

Πέρα από την αναφορά στο τέμπλο του Αγίου Γεωργίου στη γενέτειρα του σ’ όλες 

τις κατοπινές καταχωρήσεις πρόβαλλε την τελειότητα του εργαστηρίου του και την 

εξειδίκευση του στην φιλοτέχνηση προτομών και τέμπλων. Το μαρμάρινο τέμπλο της 

εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου των Λυμπιών εξακολουθεί μέχρι σήμερα να εντυπωσιάζει 

και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα εκκλησιαστικής μαρμαρογλυπτικής στην 

Κύπρο των αρχών του εικοστού αιώνα. Εκτός από το τέμπλο φιλοτέχνησε μεγάλη 

μαρμάρινη εικονοθήκη, όπου τοποθετήθηκε μεγάλη εικόνα του Αγίου Γεωργίου, έργο του 

σταυροβουνιώτη μοναχού Βαρνάβα και ο μαρμάρινος άμβωνας με την επιγραφή 

«επεξεργασία και αφιέρωμα Κων. Χαραλάμπους, Αλεξάνδρεια, Αιγύπτου».  

Το άλλο παρόμοιο έργο με μεγάλη καλλιτεχνική αξία ήταν εκείνο της Αγίας Νάπας 

στην Λεμεσό που είχε φιλοτεχνήθηκε από το Θυμόπουλο το 1912 – 1913.  

Ο Χαραλάμπους δεν φαίνεται να διεκδικούσε καλλιτεχνικές δάφνες όπως φαίνεται 

από τις νεότερες αγγελίες του στον κυπριακό τύπο με τίτλο «Εργοστάσιον Μαρμάρων εν 

Αλεξάνδρεια», με την οποία ουσιαστικά αποποιήθηκε την ιδιότητα του γλύπτη και 

περιορίστηκε στο ρόλο του τεχνίτη: 

 Ο Κύπριος κ. Κωνστ. Χαραλάμπους ιδρύσας από ετών Εργοστάσιον 

μαρμάρων εν Αλεξάνδρεια, φέρει εις γνώσιν των συμπατριωτών του, ότι 

αναλαμβάνει την κατασκευήν μαρμάρινων πλακών διά τραπέζια, πουρά, 

                                                           
331 Ελευθερία, Λευκωσία 7 Μαΐου 1910 και 4 Ιουνίου 1910.  
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κονσόλας, κουρείων κλπ. Επίσης αναλαμβάνει την κατασκευήν 

επιτυμβίων πλακών ως και την κατασκευήν τέμπλων των εκκλησιών εκ 

μαρμάρων ελληνικών και ιταλικών, ων την στερεότητα προθύμως 

δύναται να εγγυηθή. 

Το Εργοστάσιον του κ. Κωνστ. Χαραλάμπους απολαύει πολλής φήμης εν 

Αιγύπτω διά την αποκρίνουσαν αυτώ φιλοκαλίαν και στερεότητα των 

έργων του332. 

 Δεύτερο επαγγελματικό πλήγμα για τον Θυμόπουλο ήταν η εμφάνιση το 1910 του Ι. 

Φραντζεσκίδη, ο οποίος ίδρυσε εργαστήριο γλυπτικής στη Λευκωσία. Ακολουθώντας την 

τακτική του Θυμόπουλου ανάγγειλε την άφιξη και την ίδρυση του εργαστηρίου του με 

επανειλημένες καταχωρήσεις στον κυπριακό τύπο: 

Σπουδάσας την γλυπτικήν εν τω Μετσοβίω Πολυτεχνείω Αθηνών και 

εξασκήσας το επάγγελμα μου επί ικανά έτη εν Αθήναις, φέρω εις γνώσιν 

του σεβ. Κοινού της Κύπρου ότι ίδρυσα εργαστήριον γλυπτικής εν 

Λευκωσία παρά την οδόν Μαχαιρά. 

Εν τω Εργαστηρίω μου δε εκτελείται μετά περισσής τέχνης και 

λεπτότητος πάσα εργασία επί ξύλου ή μαρμάρου ελληνικού ρυθμού, 

αγάλματα και άλλα έργα και καλιτεχνήματα απαιτούντα ειδικήν 

επεξεργασίαν. 

Σχέδια διαφόρων έργων ως και δείγματα της εμής τέχνης ευρίσκονται 

εκτεθειμένα εν τω Εργαστηρίω μου, τα οποία δύναται πας τις να τα 

επισκεφθή και να λάβη ιδέαν της ευσυνειδήτου του εργασίας μου 

βραβευθείσης εν τη τελευταία εκθέσει της Λευκωσίας333. 

Θυμόπουλος και Φραντζεσκίδης πήραν μέρος στην ίδια Γεωργική Έκθεση της 

Λευκωσίας το 1910. Ο πρώτος πήρε αργυρό μετάλλιο για τα έργα ξυλογλυπτικής που είχε 

παρουσιαστή και ο δεύτερος ορείχαλκινο για τα μαρμαρόγλυφα έργα του334. 

 Η βράβευση του Φραντζεσκίδη και κυρίως οι καταχωρήσεις του στον τύπο, 

προκάλεσαν την αντίδραση του Θυμόπουλου, ο οποίος σε οργίλη ανακοίνωση του ανέφερε: 

Μετ’ εκπλήξεως ανέγνων εν τη υφ’ υμών εκδιδομένη αξιολόγω 

εφημερίδι δήλωσιν τινά του κ. Ι. Φραντζεσκίδου, ότι δηλ. ούτος 

                                                           
332 Ελευθερία, Λευκωσία 5 Ιουνίου 1909. Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 17 Ιουλίου 1909.  
333 Ελευθερία, Λευκωσία 9 και 16 Απριλίου 1910. 
334 Ελευθερία, Λευκωσία 26 Μαρτίου 1910. 
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αναλαμβάνει οιανδήποτε εργασίαν επί μαρμάρου, ότι εσπούδασεν εν τω 

Πολυτεχνείω Αθηνών και ότι επι ικανά έτη εξήσκησε το επάγγελμα του 

εν Αθήναις. Λυπούμεθα τη αληθεία ότι αναγκαζόμεθα χάριν της 

κοινωνίας να δηλώσωμεν οποίος τις είναι ο ανήρ, ίνα μη ούτος 

οικειοποιείται τίτλους μη ανήκοντας αυτώ. Ο κύριος Φραντζεσκίδης δεν 

είναι γλύπτης ούτε εσπούδασεν εν τω Πολυτεχνείω Αθηνών. Αξιούμεν να 

δείξη ούτος το δίπλωμα της γλυπτικής όπερ έδωκεν αυτώ η Σχολή, ή να 

αποδείξη ότι εργάσθη έστω και πρακτικώς παρά τινι μαρμαρά και τότε 

ας είναι βέβαιος ότι και ημείς θα συνδράμωμεν, όση ημίν δύναμις, αυτόν 

εις το έργον του. Ότι δε ως απλούς ξυλουργός εις διαφόρους 

καταστηματάρχας εργάζετο δεν αρνούμεθα, αλλά βεβαίως κάλλιστα και 

ο ίδιος και η κοινωνία γινώσκει ότι πολύ διάφορος είναι η ξυλουργική 

της γλυπτικής. Προτρέπομεν λοιπόν τον κ. Φρανζεσκίδην να 

υπογράφεται ως ξυλουργός και ουχί ως γλύπτης335. 

 Ο Φραντζεσκίδης απάντησε ότι είχε το δικαίωμα να υπογράφει ως γλύπτης, αφού, ως 

γλύπτης, συμμετείχε και βραβεύτηκε στην Γεωργική Έκθεση, ότι είχε σπουδάσει τρία 

χρόνια γλυπτική και ότι τα έργα του είχαν επανειλημμένα βραβευτεί336. Κατηγόρησε 

μάλιστα το Θυμόπουλο ότι είχε υπογράψει ξένα έργα ζωγραφικής. Η απάντηση του 

Θυμόπουλου ήταν οξύτερη και προσβλητική: 

Εξεπλάγην τη αληθεία όταν ανέγνωσα την απάντησιν του κ. Ι. 

Φραντζεσκίδου εις τα υπ’ εμού δημοσιευθέντα. Ως προς μεν το δίπλωμα 

της γλυπτικής ομολογεί ο ίδιος ότι στερείται τοιούτου, ουχ ήττον όμως – 

λέγει – δικαιούτaι να υπογράφηται γλύπτης, διότι προσεκόμισεν 

αποδεικτικά έγγραφα εις τα γραφεία της υμετέρας εφημερίδος. Τίνα δε 

είναι τα έγγραφα ταύτα: Εν απλούν εισιτήριον της Σχολής, όπερ δύναται 

πας εις να φέρη αρκεί να εγγραφή εις το Πολυτεχνείον. Αλλά δι’ αυτού 

δεν έπεται ότι δικαιούται να υπογράφηται και γλύπτης, διότι ο τίτλος 

δίδεται μετά προηγουμένην εξέτασιν και κτήσιν διπλώματος. 

Διεσχυρίζεται προσέτι ο κ. Φραντζεσκίδης ότι επειδή εβραβεύθησαν τα 

έργα αυτού εν τη τελευταία Γεωργική Εκθέσει, εχειροτονήθη αναγκαίως 

και εις γλύπτην. Δεν εφανταζόμεθα ότι θα ετόλμα να κηρύττη ούτος μετά 

                                                           
335 Ελευθερία, Λευκωσία 9 Απριλίου 1910.  
336 Ελευθερία, Λευκωσία 21 Μαΐου 1910.  
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τόσου κόμπου ότι εβραβεύθησαν γλυπτικής έργα αυτού, ενώ ως γεγονός 

έτυχε μόνον βραβείον εν απλούστατον σχέδιον του λεπτουργικής. Δεν 

είναι ανάγκη νομίζομεν να είπωμεν τίνος εβραβεύθησαν τα γλυπτικά 

έργα, διότι η κοινωνία καλώς γνωρίζει και τα της εκθέσεως πρακτικά 

δηλούσι τούτο. Η δήλωσις του δε ότι κατά την εν Αθήναις διαμονήν του 

εργάσθη επί μαρμάρου εις διάφορα εργαστήρια, πόρρω απέχει της 

αληθείας, δηλούμεν δε ότι προσφέρομεν αυτώ εικοσάλιρον αμοιβήν εάν 

δυνηθή να κατονομάση τα έργαστήρια ταύτα και να παρουσιάση 

αποδείξεις των διευθυντών του, ότι δε ημείς υπεγράψαμεν ξένα έργα, τον 

προκαλούμεν παρρησία να δηλώση ποια είναι ταύτα. 

Εις επισφράγισιν της όλης συζητήσεως προκαλούμεν τον κ. 

Φραντζεσκίδην εις διαγωνισμόν μετά του μικρού μαθητού ημών 

Γεωργίου Παπανικολάου, ον μόλις προ τριών μηνών διδάσκομεν επί 

μαρμάρου. Το διαγώνισμα θα είναι απλούστατον θα τετραγωνίσουν 

τεμάχιον μαρμάρου με ωρισμένας: διαστάσεις, και εάν ο κ. 

Φραντζεσκίδης δυνηθή να καταβάλη τον μαθητήν ημών, τότε θ’ 

ανταμείψωμεν αυτόν δια 10λίρου αμοιβής337. 

 Στην απάντηση του ο Φραντζεσκίδης απάντησε ανάμεσα σε άλλα: 

Καίτοι τα στοιχήματα θεωρώ ανάρμοστα εις σοβαράς συζητήσεις, εν 

τούτοις ευχαρίστως αναλαμβάνω να προσαγάγω αποδεικτικόν, ότι 

ειργάσθην εις Αθηναϊκά καταστήματα, αρκεί ο κ. Θυμόπουλος να 

καταθέση τας 20 λίρας εις ασφαλές μέρος. 

Ο κ. Θυμόπουλος με προκαλεί ν’ απαντήσω τίνος έργα έχει υπογράψη 

ούτος. Αλλα’ εγώ τον ερωτώ: υπέγραψεν έργα ζωγραφικής του κ. 

Γεραλή, καθηγητού εν τω ετέρω των παρ’ ημίν Γυμνασίων ή όχι;338   

 Η διαμάχη τραυμάτισε περισσότερο το γόητρο, του Θυμόπουλου. Ο Φραντζεσκίδης 

μετά από κάποιο διάστημα αναχώρησε από την Κύπρο και δεν αναφερόνται, ούτε 

εντοπίστηκαν κάποια έργα του στην Κύπρο. Στη «μάχη» των γλυπτών παρενέβηκαν έμμεσα 

ή άμεσα και οι ελλαδίτες συνάδελφοι του Θυμόπουλου στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και 

ιδιαίτερα ο Λουκάς Κρίνος, ο οποίος με ανακοινώσεις του στις εφημερίδες πληροφορούσε 

το κοινό ότι αναλάμβανε πέρα από την διδασκαλία ιδιωτικών μαθημάτων και την 

                                                           
337 Ελευθερία, Λευκωσία 30 Απριλίου 1910.  
338 Ελευθερία, Λευκωσία 21 Μαΐου 1910.  
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φιλοτέχνηση έργων γλυπτικών. Η αντίδραση του Θυμόπουλου εκδηλώθηκε με την 

συστηματική αναφορά για πολλά χρόνια ότι ήταν «ο μόνος Κύπριος διπλωματούχος 

γλύπτης». Στις τυποποιημένες αναφορές για τα γλυπτά που αναλάμβανε προσέθετε από το 

1910: 

…Εφιστά την προσοχή των αξιοτίμων συμπατριωτών του όπως μη 

απατώνται υπό ανδρών, οίτινες δεν είναι καθόλου ειδικοί Γλύπται 

 Ο Θυμόπουλος στις περιόδους των διακοπών του Πάσχα, των Χριστουγέννων και του 

καλοκαιριού, αλλά και όταν αργούσε το Παγκύπριο, περιόδευε τις πόλεις της Κύπρου για 

να διαφημίσει τη δουλειά του και να εξασφαλίσει πελάτες. Συχνά οι καταχωρήσεις στον 

τοπικό τύπο ήταν διθυραμβικές. Είναι χαρακτηριστικό το δημοσίευμα στις 3 Ιουλίου 1910 

της εφημερίδας Αγών, όταν στις αρχές Ιουλίου του 1910 επισκέφθηκε την Πάφο: 

Από της παρελθούσης Τρίτης αφίκετο εν τη πόλει ημών ο μόνος Κύπριος 

διάσημος καλλιτέχνης κ. Ανδρέας Θυμόπουλος όστις θέλει διατρίψει επί 

τινάς ημέρας, όπως κάλλιον γνωρίση την χώραν της Παφίας Αφροδίτης. 

Οι θέλοντες αιωνίαν την μνήμην αοιδίμων συγγενών των να τηρήσωσι 

και διασώσωσιν ου μόνον το όνομα της οικογενείας αλλά και αυτήν την 

μορφήν αλησμονήτου τινός μέλους ταύτης ας επωφεληθώσι της 

ευκαιρίας ίνα παραγγείλωσι μνημείον τι, όντες βέβαιοι, ότι θα έχωσι την 

επιτυχίαν πλήρη και το κέρδος όχι μικρόν. Τα μνημεία του αοιδίμου 

Σωφρονίου και μακαρίτου Διανέλλου εν Λευκωσία ως και επιτύμβιοι 

πλάκες και εξώσται εκ Πεντελικού μαρμάρου μαρτυρούσι την ικανότητα 

και ειδικότητα του κ. Θυμόπουλου, όστις εν τοις νεωτέροις τούτοις 

χρόνοις τιμά διά του λαμπρού ταλάντου αυτού την Κύπρον μας. 

Οι δυνάμενοι λοιπόν ας μη παραλίπωσι να συμβοηθήσωσιν όπως και εν 

τοις μετέπειτα χρόνοις η Κύπρος έχει να επιδείξη καλλιτέχνας περιωπής, 

οιος ο κ. Θυμόπουλος, αναθέτοντες εις αυτόν την κατασκευήν 

οιουδήτινος έργου εν ω θα διαλάμψη η σμίλη του νέου τούτου Φειδίου 

μας339. 

Ο Θυμόπουλος ήταν σίγουρα ο πιο συστηματικός και μεθοδικός επαγγελματίας 

καλλιτέχνης της περιόδου της αγγλοκρατίας: δημοσιεύματα, περιοδείες, προβολές και 

υπεράσπιση της δουλειάς του από κάθε επίκριση. Η επαγγελματική του πορεία ήταν 

                                                           
339 Αγών, Πάφος 3 Ιουλίου 1910.  
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σταθερή και προσοδοφόρα. Το 1910 ανέλαβε να κατασκευάσει, για το μέγαρο που έκτιζε η 

Ευφροσύνη Ταρσή, τρεις μεγάλους εξώστες κορινθιακού ρυθμού από πεντελικό 

μάρμαρο340. Το μέγαρο Ταρσή, μια εντυπωσιακή οικοδομή, κτιζόταν στη «Μεγάλη Οδό» 

της Λευκωσίας. Η Ευφροσύνη Ταρσή το γένος Απέγητου, σύζυγος του υποπρόξενου της 

Ελλάδας στην Κύπρο Κωνσταντίνου Ταρσή, μεγάλη ευεργέτιδα της Κυπριακής 

πρωτεύουσας, έκτισε το μεγάλο συγκρότημα που σήμερα βρίσκεται στην πράσινη γραμμή. 

Μέχρι το 1914 ο Θυμόπουλος είχε φιλοτεχνήσει μια σειρά επιτύμβια μνημεία όπως του 

Κωνσταντίνου Διανέλλου, του Αριστοκλέους Πηλαβάκη, του Μιχαήλ Σχίζα, του Γεώργιου 

Μ. Σιακαλλή, της Χρυστάλλας Γ. Κωνσταντινίδου και της Πολυξένης Γ. Ελευθεριάδου 

καθώς και του Γεώργιου Παπαδόπουλου. 

Ο Κωνσταντίνος Διανέλλος (Μούρεσι Πηλίου 1845 – Λευκωσία 1905)341 ανηψιός 

του ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης Γρηγόριου Παπαφλέσσα, είχε εγκατασταθεί στην 

Κύπρο μια δεκαπενταετία περίπου πριν την άφιξη των Βρετανών και ασχολήθηκε με το 

εμπόριο. Ίδρυσε το πρώτο καπνεργοστάσιο και υπήρξε μέχρι το θάνατό του δραστήριος 

οικονομικός και κοινωνικός παράγοντας της Λευκωσίας. Η σύζυγός του, Αθηνά Ιωαννίδου 

- Μουμτζή, γόνος πλούσιας οικογένειας, ανέθεσε στο Θυμόπουλο μετά την άφιξη του από 

τις σπουδές του τη φιλοτέχνηση τάφου για το σύζυγό της. Ο γλύπτης έστησε ένα ιδιαίτερα 

σύνθετο μνημείο, με πολλά διακοσμητικά στοιχεία και ανάγλυφη σε κύκλο, τη μορφή του 

Κ. Διανέλλου, το οποίο στήθηκε στο νεκροταφείο του Αγίου Σπυρίδωνα στη Λευκωσία. Ο 

Αριστοκλής Πηλαβάκης (1850 – 1910)342, υπήρξε πλούσιος έμπορος της Λεμεσού. Οι 

οικογένεια του ανέθεσε στο Θυμόπουλο τη φιλοτέχνηση της προτομής του που στήθηκε 

στο νεκροταφείο Λεμεσού. Ήταν τοποθετημένη σε ψηλή στρογγυλή στήλη με πολλές 

γλυπτές διακοσμήσεις. Στο νεκροταφείο της Λεμεσού βρίσκεται επίσης η προτομή του 

Μιχαήλ Σχίζα, πλούσιου εμπόρου της Λεμεσού. Είναι τοποθετημένη στην κορυφή 

ογκώδους τετράπλευρης γλυπτής βάσης. Πιο λιτή σύνθεση ήταν ο οικογενειακός τάφος των 

Χρυστάλλας Γ. Κωνσταντίνου και Πολυξένης Κ. Ελευθεριάδου με ανάγλυφο σταυρό με 

απλή διακόσμηση στο νεκροταφείο του Αγίου Σπυρίδωνα στη Λευκωσία. Πιο 

εντυπωσιακός ήταν ο οικογενειακός τάφος του Γεωργίου Σιακαλλή στο ίδιο νεκροταφείο 

σε μορφή αρχαίου ναΐσκου. Ο Σιακαλλής (1859 - 1908)343, λόγιος νομικός και 

δημοσιογράφος, γαιοκτήμονας, είχε διατελέσει δήμαρχος και μέλος του Νομοθετικού 

                                                           
340 Ελευθερία, Λευκωσία 30 Απριλίου 1910.  
341 Κουδουνάρης, ό.π., σ.133. 
342 Στο ίδιο, σ.485.  
343 Κουδουνάρης, ό.π., σ.548.  
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Συμβουλίου. Περίτεχνος ήταν επίσης ο τάφος του πλούσιου επιχειρηματία της Λευκωσίας 

Γεώργιου Παπαδόπουλου (1847 - 1910)344, με προτομή που στεγαζόταν κάτω από 

αρχαιοπρεπές αέτωμα. Ο Παπαδόπουλος ήταν από τους πλουσιότερους κατοίκους της 

Λευκωσίας, έμπορος, κτηματίας και επιχειρηματίας. Όλα αυτά τα ταφικά μνημεία μαζί με 

πολλές ταφικές πλάκες με χαράξεις και γλυπτές διακοσμήσεις έκαναν το Θυμόπουλο 

γνωστό σ’ όλη την Κύπρο και του εξασφάλισαν οικονομική ευμάρεια.  

Ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία του Θυμόπουλου ήταν η συμφωνία του 1912 με την 

εκκλησιαστική επιτροπή της Αγίας Νάπας της Λεμεσού που είχε κτισθεί το 1906 να 

φιλοτεχνήσει το τέμπλο του ναού από πεντελικό μάρμαρο, σε σχέδιο που είχε ετοιμάσει ο  

ίδιος και είχε εγκριθεί από το Μητροπολίτη Κιτίου Μελέτιο Μεταξάκη. Το έργο 

συμφωνήθηκε στις 580 λίρες, ποσό ιδιαίτερα μεγάλο για την εποχή και την όλη δαπάνη 

ανέλαβε ο μεγάλος ευεργέτης της πόλης ο Γενέθλιος Μιτέλλας345. Ο χρόνος κατασκευής 

προσδιορίστηκε στα δυο χρόνια. Η κατασκευή του τέμπλου εξελίχθηκε μέσα στις 

κατασκευαστικές και χρονικές προδιαγραφές. Σύμφωνα με δημοσίευμα τοπικής 

εφημερίδας στις αρχές του 1914. 

- Το μαρμάρινον τέμπλον της Αγ. Νάπας πλησιάζει να στηθή 

ολόκληρον. 

- Είνε ωραιότατον. Εύγε εις τον κ. Θυμόπουλο. 

- Μένουν τώρα αι εικόνες; δια τας οποίας είνε ανάγκη να προσκληθή 

ζωγράφος δια να τας ζωγραφίση επί τόπου. 

- Επειδή θα γίνουν πάνω εις το μάρμαρον. 

- Μας φαίνεται όμως, ότι ήτο προτιμώτερον τα παραγγελθούν να γίνουν 

επί μουσαμμά και κατόπιν να επικολληθούν. 

- Διότι αλλέως φοβούμεθα ότι δεν θα έχωμεν καλάς εικόνας, επειδή 

απαιτούνται πολλά χρήματα βεβαίως δια νάλθη επ’ έξω καλός 

ζωγράφος346. 

Το τέμπλο είχε τοποθετηθεί και βρισκόταν προς το τέλος κάποιων διορθώσεων όταν 

ξέσπασε νέος «Θυμοπούλειος πόλεμος» από τον καλλιτέχνη που δεν δεχόταν οποιεσδήποτε 

παρατηρήσεις ή επικρίσεις στο έργο του. Ο συνάδελφός του μέχρι το 1913 στο Παγκύπριο, 

Εμμανουήλ Αύγουστος, που επισκέφθηκε το ναό, παρατήρησε ότι το τέμπλο ήταν 

δυσανάλογο σε σχέση με το εσωτερικό χώρο του ναού και ότι η κατασκευή δεν ήταν 

                                                           
344 Στο ίδιο, σ. 444. 
345 Αλήθεια, Λεμεσός 5 Ιανουαρίου 1912, ενώ στης Λάρνακας 25 Ιανουαρίου 1912.  
346 Σάλπιγξ, Λεμεσός 2 Ιανουαρίου 1914.  
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συνακόλουθη με τον ρυθμό της οικοδομής. Οι παρατηρήσεις του προκάλεσαν την οργή του 

Θυμόπουλου. Ο Εμμανουήλ Αύγουστος του απάντησε με τρόπο ειρωνικό και ευτράπελο: 

…Ασφαλώς ο ρυθμός του τέμπλου της εκκλησίας ταύτης είνε 

Θυμοπούλειος, εάν τώρα ο κ. Θυμόπουλος γνωρίζει πράγματι τι είνε 

ρυθμός και τι όχι είνε ζήτημα ουδόλως εξορτώμενον απ’ αυτού. Ίσως η 

Επιτροπεία θελήση να χαλάση τον ναόν, δια να τον κάμει εκ νέου 

αρμονικόν και ανάλογον προς τας ωραίας γραμμάς και επιτυχείς 

αναλογίας του τέμπλου, αλλιώς πρέπει να χαλάση το τέμπλον, ή τέλος 

πάντων το έν εκ των δυο αφεύκτως πρέπει να γείνη. 

Δεν γνωρίζω αν ο κ. Θυμόπουλος έχει δίπλωμα αρχιτεκτονικής, αλλά 

πιστεύω ότι όχι. Εγώ είμαι ζωγράφος (κατόπιν 9 ετών σπουδών εν Ιταλία 

και Γερμανία) εάν δε ο κ. Θυμόπουλος ευηρεστείτο να με προσλάβη ως 

μαθητήν του, πιθανόν να εμάνθανεν επιτέλους μερικάς γραμμάς κοι 

μερικά απλούστατα πράγματα, τα οποία εκ της απαντήσεως του φαίνεται 

ότι δυστυχώς αγνοεί. 

Αλλ’ επειδή το Θυμοπούλειον τέμπλον της αγ. Νάπας θα επιζήση φυσικά 

του κυρ. Θυμοπούλου, ευχάριστον θα ήτο, εάν ο κ. Θυμόπουλος ήρχετο 

εις κάποιαν συνεννόησιν μετά της επιτροπείας του ναού δια να αποφύγη 

και εν τη παρούση και εν τη μελλούση ζωή τας κρίσεις καλλιτεχνικών 

οφθαλμών, αι οποίοι τόσον του ταράττουν τα νεύρα347  

Ο Θυμόπουλος απάντησε με τον γνωστό του οξύ τόνο αμφισβητώντας τις γνώσεις και 

τις σπουδές του Αυγούστου. Εκείνος του απάντησε ότι αν ήθελε η επιτροπή του ναού να 

του αναθέσει τον σχεδιασμό των μεταβολών που ήσαν αναγκαίες για την καλλιτεχνική 

παρουσίαση του τέμπλου ήταν πρόθυμος να το κάνει προκειμένου να πείσει τον 

Θυμόπουλο. Επειδή ο τελευταίος είχε αμφισβητήσει και το ταλέντο πρότεινε: 

Εάν επιθυμή να κάμωμεν μια παρτίδα καλλιτεχνικήν, αρχίζοντες 

οποιανδήποτε προτομήν, ας είνε βέβαιος, ότι θα με εύρη πάντοτε 

πρόθυμον348. 

Ήταν η δεύτερη φορά που ο Θυμόπουλος βρέθηκε σε οξεία αντιπαράθεση με 

συνάδελφο του προκειμένου να υπερασπίσει το έργο του. Όπως και στις προηγούμενες 

αμφισβητήσεις του επιστράτευσε και πάλι την τυποποιημένη ανακοίνωση του.  

                                                           
347 Σάλπιγξ, Λεμεσός 20 Φεβρουαρίου 1914.  
348 Στο ίδιο. 
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 Ο Θυμόπουλος, «ο μόνος Κύπριος διπλωματούχος γλύπτης» κατέληγε στην προτροπή 

προς τους συμπατριώτες του «όπως μη απατώνται υπό ανδρών αίτινες δεν είναι καθόλου 

ειδικοί γλύπται». Η σχετική καταχώρηση δημοσιεύθηκε επανειλημμένα καθόλη τη διάρκεια 

του 1914, προφανώς για να εξουδετερώσει οποιεσδήποτε εντυπώσεις από τα δημοσιεύματα 

του Εμμανουήλ Αυγούστου349. Δεν παρέλειψε επίσης, να επιστρατεύσει φίλους και 

γνωστούς για την προώθηση των στόχων του. Τον Απρίλιο του 1914, με την ευκαιρία της 

επίσκεψης του στην Λάρνακα, ο λόγιος γιατρός και παράγοντας της πόλης Νεοκλής 

Κυριαζής έγραψε σε τοπική εφημερίδα: 

Ο κ. Α. Θυμόπουλος επεσκέφθη την πόλιν μας την εβδομάδα ταύτην, ίνα 

επιστατήση εις την τοποθέτησιν επιτυμβίου σταυρού. Δεν είναι το πρώτον 

έργον του, όπερ κοσμεί ήδη το νεκροταφείον της πόλεως μας, 

καλλυνόμενον διά της σμίλης του αξιολόγου γλύπτου, επεξεργασθέντος 

ήδη μετά πολλής της επιτυχίας διάφορα επιτύμβια και άλλα έργα ανά την 

Νήσον.  

Παρακολουθήσαντες την εργασίαν του κ. Θυμόπουλου δεν διστάζομεν να 

συστήσωμεν θερμώς αυτόν εις τους ημετέρους συμπολίτας, διότι έχομεν 

την πεποίθησιν, ότι δεν είναι δυνατόν ή να μείνωσιν ευχαριστημένοι. Η 

εργασία του κ. Θυμοπούλου είναι ευσυνείδητος και έχει το προτέρημα 

μετά της τέχνης να συνδυάζη και το εύωνον. Υποστηρίξωμεν θερμώς τον 

Κύπριον γλύπτην350. 

 Μετά την ανάληψη του τέμπλου της Αγίας Νάπας και έχοντας ήδη αρκετές 

παραγγελίες για ταφικές πλάκες, προτομές και άλλα επιτύμβια μνημεία υπέβαλε το 1913 

την παραίτηση του από το Παγκύπριο Γυμνάσιο. Εκτός από το τέμπλο της Αγίας Νάπας 

είχε αναλάβει το 1913 τα επιτύμβια μνημεία του Χριστόδουλου Τζιρκώτη και του Λοΐζου 

Χατζηλοΐζου στη Λάρνακα351 και την επόμενη χρονιά το μνημείο του εύπορου εμπόρου 

από την Κώμη Κεπήρ Φιλίππου Λοΐζου352. Το 1915 ήρθε σε επαφή και συζητούσε με τον 

ηγουμενοσυμβούλιο της Μονής Μαχαιρά τη φιλοτέχνηση του τέμπλου στο ναό του 

Μοναστηριού353. Ο Θυμόπουλος ήταν πλέον κυρίαρχος του παιχνιδιού, μοναδικός γλύπτης 

στην Κύπρο. Ήταν τριαντατεσσάρων χρονών οπότε θεώρησε ότι έπρεπε να αποκατασταθεί. 

                                                           
349 Έθνος, Λάρνακα 4 Ιουλίου και 11 Ιουλίου 1914. Ελευθερία, Λευκωσία 31 Οκτωβρίου 1914. Αλήθεια, Λεμεσός 

7 Νοεμβρίου 1914. Σάλπιγξ, Λεμεσός 20 Νοεμβρίου και 11 Δεκεμβρίου 1914.  
350 Νεοκλής Κυριαζής, «Ο Κύπριος γλύπτης». Έθνος, Λάρνακα 4 Απριλίου 1914.  
351 Έθνος, Λάρνακα 3 Μαΐου 1913.  
352 Ελευθερία, Λευκωσία 24 Ιανουαρίου 1914.  
353 Στο ίδιο. 
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Αρραβωνιάστηκε στα τέλη του Αυγούστου του 1914 με την «περίσεμνον δεσποινίδα 

Ελισάβετ Δ. Λεοντιάδου, κτηματίου και μεγαλοεμπόρου εν Ικονίω και ήδη πρόσφυγος στην 

Κύπρο»354. 

Ο γάμος έγινε κατά την παράδοση στο σπίτι των νεονύμφων στις 24 Απριλίου του 

1916. Ο γάμος όπως και οι αρραβώνες θεωρήθηκαν κοσμικό γεγονός και αναγγέλθηκαν απ’ 

όλες τις κυπριακές εφημερίδες, οι οποίες ευχήθηκαν «εις το ευάρμοστον ζεύγος» 

συγχαρητήρια μακροζωία και ανέφελο συζυγικό βίο355. 

Ο πόλεμος είχε επιφέρει μείωση των εργασιών του γι’ αυτό τον Ιούνιο του 1917 

υπέβαλε αίτηση στην Επιτροπή των Σχολείων για επαναδιορισμό του στο Παγκύπριο 

Γυμνάσιο. Η επιτροπή τον διόρισε μαζί με τον Ιωάννη Κισσονέργη, καθηγητή της 

Ιχνογραφίας της Καλλιγραφίας και της Ζωγραφικής, με μισθό 30 λιρών και δεκάωρο 

εργασία την εβδομάδα356, σε αντικατάσταση του Εμμανουήλ Αυγούστου. Τον επόμενο 

χρόνο ανέλαβε παράλληλα προς τα καλλιτεχνικά μαθήματα στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και 

το μάθημα της Γυμναστικής στο Παρθεναγωγείο του Αγίου Αντωνίου357. Τα επόμενα 

χρόνια μέχρι και τον Ιούνιο του 1920 δίδαξε επίσης τα καλλιτεχνικά μαθήματα στο 

Παρθεναγωγείο Φανερωμένης358. 

Οι ραγδαίες εξελίξεις που σημειώθηκαν μετά τη λήξη του πρώτου Παγκοσμίου 

Πολέμου το 1918, η υπογραφή της Συνθήκης των Σερβών και η αποβίβαση του Ελληνικού 

Στρατού στη Σμύρνη, διαμόρφωσαν νέες συνθήκες στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο των 

Ελλήνων, ελεύθερων και υπόδουλων. Η Κύπρος δεχόταν τις εξελίξεις μέσα στο κλίμα του 

ενθουσιασμού που κυριαρχούσε σ’ όλο τον Ελληνισμό. Το νησί είχε δεχθεί στα χρόνια του 

πολέμου μεγάλο αριθμό προσφύγων από την Μικρά Ασία. Ανάμεσα τους και η σύζυγος του 

Θυμόπουλου. Λόγω της συζύγου του αλλά και μέσα στο πανηγυρικό κλίμα της εποχής ο 

Θυμόπουλος αποποιήθηκε το 1920 τον διορισμό του στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και 

αποδέχτηκε θέση καθηγητή της Γυμναστικής και των Καλλιτεχνικών Μαθημάτων στην 

ονομαστή Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης, με μηνιαίο μισθό 135 τούρκικες λίρες, που 

αντιστοιχούσαν σε 34 περίπου αγγλικές λίρες. Το καλοκαίρι του 1920 ταξίδεψε στη Σμύρνη 

για διευθέτηση των λεπτομερειών και επανήλθε στην Κύπρο στις αρχές Σεπτεμβρίου για να 

                                                           
354 Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία 3 Νοεμβρίου 1915. Πατρίς, Λευκωσία 17 Νοεμβρίου 1915. Νέον Έθνος, 

Λάρνακα 20 Νοεμβρίου 1915.  
355 Ελευθερία, Λευκωσία 6 και 13 Μαΐου 1916. Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 13 Μαΐου 1916. Νέον Έθνος, 

Λάρνακα 13 Μαΐου 1916.  
356 Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία 
357 Χαριτίνη Λοΐζου, «Λόγος εκφωνηθείς κατά την επί τη λήξει του σχολικού έτους, τελετήν του Παρθεναγωγείου 

Αγίου Αντωνίου». Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 6 Ιουλίου 1918.  
358 Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία 9 Ιουνίου 1920.  
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τακτοποιήσει την αναχώρηση της οικογένειας του, που θα τον ακολουθούσε στην 

Σμύρνη359. Λίγο πριν αναχωρήσει δημοσίευσε στην εφημερίδα «Αποχαιρετιστήριο» με 

ημερομηνία 10/23 Σεπτεμβρίου 1920:  

Απερχόμενος εις την εν Σμύρνη νέαν μου θέσιν εκφράζω από των στηλών 

της παρούσης εφημερίδος τας θερμάς μου ευχαριστίας προς πάντας τους 

συμπατριώτας και προς εκείνους, οίτινες μετά πλήρους εμπιστοσύνης 

μου ανέθηκαν την εκτέλεσιν διαφόρων έργων γλυπτικής. Καθιστώ δε 

γνωστόν διά του παρόντος, ότι και εν Σμύρνη θα ιδρύσω εργαστήριον 

γλυπτικής και δύναται πας τις έχων ανάγκην να απευθυνθή προς εμέ διά 

της εξής Διευθύνσεως: Ανδρέαν Θυμόπουλον γλύπτην εις Σμύρνην poste 

- restanmte360. 

Στη Σμύρνη ο Θυμόπουλος παράλληλα προς τη διδασκαλία ίδρυσε πράγματι 

εργαστήριο γλυπτικής και ανέλαβε να φιλοτεχνήσει τον ανδριάντα του εθνομάρτυρα 

Γρηγορίου Ε΄, που είχε μαθητεύσει στην Ευαγγελική Σχολή και είχε υπηρετήσει την 

Εκκλησία της Σμύρνης. Το έργο δεν ολοκληρώθηκε λόγω των δραματικών εξελίξεων του 

1922. Φαίνεται πάντως ότι δεν έμεινε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την απασχόληση του 

στη Σμύρνη, γι΄ αυτό από τον Ιούνιο του 1922 ήρθε σε επαφή με τη Σχολική Επιτροπεία 

της Λευκωσίας, η οποία τον διόρισε με ετήσιο μισθό 100 λίρες για τη νέα σχολική χρονιά 

ως καθηγητή της Ιχνογραφίας, της Γυμναστικής και της Πλαστικής στο Παρθεναγωγείο 

Φανερωμένης361 αλλά βρήκε τον διορισμό ασύμφορο και τον απέρριψε362. 

Επέτρεψε τελικά στην Κύπρο δύο μήνες αργότερα υπό τις πιο οδυνηρές συνθήκες. 

Μόλις που μπόρεσε να διαφύγει με την οικογένειά του τις σφαγές και την καταστροφή της 

Σμύρνης. Ως άγγλος υπήκοος μπόρεσε να επιβιβασθεί στο αγγλικό ατμόπλοιο «Αντιόχη»  

που αναχώρησε από την Σμύρνη την 1η Σεπτεμβρίου και έφτασε στη Λάρνακα στις 5 

Σεπτεμβρίου 1922 μεταφέροντας 204 επιβάτες, κυρίως Άγγλους και Αγγλίδες363. Το πλοίο 

προσέγγισε πρώτα τη Λεμεσό και στη συνέχεια απέπλευσε προς Λάρνακα. Γράφει σχετικά 

εφημερίδα της Λεμεσού: 

Προερχόμενον εκ Σμύρνης κατέπλευσε την Κυριακήν εις τον Λιμένα 

ημών το υπό αγγλικήν σημαίαν ατμόπλοιον, «Αντίοχος», με νέους 204 

                                                           
359 Πατρίς, Λευκωσία 8 Σεπτεμβρίου 1920. 
360 Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία 1920, Ελευθερία, Λευκωσία 25 Σεπτεμβρίου 1920.  
361 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 8 Ιουλίου 1922. Ελευθερία, Λευκωσία 8 Ιουλίου 1922. 
362 Ελευθερία, Λευκωσία 19 Αυγούστου 1922.  
363 Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία 7 Σεπτεμβρίου 1922.  
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πρόσφυγας πάντας υπηκόους Άγγλους, μεταξύ των οποίων και τίνες 

Κύπριοι , ως ο εκ Λευκοσίας γνωστός γλύπτης κ. Θυμόπουλος μετά της 

οικογένειας του και τίνες άλλοι.  

Οι πρόσφυγες έφθασαν εις αθλίαν πράγματι κατάστασιν, διότι κατά τον 

τριήμερον εκ Σμύρνης πλούν αι τροφαί και αυτό το νερόν του πλοίου 

είχον εξαντληθή και τα ατυχή θύματα της κεμαλικής θηριωδίας 

εκινδύνευσαν ν’ αποθάνουν εκ πείνης και δίψης, πολύ πριν ή φθάσουν 

εις τα κυπριακά ύδατα. 

Ευθύς μετά τον κατάπλουν του σκάφους διενεμήθησαν φροντίδι του 

Δημάρχου κ. Ζήνωνος και τίνων άλλων συμπολιτών εις τους πρόσφυγας 

άφθονα τρόφιμα και φρούτα, παρεσχέθη δε πάσα ευκολία εις τους 

επιβάτας της 1ης θέσεως όσοι ήθελον ν’ αποβιβασθώσιν εν Λεμεσώ. Διότι 

τη διαταγή της Κυβερνήσεως εις τους των άλλων θέσεων επιβάτας δεν 

επετράπη η έξοδος διαταχθέντος του σκάφους να καταπλεύση εις το παρά 

την Λάρνακα Λοιμοκαθαρτήριον της Δεκέλειας, όπου αι πρόσφυγες θα 

υποβληθώσιν εις κάθαρσιν. 

Οι πρόσφυγες αφηγούνται ανατριχιαστικάς λεπτομερείας των σφαγών 

και του εμπρησμού της Σμύρνης…364 

Ο Θυμόπουλος και οι άλλοι πρόσφυγες «οι μόλις κατορθώσαντες να σωθώσι εκ των 

σφαγών και των διώξεων της πάλαι ποτέ περικάλλου και ακμαζούσης Σμύρνης» μετά την 

άφιξή τους στη Λάρνακα παρέμειναν επί δύο εβδομάδες στο λοιμοκαθαρτήριο. Στη 

συνέχεια ο Θυμόπουλος με την οικογένεια του αφίχθηκε στη Λευκωσία365 όπου επιχείρησε 

την επαναδραστηριοποίηση του. Επί μήνες μέχρι και τον Αύγουστο του 1923 δημοσίευε τη 

στερεότυπη αγγελία στην οποία κοντά στις περγαμηνές του είχε προσθέσει το «Πρόσφυξ 

εκ Σμύρνης»: 

Γίνεται δήλον ότι αφιχθείς ως πρόσφυξ εκ Σμύρνης και εγκατασταθείς 

ήδη εν Λευκωσία ο πλειστάκις βραβευθείς και επί Διπλώματι Αριστούχος 

Κύπριος Γλύπτης, Α. Θυμόπουλος, αναλαμβάνει οιανδήποτε εργασίαν 

Γλυπτικής επί μαρμάρου, από της απλουστέρας μέχρι της 

                                                           
364 Αλήθεια, Λεμεσός 9 Σεπτεμβρίου 1922. 
365 Πατρίς, Λευκωσία 3 Οκτωβρίου 1922.  
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καλλιτεχνικωτέρας, ήτοι μνημεία, οικογενειακούς τάφους, προτομάς, 

αγάλματα και ανδριάντας366. 

Ουσιαστικά άρχιζε από την αρχή. Πιο ώριμος στη τέχνη του, προσηλωμένος στην 

ρεαλιστική απεικόνιση των μορφών, εξαντλεί τις καλλιτεχνικές του ανησυχίες στην 

εμφάνιση των στηλών, επάνω στις οποίες συνήθως τοποθετούσε την προτομή ενώ στο 

κέντρο της στήλης ανάγλυφες μορφές συνήθως των γυναικών συζύγων τους σε στρογγυλό 

μετάλλιο. Φυλοτεχνούσε επίσης συνθέσεις πάνω στον τάφο. Από το 1925, τρία χρόνια μετά 

την επιστροφή του από την Σμύρνη, σημειώνεται μια επαγγελματική του ανάκαμψη με 

σημαντικές παραγγελίες, αφού από το 1925 μέχρι το 1932 θα φιλοτεχνήσει 10 περίπου 

σημαντικά έργα: Την προτομή, στον τάφο του Παπαϊωάννη Οικονόμου, Κτήτορα της 

Εκκλησίας του Αποστόλου Ανδρέα, το 1926 την επιτάφια στήλη του Ιωάννη Κυριακίδη με 

την μορφή του ανάγλυφη σε κοίλωμα της στήλης. Την ίδια χρονιά θα φιλοτεχνήσει την 

προτομή του Λουκά Χριστοφίδη, τοποθετημένη σε στρογγυλή στήλη πάνω σε τετράπλευρο 

βάθρο. Τον επόμενο χρόνο φιλοτέχνησε την προτομή του Αχιλλέα Κυριακίδη ενώ το 1928 

φιλοτέχνησε ένα από τα πιο σύνθετα έργα του, το ταφικό μνημείο του πλούσιου 

επιχειρηματία Γεώργιου Παπαδόπουλου που είχε δολοφονηθεί από τον ίδιο του τον γιο. Η 

προτομή είναι τοποθετημένη ανάμεσα σε τέσσερεις κίονες ιονικού ρυθμού, πάνω στους 

οποίους στηρίζεται ανάγλυφο αέτωμα αρχαίου ναού. Το μνημείο ανάλογο με τον πλούτο 

της οικογένειας είναι από τα πιο εντυπωσιακά έργα του Θυμόπουλου.  

Το 1928 φιλοτέχνησε το μνημείο του Μάρκου Χατζηπαρασκευά. Πρόκειται για 

μνημείο που παραγγέλθηκε προφανώς από τα παιδιά του Χατζηπαρασκευά στη μνήμη των 

γονιών τους. Ακολουθώντας τις κοινωνικές συμβάσεις της εποχής προβάλλεται στην 

κορυφή της επιτάφιας στήλης η προτομή του συζύγου ενώ η σύζυγος χαμηλότερα, σε 

ανάγλυφη μορφή στο κοίλωμα στη μέση περίπου της στήλης. 

Γύρω στα 1930 φιλοτέχνησε την προτομή του ήρωα του Μπιζανίου Χριστόδουλου 

Σώζου, δημάρχου και βουλευτή στο Νομοθετικό Συμβούλιο ο οποίος είχε πέσει στο ύψωμα 

Προφήτης Ηλίας, έξω από τα Ιωάννινα στις 6 Δεκεμβρίου 1912. 

Το 1932 φιλοτέχνησε την προτομή του Ιωάννη Βεργόπουλου, ευεργέτη του 

Παγκυπρίου η οποία τοποθετήθηκε έξω από τα προπύλαια του Σχολείου, απέναντι από την 

Αρχιεπισκοπή367. Ο γλύπτης είχε υπογράψει συμβόλαιο για την κατασκευή της προτομής 

ύψους 130 λιρών, το οποίο προέβλεπε ότι σε περίπτωση αποτυχίας της προτομής θα 

                                                           
366 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 30 Δεκεμβρίου 1922. Αλήθεια, Λεμεσός 23 Δεκεμβρίου 1922 και 6 Ιανουαρίου, 

3 και 10 Αυγούστου 1923.  
367 Πρωινή, Λευκωσία 26 Σεπτεμβρίου 1932. Παρατηρητής, Λεμεσός 11 Οκτωβρίου 1932.  
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επέστρεφε το ποσό της προκαταβολής που είχε πάρει με τόκο 6%. Η Επιτροπή των 

Σχολείων που του είχε αναθέσει την παραγγελία όρισε τριμελή κριτική επιτροπή για την 

παραλαβή του γλυπτού. Μετά την τοποθέτηση του γλυπτού και πριν από τα 

αποκαλυπτήρια, η κριτική επιτροπή υποστήριξε ακύρωση του συμβολαίου επειδή η μορφή 

δεν απεικόνιζε κατά την άποψη της τα χαρακτηριστικά του Βεργόπουλου. Ακολούθησε 

πολύμηνη διένεξη που τροφοδότησε τις στήλες των εφημερίδων. Ο Θυμόπουλος απέκρουσε 

τις κατηγορίες και κατηγόρησε τον πρόεδρο της επιτροπής γιατρό Μιλτιάδη Κουρέα για 

παρεμβάσεις κατά την περίοδο φιλοτέχνησης της προτομής. Γράφει εφημερίδα της εποχής: 

Εν σχέσει προς το αναφυέν ζήτημα της προτομής του Ευεργέτου των 

Σχολείων Ιωάννου Βεργόπουλου, της οποίας την ομοιότητα πρός το 

πρόσωπον του μακαρίτου αμφισβητεί η τριμελής Κριτική Επιτροπεία, 

συντάκτης της «Πρωινής» εζήτησε τας απόψεις του γλύπτου του 

εκτελέσαντος την προτομήν κ. Α. Θυμόπουλου. 

Ο κ. Θυμόπουλος εν πρώτοις αποκρούει την γνώμην της κριτικής 

Επιτροπής ότι η προτομή δεν ομοιάζει προς τον μακαρίτην Βεργόπουλον 

και επικαλείται και γνώμας τρίτων προσώπων, τα οποία ιδόντα το 

πρόπλασμα του ανεγνώρισαν αφ’ εαυτής την παρισταμένην μορφήν. 

Ανεξαρτήτως όμως τούτου, μας προσέθηκεν ο Γλύπτης, και αν δεν 

υπάρχη ομοιότης την ευθύνην δεν υπέχω βέβαια εγώ, καθόσον τα μέλη 

της Κριτικής Επιτροπείας εις επανειλημμένας επισκέψεις των εις το 

εργαστήριόν μου, έλαβον την ευκαιρίαν να παρακολουθήσουν την 

αποπεράτωσιν του προπλάσματος, και εν τέλει μου έδωσαν την εντολήν, 

όπως εκτελέσω επί μαρμάρου την προτομήν. 

Σχετικώς προς την γνώμην των μελών της Κριτικής επιτροπείας ο κ. 

Θυμόπουλος είπε, προς τον συντάκτην μας ότι μίαν ημέραν ο κ. Μ. 

Κουρέας, εκ των μελών της Επιτροπείας επισκεφθείς εν απουσία του το 

εργαστήριον του προέβη ιδιοχείρως εις επιδιορθώσεις του 

προπλάσματος. «Ηναγκάσθην, λέγει ο κ. Θυμόπουλος, καίτοι 

διαμαρτυρόμενος να δεχθώ τας υποδείξεις του κ. Κουρέα και επί τη βάσει 

τούτων προέβην εις την κατασκευήν της μαρμαρίνης προτομής. 

Η Επιτροπεία, ως πληροφορούμεθα, ισχυρίζεται ότι ο γλύπτης κατά την 

εκτέλεσιν της μαρμαρίνης προτομής απεμακρύνθη του προπλάσματος. 
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Ο κ. Θυμόπουλος όμως ισχυρίζεται ότι τούτο είναι ανακριβές, καθώς 

δύναται ευκόλως να εξελεγχθή δια παραβολής της προτομής προς το 

πρόπλασμα, το οποίον ευρίσκεται σήμερον εις Αρχιεπισκοπήν368. 

Αυτή την εποχή, ανάμεσα στα 1933-1935, φιλοτέχνησε την ανάγλυφη 

προσωπογραφία της κόρης του Αγνής και την δική του προτομή. Το ανάγλυφο της κόρης 

του τοποθετήθηκε το 1955 πάνω στον τάφο της στο Νέο Κοιμητήριο Λευκωσίας, μετά το 

θάνατο της κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΕΟΚΑ. Η δική του προτομή τοποθετήθηκε 

μετά το θάνατό του στον τάφο του στο ίδιο κοιμητήριο.  

Στα τέλη της δεκαετίας του ’20, το θυμοπουλικό επαγγελματικό μονοπώλιο στη 

γλυπτική έρχεται να διαταράξει η παρουσία ενός πολλά υποσχόμενου νεαρού γλύπτη, του 

Χρυσόστομου Περδίου (1907-1987)369. Γεννημένος στη Λεμεσό, γιος γνωστού λιθοξόου, 

έδειξε έφεση προς τη γλυπτική από τα νεανικά του χρόνια. Όταν η οικογένειά του μετοίκησε 

στη Λευκωσία, φοίτησε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, απ’ όπου αποβλήθηκε για παραβίαση 

του σχολικού κανονισμού. Συνέχισε όμως την ερασιτεχνική του ενασχόληση με τη 

γλυπτική και την αυτομόρφωσή του με ανάγνωση βιβλίων. Γύρω στα 1925, η οικογένεια 

Περδίου επέστρεψε στη Λεμεσό όπου ο νεαρός Χρυσόστομος είχε την ευκαιρία να 

γνωριστεί με τον χαρισματικό καλλιτέχνη της Λεμεσού Γεώργιο Φασουλιώτη, ο οποίος 

εκτίμησε το ταλέντο του και αγωνίστηκε να τον βοηθήσει. Ο Φασουλιώτης, του εξασφάλισε 

ένα ποσό με το οποίο ο Χαράλαμπος Περδίος το Σεπτέμβριο του 1927 ταξίδεψε στην Αθήνα 

και γράφτηκε στη Σχολή Καλών Τεχνών, όπου είχε την τύχη να γνωρίσει τον μεγάλο 

Έλληνα αρχιτέκτονα Δημήτριο Πικιώνη. Οι οικονομικές δυσκολίες τον ανάγκασαν να 

διακόψει τις σπουδές του και να επιστρέψει τον επόμενο χρόνο στην Κύπρο, φέρνοντας 

μαζί του μια θερμή συστατική επιστολή του Πικιώνη για την ανάγκη «να δοθεί στο νεαρό 

γλύπτη κάθε βοήθεια για τη συνέχιση των σπουδών του»370. Μετά την επιστροφή του θα 

φιλοτεχνήσει τις προτομές του Σόλωνα Κωνσταντινίδη και της Όλγας Γ. Φασουλιώτη. Η 

περίπτωση του Περδίου συγκίνησε σημαντικούς κοινωνικούς παράγοντες της Λεμεσού. Με 

πρωτοβουλία του Γ. Φασουλιώτη συγκροτήθηκε επιτροπή για την οικονομική στήριξη των 

σπουδών του. Ανάμεσά τους ο Δήμαρχος Λεμεσού Αλέκος Ζήνων, ο Μητροπολίτης Κιτίου 

Νικόδημος Μυλωνάς, η Ελένη Αυτονόμου, Διευθύντρια του Ανώτατου Παρθεναγωγείου, 

η Αθηναΐδα Λανίτη και άλλοι. Το Σεπτέμβριο του 1929 αναχώρησε για το Παρίσι για 

                                                           
368 Πρωινή, Λευκωσία 12 Νοεμβρίου 1932.  
369 Αρχείο Κρατικής Πινακοθήκης Σύγχρονης Τέχνης, Λευκωσία, φάκελος Χρυσόστομος Περδίος (βιογραφικό 

από την Ελένη Νικήτα). 
370 Στο ίδιο. 
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σπουδές στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Η οικονομική δυσπραγία και μια σειρά 

ατυχίες τον ανάγκασαν ύστερα από ένα χρόνο να μεταβεί στο Λονδίνο και στη συνέχεια να 

επιστρέψει το Σεπτέμβριο του 1931 στην Κύπρο371. Εργάστηκε για τη φιλοτέχνηση 

επιτύμβιων προτομών και ως συντηρητής αρχαιοτήτων. Υπέστη όμως αποκλεισμούς και 

παραγκωνίσεις για πολιτικούς λόγους, αφού ο αδελφός του, Μίνως Περδίος, και ο 

σύγαμπρός του Πλουτής Σέρβας ήσαν στελέχη της Αριστεράς. Περιορίστηκε στη 

φιλοτέχνηση μικρών επιτύμβιων μνημείων και εκκλησιαστικών κατασκευών, όπως ήταν ο 

άμβωνας και το προσκυνητάρι του Αγίου Αντωνίου στη Λεμεσό και το λιτό μαρμάρινο 

εικονοστάσι στον Απόστολο Ανδρέα στη Μέσα Γειτονιά.  

Δραστηριοποιήθηκε κυρίως μετά τον θάνατο του Θυμόπουλου το 1953. Το 1954 

φιλοτέχνησε τα γλυπτά του Βάκχου και της Δήμητρας στο εργοστάσιο της ΚΕΟ και το 1956 

την προτομή του Ανδρέα Θεμιστοκλέους (1843-1918) και κάποιες επιτύμβιες προτομές, 

ενώ, αμέσως μετά την Ανεξαρτησία, δημιούργησε τα πρώτα γλυπτά ηρώων της ΕΟΚΑ, 

όπως του Γρηγόρη Αυξεντίου στη Λύση, του Στυλιανού Λένα στα Αγρίδια, του 

δεκαεξάχρονου μαθητή Ανδρέα Βλάμη στη Λεμεσό. 

Άνθρωπος χαμηλών τόνων δεν πρόβαλε τη δουλειά του και όσο ζούσε ο 

Θυμόπουλος δεν τον ανταγωνίστηκε και δεν αμφισβήτησε την κυριαρχία του. Όπως και ο 

Θυμόπουλος αντιμετώπισε τη γλυπτική περισσότερο ως επάγγελμα για βιοπορισμό παρά 

ως τέχνη. 

Ο Θυμόπουλος αμφισβητήθηκε συχνά για την πιστή απεικόνιση των 

χαρακτηριστικών. Το γεγονός καταδεικνύει το περιοριστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο 

δημιουργούσε με την ανάγκη μιας ρεαλιστικής φωτογραφικής αποτύπωσης των 

χαρακτηριστικών. 

Η απογοήτευση του από την άδικη κριτική και κυρίως η ημιαπασχόληση του από το 

1933 στα σχολεία της Λευκωσίας με 15 λίρες εβδομαδιαίως έναντι 15 ωρών διδασκαλίας, 

δόθηκαν εξίσου 15 ώρες και ίδιος μισθός στον Ιωάννη Κισσονέργη και 20 ώρες και 

μηνιαίος μισθός 100 λιρών στον νεαρό ζωγράφο Αδαμάντιο Χριστοδουλίδη372, που λίγο 

αργότερα πήρε το επώνυμο Διαμαντής, ο οποίος ήδη άδηλα αμφισβητούσε την 

καλλιτεχνική πρωτοκαθεδρία του Θυμόπουλου. 

Οι λόγοι αυτοί τον οδήγησαν στην απόφαση να συμμετάσχει στην ίδρυση μαζί με 

τον Κ. Λοβαρίδη του Ανωτέρου Εμπορικού Λυκείου Λευκωσίας που ανέστειλε τη 

                                                           
371 Στο ίδιο. 
372 Πρωινή, Λευκωσία 6 Ιουλίου 1933.  
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λειτουργία του τον Ιούλιο του 1934373. Τον ίδιο μήνα διορίσθηκε ξανά καθηγητής των 

τεχνικών μαθημάτων του Παγκυπρίου με μισθό 75 λίρες, όπως και ο Κισσονέργης ενώ ο 

Διαμαντής έλαβε ακόμα περισσότερες ώρες και  μεγαλύτερο μισθό. Πιο ευνοημένος ο 

καθηγητής της Μουσικής Σόλων Μιχαηλίδης με 22 ώρες και μισθό 184 λίρες και 10 

σελίνια374. Σ’ αυτή την απαξίωση οφείλεται μάλλον η απόφασή του να μετακομίσει το 

Φθινόπωρο του 1935 στην Αθήνα, για να σπουδάσουν τα παιδιά του, ο μεγαλύτερος γιός 

του Λεύκος ήταν ήδη δευτεροετής φοιτητής της Ιατρικής375.  

Ο Θυμόπουλος εγκαταστάθηκε από τα τέλη του 1935 ή από τις αρχές του 1936 στην 

ελληνική πρωτεύουσα, όπου ίδρυσε εργαστήριο γλυπτικής, χωρίς να κατορθώσει να 

ξεχωρίσει. Αυτή την εποχή μεσουρανούσαν στην Αθήνα παλιοί συμφοιτητές του ή λίγο 

μεγαλύτεροι του, μαθητές του Γεώργιου Βρούτου, και του Λαζάρου Σώχου, οι 

περισσότεροι από τους οποίους μετά τη φοίτηση τους στο Σχολείο των Τεχνών συνέχισαν 

με σπουδές στη Ρώμη και το Παρίσι. Ήταν οι Νικόλαος Γεωργαντάς (1883 – 1941), 

Γρηγόρης Ζευγώλης (1886 – 1950),  Φωκίωνας Ρωκ (1886 – 1941), Αντώνης Σώχος (1888 

– 1976), Μιχάλης Τόμπρος (1889- 1974). Κοντά τους, σε δημιουργική δράση, κατά την 

περίοδο του μεσοπολέμου, οι παλαιότεροι, Γεώργιος Μπονάνος (1863 – 1940), τον οποίο 

ιδιαίτερα θαύμαζε ο Θυμόπουλος, ο Θωμάς Θωμόπουλος (1873 – 1937), ο Γεώργιος 

Δημητριάδης Αθηναίος (1880 – 1941) ο Κώστας Δημητριάδης (1881 – 1943) που μαζί με 

Φωκίωνα Ρωκ είχαν φιλοτεχνήσει το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Υπήρχε ακόμη μια 

σειρά από ήσσονες γλύπτες, απόφοιτους της Σχολής ή αυτοδίδακτους, και μια ομάδα 

νεότερων, με σημαντική παρουσία όπως ο Αθανάσιος Απάρτης (1899 - 1972), ο Γεώργιος 

Καστριώτης (1899 - 1969) και ο Γεώργιος Ζογγολόπουλος (1903 - 2004), ο Βάσος 

Φαληρέας (1905 - 1979) οι οποίοι συνδύαζαν τον ρεαλισμό με την αναζήτηση νέων 

εκφραστικών μορφών, ενώ κινούνταν με άνεση από τους παραδοσιακούς τρόπους σε 

πρωτοποριακές αναζητήσεις. Οι τελευταίοι άρχισαν να κάνουν δυναμική την παρουσία 

τους κυρίως μετά το 1930. Η Ελληνική Γλυπτική ασφυκτιούσε και δύσκολα υπήρχε χώρος 

για ένα κύπριο γλύπτη που είχε μείνει στη στατική απεικόνιση κυρίως προτομών. Δεν είχε 

ποτέ την ευκαιρία για φιλοτέχνηση αγάλματος ή άλλου δημόσιου μνημείου. Ούτε είχε 

πειραματισθεί στον ορείχαλκο όπως οι ελλαδίτες συνάδελφοι του. Μάταια στις 

ανακοινώσεις του στον κυπριακό τύπο από το 1907 μέχρι το 1930 ανέφερε ότι αναλάμβανε 

τη φιλοτέχνηση αγαλμάτων και ανδριάντων. Δεν υπήρχε τέτοια παράδοση στην Κύπρο ούτε 

                                                           
373 Στο ίδιο. 
374 Στο ίδιο. 
375 Νέος Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία 1935. 
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ήταν δυνατή, στην διάρκεια της Αγγλοκρατίας, η ανέγερση ηρώων ή μεγάλων μνημείων με 

ανδριάντες και αγάλματα. Τα πρώτα ολόσωμα γλυπτά εμφανίζονται στο νησί μετά την 

ίδρυση του κυπριακού κράτους το 1959.  

Μετά την εγκατάστασή του στην Αθήνα επέστρεφε τις περιόδους των διακοπών του 

στην Κύπρο οπότε δημοσίευε στις εφημερίδες την γνωστή στερεότυπη δήλωση του: «Ο 

γνωστός Κύπριος Γλύπτης κ. Α. Θυμόπουλος, ο πλειστάκις βραβευθείς και επί διπλωμάτι 

αριστούχος…», δηλώνοντας ότι όσοι ενδιαφέρονταν μπορούσαν να τον συναντήσουν ή να 

πάρουν σχετικές πληροφορίες από την Εμπορική Λέσχη Λευκωσίας376. Στην Αθήνα  δεν 

έδινε διεύθυνση του εργαστηρίου του αλλά παρακαλούσε όσους ενδιαφέρονται να 

απευθύνονται στο Poste Restante της Αθήνας377. 

Αυτή την περίοδο θα φιλοτεχνήσει την προτομή της ορφανοτρόφου Αθηνάς 

Διανέλλου, η οποία από το 1930 περίπου είχε χρηματοδοτήσει τη ανέγερση 

οργανοτροφείου κοντά στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής απέναντι από το σημερινό 

ξενοδοχείο Χίλτον. Μετά το θάνατο της οι συγγενείς της ανέθεσαν στον Θυμόπουλο τη 

φιλοτέχνηση της προτομής της. Φιλοτέχνησε την προτομή στην Αθήνα και την μετέφερε 

στην Κύπρο τον Απρίλιο του 1938 με το ατμόπλοιο «Κέρκυρα». Το γλυπτό συμφωνήθηκε 

στις 150 λίρες παρόλο που η καλλιτεχνική επιτροπή που το παρέλαβε το κοστολόγησε στις 

250 λίρες378. Μαζί με την προτομή φιλοτέχνησε την τετράγωνη φέρουσα στήλη, με 

τριγωνική διακόσμηση σε μορφή αετώματος στο κάτω και άνω μέρος. Στήθηκε στο 

προαύλιο χώρο μπροστά από την είσοδο του Ορφανοτροφείου.   

Το 1939 ο Θυμόπουλος βρέθηκε ξανά για λίγο στην Κύπρο για να εξασφαλίσει 

κάποιες αναθέσεις. Ο πόλεμος που ξέσπασε τον Σεπτέμβριο του 1939 τον απέκλεισε στην 

Κύπρο. Η οικογένεια του θα επανενωθεί μετά την απελευθέρωση. Αναχώρησε από την 

Κύπρο τον Οκτώβριο του 1945. Πριν αναχωρήσει μοίρασε στις εφημερίδες μια δήλωση 

που φανέρωνε κάποια πικρία ή απογοήτευση, χωρίς τη γνωστή επίκληση στην βράβευση 

και την αριστεία του. Κράτησε μόνο το «ο γνωστός κύπριος γλύπτης», ο οποίος «επ 

ευκαιρία της αναχώρησης τους εις Αθήνας» αναλαμβάνει οποιαδήποτε εργασία γλυπτικής 

επι μαρμάρου….379 

Ο Θυμόπουλος υπέγραφε όλα του τα έργα ακόμα και τις ταφικές πλάκες, αν είχεν 

οποιεσδήποτε χαράξεις, με την επιγραφή «Ανδρεάς Θυμόπουλος Κύπριος Γλύπτης εποίει». 

                                                           
376 Πρωινή, Λευκωσία 3 Ιουνίου 1937. Ελευθερία, Λευκωσία 24 και 29 Απριλίου και 29 Σεπτεμβρίου 1938. 
377 Ελευθερία, Λευκωσία 28 Ιουλίου 1937.  
378 Νέος Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία 10 Απριλίου 1938.  
379 Εσπερινή, Λευκωσία 8 Οκτωβρίου 1945. Κυπριακός Τύπος, Λευκωσία 8 Οκτωβρίου 1945.  
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Αναμφισβήτητα ήταν σημαντική μορφή της Κυπριακής τέχνης και κυριάρχησε στο χώρο 

της γλυπτικής στην Κύπρο, σχεδόν για μισό αιώνα. Μονοπώλησε το χώρο, εξουδετέρωνε 

οποιοδήποτε ανταγωνιστή αλλά παρόλο τον ικανό αριθμό των επιτάφιων γλυπτών του 

παρέμεινε σχεδόν άγνωστος στο νεότερο κοινό.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρώτο βιογραφικό λεξικό των Κυπρίων Καλλιτεχνών, 

που εκδόθηκε το 1983, δεν υπάρχει αναφορά στο όνομά του380.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
380 Εκδόσεις Ανδρέου, Κύπριοι Καλλιτέχνες, Λευκωσία 1982 – 1983.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 

Η ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 1878 – 1959 

Το κεφάλαιο αυτό είναι ένα εικαστικό χρονολόγιο στο οποίο καταγράφηκαν γεγονότα 

που αφορούν την εικαστική κίνηση στην Κύπρο ή τη δραστηριότητα κυπρίων καλλιτεχνών 

στο εξωτερικό, κατά την περίοδο της βρετανικής κυριαρχίας. Για τη σύνταξη του 

απαιτήθηκε πολύχρονη έρευνα σε εφημερίδες, περιοδικά, αρχεία, καταλόγους εκθέσεων 

και καλλιτεχνικά λευκώματα. Το αποτέλεσμα είναι ένα πανόραμα της εικαστικής 

δραστηριότητας με την χρονολογική καταγραφή των εκθέσεων, κριτικών για τις εκθέσεις, 

δημοσιευμάτων για την καλλιτεχνική κίνηση και άλλων αναφορών σχετικά με την 

κυπριακή ζωγραφική της περιόδου. Μέσα από την καταγραφή είναι δυνατόν να επισημάνει 

κάποιος τη δράση των κυπρίων καλλιτεχνών, τους χώρους των εκθέσεων, τους κριτικούς 

της εποχής, τις σχέσεις με τους Άγγλους, τις προσπάθειες για διαμόρφωση μιας εικαστικής 

ευαισθησίας, τη δυσκολία αποδοχής οποιασδήποτε εικαστικής καινοτομίας, τις μαθητικές 

εκθέσεις - πρώτα εικαστικά δρώμενα στην Κύπρο. Οι ημερομηνίες είναι αυτές που 

αναφέρονται στις πηγές. 

 

1878-1880 

Δεν εντοπίσθηκε οποιαδήποτε αναφορά σε εικαστικό γεγονός ή διοργάνωσης έκθεσης 

στον κυπριακό τύπο της περιόδου ή σε οποιαδήποτε άλλη πηγή. 

 

1881 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 27-29 

Πύλη Πάφου, Λευκωσία 

Παγκύπρια Γεωργική Έκθεση 

Πρώτη εκθεσιακή διοργάνωση στην Κύπρο. Οργανώθηκε από τις αγγλικές αρχές στο 

χώρο έξω από την Πύλη Πάφου. Τα προϊόντα εκτέθηκαν σε δώδεκα μεγάλες σκηνές και τα 

ζώα σε ξύλινα διαχωρίσματα. Τα μόνα καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος εκθέματα ήσαν τα 

κεντήματα, τα μεταξωτά και βαμβακερά υφαντά381. 

 

 

 

                                                           
381 Αλήθεια, Λεμεσός 25 Απριλίου/7 Μαΐου 1881. 
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1884 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

Τάφρος Τειχών, Λευκωσία 

Δεύτερη Παγκύπρια Γεωργική Έκθεση 

Η έκθεση στεγάστηκε σε δεκαέξι σκηνές. Στην πρώτη σκηνή παρουσιάστηκαν έργα 

αγγειοπλαστικής. Σημείωνε σχετικά εφημερίδα της εποχής: 

Η 1η σκηνή περιέχει πήλινα αγγεία εξ οπτού πηλού, τα μεν χρωματισμένα, τα δε απλά. Κατά 

την τέχνην ταύτην η Κερήνεια πρωτεύει των άλλων. δύναται να  καυχηθή, ότι ήρξατο να 

απαλλάττη την αγγειοπλαστικήν της νήσου από των μέχρι τούδε χονδροειδών σπαργάνων. 

Εάν οι αγγειοπλάσται απεμιμώντο την Ευρωπαϊκήν τέχνην και φιλοκαλίαν ή και αυτά τα 

ανευρισκόμενα εν τοις τάφοις κυπριακά αγγεία, θα ελάμβαναν ου μικράν επίδοσιν εν Κύπρω 

η τέχνη αύτη και θα εγίνετο αντικείμενον εμπορίου εις το εξωτερικόν382. 

 

1893 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

Νέον Έθνος, Λάρνακα 

Αναφορά στον Ευτύχιο Π. Ταλιαδώρο, «άριστο λεπτουργό» που είχε κατασκευάσει 

τα τέμπλα σε διάφορους ναούς και κυρίως στο Μητροπολιτικό Ναό της Λάρνακας και στο 

ναό της Καθολικής στη Λεμεσό, ο οποίος αναφέρεται ως «και πολλού άξιος 

εικονογράφος»383. 

 

1894 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 10 

Λευκωσία  

Η εφημερίδα της Λευκωσίας Φωνή της Κύπρου, σε άρθρο της με τίτλο «Πρέπει να 

γίνωμεν πρακτικοί» υποστηρίζει, ανάμεσα σε άλλα, την εισαγωγή του μαθήματος της 

Ζωγραφικής και της Γλυπτικής στα σχολεία384. 

 

 

                                                           
382 Στασίνος ή Φωνή της Κύπρου, Λάρνακα 16/28 Οκτωβρίου 1884. 
383 Νέον Έθνος, Λάρνακα 3/15 Δεκεμβρίου 1893.  
384 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 10 Νοεμβρίου 1894.  
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1897 

Μπάρ Ζήνωνα Σκυριανίδη, Λεμεσός  

Έκθεση έργων ζωγραφικής του εγκατεστημένου στη Λεμεσό καλύμνιου ζωγράφου 

Μιχαήλ Κουφού και των μαθητών του εργαστηρίου του385. 

 

 

1898 

Λέσχη Ισότης, Λεμεσός 

Δεύτερη έκθεση έργων ζωγραφικής των μαθητών του Μιχαήλ Κουφού386. 

 

1900 

ΙΟΥΝΙΟΣ 

Παγκύπριο Γυμνάσιο, Λευκωσία 

Έκθεση έργων των μαθητών του σχολείου, που διδάχθηκαν από τους Ν. Κοσσουφάκη 

και Χ. Νικολαΐδη387. 

 

 

1901 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

Ζάππειο, Αθήνα 

Μεγάλη εκθεσιακή διοργάνωση με τίτλο «Κυπριακή Έκθεσις» που οργανώθηκε στο 

Ζάππειο με πρωτοβουλία του προέδρου του «Πατριωτικού Συλλόγου των εν Αθήναις 

Κυπρίων» Γεωργίου Φραγκούδη. Στην είσοδο της εκθέσεως είχε τοποθετηθεί η προτομή 

του εθνομάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, που είχε φιλοτεχνήσει ο Γεώργιος Μπονάνος. 

Στις αίθουσες του Ζαππείου είχαν εκτεθεί λαϊκές ενδυμασίες, αγγεία και τσιγκογραφίες 

κυπριακών αρχαιοτήτων, κεντήματα και υφαντά, πίνακες ζωγραφικής, βιβλία για την 

                                                           
385 Ελένη Νικήτα, Η εικαστική κίνηση στην Κύπρο από τις αρχές του αιώνα μας ως την ανεξαρτησία, Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού και Πολιτιστικές Υπηρεσίες, Λευκωσία 1997, σ.11. Κώστας Πιλαβάκης, Η Λεμεσός σ’ 

άλλους καιρούς, Λεμεσός 1997, σ.181. 

386 Νικήτα, ό.π., σ.11. Αγνή Μιχαηλίδη, Λεμεσός, παλιά πόλη, Λευκωσία 1981, σ. 186. Πηλαβάκης, ό.π., σ.193. 

Αλήθεια, Λεμεσός 4 Μαρτίου 1898.  
387 Κύπριος, Λευκωσία 16 Ιουνίου 1900. 
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Κύπρο, φωτογραφίες του Φώσκολου, ιχνογραφίες μαθητών του Παγκυπρίου Γυμνασίου, 

έπιπλα, τρόφιμα και ποτά ακόμη και ζώα που μεταφέρθηκαν από την Κύπρο388. 

Η Καλλιτεχνική Επιτροπή της Εκθέσεως, την οποία αποτελούσαν οι Α. Φιλαδελφεύς, 

υφηγητής της Αρχαιολογίας, Κίμων Μιχαηλίδης διευθυντής του περιοδικού Παναθήναια 

και Θωμάς Θωμόπουλος ζωγράφος και γλύπτης, βράβευσε με αργυρό μετάλλιο τον Ευτύχιο 

Τεμπλοποιό για την αγιογραφία του Αγίου Ιωάννη και με χάλκινα μετάλλια τον ιερομόναχο 

Διονύσιο για το «Μυστικό Δείπνο», τον άγγλο W. Hawkins για τις τρεις ελαιογραφίες του 

με τοπία της Κύπρου και το Mιχαήλ Κουφό για το έργο του «Λεμησσός». Απένειμε επίσης 

χάλκινο μετάλλιο στα ιχνογραφήματα των μαθητών του Παγκυπρίου Γυμνασίου, χρυσό 

μετάλλιο στις μεγάλες φωτογραφίες του Ιωάννη Φώσκολου και χάλκινο στο φωτογράφο 

Ιωάννη Τουφεξή. Βράβευσε ακόμη τον αγγειοπλάστη της Λαπήθου Δ. Τσιμούρη και 

απένειμε χρυσό μετάλλιο «εις τον Θεόδωρον Χριστοφάκην, εκ Λάρνακος, δια τας όντως 

θαυμαστάς, κατ’ απομίμησιν των αρχαίων αγγείων επί ξηρών κολοκυθών παραστάσεις»389.    

 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 

Η εφημερίδα της Λεμεσού Αλήθεια επικρίνει την καλλιτεχνική επιτροπή της 

«Κυπριακής Έκθεσης» στην Αθήνα επειδή έθεσε στην ίδια μοίρα τον καλλιτέχνη ζωγράφο 

Μιχαήλ Κουφό, που δίδασκε στα σχολεία της Λεμεσού με τον αγιογράφο Διονύσιο: 

…εις την κρίσιν της καλλιτεχνικής επιτροπής περί «της Λεμησσού» του 

παρ’ ημίν καλλιτέχνου κ. Μιχαήλ Ι. Κουφού, έργου πρωτοτύπου, το 

οποίον εκρίθη εν ίση μοίρα προς αγιογραφικήν τινά αντιγραφήν του παρ’ 

ημίν Διονυσίου, χωρίς να θέλωμεν να ψέξωμεν το ζωγραφικόν τάλαντον 

του Διονυσίου εν τούτοις φρονούμεν ότι είναι παράτολμος πάσα 

σύγκρισις προς την εργασίαν του κ. Κουφού. Μία επισταμένη μελέτη των 

έργων του κ. Διονυσίου των πολλαχού της νήσου εγκατεσπαρμένων και 

μια απλή επίσκεψις εις το καλλιτεχνικόν εργαστήριον του κ. Κουφού θέτει 

οριστικώς την αξίαν αμφοτέρων εις την θέσιν των. Άλλως τε ο κ. Κουφός 

είναι εις εκ των ολιγίστων ελλήνων, οι οποίοι αφήκαν τας αρίστας 

αναμνήσεις εν τη Πολυτεχνική σχολή των Αθηνών η δε ενταύθα εργασία 

                                                           
388 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 4 Μαΐου 1901. Ευαγόρας, Λευκωσία 7 Ιουλίου 1901. Κύπριος, Λευκωσία 20 

Απριλίου 1901. Αλήθεια Λεμεσός 4 Μαΐου 1901.  
389 Αλήθεια, Λεμεσός 29 Ιουνίου 1901. 
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του απέδειξεν αυτόν πάντα φιλότιμον εργάτην του χρωστήρος και 

καλλιτέχνην ζηλευτής δυνάμεως…390 

 

 

1902 

Οικία Χώκινς, Λευκωσία 

Ο άγγλος κυβερνητικός υπάλληλος W. Hawkins (Χώκινς) με την ευκαιρία της 

αναχώρησης του από την Κύπρο οργάνωσε στο σπίτι του έκθεση με 36 έργα του, με 

κυπριακά κυρίως τοπία. Ο Χώκινς είχε λάβει μέρος τον προηγούμενο χρόνο στη μεγάλη 

Κυπριακή Έκθεση στο Ζάππειο το 1901 και είχε τύχει τιμητικής διάκρισης391.   

 

 

1903 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

Σάλπιγξ, Λεμεσός 

Επιστολή του Μιχαήλ Κουφού προς την εφημερίδα από το Μόναχο, με ημερομηνία 

3/16 Δεκεμβρίου, με εκτεταμένη αναφορά στις Πινακοθήκες της Λειψίας και της 

Δρέσδης392.  

 

 

1904 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 10 

Λεμεσός  

Στη στήλη «Χρονικά» η εφημερίδα της Λεμεσού Σάλπιγξ πληροφορεί τους 

αναγνώστες της ότι ο ζωγράφος Μιχαήλ Κουφός, που είχε διδάξει κάποια χρόνια στην πόλη 

είχε γίνει δεκτός στην ονομαστή Ακαδημία Καλών Τεχνών του Μονάχου, ύστερα από 

εξαήμερης διάρκειας εισαγωγικές εξετάσεις. Από τους 39 υποψήφιους έγιναν δεκτοί 22393. 

 

                                                           
390 «Γράμματα προς την Αλήθεια», Αλήθεια, Λεμεσός 6 Ιουλίου 1901. 
391 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 26 Απριλίου 1902.  
392 Σάλπιγξ, Λεμεσός 10 Ιανουαρίου 1904. 
393 Σάλπιγξ, Λεμεσός 10 Ιανουαρίου 1904. 
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ΙΟΥΝΙΟΣ  

Παρεπιδημία στην Κύπρο του σπουδαστή της Ακαδημίας του Μονάχου Αντώνιου 

Κύπριου από την Ορμήδεια394. 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 6 

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή της Κάτω Ζώδιας εκφράζει μέσω του τύπου προς τον 

Αντώνιο Χρηστίδη, ένα «εκ των εν τη νήσω αρίστων ζωγράφων», ευχαριστίες και επαίνους 

διότι «μετά περισσής τέχνης και φιλοκαλίας επεξειργάσθη την επιχρύσωσιν του 

εικονοστασίου του ναού του χωρίου Ο Σταυρός395. 

 

1905  

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, Λευκωσία  

Φτάνει στην κυπριακή πρωτεύουσα για να εργαστεί ως καθηγητής στο Παγκύπριο 

Γυμνάσιο ο ελλαδίτης ζωγράφος Λουκάς Κρίνος396.ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  

Λεμεσός  

Αναγγέλλεται η ίδρυση στη Λεμεσό του Καλλιτεχνικού Φωτογραφείου «Ο Απελλής» 

στην οδό Σαριπόλου από τον Α. Λομβάρδο, φωτογράφο και ζωγράφο, «ποιούμενον χρήσιν 

των τελειοτάτων φωτογραφικών οργάνων και μεθόδων»397. 

 

ΜΑΪΟΣ  

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή Γαστριών εκφράζει δια του τύπου τις ευχαριστίες της 

προς τον Ευτύχιο Παρασκευά από τη Λάρνακα, «τεμπλοποιόν και ζωγράφον, όστις μετά 

πολλής καλαισθησίας, επιμελείας και τέχνης επεξειργάσατο το τέμπλον της εκκλησίας του 

χωρίου»398. Ο Ευτύχιος Παρασκευά είχε συμμετάσχει στη μεγάλη Κυπριακή Έκθεση στο 

Ζάππειο το 1901 και είχε τιμηθεί με χρυσό μετάλλιο «δια την ξυλογεγλυμμένην κεφαλήν 

κριού»399. 

 

 

                                                           
394 Σάλπιγξ, Λεμεσός 25 Ιουνίου 1904. 
395 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 24 Δεκεμβρίου 1904.  
396 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 28 Ιανουαρίου 1905. 
397 Σάλπιγξ, Λεμεσός 18 Φεβρουαρίου 1905. 
398 Κύπριος, Λευκωσία 14 Μαΐου 1905.   
399 Ευαγόρας, Λευκωσία 7 Ιουλίου 1901. 
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1906 

ΙΟΥΝΙΟΣ 

Παρθεναγωγείο Φανερωμένης, Λευκωσία. 

Έκθεση των μαθητριών του Παρθεναγωγείου. Τις μαθήτριες δίδαξε ο Λουκάς 

Κρίνος400. 

 

 

1907 

• Ο Νίκος Νικολαΐδης παρακολουθεί για λίγους μήνες μαθήματα στη Σχολή 

Καλών Τεχνών της Αθήνας401. 

 

 

• Μέσα από μια αγγελία έχουμε πληροφορίες για την αισθητική καλλιέργεια 

στην Κύπρο. Το «Πιλοποιείον Η Ακρόπολις» του Ιωάννη Σπανοπούλου, «το αρχαιότατον 

και πρώτον ιδρυθέν εν Κύπρω» πληροφορούσε τους πελάτες του ότι διέθετε όλα τα είδη 

καπέλων, βαλίτσες και μπαούλα, λαιμοδέτες του τελευταίου συρμού, «κάδρα ζωγραφικής 

προς στολισμόν αιθουσών» και «ωραία αγάλματα και αρχαιοπρεπείς ελληνικάς στήλας διά 

τας εισόδους των οικιών»402. 

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 

Παγκύπριο Γυμνάσιο, Λευκωσία 

Έκθεση ζωγραφικής των μαθητών του Παγκυπρίου. Τους μαθητές δίδαξαν οι 

Λουκάς Κρίνος και Χαράλαμπος Νικολαΐδης403. 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

Πάφος  

Φτάνει στην Πάφο για να εργαστεί ο καλύμνιος ζωγράφος Γ. Μπιλλήρης404. 

                                                           
400 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 7 Ιουλίου 1906.  
401 Κουδουνάρης, ό.π., σ. 412.  
402 Ελευθερία, Λευκωσία 1 Ιουνίου 1907.  
403 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 29 Ιουνίου 1907.  
404 Αγών, Πάφος 22 Σεπτεμβρίου 1907. 
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1909 

ΙΟΥΝΙΟΣ  

Λευκωσία 

Έκθεση έργων ιχνογραφίας και ζωγραφικής των αποφοίτων μαθητριών του 

Οκταταξίου Κοινοτικού Παρθεναγωγείου, το οποίο διηύθυνε η Χαριτίνη Χατζηγαβριήλ. 

Τις μαθήτριες δίδαξε ο Ανδρέας Θυμόπουλος.  

… Τα έργα της Ιχνογραφίας, Ζωγραφικής και Καλλιγραφίας ως και τα 

χειροτεχνήματα, άτινα είναι εκτεθειμένα εις θέαν και έλεγχον παρά 

πάντων πείθουσι περί ων διέλαβον. Το πρώτον, κατά το έτος τούτο το 

Παρθεναγωγείον επιδεικνύει έργα ζωγραφικής, ειμί δε βεβαία ότι τα 

πρωτόλεια των μαθητριών εν τω μαθημάτι τούτω θα ευαρεστήσωσι και 

τοις αυστηροτέροις κριταίς…405 

 

 

1910 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 12 

Λευκωσία 

Ο Λουκάς Κρίνος με αγγελία του στον τύπο γνωστοποιεί στο κοινό ότι αναλαμβάνει την 

κατασκευή μνημείων και εικόνων «ως απαιτεί η ημετέρα εκκλησία, τουτέστιν βυζαντιακού 

ρυθμού406». 

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ  

Λευκωσία  

Ο γλύπτης Ι. Φραντζεσκίδης, «σπουδάσας των γλυπτικών εν τω Μετσοβείω 

Πολυτεχνείω» γνωστοποιεί με αγγελία του ότι ίδρυσε εργαστήριο γλυπτικής, στην οδό 

Μαχαιρά στη Λευκωσία407.  

                                                           
405 Χαριτίνη Χατζηγαβριήλ, «Το κοινοτικόν παρθεναγωγείον. Η λογοδοσία υπό της αξιοτίμου διευθύντριας», 

Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία 4 Ιουλίου.  
406 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 12 Φεβρουαρίου 1910. 
407 Ελευθερία, Λευκωσία 16 Απριλίου 1910. 
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ΜΑΪΟΣ  

Πάφος  

• Διατρίβει στην Πάφο «χάριν εργασιών» ο εγκατεστημένος στη Λεμεσό 

ελλαδίτης ζωγράφος Όθων Γιαβόπουλος408.  

 

• Γεωργική Έκθεση Λευκωσίας409. Στην έκθεση εκτός από διάφορους γεωργούς 

και βιοτέχνες συμμετείχαν με έργα τους οι γλύπτες Ανδρέας Θυμόπουλος και Ιωάννης 

Φραντζεσκίδης, με έργα ξυλογλυπτικής και μαρμαρογλυπτικής. Ο Θυμόπουλος τιμήθηκε 

με αργυρό μετάλλιο και ο Φραντζεσκίδης, που παρουσίασε σχέδιο εικονοστασίου, με 

ορειχάλκινο. 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ  

Πάφος 

Φτάνει στην Πάφο, «όπως κάλλιστα γνωρίσει την χώρα της Παφίας Αφροδίτης, ο 

γλύπτης Ανδρέας Θυμόπουλος. Τοπική εφημερίδα πληροφορεί το κοινό της πόλης και 

επαρχίας ότι, 

Οι θέλοντες αιωνίαν την μνήμην αοιδίμων  συγγενών των να τηρήσωσι 

και διασώσωσιν ου μόνον το όνομα της οικογενείας αλλά και αυτήν την 

μορφήν αλησμονήτου τινός μέλους ταύτης ας επωφεληθώσι της 

ευκαιρίας ίνα παραγγείλωσι μνημείον τι, όντες βέβαιοι, ότι θα έχωσι την 

επιτυχίαν πλήρη και το κέρδος όχι μικρόν. Τα μνημεία του αοιδίμου 

Σωφρονίου και μακαρίτου Διανέλλου εν Λευκωσία ως και επιτύμβιοι 

πλάκες και εξώσται εκ Πεντελικού μαρμάρου μαρτυρούσι την ικανότητα 

και ειδικότητα του κ. Θυμοπούλου, όστις εν τοις νεωτέροις τούτοις 

χρόνοις τιμά διά του λαμπρού ταλάντου αυτού την Κύπρον μας...410 

 

 

 

                                                           
408 Αγών, Πάφος 8 Μαΐου 1910.  
409 Ελευθερία, Λευκωσία 26 Μαΐου 1910. 
410 Αγών, Πάφος 3 Ιουλίου 1910.  
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ΙΟΥΛΙΟΣ  

Λευκωσία 

Με αγγελία του στον τύπο ο Ανδρέας Θυμόπουλος, «ο μόνος κύπριος 

διπλωματούχος γλύπτης» γνωστοποιεί ότι στο εργαστήριο γλυπτικής, που είχε ιδρύσει πριν 

από τρία χρόνια αναλάμβανε οποιαδήποτε γλυπτική εργασία «από τας απλουστέρας μέχρι 

τας καλλιτεχνικώτερας»411. Παρόμοιες ανακοινώσεις δημοσίευσε στις εφημερίδες όλων 

των πόλεων412.1912 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  

Λεμεσός 

Η εκκλησιαστική επιτροπή του ναού της Αγίας Νάπας στη Λεμεσό, αναθέτει την 

κατασκευή μαρμάρινου τέμπλου του ναού στο γλύπτη Ανδρέα Θυμόπουλο413.  

 

 

1912 - 1914 

Ο Ιωάννης Κισσονέργης (1889 – 1963), φοιτητής της Ιατρικής, κατατάσσεται ως 

εθελοντής στον Ελληνικό Στρατό κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων. Με τη λήξη 

τους φοίτησε ενάμιση χρόνο στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και στη συνέχεια 

επέστρεψε στην Κύπρο414.  

 

 

1914  

ΙΟΥΛΙΟΣ  

Με αγγελία του στον τύπο ο κύπριος Κωνσταντίνος Χαραλάμπους πληροφορούσε το 

κυπριακό κοινό ότι λειτουργούσε στην Αλεξάνδρεια «τέλειον εργαστήριον γλυπτικής» και 

ότι αναλάμβανε την κατασκευή προτομών, τέμπλων και ταφικών μνημείων415. 

 

 

                                                           
411 Στο ίδιο.  
412 Ελευθερία, Λευκωσία 2/15 Αυγούστου 1914. Ένωσις, Λάρνακα 30 Δεκεμβρίου 1911 και 1912 Ιανουαρίου 

1912. Αλήθεια, Λεμεσός 7 Νοεμβρίου 1914. 
413 Αλήθεια, Λεμεσός 5 Ιανουαρίου 1912. Ένωσις, Λάρνακα 12/25 Ιανουαρίου 1912. 
414 Κουδουνάρης, ό.π., σ.242.  
415 Ελευθερία, Λευκωσία 19 Ιουλίου / 1 Αυγούστου 1914.  
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

Λάρνακα 

Τοποθέτηση στο κοιμητήριο Λάρνακας προτομής του Ιωάννη Μακρυγιάννη, έργο του 

Ανδρέα Θυμόπουλου416. 

 

1916 

ΙΟΥΝΙΟΣ 5 

Ιεροδιδασκαλείο, Λάρνακα  

Έκθεση έργων Ζωγραφικής και Ιχνογραφίας των μαθητών του Παγκυπρίου 

Ιεροδιδασκαλείου Λάρνακας στο πλαίσιο της τελετής λήξης της σχολικής χρονιάς και 

αποφοίτησης των πρώτων σπουδαστών του Ιεροδιδασκαλείου417, που είχε ιδρυθεί τον 

Οκτώβριο του 1910 με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Κιτίου Μελέτιου Μεταξάκη. Τη 

διδασκαλία της ζωγραφικής και της Ιχνογραφίας είχε αναλάβει από το 1912 ο ελλαδίτης 

ζωγράφος Θεόδωρος Κόντης. 

 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

Ο Ιωάννης Κισσονέργης διορίζεται καθηγητής της Ιχνογραφίας στο Παγκύπριο 

Γυμνάσιο418. 

 

 

1919 

ΙΟΥΝΙΟΣ  

Παρθεναγωγείο Φανερωμένης, Λευκωσία 

Έκθεση «ιχνογραφημάτων και υδατογραφιών» των μαθητριών των τελευταίων 

τάξεων του Παρθεναγωγείου, «αίτινες εδείκνυον λαμπράν επίδοσιν εν τω καλλιτεχνικώ 

                                                           
416 Ένωσις, Λάρνακα 23 Οκτωβρίου/6 Νοεμβρίου 1914. 
417 Έθνος, Λάρνακα 24 Ιουνίου 1916.  
418 Μαρία Ιακώβου - Μαριλίζα Μητσού (επιμ.), Ιωάννης Κισσονέργης (1889 – 1963), Πολιτιστικό Ίδρυμα 

Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία 1992, σ.15. 
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τούτω μαθήματι, μετά πολλής επιμελείας διδαχθέντι υπό του γνωστού παρ’ ημίν 

καλλιτέχνου γλύπτου κ. Α. Θυμοπούλου»419. 

 

 

 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

Σύλλογος των Φιλελευθέρων, Λεμεσός420 

Πρώτη ατομική έκθεση στην Κύπρο του Νίκου Νικολαΐδη. Σύμφωνα με μαρτυρία του 

Γιάννη Λεύκη, ο ζωγράφος παρουσίασε 14 πίνακες και η έκθεση του ήταν «σπάνια γιορτή 

που συγκέντρωσε τόσο κόσμο. Κι η εκτίμηση του λαού προς τον καλλιτέχνη που του χάρισε 

μια τέτοια καλλιτεχνική απόληψη, εκδηλώθηκε πρωτοφανή και συγκινητική»421. 

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 

Ο Ανδρέας Θυμόπουλος παρουσιάζει τα έργα των μαθητριών του Παρθεναγωγείου 

Φανερωμένης κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης των μαθημάτων. Ήταν η τελευταία 

έκθεση μαθητριών του πριν αναχωρήσει για τη Σμύρνη. 

…..Επέτεινε μεγάλως τον λίαν φιλόκαλον διάκοσμον της αιθούσης, ήτις 

παρίστανεν έκθεσιν αληθώς καλλιτεχνικήν. Εξαιρετικώς πολυάριθμα 

είναι και ποικιλώτατα και λίαν επιτυχή τα έργα της ελαιογραφίας άτινα 

εξετέλεσαν αι επιμελέσταται και φιλοτιμόταται μαθήτριαι του 

Διδασκαλείου και άλλα έργα ιχνογραφίας των του εννεαταξίου 

Παρθεναγωγείου, τα μαθήματα ταύτα διδάξαντος του γνωστού παρ’ ημίν 

γλύπτου και καλλιτέχνου κ. Άνδρ. Θυμόπουλου μετά θερμού πάντοτε 

ζήλου422. 

 

 

                                                           
419 Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία 11 Ιουνίου 1919. 
420 Κώστας Νικολαΐδης, «Χρονολόγιο Νίκου Νικολαΐδη», Νέα Εποχή, τχ 211, Λευκωσία Νοέμβριος – Δεκέμβριος 

1991, σ.8. Νικήτα, Η εικαστική κίνηση, ό.π., σ.15. Κουδουνάρης, ό.π., σ.242. 
421 Ελένη Νικήτα, Νίκος Νικολαΐδης 1884 – 1956, Πολιτιστικό Κέντρο Ομίλου Λαϊκής – Εν Τύποις, Λευκωσία 

2002, σ.4. 
422 Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία 9 Ιουνίου 1920. 
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1922 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

Ο ελβετός καθηγητής των γαλλικών στο Γυμνάσιο Λεμεσού Ντεμέλ (J. Desmeules) 

ανακοινώνει ότι παραδίδει μαθήματα γαλλικής φιλολογίας και ζωγραφικής423. 

 

 

1923 

Εμπορική Λέσχη, Λευκωσία 

Έκθεση του αυτοδίδακτου ζωγράφου Αδάμου Αντωνιάδη (1895 – 1978)424. 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 

Αποφοίτηση του Αδαμάντιου Διαμαντή από το Royal College of Art. Φίλοι και 

συμφοιτητές του ο Χένρυ Μουρ, η Μπάρμπαρα Χέπγουωρθ, ο Γουίλφριντ Μπλάντ και 

άλλοι κορυφαίοι άγγλοι καλλιτέχνες. Ο Διαμαντής ήταν ο πρώτος κύπριος που φοίτησε σε 

σχολή καλών τεχνών του Λονδίνου, αρχικά στο Saint Martins School of Art και στη 

συνέχεια στο Royal College of Art425. 

 

 

ΣΕΜΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

Ο Αδαμάντιος Χριστοδουλίδης (Διαμαντής) διορίζεται καθηγητής των Τεχνικών 

στο Παρθεναγωγείο Φανερωμένης, όπου παρέμεινε μέχρι τον Ιούνιο του 1924 οπότε 

αναχώρησε στο Λονδίνο426. 

 

 

 

                                                           
423 Αλήθεια, Λεμεσός 19 Νοεμβρίου 1922. 
424 Αδαμάντιος Διαμαντής, «Αδάμος Αντωνιάδης» κείμενο στον κατάλογο της έκθεσης έργων του Αδάμου 

Αντωνιάδη στην Γκαλερί Γκλόρια τον Ιουνίου του 1983.  
425 Ελένη Σ. Νικήτα, Αδαμάντιος Διαμαντής 1900 – 1994, σειρά Κύπριοι Καλλιτέχνες: Η πρώτη γενιά, Πολιτιστικό 

Κέντρο Ομίλου Λαϊκής και εκδοτικός οίκος Εν Τύποις, Λευκωσία 2002, σ.2. 
426 Στο ίδιο.  
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1924 

• Ο Κισσονέργης φιλοτεχνεί το έμβλημα του σωματείου «Ένωσις Νέων Τράστ». 

Που για χρόνια συσπείρωνε την καλλιτεχνική και πνευματική κίνηση των νέων της 

κυπριακής πρωτεύουσας. 

• Ο Σολωμός Φραγκουλίδης εγκαταλείπει τη θέση του δασκάλου στο χωριό 

Αμπελικών και φεύγει στην Αθήνα όπου γράφεται στη Σχολή Καλών Τεχνών427. 

 

 

1924 – 1930 

Φοίτηση του Σολωμού - Σόλωνα Φραγκουλίδη στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 

της Αθήνας με δασκάλους τους Νικόλαο Λύτρα, Γεώργιο Ιακωβίδη, Σπύρο Βικάτο, Παύλο 

Μαθιόπουλο, Γεώργιο Ροϊλό, Δημήτριο Γερανιώτη, Επαμεινώνδα και Θωμά Θωμόπουλο. 

Κάθε χρόνο παίρνει το πρώτο βραβείο, ενώ στο πέμπτο και έκτο έτος πήρε υποτροφία από 

τον Αντώνιο Μπενάκη. Στο έκτο έτος τιμήθηκε με το Φιλαδέλφειο Βραβείο και αποφοίτησε 

από το εργαστήριο του Γεώργιου Ιακωβίδη428. 

 

 

1925  

ΑΠΡΙΛΙΟΣ  

Λεμεσός  

Ατομική έκθεση του Ελβετού ζωγράφου J. Desmeules που δίδασκε παράλληλα 

Ιχνογραφία και γαλλικά στα σχολεία της Λεμεσού. 

Κατά τας ημέρας των Πανελλήνιων είχε γίνει εν Λεμεσώ μία Έκθεσις δια 

την οποίαν έπρεπε να απασχοληθή ολόκληρος ο Τύπος της Κύπρου και η 

οποία ασφαλώς ένεκα του θορύβου των ημερών εκείνων επέρασεν όλως 

διόλου απαρατήρητος. Εννοούμεν την Έκθεσιν των έργων του παρ’ ημίν 

διακεκριμένου καθηγητού της Γαλλικής και Ακαδημαϊκού Ελβετού κ. J. 

                                                           
427 Όλγα Μεντζαφού - Πολύζου, Σολωμός Φραγκουλίδης. Ένας γνήσιος Δημιουργός, Πολιτιστικό Ίδρυμα 

Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία 2009, σ.15. 
428 Στο ίδιο, σ.301. 



 

133 
 

DESMEULES. Τα έργα αυτά διαιρούμενα εις ακουαρέλες, ελαιογραφίες, 

σκίτσα με μελάνι και πορτραίτα, είνε αληθινά αριστουργιματάκια τέχνης. 

Οι ακουαρέλες και ελαιογραφίες είνε όλες παρμένες από τοπεία της 

Κύπρου. Ο DESMEULES με ζήλον αληθινού καλλιτέχνου, και 

εθελοθυσίαν πραγματικού μυσταγωγού της τέχνης περιήλθε, και επήρε τα 

ωραιότερα μέρη της Κύπρου και εσχημάτισε μίαν θαυμασίαν συλλογήν 

την οποίαν θα εζήλευαν αληθινά μεγάλοι Ευρωπαίοι καλλιτέχναι. Των 

έργων ο πιστότατος και ακριβέστατος σχεδιασμός προδίδει αμέσως 

χρωστήρα πεπειραμένου καλλιτέχνου, τέχνη όλως modern, μία τέχνη 

εμπρεσσιονιστική που επέτρεψε να μεταδοθή όσον δεν μπορούσε να 

μεταδοθή πιστότερα η ανατολική ατμόσφαιρα. Από όλα αυτά, όλα 

θαυμάσια έργα αληθινής ζωγραφικής, ξεχωρίζομεν την δύσιν στον Τεκέ 

(Λάρνακος) και την Αλυκήν. Τα δύο αυτά και ιδίως το πρώτον με την 

δύναμιν της δύσεως εγγίζουν αληθινά τα σύνορα του μεγάλου. Ο κ. 

Desmeules με τα έργα του αυτά, τα οποία και προ ετών εξέθεσεν εν 

Ευρώπη, και επροκάλεσαν πραγματικόν θόρυβον των ευφημοτέρων 

κρίσεων, έκαμε γνωστήν την Κύπρο και εις τον έξω κόσμον. Έκαμε 

δηλαδή δια την Κύπρον ό,τι ο φωτογράφος Boissonnaz, Ελβετός και 

αυτός, διά την Ελλάδα, ο οποίος προ 15 ετών πρώτος επήρε τα 

ωραιότερα μέρη της Ελλάδας και τα εγνώρισεν εις τον έξω κόσμον. Θα 

έλεγε κανείς ότι μόνον Ελβετοί εκατάλαβαν περισσότερον την Ελλάδα 

και την ατμόσφαιραν της εξασκημένοι εις την αντίληψιν του ωραίου από 

την ωραίαν των πατρίδα…429 

Επρόκειτο για το πρώτο κείμενο εικαστικής κριτικής που δημοσιεύθηκε στην Κύπρο.  

 

 

1926 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

Ο Διαμαντής επανέρχεται στην Κύπρο και διορίζεται καθηγητής στο Παγκύπριο 

Γυμνάσιο, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι τον Ιανουάριο του 1962, οπότε 

συνταξιοδοτήθηκε430.  

                                                           
429 Τεχνοκρίτης, «Μία έκθεσις ζωγραφικής», Αλήθεια, Λεμεσός 8 Μαΐου 1925. 
430 Νικήτα, ο.π., σ.4. 
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1927 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ, τέλη 

Παρθεναγωγείο Φανερωμένης, Λευκωσία 

Έκθεση Κυπριακής Χειροτεχνίας, που οργάνωσε η Πνευματική Αδελφότητα. Η 

πρωτοβουλία της έκθεσης ανήκε στην πρόεδρο της Αδελφότητας, διακεκριμένη κυπρία 

παιδαγωγό Περσεφόνη Παπαδοπούλου (1888 – 1948). Η έκθεση περιλάμβανε έργα 

ζωγραφικής, γλυπτικής, αγιογραφίας και φωτογραφίας. Σε ιδιαίτερη αίθουσα εκτέθηκαν 

έργα ζωγραφικής και ιχνογραφίες μαθητών από διάφορα σχολεία. Από τα εκθέματα 

ξεχώρισαν «δύο νεροκολοκύθαι, εις τας οποίας ήσαν χαραγμέναι αι εικόνες ηρώων της 

Επανάστασης με πολλήν πιστότητα»431. 

ΙΟΥΝΙΟΣ 19-21 

Σχολή Καλογραιών Αγίου Ιωσήφ, Λευκωσία  

Έκθεση Εργοχείρων, Ζωγραφικής και Ιχνογραφίας των μαθητριών της Σχολής432. 

1928 

ΜΑΡΤΙΟΣ 

Λευκωσία 

Ο αυτοδίδακτος ζωγράφος Αδάμ Αντωνιάδης με καταχωρημένες ανακοινώσεις στον 

τύπο αναγγέλλει ότι ίδρυσε «Εργαστήριον Ζωγραφικής και Διακοσμήσεως» με το όνομα 

«Η Τέχνη». Σύμφωνα με την ανακοίνωση το Εργαστήριο αναλάμβανε διακοσμήσεις 

αιθουσών, δημόσιων κτηρίων, σαλονιών και γραφείων, με σχέδια βυζαντινού ρυθμού, 

αρχαίου Ελληνικού, Αραβικού, νεότερα και Αναγεννήσεως. Αναλάμβανε επίσης 

καλλιτεχνικές επιγραφές, διαφημίσεις και σχέδια διαφημίσεων. Πληροφορούσε επίσης το 

κοινό ότι στο Εργαστήριο λειτουργούσε «Διαρκής έκθεσις έργων ζωγραφικής» και ότι 

αναλάμβανε τη φιλοτέχνηση πορτρέτων και την καλλιτεχνική απόδοση «ζωγραφιών» και 

κυπριακών τοπίων433.  

 

 

                                                           
431 Νέος Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία 4 Μαΐου 1927. 
432 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 18 Ιουνίου 1927. 
433 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 24 Μαρτίου 1928. 
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            ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

Λευκωσία 

Έκθεση του άγγλου ζωγράφου Keith Henderson, που υπηρετούσε στην κυβερνητική 

υπηρεσία, περιλάμβανε πίνακες με τοπία της Κύπρου434. 

 

1929 

ΜΑΡΤΙΟΣ 8 – 28 

Κάιρο, Αίγυπτος 

Έκθεση του κύπριου λογοτέχνη και ζωγράφου Νίκου Νικολαΐδη στο Κάιρο. Οι 

πληροφορίες για την έκθεση προέρχονται από αναδημοσίευση σε κυπριακή εφημερίδα 

κειμένου για την έκθεση από την εφημερίδα «Κλειώ» του Καΐρου. 

Όσοι παρέστησαν εδοκίμασαν μίαν καλλιτεχνικήν απόλαυσιν. Ο κ. 

Νικολαΐδης εργάζεται δια την Τέχνην μόνον. Έχει αφιερώσει την ζωήν 

του εις την λατρείαν της. Δέν επιδιώκει παρά να ικανοποιήση το 

καλλιτεχνικόν αυτό πάθος του και να μεταδώση το αίσθημα του εις τους 

δυναμένους να εκτιμήσουν τα έργα του. Εκατόν και εις πίνακες είναι 

εκτεθειμένοι. Υπάρχουν μεταξύ των έργα αριστοτεχνικά. Τα εκ του Σινά 

έργα είναι απαράμιλλα. Η «Μονή του Σινά» είναι αριστούργημα . Η οδός 

προς το Σινά, το Όρος, η Κοιλάς του Μωυσέως, η κορυφή της Αγίας 

Αικατερίνης, το θαυμασίως αποδιδόμενον φαινόμενον της σκιάς της 

Αγίας Αικατερίνης, τα Τείχη του Σινά, το Κοιμητήριον, η Κλίμαξ των 

2700 βαθμίδων, η Βεδουίνα του Σινά, η Κυπάρισσος του προφήτου 

Ηλιού, Όρη κλπ. Υπέροχοι είναι αι αντιγραφαί των αγιογραφιών. Θα 

ηδύνατό τις να στοιχηματίση ότι δεν είναι νέα έργα αλλ’ είναι αυτά τα 

παλαιά. Οι πίνακες της ερήμου είναι πιστά αντίγραφα της φύσεως. Τά 

αιγυπτιακά τελείας αποδόσεως. Τά Κανάλια, οι Σεϊχαι, το Φαγιούμ, 

Σκηναί του Νείλου, ο Αιγυπτιακός ορίζων είναι έργα δυνατής 

εκτελέσεως. Επίσης τά ευρωπαϊκά. Το Μετά την θύελλαν, αποδίδουν εν 

σπάνιον φαινόμενον, το Επιστροφή εκ της εργασίας, το Λυκαυγές, όλα εν 

                                                           
434 Νικήτα, Η εικαστική κίνηση, ό.π., σ.15. Νέος Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία 12 Δεκεμβρίου 1928. 



 

136 
 

γένει τα εκτιθέμενα έργα μαρτυρούν το τάλαντον του ζωγράφου  και την 

ψυχήν του ποιητού435. 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος 

Δεύτερη έκθεση του Νίκου Νικολαΐδη στην Αίγυπτο. Σύμφωνα με μαρτυρία της Ρίκας 

Σεγκοπούλου, 

 Η έκθεση αυτή ήταν μια έκπληξη για τους Αλεξανδρινούς. Τον κο 

Νικολαΐδη τον ξέραμε όλοι για εξαιρετικό λογοτεχνικό ταλέντο και 

δίκαια παραξενευτήκαμε όταν βρεθήκαμε μπροστά στη ζωγραφική του 

δουλειά. Η δημιουργική οντότητα του Νικολαΐδη έπαιρνε στα μάτια μας 

δυο μορφικές εκδηλώσεις, διαφορετικές. Ο καλλιτέχνης μας παρουσίασε 

την εξέλιξη της τέχνης του, απ’ την πρώτη σχεδόν ζωγραφική του 

δουλειά, σαν νάθελε να δείξει γυμνό το καλλιτεχνικό του εγώ…436 

 

• Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του ναού της Φανερωμένης αναθέτει στους 

ζωγράφους Ιωάννη Κισσονέργη και Θεόδωρο Δάλτα την αγιογράφηση του θόλου του ναού 

με τον Παντοκράτορα.  

 

 

1930 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 23 

Θέατρο Παπαδοπούλου, Λευκωσία 

Παράσταση της τραγωδίας του Ευριπίδη, Ιφιγένεια εν Αυλίδι απο μαθητές και 

μαθήτριες του Παγκυπρίου και του Παρθεναγωγείου σε μετάφραση στη δημοτική και 

διδασκαλία του φιλολόγου Χρ. Παπαχρυσοστόμου, μουσική του Γιάγκου Μιχαηλίδη και 

σκηνικά του Αδαμάντιου Διαμαντή. Η παράσταση δόθηκε στα πλαίσια των εορτασμών με 

την ευκαιρία της εκατονταετηρίδας της Ελληνικής Επανάστασης437. 

 

                                                           
435 Ελευθερία, Λευκωσία 20 Μαρτίου 1929. 
436 Νικήτα, Νίκος Νικολαΐδης, ό.π., σ.4. 
437 Ελευθερία, Λευκωσία 26 Απριλίου 1930.  
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

• Επισκέπτεται την Κύπρο και διατρίβει για λίγο καιρό στη Λευκωσία ο 

ζωγράφος Rene Harrden, που εργαζόταν στη Συρία . Εφημερίδα της εποχής έγραφε ότι 

σκοπός του ήταν να παρουσιάσει τα έργα του στις πόλεις της Κύπρου438.   

• Ο Ι. Κισσονέργης και ο Θ. Δάλτας ζωγραφίζουν την Πλατυτέρα στον Ιερό Ναό 

Φανερωμένης.   

• Στον περίβολο της εκκλησίας της Φανερωμένης στη Λευκωσία ανεγέρθηκε το 

Μαυσωλείο των Εθνομαρτύρων του 1821, έργο του αθηναίου γλύπτη Γεώργιου 

Δημητριάδη439. 

 

 

1931  

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 13 

Εμπορική Λέσχη, Λευκωσία 

Ο Τηλέμαχος Κάνθος, φοιτητής στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας κάνει την 

πρώτη του ατομική έκθεση στην Εμπορική Λέσχη της Λευκωσίας. Επαναλαμβάνει την 

έκθεσή του στην Αγγλική Λέσχη της Λευκωσίας και στο οίκημα του σωματείου Ανόρθωσις 

στην Αμμόχωστο. Στην πρώτη δεν πούλησε κανένα έργο, στη δεύτερη ένα και στην τρίτη 

έξι έργα440. Η έκθεσή του στην Εμπορική Λέσχη, παρά την εμπορική της αποτυχία, έδωσε 

την ευκαιρία αποτίμησης της δουλειάς του και επισήμανσης της καλλιτεχνικής του 

προοπτικής.  

Ο εύελπις νεαρός συμπατριώτης μας κ. Τηλέμαχος Χρ. Κάνθου, 

σπουδαστής δε μελετηρός και δόκιμος της Ζωγραφικής εν τω 

Πολυτεχνίω Αθηνών επί διετίαν, παρουσιάζει αύριον εν τη Εμπορική 

λέσχη πρωτόλεια των σπουδών του, άξια πράγματι πολλής προσοχής, 

μολονότι ο δημιουργός των, όστις φαίνεται ότι θα εξελιχθή εις 

πραγματικόν καλλιτέχνην λέγει με πολλήν μετριοφροσύνην ότι τα 

παρουσιάζει άνευ ουδεμίας αξιώσεως… 

 

 

                                                           
438 Έθνος, Λευκωσία 6 Σεπτεμβρίου 1930. 
439 Παναγιώτου, ό.π., τμ Γ΄, σ.230. 
440 Νικήτα, Η εικαστική κίνηση, ό.π., σ.31. 
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

Ωδείο Κύπρου, Λευκωσία 

Πρώτη Κυπριακή Καλλιτεχνική Έκθεση441. Οργανώθηκε με πρωτοβουλία του 

Κυβερνήτη Ronald Storrs και την οργάνωση είχε αναλάβει το Κτηματολογικό και 

Χωρομετρικό Τμήμα. Στην έκθεση παρουσιάστηκαν 44 έργα ζωγραφικής. Οι περισσότεροι 

εκθέτες ήταν Άγγλοι, ενώ συμμετείχαν οι Ιωάννης Κισσονέργης, Αδάμος Αντωνιάδης και 

Μίκης Ταβαρνάρης, η Olga Werkmeister- Raouf, ρωσογερμανίδα ζωγράφος παντρεμένη με 

τον τουρκοκύπριο γιατρό Mehmet Raouf, ο Θεόφιλος Μογάπγαπ, υπάλληλος στις 

κυβερνητικές υπηρεσίες από το 1906, οι Αρμένιοι Η. Τerzanian, Assadurian και 

Khatchadurian και οι Trefussis, Des Meules, S. R. Cullen, Wright, J. F. Salmon, διευθυντής 

του Τμήματος που είχε αναλάβει τη διοργάνωση της έκθεσης, Η. Β. Popham, D. Hamilton, 

Mary Peachey, Rev. Kales, R. Green και Scott. Η πενιχρή συμμετοχή Ελλήνων Κυπρίων 

οφείλεται ίσως στο αντιαγγλικό κλίμα που είχε δημιουργήσει η πρόσφατη εξέγερση τον 

Οκτώβριο του 1931. 

 

 

1932  

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ  

Έκθεση Τεχνών και Επαγγελμάτων, Λευκωσία 

Πρώτη διοργάνωση Έκθεσης Τεχνών και Επαγγελμάτων, υπό την αιγίδα του 

Κυβερνήτη Sir Ronald Storrs, ο οποίος τέλεσε και τα εγκαίνια. Ο Storrs τόνισε τη σημασία 

της διοργάνωσης και την πεποίθησή του ότι αυτή θα απέβαινε θεσμός. Τόνισε μάλιστα ότι 

τα έπιπλα του Κυβερνείου που είχαν καεί την προηγούμενη χρονιά ήσαν τοπικά προϊόντα. 

Στην έκθεση παρουσιάστηκαν έπιπλα, ξυλόγλυπτα, λευκαρίτικα κεντήματα, έργα 

ποικιλτικής και καλαθοπλεχτικής, χρυσοχοΐας και πήλινα από τον Κόρνο και τη Λάπηθο. 

Εκτέθηκαν επίσης έργα ζωγραφικής, ιχνογραφίας και χαλκουργικής ενώ σε ιδιαίτερο χώρο 

παρουσίασαν έργα τους οι μαθήτριες του Παρθεναγωγείου Φανερωμένης που είχαν 

εργαστεί υπό την καθοδήγηση της Μαρίας Παπαδοπούλου, καθηγήτριας των 

Διακοσμητικών Τεχνών. Η Μαρία Παπαδοπούλου εξέθεσε μάλιστα σε ειδικό χώρο την 

προσωπική της δουλειά442.ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 26 – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1 1933 

                                                           
441 Νικήτα, στο ίδιο, σ.16-19. Αδαμάντιος Διαμαντής, «Η τέχνη στην Κύπρο», Κυπριακά Γράμματα, τόμος ΚΑ΄, 

τχ 247 – 252, Λευκωσία Ιανουάριος - Ιούνιος 1956, σ.201. Ελευθερία, Λευκωσία 6 και 9 Ιανουαρίου 1932.  
442 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 4 Ιουνίου 1932.  
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Ωδείο Κύπρου, Λευκωσία  

Δεύτερη Κυπριακή Καλλιτεχνική Έκθεση443. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής 

ήταν ο J. F. Salmon Διευθυντής του Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος, 

ερασιτέχνης ζωγράφος, που συμμετείχε και στην έκθεση. Στην ερασιτεχνική ενασχόληση 

και στα φιλότεχνα αισθήματα του οφείλεται μάλλον η πρωτοβουλία και διοργάνωση των 

πρώτων Κυπριακών Εκθέσεων. Από όσους θα συμμετείχαν ζητήθηκε οι πίνακες τους να 

έχουν πλαίσιο, να είναι υπογεγραμμένοι και να έχουν τίτλο και τιμή. Τα εγκαίνια τέλεσε ο 

διάδοχος του Storrs, σερ Reginald Stubbs, που μόλις είχε φτάσει στην Κύπρο. Ο Σολωμός 

Φραγκουλίδης, που μόλις είχε επιστρέψει από τις σπουδές του στην Αθήνα και είχε 

εγκατασταθεί για λίγο στην Κύπρο, θεώρησε ότι αποτελούσε ενθάρρυνση για να δικαιωθεί 

και να ακμάσει η καλλιτεχνία. Με άρθρο στην Ελευθερία εισηγήθηκε τη σύνδεση της τέχνης 

με τη βιοτεχνία και πρότεινε τη δημιουργία «καλαίσθητης βιοτεχνίας» και την ίδρυση 

σχετικής επαγγελματικής σχολής: 

…Η δημιουργία μιας  επαγγελματικής σχολής, δια της οποίας ειδικοί 

καλλιτέχναι θα δίδουν ώθησιν εις τάς διανοίας τω Κυπρίων τεχνικών με 

σκοπόν να αναπτύξουν καλαισθησίαν εις τα έργα των, θα υποβοηθήση, 

νομίζομεν, και τα ωραία έργα, διά την έκθεσιν των οποίων ειργάσθησαν 

με τόσην πρωτοβουλίαν η Λαίδη Στάμπς και ο κ. Σάμον. Είναι 

πανθομολογούμενον ότι με την καλαισθησίαν που αναπτύσσει εις τα 

έργον του ο απλούς τεχνίτης, αναπτύσσει εν μέρει και τα μέσα της 

νοήσεως της καλλιτεχνίας. Είναι δε φυσικόν, άλλωστε, ότι, όταν άλλοι 

τεχνίται επιδιώκουν το καλόν με τα έργα της πρώτης χρήσεως, δεν 

μπορούν να μείνουν ασυγκίνητοι και αδρανείς εκείνοι, των οποίων 

έργων είναι αυτό τούτο το καλόν. Μία τοιαύτη σχολή, σκοπόν έχουσα να 

δώση ώθησιν εις τήν δημιουργικότητα των τεχνιτών προς παραγωγήν 

καλαισθητικών αντικειμένων, ως αγγείων, επίπλων, κοσμημάτων και 

άλλων, θα δυνηθή ακόμη και οικονομικώς να ωφελήση τον τόπον μας. 

Ένα παράδειγμα η καλλιτεχνική βιοτεχνία των κεντημάτων των 

Λευκάρων…444 

 

                                                           
443 Νικήτα, ό.π., σ.20. Ελευθερία, Λευκωσία 31 Δεκεμβρίου 1932. 
444 Σολωμός Γ. Φραγκουλίδης, «Διατί να μη δημιουργήσωμεν μίαν καλαίσθητου βιοτεχνίας»; Ελευθερία, 

Λευκωσία 15 Φεβρουαρίου 1933. 
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1932 - 1934 

Ο Σολωμός Φραγκουλίδης αγιογραφεί την εκκλησία της Παναγίας στον Αγρό. 

 

 

1933 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 24- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 1934 

Λέσχη Ένωσις, Λεμεσός 

Παραμονή Χριστουγέννων ανοίγει η πρώτη ατομική έκθεση της Λουκίας 

Νικολαΐδου445. 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

Ωδείο Κύπρου, Λευκωσία 

Τρίτη Ετήσια Καλλιτεχνική Έκθεση 

Στην έκθεση συμμετείχαν ο Ιωάννης Κισσονέργης, ο Μίκης Ταβερνάρης, η Olga 

Raouf, η Mary  Peachey, ο B. Reiley που συμμετείχαν και στις δύο προηγούμενες εκθέσεις, 

και οι V. Du  Plat  Taylor, Padrick, H. Terzian, Ablott και Rubert Gunnis, που είχε έρθει 

στην Κύπρο το 1926 ως υπασπιστής του Κυβερνήτη R. Storrs, αγάπησε ιδιαίτερα το νησί 

και προσπάθησε να συμβάλει στη δημιουργία καλλιτεχνικής κίνησης. Καρπός της αγάπης 

του υπήρξε ο πρώτος αρχαιολογικός οδηγός της Κύπρου, που εκδόθηκε με τίτλο Historic 

Cyprus. Από το 1932 υπηρετούσε ως Επιθεωρητής Αρχαιοτήτων. Εκτός από τον Gunnis, 

για πρώτη φορά συμμετείχαν οι Τηλέμαχος Κάνθος και Σολωμός Φραγκουλίδης. Ο πρώτος 

ήταν ακόμα σπουδαστής στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, ενώ ο δεύτερος είχε 

αποφοιτήσει από τη Σχολή το 1930, εργάστηκε για λίγο στην Αθήνα και το 1932 είχε 

επιστρέψει  στην Κύπρο446. 

 

1934 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  

Με αγγελία του στις εφημερίδες ο «διπλωματούχος της Ακαδημίας Καλών Τεχνών 

του Πολυτεχνείου Αθηνών» Βίκτωρ Ιωαννίδης πληροφορούσε κάθε ενδιαφερόμενο ότι 

αναλάμβανε  

                                                           
445 Παρατηρητής, Λεμεσός, 24 Δεκεμβρίου 1933. Χρόνος, Λεμεσός, 22 Δεκεμβρίου 1933.  
446 Νικήτα, ό.π., σ.21. Ελευθερία, Λευκωσία 6 Ιανουαρίου 1934. 
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παντός είδους καλλιτεχνικές διαφημίσεις, πανώ δια κινηματογράφους 

και θέατρα ή εις κεντρικά σημεία των πόλεων. Λιθογραφικώς, και κλισέ 

(τσιγκογραφικώς) δι’ εφημερίδας. Διακοσμήσεις νεοκτίστων οικιών και 

εν γένει πάσαν καλλιτεχνικήν εργασίαν…447 

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

Μέγαρο Παπαδοπούλου, Λευκωσία 

Έκθεση Λουκίας Νικολαΐδου448. 

Ο Τεύκρος Ανθίας σε σημείωμα του στην εφημερίδα Πρωινή θεωρεί ως λιγότερο 

σημαντικά τα τοπία που παρουσίασε η ζωγράφος και τονίζει την ωριμότητα της τέχνης της 

στην απεικόνιση του γυμνού γυναικείου σώματος. Σημειώνει μάλιστα ότι  

… Μα ό,τι κυρίως τραβάει την προσοχή μου στα «γυμνά» της κας 

Νικολαΐδου, είναι κάποιες συνθέσεις της σε ακουαρέλλες. Εδώ βρίσκει 

το δρόμο της. Εδώ είναι η δικιά της τέχνη. Τα γυμνά στις ακουαρέλλες 

της, αν και είναι σε μικρό μέγεθος – έχουν μια τέτοια κίνηση, που η εποχή 

μας – εποχή ανησυχίας  και κίνησης – τρίβει τα χέρια από χαρά, γιατί οι 

τεχνίτες δεν παραγνωρίζουν την ουσία της…449  

Στην έκθεση αναφέρεται και χρονογράφημα της ίδιας εφημερίδας που υπογράφει «Ο 

Πάν», στο οποίο επικρίνει την αδιαφορία του κοινού, και τους πλούσιους της Λευκωσίας 

και τα σωματεία της πόλης «που διαθέτουν δεκάδες λίρες για να πληρώνουν προπονητές 

φούτ-μπώλ» και κανένας δεν σκέφθηκε να αγοράσει ένα πίνακα για τις αίθουσες του 

…. υποστηρίζοντας πρώτα πρώτα μια τόσο σπάνια προσπάθεια κι’ 

ύστερα αποδεικνύοντας πως τα Σωματεία δεν έχουν τελείως παρεκτραπεί 

από τον προορισμό τους: Οι κύριοι πλούσιοι μας, οι αριστοκράτες μας - 

έχασε η λέξη το νόημα της – γιατί είναι τόσο ανίδεοι, τόσο ανήξεροι, τόσο 

ανάβαθοι κι’ απολίτιστοι; Ποιος πλούσιος πήγε στην έκθεση ν’ αγοράση 

ένα έργο για να στολίση το σαλόνι του μ’ ένα στόλισμα τόσο υπέροχο και 

αξιόλογο…450  

                                                           
447 Παρατηρητής, Λεμεσός 25 Ιανουαρίου 1934. 
448 Νικήτα, ό.π., σ.31. 
449 Τεύκρος Ανθίας, «Η Στήλη μου. Γυμνά», Πρωινή, Λευκωσία 5 Μαΐου 1934.  
450 Ο Πάν, «Παρενθέσεις Ζωγραφική», Πρωινή, Λευκωσία 26 Απριλίου 1934.  
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ΙΟΥΝΙΟΣ 

Σωματείο «Ανόρθωσις», Αμμόχωστος 

Ατομική έκθεση του Τηλέμαχου Κάνθου με τοπία της Πιτσιλιάς και της Αμμοχώστου, 

προσωπογραφίες και σκίτσα451. 

 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 13-23 

Ωδείο Κύπρου, Λευκωσία452 

Τέταρτη Καλλιτεχνική Έκθεση. Ήταν πιο μεγάλη, με περισσότερους εκθέτες και έργα 

από τις τρεις προηγούμενες. Εκτός από τους άγγλους αυτοδίδακτους και ερασιτέχνες 

ζωγράφους, συμμετείχαν ο Ιωάννης Κισσονέργης με υδατογραφίες και ελαιογραφίες, ο 

Ανδρέας Θυμόπουλος με έργα γλυπτικής και η νεαρή ζωγράφος Λουκία Νικολαΐδου με 

μικρά λάδια και ακουαρέλες.  

Γράφοντας για την έκθεση ο Τεύκρος Ανθίας επισημαίνει την έλλειψη αισθητικής 

αγωγής στην Κύπρο και σημειώνει: 

Μια έκθεση ζωγραφικής στον τόπο μας είναι πάντα ένα γεγονός 

αξιοπρόσεκτο, όσο κι’ αν λείπει απ’ αυτήν η δυνατή πνοή, η δημιουργική 

πρωτοτυπία κι η ανώτερη αντίληψη της τέχνης στο σύνολο της. Γιατί, 

δυστυχώς, είναι η μόνη ίσως απ’ τις καλές τέχνες – η ζωγραφική – που 

δεν μιλάει βαθειά στη ψυχή των συμπατριωτών μας… 

… Γι’ αυτό κι η Παγκύπρια Καλλιτεχνική Έκθεση που γίνεται κάθε χρόνο 

στη Λευκωσία, μπορεί να θεωρηθεί σαν μια ένεση που αφυπνίζει το 

αδιάφορο κοινό μας για την τέχνη αυτή…453 

Με την ευκαιρία ο Ανθίας επισήμανε «το αξιοπρόσεκτο ταλέντο» του νεαρού μαθητή 

του Παγκυπρίου Γυμνασίου Κώστα Στάθη, που συμμετείχε στην έκθεση, για να τονίσει ότι 

παραμένει αβοήθητος από το σχολείο. 

                                                           
451 Νικήτα, ό.π., σ.33. Ελευθερία, Λευκωσία 30 Ιουνίου 1934.  
452 Νικήτα, ό.π., σ.21. Ελευθερία, Λευκωσία 15 Δεκεμβρίου 1934. 
453 Τεύκρος Ανθίας, «Καλλιτεχνική κίνηση. Η Παγκύπρια Έκθεση Τέχνης του 1934», Πρωινή, Λευκωσία 19 

Δεκεμβρίου 1934. 
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Τα Κυπριακά Γράμματα, το εθνοκεντρικό περιοδικό της Κύπρου, που κινείται στο 

πλαίσιο της «Ελληνικότητας» της γενιάς του ’30, αγνοεί τις προσπάθειες για την εικαστική 

κίνηση είτε λόγω του χαμηλού επιπέδου της, είτε γιατί πρωτοστατούν στη διοργάνωση 

άγγλοι δημόσιοι υπάλληλοι, που υπερτερούν σε αριθμό ανάμεσα στους εκθέτες, 

αναφέρθηκαν στην έκθεση με δύο μόνο γραμμές: 

Στις αίθουσες του Ωδείου Κύπρου στη Λευκωσία γίνεται η 4η Ετήσια Καλλιτεχνική Έκθεση 

Κύπρου, που ήτανε ανοικτή από 13-23 του Δεκέμβρη454. 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

Στο τεύχος 7-8 του περιοδικού Κυπριακά Γράμματα δημοσιεύεται σκίτσο του 

Δημήτρη Λιπέρτη φιλοτεχνημένο από το νεαρό Κώστα Στάθη. Το σκίτσο ένθετο στο άρθρο 

του Αντώνη Ιντιάνου «Η κριτική και ο Λιπέρτης. Ορισμένες απόψεις»455. 

 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 24 – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 

Ελληνική Λέσχη «Ένωσις», Λεμεσός 

Ατομική έκθεση της Λουκίας Νικολαΐδου456. 

 

 

1935 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 15 

ΛΕΣΧΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Ο Σολωμός Φραγκουλίδης συμμετέχει στην Πρώτη Έκθεση Καλλιθεατών 

Ζωγράφων457. Ο ζωγράφος μετά την επιστροφή του από την Κύπρο, όπου είχε 

αγιογραφήσει την εκκλησία του Αγρού, είχε ανοίξει στην Καλλιθέα ατελιέ.  

 

 

 

                                                           
454 Κυπριακά Γράμματα, έτος Α΄, τχ 7-8, Λευκωσία 15 Δεκεμβρίου 1934 – 1 Ιανουαρίου 1935, σ.262. 
455 Στο ίδιο. 
456 Νικήτα, ό.π., σ.32. Χρόνος, Λεμεσός 1 Ιανουαρίου 1934. 
457 Όλγα Μεντζαφού – Πολύζου, Σολωμός Φραγκουλίδης, ένας γνήσιος δημιουργός, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας 

Κύπρου, Λευκωσία 2009, σ. 302.  
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

Δημοσιεύεται στη στήλη Ειδήσεις του περιοδικού Κυπριακά Γράμματα η πληροφορία 

ότι από τις 21 Δεκεμβρίου 1935 μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1936 θα λειτουργούσε στις 

Αίθουσες του Κυπριακού Ωδείου, «η καθεχρονική έκθεση ζωγραφικής» και ότι τα εγκαίνια 

θα γίνοταν από τον Κυβερνήτη458. 

 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 21-1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1936 

Κυπριακό Ωδείο, Λευκωσία 

Πέμπτη «καθεχρονική» Καλλιτεχνική Έκθεση Κύπρου. Τα εγκαίνια τέλεσε ο 

ιδιαίτερα αυστηρός Κυβερνήτης σέρ Χέρμπερτ Ρίτσομντ Πάλμερ.  

Συμμετείχαν, ανάμεσα σε άλλους, οι Λουκία Νικολαΐδη, Όλγα Ραούφ και Ι. 

Κισσονέργης459.  

 

 

1936 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

Δημοσιεύεται στα Κυπριακά Γράμματα σκίτσο του Στυλιανού Χουρμουζίου που 

φιλοτέχνησε ο νεαρός ζωγράφος Κώστας Στάθης με την αναφορά ότι:  

Το σκίτσο Χουρμουζίου έχει γίνει από το νεαρό περσινό απόφοιτο του 

Παγκυπρίου Γυμνασίου κ. Κώστα Στάθη, ένα νέο με αναμφισβήτητο 

ταλέντο και καλλιτεχνικό μέλλον που αντικρύζει όμως μ’ αβεβαιότητα τη 

πραγματοποίηση του ονείρου του460. 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2 

Παρνασσός, Αθήνα 

Έκθεση του Σολωμού Φραγκουλίδη461, με τριάντα επτά έργα του με τοπία από την 

Κύπρο και την Ελλάδα, σκηνές της Ιστορίας και προσωπογραφίες. Ο ανταποκριτής της 

Ελευθερίας στην Αθήνα, έγραφε για την έκθεση: 

                                                           
458 Κυπριακά Γράμματα, έτος Β΄, τχ 3, Λευκωσία Δεκέμβριος 1935, σ.180. 
459 Στο ίδιο.  
460 Κυπριακά Γράμματα, έτος Β΄, τχ 4-5, Λευκωσία 1 Γενάρη - 1 Φλεβάρη 1936, σ.277. 
461 Μεντζαφού – Πολύζου, ο.π., σ.302. 



 

145 
 

…Από τους πίνακας, ωραιότερος είναι ο παριστών την θύελλαν και την 

πάλην, τρόπον τινά, του ανθρώπου με τα στοιχεία της φύσεως. 

Από τα τοπεία μπορούμε να ξεχωρίσωμε – καίτοι είναι όλα θαυμάσια – 

τα: «Ευκάλυπτοι της Λευκωσίας», «Θερινό τοπείο στη Κύπρο», «Άνοιξη 

στην Κύπρο», «Χαράδρα του Ολύμπου» και άλλα τινά. 

Από τους τύπους και τους χαρακτήρας, εις τους οποίους αναμφισβητήτως 

επιτυγχάνεται ο κ. Φραγκομλίδης, ωραιότεροι είναι πρώτον: «Ο 

Θεριακλής της Κύπρου, καθήμενος μ’ όλην την αφέλειαν και 

απολαμβάνων ηδονικώτατα τον ναργιλέ του, «Ο Κύπριος χωρικός», 

έπειτα ο «Σπουδαστής», ο «Αλήτης», «Κυπρία χωρική με το παιδί της» 

κ.λ.π.  

Εν γένει η έκθεσις του κ. Φραγκουλίδου, την οποίαν επεσκέφθη πλήθος 

εκλεκτού κόσμου, εσημείωσε μοναδικήν επιτυχίαν, οι δε προς τον 

εκλεκτόν φίλον καλλιτέχνην απονεμηθέντες έπαινοι αντανακλούν και εις 

την ιδιαιτέραν του πατρίδα Κύπρον»462. 

Για την έκθεση έγραψαν επαινετικές κριτικές οι Διονύσιος Κόκκινος, Ι.Μ. 

Παναγιωτόπουλος, Γεράσιμος Αννινός και Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Διευθυντής της 

Εθνικής Πινακοθήκης. Έργα του αγόρασαν το Υπουργείο Παιδείας και ο βιομήχανος 

Ιωάννης Παπαστράτος463. 

 

 

 

ΜΑΪΟΣ  

Σωματείο ΑΠΟΕΛ. Λευκωσία 

Έκθεση Κώστα Στάθη 

Ο απόφοιτος του Παγκυπρίου Γυμνασίου Κώστας Στάθης464 παρουσιάζει τριάντα 

έργα με κυπριακά τοπία για να εξασφαλίσει τα έξοδά του για φοίτηση στη Σχολή Καλών 

Τεχνών της Αθήνας465. Το ταλέντο του νεαρού Στάθη είχε επισημάνει από το 1934 ο 

Τεύκρος Ανθίας. 

                                                           
462 Ελευθερία, Λευκωσία 15 Απριλίου 1936.  
463 Μεντζαφού – Πολυβίου, ο.π., σ.21. 
464 Νικήτα, ό.π., σ.33. 
465 Πρωινή, Λευκωσία 3 Ιουνίου 1934. 
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Ο Κώστας Ασσιώτης παρουσιάζοντας την έκθεση στο περιοδικό Πάφος σημείωσε: 

Ο κ. Στάθης δεν είναι ακόμα είκοσι χρονών, κι αν λάβουμε υπ’ όψη μας 

πώς του έλειψε κάθε τεχνική προπαίδευση κι’ ότι εκείνο που κατόρθωσε 

να μας παρουσιάση είναι ο καρπός της ακούραστης προσπάθειάς του να 

μυηθή μονάχος του στη χαρούμενη θρησκεία της τέχνης, δεν μπορούμε 

παρά να σταθούμε μ’ εχτίμηση μπροστά στις ικανότητες που μας 

αποκαλύπτουν οι τριάντα περίπου πίνακες του. Χωρίς αμφιβολία έχουμε 

μπροστά μας μία γνήσια ιδιοσυγκρασία ζωγράφου. Με βλέμμα καθαρό 

κι’ αθάμβωτο εξορμά αισιόδοξα να χαρή τις χρωματικές αρμονίες του 

γύρω κόσμου και δοκιμάζει με κάποια συστολή και δειλία, να 

συγκρατήση στους πίνακες του μερικές από τις πιο ζωηρές εντυπώσεις 

του. Ζωγραφίζει αποκλειστικά σχεδόν τοπία της Κύπρου και με ίση 

επιτυχία κατορθώνει να μας δώση αληθινή κ’ απλαστογράφητη την 

γνώριμη ατμόσφαιρα τους σε θερμούς χρωματικούς τόνους. Οι πίνακες 

του είναι σα μια αδιάσπαστη σειρά εικόνων που αποτελούν παραλλαγές 

πάνω στο ίδιο θέμα. Τα Κυπριακά βουνά, οι κοιλάδες, τ’ ακρογιάλια, τα 

παλιά κάστρα, τον έχουν συγκινήσει με τον ίδιο τρόπο. Όλα τα είδε με τη 

λυρική διάθεση ενός ποιητή, που αναζητά την ρωμανική ομορφιά στη 

φύση…466 

Την έκθεση του νέου ζωγράφου επαινούν με ανυπόγραφο, αλλά ιδιαίτερα 

ενθαρρυντικό σημείωμα και τα Κυπριακά Γράμματα, που αναφέρουν ανάμεσα σε άλλα: 

Αυτές τις μέρες έχει ανοίξει σε μιάν αίθουσα του φιλότιμου σωματείου 

Αποέλ η έκθεση τοπίων του νέου ζωγράφου κ. Στάθη. Εκείνο που 

χαρακτηρίζει το έργο του από την πρώτη ματιά σχεδόν και στους τριάντα 

πίνακες που έχει μαζέψει, είναι η αγάπη του προς την ήμερη γραφικότητα 

της Κυπριακής γης, στην ανοιξιάτικη και δροσερή της αύρα. Με λιτά 

μέσα, με μια αυθόρμητη προσαρμογή στην ενότητα των χρωματικών 

τόνων, εκφράζει στ’ αγαπημένα βουνά και τα δάση, όλη την απλή λυρική 

του ιδιοσυγκρασία. Κάπου-κάπου διακρίνεται ο αγώνας του στην 

απόδοση του βαθύτερου χαρακτήρα των αντικειμένων κι όχι μονάχα 

στην αντιγραφή τους….. Είναι χαρακτηριστική η ανησυχία κι η 

                                                           
466 Κώστας Ασσιώτης, «Η Ζωγραφική. Η έκθεση του κ. Κ. Στάθη», Πάφος, χρονιά Δ΄, τχ ΙΙ, Πάφος Ιούλιος 1936, 

σ.365.  
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αναζήτηση, η τάση προς μιάν πιο ελεύθερη, πιο άμεση θάπρεπε να πω 

δεχτικότητα κι απόδοση του χρωματικού θαύματος του κόσμου, μια 

κάποια ασυνείδητη κι ασυστηματοποίητη ακόμα διάθεση 

εμπρεσσιονισμού. Η «θάλασσα» του με τη συμβολική προέκταση που 

θέλησε να της δώσει, είναι ένα έργο χαρακτηριστικό για τον παλμό και 

την έμπνευση του…467 

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

 Ο Κώστας Μόντης σε ταξιδιωτικό του κείμενο για τον Αγρό περιγράφει την εκκλησία 

της Παναγίας της Ελεούσας «με το επιβλητικό εσωτερικό» και τονίζει ότι: 

Οι νέες εικόνες έχουνε μια πολύ ωραία τέχνη απάνω τους κι’ είναι έργα 

του γνωστού αγιογράφου και ζωγράφου κ. Φραγκουλίδη…468 

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

Ο Σολωμός Φραγκουλίδης, ύστερα από εισήγηση του καθηγητή της Βυζαντινής 

Αρχαιολογίας Γεώργιου Σωτηρίου αναλαμβάνει μαζί με το ρώσω συντηρητή Βασίλειο 

Ραζέφσκι τον καθαρισμό συντήρησης και επισκευής παλαιών εικόνων και την τοποθέτηση 

τους στο Βυζαντινό Μουσείο που στεγάστηκε στο Συνοδικό της Φανερωμένης. Ο 

Διευθυντής Αρχαιοτήτων «Πήτερ Μεγκώ», που επισκέφθηκε το μουσείο εξέφρασε την 

μέγιστη ικανοποίηση του για το επιτελούμενο έργο469. 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

Δημαρχείο Κερύνειας 

Επαρχιακή Έκθεσις 

Το Δημαρχείο Κερύνειας οργάνωσε Επαρχιακή Έκθεση βιοτεχνικών και γεωργικών 

προϊόντων, επίπλων, πινάκων και αγγείων, με τη συνεργασία των τοπικών αγγλικών αρχών 

της πόλης. Τα εγκαίνια τέλεσε ο Κυβερνήτης της Κύπρου Ριτσμόντ Πάλμερ συνοδευόμενος 

από το Δήμαρχο Κ. Φιερό και το Διοικητή Κερύνειας Ομπράϊαν. «Εν τη αιθούση 

καλλιτεχνίας ήσαν διάφορα καλλιτεχνικά έπιπλα, ζωγραφικοί πίνακες, σκαλίσματα και 

διάφορα άλλα είδη». Σε άλλη αίθουσα παρουσιάστηκαν έργα αγγειοπλαστικής, ανάμεσα 

                                                           
467 Κυπριακά Γράμματα, έτος Β΄, τχ 9-10, Λευκωσία Ιούνιος - Ιούλιος 1936, σ.458-459.  
468 Κώστας Μόντης, «Αγρός, η Επτάλοφη της Πιτσιλιάς», Ελευθερία, Λευκωσία 29 Αυγούστου 1936.  
469 Πρωϊνή, Λευκωσία 18 Αυγούστου 1936. 
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στα οποία ξεχώρισαν τα λαπηθιώτικα αγγεία και διάφορα έργα χειροτεχνίας όπως 

κεντήματα, μεταξωτά και υφαντά470. 

 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

Οίκημα Προσκόπων, Λευκωσία  

Έκθεση του άγγλου καλλιτέχνη Πάτρικ στην οποία παρουσίασε κυπριακά τοπία, 

ελαιογραφίες και ακουαρέλες, προσωπογραφίες και μια σειρά 15 έργων με το «Μυστήριο 

των Χριστουγέννων» δια μέσου των αιώνων. 

Η κάπως πρωτότυπη αυτή έκθεση λές και έρχεται σαν μια στάλα δροσιάς 

μέσ’ τις πολύ λιγοστές εκθέσεις που μας παρουσιάζουν οι Κύπριοι 

καλλιτέχνες μεσ’ όλο τον χρόνο. Λέω πρωτότυπη γιατί εκείνο που μας 

τραβά περισσότερο και σχεδό άθελα μας κάνει να προσέξουμε με 

ξεχωριστό ενδιαφέρο την έκθεσι αυτή είναι ότι, εκτός των διαφόρων 

Κυπριακών τοπίων, πορτραίτων κλπ, περικλείει μία σειρά εικόνων που 

παριστάνουν μ’ ένα τρόπο κλιμακοειδή, τα Χριστούγεννα στές διάφορες 

εποχές όπως τα φαντάσθη ο καλλιτέχνης. Έτσι λοιπόν ο θεατής άθελα 

του, όπως είπα και παραπάνω, βρίσκεται μπροστά σε μια έκθεσι που 

αναγκάζεται να ιδή όλα τα έργα με τη σειρά των, χωρίς να έχη τη δύναμη 

να παραλείψη κανένα. Είναι, βλέπετε κι’ αυτό ένα καλλιτεχνικό 

τέχνασμα…471. 

• Ο Ιωάννης Κισσονέργης εξαναγκάζεται, ύστερα από πολύχρονη διδασκαλία, 

σε παραίτηση από το Παγκύπριο Γυμνάσιο, ως μη πτυχιούχος. 

 

 

1937 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1-9 

Οίκημα Προσκόπων, Λευκωσία  

                                                           
470 Γ. Ελισσαίος, «Η Επαρχιακή Έκθεσις Κερυνείας. Λεπτομερής περιγραφή των εκθεμάτων», Κυπριακός Τύπος, 

Λευκωσία 24 Νοεμβρίου 1936. 
471 Δημητράκης Δανιήλ, «Εντυπώσεις από την έκθεση ζωγραφικής του κ. Πάτρικ», Πρωινή Λευκωσία 1 

Ιανουαρίου 1937. 
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Έκτη Καλλιτεχνική Έκθεση Κύπρου472 

Η έκθεση οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Διευθυντή του Κτηματολογίου Γκότουιν 

Ώστεν, «γνωστού φίλου της ζωγραφικής» και του Ρόμπερτ Γκάννις, «δημοφιλέστατου 

μανιώδη συλλέκτη πινάκων ζωγραφικής μεγάλης αξίας και αρχαίων αντικειμένων» και 

άλλων. Τα εγκαίνια τέλεσε ο Κυβερνήτης σέρ Χέρμπερτ Ρίτσμοντ Πάλμερ, ενώ για την 

έκθεση μίλησε ο Γκόντουιν Ώστεν ο οποίος ευχαρίστησε ιδιαίτερα για τη συμμετοχή τους 

τον Ιωάννη Κισσονέργη, τη Λουκία Νικολαΐδου και την Όλγα Ραούφ.  

Στα εγκαίνια της έκθεσης παρέστησαν η Λαίδη Πάλμερ, ο Λόρδος και η Λαίδη 

Αλσουώτερ, ο συνταγματάρχης Γκρούβ Ουάϊτ με τη σύζυγο του, ο Διοικητής Λευκωσίας 

Μόνταγκιου, ο Δήμαρχος Λευκωσίας Θεμιστοκλής Δέρβης, ο Διευθυντής του Εβκάφ 

Μουνίρ μπέης, ο δικαστής Κάρλ Άμστοτ, ο δικηγόρος Γεώργιος Χρυσαφίνης, ο Γεώργιος 

Πούλιας «και πολλά άλλα διακεκριμένα μέλη της κοινωνίας»473. Σημειώνεται ότι 

πρωτοτυπία της έκθεσης ήταν η καταβολή εισιτηρίου 3 γροσίων για την είσοδο στο χώρο. 

Ο Χ. Γιαπανάς χαρακτήρισε την έκθεση ως ένα εξαιρετικό γεγονός για την 

πρωτεύουσα το οποίο όμως «πέρασε τελείως απαρατήρητο τόσο από το πολύ κοινόν, όσο 

κι από τον καθημερινό τύπο». Παρόλο που θεωρεί την έκθεση αποτυχημένη από πλευράς 

διοργάνωσης και προσέλευσης, επισημαίνει την αξία των εκθεμάτων: 

Απ’ την πρώτη στιγμή σου επιβάλλονται μερικά ονόματα: Κισσονέργης, 

Α. Νικολαΐδου, Newman, Lady Ghenevix Trench, κι ένα δύο άλλα. Ο κ. 

Κισσονέργης είναι γνωστός στο Κυπριακό Κοινό από παλαιότερη 

δουλειά του το ιδιαίτερα άρτιο σχεδίασμα του δίνει στα έργα του μια 

ξεχωριστή ιδιορρυθμία. Πολλές φορές όμως η μεγάλη του προσοχή στο 

σχέδιο τον επηρεάζει σημαντικά, σε σημείο μάλιστα που να χάνει την 

αίσθηση του χρώματος. Απ’ τους πίνακες του ξεχωρίζουμε τους Νο 39 

«Πεγιούκ Χάνι», Νο 41 «Δρόμος στη Λευκωσία» και δύο τρείς άλλους. 

Αντίθεση προς τον κ. Κισσονέργη, αποτελεί η δνις Λουκία Νικολαΐδου: η 

ζωγράφος με τη μοντέρνα τεχνοτροπία, η ζωγράφος που την ενδιαφέρει 

πιο πολύ το «ψυχικό περιεχόμενο» των αντικειμένων που ζωγραφίζει. 

Από τα έργα της διακρίνουμε το Νο 133 «Πύργος Κολοσσίου», Νο 138 

                                                           
472 Νικήτα, ό.π., σ.23. 
473 «Π», «Η κυπριακή τέχνη. Η ετήσια έκθεση ζωγραφικής», Εσπερινή Λευκωσία 3 Απριλίου 1937.  
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«Κυπριακή οικογένεια», Νο 124 «Χωρικοί», Νο 233 «Τοπίο στη 

Λεμεσό» κι άλλα…474 

Ο Δημητράκης Δανιήλ, που σιγά - σιγά παίρνει τη θέση του εικαστικού κριτικού στο 

περιοδικό Κυπριακά Γράμματα, σημειώνει ανάμεσα σε άλλα: 

…Ο αριθμός, λοιπόν, των έργων, που εξετέθησαν στη φετινή έκθεση 

είναι τόσο μεγάλος – πάνω από διακόσια – που δεν μας επιτρέπει ν’ 

ασχοληθούμε στο καθ’ ένα χωριστά γι’ αυτό και θα περιοριστούμε στα 

πιο αξιοσημείωτα. Απ’ τους γνωστούς μας καλλιτέχνες διακρίνομε τον κ. 

Κισσονέργη, πάντα δημιουργικός και εκλεκτικός στα έργα του. Φέτος μας 

παρουσίασε ένα αρκετά μεγάλο αριθμό ακουαρέλλων με πολύ λεπτό 

δούλεμα. Φαίνεται πώς περισσότερο τον συγκινεί η λεπτομέρεια, παρ’ 

όλον ότι σε πολλά ταμπλώ προσπάθησε να περιορισθή στα πιο εξέχοντα 

σημεία. «Το Μαγκανοπήγαδο», λίγο σκοτεινό στα χρώματα και βαρύ στο 

δούλεμα, είναι μ’ όλ’ αυτά αρκετά χαρακτηριστικό. Επίσης «Κοντά στη 

Λευκοσιάτικη Αγορά», «Η επιστροφή στο χωριό», είναι κομμάτια 

Κυπριακής ζωής παρμένα με πολύ γούστο κι’ επιμέλεια. Τα έργα της κ. 

Raouf, που άρχισαν πια να παίρνουν κι’ αυτά ξεχωριστή θέση στην 

καλλιτεχνική μας «αρένα» με την ανυστερόβουλη απλότητα και τολμηρή 

τους τέχνη, δεν μπορούν να μένουν απαρατήρητα. Διακρίνουμε το «Τζαμί 

και Βρύση στη Λευκοσία», «Εξοχικός δρόμος», «Δύσις». Σ’ όλα όμως τα 

έργα της Κας Raouf φαίνεται ξεκάθαρα η μεγάλη αισθαντικότητα των 

χρωμάτων της Κυπριακής ατμόσφαιρας. Η δνις Λουκία Νικολαΐδου, με 

το ιδιότροπο και πάντα επιβλητικό στύλ που συνειθίζει να δουλεύη τα 

έργα της, μεταδίδει ένα αλοιώτικο αίσθημα στον επισκέπτη, ένα 

γαλήνεμα, μιά ψυχική δροσιά. Δεν υστέρησε ούτε και φέτος να μας 

παρουσιάση έργα σχεδόν άρτια στην ουσία και στο νόημα. Αξιοσημείωτο 

είναι ένα μικρό ταμπλώ με τον τίτλο «Συνθέσις». Επίσης το «Στο 

Μπαλκόνι» και η «Αυτοπροσωπογραφία», είναι έργα που έχουν πολλή 

ψυχολογία…475 

 

                                                           
474 Χ. Γιαπανάς, «Κυπριακή Έκθεση Τέχνης», Κυπριακός Τύπος, Λευκωσία 20 Απριλίου 1937. 
475 Δημητράκης Δανιήλ, «Ζωγραφική. Η Κυπριακή Ετήσια Έκθεση Ζωγραφικής», Κυπριακά Γράμματα, έτος Γ΄, 

τχ 7-8, Λευκωσία Απρίλιος - Μάιος, 1937, σ.263 – 264.  
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ΙΟΥΝΙΟΣ 

Πανελλήνιος Γεωργική Έκθεσις 

Στο Καλλιτεχνικό Τμήμα της Έκθεσης συμμετέχει με το έργο του «Αγροτικό» ο 

Σολωμός Φραγκουλίδης476. 

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 3 

Θέατρο Παπαδοπούλου, Λευκωσία 

Παράσταση της Ηλέκτρας του Σοφοκλέους με μαθητές και μαθήτριες του Παγκυπρίου 

Γυμνασίου και του Ανώτερου Παρθεναγωγείου, σε μετάφραση Ιωάννη Γρυπάρη. 

Διδασκαλία Χρ. Παπαχρυσοστόμου και μουσική Γιάγκου Μιχαηλίδη. Σκηνογραφία του 

Αδαμάντιου Διαμαντή «ο οποίος πραγματικώς παρουσίασεν ένα θαυμάσιον μυκηναϊκόν 

διάκοσμον. Το ζήτημα της σκηνογραφίας είναι αρκετά δύσκολο και αντιλαμβανόμεθα ότι 

θα εχρειάσθη πολλή εργασία και μελέτη δια να παρουσιασθή κατά τρόπον πολύ 

επαινετόν»477. 

 

 

 

 

1938 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 28 

Δημοσιεύεται στην Ελευθερία άρθρο του ποιητή, δοκιμιογράφου και κριτικού 

Τεύκρου Ανθία με τίτλο «Η ζωγραφική στην Κύπρο». Αφορμή για το άρθρο έδωσαν οι 

συζητήσεις στην Αθήνα ανάμεσα στους ακαδημαϊκούς και τους μοντέρνους ζωγράφους. Ο 

Ανθίας υποστηρίζει ότι όχι μόνο λείπουν παρόμοιες συζητήσεις στην Κύπρο αλλά και ότ’ 

…Δυστυχώς, η Κύπρος υστερεί πολύ στον τομέα αυτό της Τέχνης. Όχι 

γιατί δεν έχουμε ζωγράφους. Όχι γιατί δεν έχουμε μιά θαυμάσια φύση, 

ισάξια της Ελληνικής τουλάχιστο, και ιδιαίτερη ζωή, που μπορούν να 

μετουσιωθούν σε πίνακες – τοπία, συνθέσεις κ.τ.λ. Αλλά γιατί, όσοι απ’ 

                                                           
476 Μεντζαφού – Πολύζου, ο.π., σ.21. 
477 Θεατής, «Το Θέατρον. Ηλέκτρα του Σοφοκλέους», Ελευθερία, Λευκωσία 5 Ιουνίου 1937. Κυπριακός Φύλαξ, 

Λευκωσία 2 Ιουνίου 1937.  
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τους ζωγράφους μας απόμειναν στην Κύπρο, έχουν αποτραβηχτεί στον 

εαυτό τους, απογοητευμένοι απ’ το όχι ενθαρρυντικό τους περιβάλλο. 

Σαν καλλιτέχνες που είναι – έχοντας μέσα τους την ακοίμητη φλόγα της 

δημιουργίας εργάζονται ο ένας μακρυά απ’ τον άλλο, με όση ηθική 

αντοχή τους έχει απομείνει…478 

Υποστηρίζει ακόμη ότι στα εργαστήρια των ελαχίστων αυτών μεμονωμένων 

ζωγράφων μπορεί να δει κάποιος αξιόλογα έργα και επισημαίνει την εμφάνιση δύο 

σημαντικών νέων ζωγράφων της Λουκίας Νικολαΐδη και του Κώστα Στάθη: 

… Πρίν τέσσερα χρόνια μια νέα ζωγράφος – η δνίς Λουκία Νικολαΐδου 

– και πρίν δύο χρόνια ο νεαρός καλλιτέχνης Κ. Στάθης, που σήμερα 

σπουδάζει στην Αθήνα, ετόλμησαν να διοργανώσουν εκθέσεις των δικών 

τους έργων. Τώρα, δεν φαίνεται να υπάρχει πουθενά τέτοια διάθεση για 

παρόμοιες εμφανίσεις. Κι’ ο λόγος είναι ευνόητος. Το κοινό μας 

αδιαφορεί για τη ζωγραφική, πολύ περισσότερο απ’ όσο αδιαφορεί για 

άλλου είδους καλλιτεχνικές και πνευματικές εκδηλώσεις. Εξ’ άλλου, μας 

λείπουν οι Μαικήνες, που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τα νέα και 

παλιά ταλέντα, αγοράζοντας σε ψηλές τιμές τα έργα τους – ενώ, σε άλλα 

μέρη, οι πλούσιοι αυτοί φιλότεχνοι το θεωρούν τιμή τους να διαθέσουν 

κάτι από το πλούσιο ταμείο τους για τέτοιους ανώτερους σκοπούς, είτε 

από σνομπισμό είτε από αληθινό ενδιαφέρον προς την Τέχνη…479 

• Αίθουσα Σπύρου Αραούζου, Λεμεσός 

Ατομική έκθεση Λουκίας Νικολαΐδου480 

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 6-12 

Οίκημα των Προσκόπων 

Έβδομη Κυπριακή Έκθεση Τέχνης 

Και σ’ αυτή την έκθεση παρέμεινε η ίδια αναλογία εκθετών. Ελάχιστοι Κύπριοι, 

πολλοί Άγγλοι και μερικοί Αρμένιοι, συνολικά 36 εκθέτες. Συμμετέχει για πρώτη φορά ο 

                                                           
478 Τεύκρος Ανθίας, «Καλλιτεχνικά ζητήματα. Η ζωγραφική στην Κύπρο», Ελευθερία, Λευκωσία 28 Ιανουαρίου 

1938. 
479 Στο ίδιο. 
480 Νικήτα, ό.π., σ.31.  
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Αδαμάντιος Διαμαντής και μαζί ο Ιωάννης Κισσονέργης που είχε λάβει μέρος σ’ όλες τις 

προηγούμενες εκθέσεις. Κοντά στην Olga Raouf θα προστεθεί μια ακόμη γυναίκα 

ζωγράφος, η ελληνικής καταγωγής Ηλέκτρα Μεγκώ (1907-1993) γεννημένη στη 

Θεσσαλονίκη, με σπουδές στο Slade School of Art του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, 

σύζυγος του Διευθυντή Αρχαιοτήτων “Peter” Megαw481. Ο Χάρης Λούκας στο περιοδικό 

Πάφος, χαρακτήρισε την έκθεση «ένα σημαντικό γεγονός στην καθόλου καλλιτεχνική 

κίνηση του νησιού μας»482. Εκτός από το Διαμαντή, τον Κισσονέργη και την Όλγα Ραούφ 

ξεχώρισε τη συμμετοχή της Lady Chevenix - Trench, «ζωγράφο με πραγματικό ταλέντο», 

της οποίας «οι πίνακες φέρουν τη σφραγίδα μιας ώριμης καλλιτέχνιδος» και τον Ζ. Ιλμαρί, 

«ζωγράφο με ιδιαίτερη προτίμηση στο φρέσκο και ζωντανό χρώμα» στο πρόσωπο του 

οποίου «το κερυνειώτικο τοπίο βρήκε τον πραγματικό διερμηνευτή του». 

Η έκθεση οργανώθηκε όπως και οι προηγούμενες με πρωτοβουλία του Διευθυντή του 

Κτηματολογίου Codwin Austen, ο οποίος σε σχετική προκήρυξή του το Φεβρουάριο 

καλούσε τους κατοίκους και τους επισκέπτες της νήσου να υποβάλουν τα εκθέματα τους483. 

Ο Τεύκρος Ανθίας αφιέρωσε στην έκθεση δύο εκτεταμένα κείμενα με τα οποία έδωσε 

συγχαρητήρια στους επαγγελματίες ζωγράφους και στους ερασιτέχνες που συμμετείχαν 

τονίζοντας όμως ότι:  

…Φυσικά η φετεινή Έκθεση δεν αντιπροσωπεύει ολοκληρωτικά την 

Κυπριακή Ζωγραφική. Δεν ξέρω για πιο λόγο, έμειναν έξω μερικοί από 

τους πιο γνωστούς μας καλλιτέχνες (όπως η δνις Λουκία Νικολαΐδου, ο 

Βίκτωρ Ιωαννίδης, ο Αδάμος Αντωνιάδης και ο Γ. Φασουλιώτης, ως 

σκιτσογράφος). Η απουσία τους ήταν αισθητή. Η δνις Νικολαΐδου λ.χ. με 

τη μοντέρνα τεχνοτροπία της θα εκπροσωπούσε τις ίδιες τάσεις της 

ζωγραφικής, και οι άλλοι θα μας έδιναν την ευκαιρία και τη χαρά να 

αντλήσουμε απ’ το έργο τους την καλλιτεχνική συγκίνηση. Ως τόσο, κι 

όπως είναι σήμερα η Έκθεση, παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον. 

Ποιοτικά, ξεπέρασε τις προσδοκίες μας, αποκαλύπτοντας σε κάθε 

επισκέπτη πως ευτυχώς στην Κύπρο υπάρχει ένας μεγάλος σχετικά 

αριθμός προσώπων, που – είτε συστηματικά είτε πάρεργα – ασχολούνται 

με την Τέχνη των χρωμάτων … 

                                                           
481 Στο ίδιο, σ.24. Ελευθερία, Λευκωσία 13 Φεβρουαρίου – 30 Μαρτίου 1938. 
482 Χάρης Λούκας, «Κυπριακή Έκθεση Τέχνης», Πάφος, τμ Γ΄, τχ 3, Πάφος Μάιος – Ιούνιος 1938, σ.184 – 185. 
483 A. Codwin Austen, «Κυπριακή Έκθεσις Ζωγραφικής», Ελευθερία, Λευκωσία 11 Φεβρουαρίου 1938. 
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Ο Ανθίας σπεύδει φυσικά να ξεχωρίσει τη συμμετοχή του Διαμαντή: 

… Ο Διαμαντής είναι, αλήθεια, μάστορας του χρώματος. Τόσο στο 

σχέδιο, όσο και στο συνδυασμό των χρωμάτων, στους φωτισμούς και 

στις φωτοσκιάσεις, δίνει την προσωπική σφραγίδα του. Παρουσιάζει μια 

ισορροπημένη τεχνική, κ’ ενώ κινείται μες τα πλαίσια του ακαδημαϊσμού 

κατορθώνει να δημιουργεί κάτι καινούριο. Βλέπει τα αντικείμενα με τον 

υποκειμενικό φακό και τους διοχετεύει τη δικιά του ψυχή. Στους πίνακες 

του η γλώσσα των χρωμάτων βρίσκει τον τρόπο να εκφρασθεί 

υποβλητικά, στοχαστικά και μετρημένα…484 

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 27 - 30 

Παγκύπριο Γυμνάσιο, Λευκωσία 

Μαθητική έκθεση ζωγραφικής, ιχνογραφίας και σχεδίου που οργανώθηκε από τον 

Αδαμάντιο Διαμαντή, η οποία «συγκέντρωσε αρκετό ενδιαφέρον και τράβηξε την προσοχή 

του κοινού». Ο Χάρης Λούκα σε σύντομο σημείωμα του στο περιοδικό Πάφος, επισημαίνει 

ότι «σπάνια μαθητική έκθεση σημείωσε τόση επιτυχία»485. 

 

 

Ο Χ. Γιαπανάς έγραφε σε εφημερίδα της Λευκωσίας ότι η έκθεση αποτελούσε άθλο 

του Διαμαντή.  

… Τα εφετεινά εκθέματα των μαθητών και μαθητριών ήσαν αληθινά 

δημιουργήματα. Ο καθηγητής της ζωγραφικής κ. Α. Διαμαντής αποτέλεσε 

πραγματικόν άθλον. Ένα ολάκαιρο χρόνο εργαζόταν αθόρυβα, 

προσπαθώντας να χύση στις παιδικές ψυχές την ιερή φλόγα της τέχνης. 

Ένα ολάκαιρο χρόνο εργαζόταν μεθοδικά πάνω σε προδιαγεγραμμένο 

σχέδιο, προσπαθώντας να δώση στη  μαθητική ψυχή την κατεύθυνση που 

της χρειάζεται. Κι ομολογώ πως το πέτυχε: πέτυχε να κάμη την μαθητική 

ψυχή να δημιουργήση κάτι εντελώς δικό της πρωτότυπο κι’ ωραίο…486  

                                                           
484 Τεύκρος Ανθίας, «Η νέα έκθεση Κυπριακής Ζωγραφικής», Ελευθερία, Λευκωσία 7 Απριλίου 1938. 
485 Χ. (Χάρης Λούκας), «Η κριτική των εκθέσεων. Μαθητική έκθεση τέχνης» Πάφος, τμ Γ΄, τχ 4, Πάφος Ιούλιος 

– Αύγουστος 1938, σ.268 – 269. 
486 Χ. Γιαπανάς, «Η Τέχνη. Δύο μαθητικές εκθέσεις», Κυπριακός Τύπος, Λευκωσία 2 Ιουλίου 1937. 
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Παρόλο που στην αρχή του κειμένου του ανέφερε ότι θα έγραφε για δυο μαθητικές 

εκθέσεις, εκείνη του Παγκυπρίου Γυμνασίου και εκείνη του Παρθεναγωγείου 

Φανερωμένης, η αναφορά του στη δεύτερη περιορίστηκε σε λίγες γραμμές. Αντίθετα, ήταν 

αναλυτικός και ιδιαίτερα επαινετικός για τα έργα των μαθητών. Υποβάλει μάλιστα την ιδέα 

της παρουσίασής τους σε ευρωπαϊκή μαθητική έκθεση: 

... Όλα τα εκτεθέντα έργα τα διέκρινε μια πρωτοφανής για την ηλικία των 

αντίληψη του φωτός μια λεπτή αίσθηση  του χρώματος και μια άρτια 

απόδοση των όγκων. Όλα αυτά συνδεδεμένα με μια πλούσια 

δημιουργικότητα αποτελούν ένα αρμονικό σύνολο. Θα μπορούσαν 

κάλλιστα να εκτεθούν χωρίς τον παραμικρότερο φόβο σε μια Ευρωπαϊκή 

μαθητική έκθεση…487  

Στην έκθεση ξεχώρισαν τα έργα του μαθητή της έκτης τάξης Νεοπτόλεμου Μιχαηλίδη 

και του αδελφού του, μαθητή της τέταρτης τάξης, Μίκη Μιχαηλίδη488.  

Οι μαθητικές εκθέσεις συνέβαλλαν στην καταξίωση του Διαμαντή. Έγραφε 

χαρακτηριστικά εφημερίδα της Λευκωσίας: 

... Ο κ. Δ. Διαμαντής που είνε ήδη γνωστός για την μαθητική εργασία  

 που μας παρουσίασε σε προηγούμενα χρόνια, τόσο στο Παρθεναγωγείο  

Φανερωμένης όσο και στο Π. Γυμνάσιο, μας έχει αφήσει ανάμνηση ενός 

καλού δασκάλου, ενός δασκάλου – ζωγράφου που επιδιώκει με κάθε 

θυσία και μέθοδο να διοχετεύση στις ψυχές των  μαθητών και μαθητριών 

του όλη την αγάπην που αισθάνεται ο ίδιος για την ωραία τέχνη. 

Ομολογώ πως το πέτυχε, να γυμνάση το μάτι και ν’ ασκήση το χέρι των 

μικρών μαθητών στο σχέδιο σε σημείο αξιοζήλευτο. Η έκθεση  του 

μπορεί κάλλιστα να σταθή απλά κοντά σε οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή 

μαθητική έκθεση…489. 

 

 

 

 

                                                           
487 Στο ίδιο. 
488 Π.Β., «Η καλλιτεχνία στα σχολεία. Η έκθεση του Παγκυπρίου Γυμνασίου», Νέος Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία 

5 Ιουλίου 1938. 
489 Φιλότεχνος, «Η μαθητική ζωγραφική έκθεση. Η εργασία του κ. Διαμαντή», Κυπριακός Τύπος, Λευκωσία 4 

Ιουλίου 1938. 



 

156 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 30 

Σε άρθρο του στην εφημερίδα Εσπερινή ο Πέτρος Λιμπέρης διεκτραγωδεί τις 

συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν και δημιουργούν οι κύπριοι καλλιτέχνες 

χαρακτηρίζοντάς τους ως «ήρωες»: 

Είναι πολύ κοινή η λέξη, μα δεν  κατόρθωσα να βρω άλλη καλλίτερη  και 

πιο ταιριαστή, για να χαρακτηρίσω τους Κυπρίους καλλιτέχνες, που 

αγωνίζουνται να ζήσουν, να εξελιχθούν, να επιβληθούν, να 

δημιουργήσουν μέσα σε μιά στενή,  ασφυκτική ατμόσφαιρα εγκληματικής 

αδιαφορίας, αν όχι και αντίδρασης. «Ήρωες» λοιπόν θα πω τους 

ηρωικούς αυτούς ανθρώπους, που έχουν πιστέψει στη  λυτρωτική 

θρησκεία της Τέχνης και δόθηκαν ολόκληροι σ’ αυτήν, μόλο που ξαίρουν 

πόσο λίγο εκτιμούνται οι τέτοιες θυσίες στην εποχή του ποδοσφαίρου, 

του μπακαλισμού, του σνομπισμού και της νεοπλουτικής ψυχολογίας…490 

 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

Οίκημα ΑΠΟΕΛ Λευκωσία  

Έκθεση Κώστα Στάθη  

Ο δευτεροετής σπουδαστής της Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας παρουσιάζει 52 

έργα, ελαιογραφίες και υδατογραφίες. Ο Χάρης Λούκας, που έγραφε κριτική των εκθέσεων 

στο περιοδικό Πάφος, σημειώνει ότι: 

Η έκθεση οπωσδήποτε παρουσίασε αρκετό ενδιαφέρον μας αποκάλυψε 

την εξέλιξη και την πορεία του, στο διάστημα των δυο χρόνων που 

φοίτησε στην Ανωτέρα Σχολή Καλών Τεχνών˙ μας αποκάλυψε ένα 

καλλιτέχνη που αν και πολύ νέος ακόμη, αισθάνεται την ανάγκη να 

ερμηνεύσει με το δικό του τρόπο, διάφορες πλευρές της σημερινής ζωής 

και τέλος ένα καλλιτέχνη, με ποικιλία αναζητήσεων, που τον συγκινεί 

πότε ένα τοπίο, πότε μια σκηνή από την καθημερινή ζωή…491 

                                                           
490 Πέτρος Λιμπέρης, «Πικρές αλήθειες. Οι συνθήκες των καλλιτεχνών μας», Εσπερινή, Λευκωσία 30 

Σεπτεμβρίου 1938. 
491Χάρης Λούκας, «Η έκθεση του Κώστα Στάθη», Πάφος, χρονιά Γ΄, τχ 6, Πάφος Νοέμβριος – Δεκέμβριος 1938, 

σ.376 – 377. 
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Ανάμεσα στα έργα που παρουσίασε ο Στάθης σ’ αυτή την έκθεση ήταν μια 

χαλκογραφία του ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη. 

Η εφημερίδα Εσπερινή σε σχόλιό της τόνιζε τη σεμνότητα του ζωγράφου και της 

τέχνης του και πρόσθετε: 

Ο κ. Στάθης είνε αυτοδίδακτος. Κι’ αν στο σκίτσο έχει πάρει μαθήματα 

στη Σχολή, στην Αθήνα, στο χρώμα δεν έχει πάρει ακόμη κανένα μάθημα, 

κ’ εδώ ακριβώς βρίσκεται η εξαιρετική αξία της έκθεσης. Βλέπει, 

κανένας το ταλέντο ατόφιο, όπως ξεπετάχθηκε στην ήσυχη επαρχιακή 

μας γωνιά, αντιλαμβάνεται τον αυθορμητισμό της έμπνευσης του τεχνίτη, 

οσμίζεται τις αρχές των συγκινήσεων του…492 

Το σχόλιο κατέληγε με μια ατελέσφορη διαπίστωση: «είμαστε βέβαιοι πως ο κ. 

Στάθης θάναι μια μελλοντική δόξα της πατρίδας». 

 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  

Ο Αδαμάντιος Διαμαντής δίνει, με εντολή του Γραφείου Παιδείας, τέσσερις διαλέξεις 

σε 50 δασκάλους. Η πρώτη είχε τίτλο «Τέχνη και το παιδί», και οι άλλες τρεις για την 

Εικονογράφηση, τη Διακόσμηση και τη Βιοτεχνία στο σχολείο. 

 Επρόκειτο για την πρώτη θεωρητική προσπάθεια απαγκίστρωσης του μαθήματος της 

Ιχνογραφίας από την τυπολατρία και αντιμετώπισή της ως μαθήματος καλλιέργειας της 

αίσθησης του ωραίου, της καλαισθησίας και της εξοικείωσης των μαθητών με την τέχνη. 

 

 

1939  

ΜΑΡΤΙΟΣ  

Λέσχη Ένωσις, Λεμεσός 

Έκθεση του Ούγγρου ζωγράφου Armand Grosz493. 

 

 

 

                                                           
492 Π., «Σημειώσεις. Έκθεση ζωγραφικής», Εσπερινή, Λευκωσία 2 Οκτωβρίου 1938. 
493 Χρόνος, Λεμεσός 26 Μαρτίου 1939. 
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ΜΑΡΤΙΟΣ 25-30   

Οίκημα Προσκόπων, Λευκωσία  

Όγδοη Καλλιτεχνική Έκθεση494 

Λίγοι Έλληνες Κύπριοι εκθέτες εκτός από τη σταθερή παρουσία του Ιωάννη 

Κισσονέργη. Συμμετείχαν επίσης η Ηλέκτρα Megaw, η Οlga Raouf, η Lady Chenevix - 

Trench, η G. K. Congreve, P. M. Cran, η J. R. Cullen, η M. Peachy, η Lady Blois, o Π. 

Σεργίδης, η Nina Bourgi, η Donna Vittoria Theodoli και οι Pte A. Stacey, Π. Κουσουλίδης, 

Γ. Σ. Κυριακίδης, Λούλα Πιεράκη, Ε. Γ. Πιτσιλλίδης, Α. Κολοκασίδης, Φ. 

Χατζηθεοδούλου, A. H. S. Megaw, Fenella Boyles, R. Bissing, Zartarian, G. Money και F. 

S. Danks. Συνολικά 25 καλλιτέχνες με 141 έργα. 

Την έκθεση παρουσίασε στα Κυπριακά Γράμματα ο Δημητράκης Δανιήλ495 ο οποίος 

ξεκινά το σχετικό σημείωμα του με μια γενική διαπίστωση για την κυπριακή τέχνη: 

Απ’ αρχής πρέπει να ομολογήσουμε πως καθαρά καλλιτεχνική συγκίνηση 

δεν γεννήθηκε ως τώρα στον τόπο μας, κι αυτή η κατάσταση φυσικά θα 

ξακολουθήσει να υφίσταται εφ’ όσο λείπει το κατάλληλο περιβάλλο που 

θάσπρωχνε, με την αγάπη και το ενδιαφέρο του, σ’ ανώτερο επίπεδο το 

δουλευτή των χρωμάτων και γραμμών κι αντίθετα εφ’ όσο λείπει η καλή 

θέληση από μέρους των καλλιτεχνών μας για μιάν ομαδική εξόρμηση για 

τη δημιουργία καλλιτεχνικής ατμόσφαιρας, που θα στηρίξουνε όλες τους 

τις προσπάθειες για το μέλλο. Σ’ αυτό βέβαια ατομικά δεν υπέχει κανένας 

ευθύνη μα είναι ευνόητο πως, αν οι καλλιτέχνες μας παίρνανε την 

απόφαση να οργανωθούνε για τη βελτίωση της θέσης των, όπως 

συμβαίνει και σ’ άλλους καλλιτεχνικούς κύκλους, θα μπορούσαν να 

εξουδετέρωναν ας ήταν και λιγάκι, τη νωχέλεια που περιβάλλει το νησί 

μας σ’ αυτό τον τομέα της τέχνης και που πραγματικά το παρουσιάζει στα 

μάτια του έξω κόσμου σαν ένα οπισθοδρομικό κι αμόρφωτο τοπίο…496 

Αντίθετα ο Χ. Λούκας στο περιοδικό Πάφος ήταν απόλυτα αρνητικός: 

Η Κυπριακή Έκθεση Ζωγραφικής, που άνοιξε την περασμένη Τρίτη στο 

προσκοπικό οίκημα, παρουσίασε δυστυχώς κι’ εφέτος τις ίδιες 

                                                           
494 Νικήτα, ό.π., σ.24. 
495 Δημητράκης Δανιήλ, «Ζωγραφική. Η Κυπριακή Έκθεση», Κυπριακά Γράμματα, έτος Δ΄, τχ 2, Λευκωσία 1939, 

σ.138 – 140. Χ. Λούκας, «Η κριτική των εκθέσεων. Κυπριακή έκθεση ζωγραφικής», Πάφος, χρονιά Δ΄, τχ 5, 

Πάφος Μάιος 1939, σ.181 – 182. 
496 Δανιήλ, ό.π., σ.138 – 140. 
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ανορθογραφίες κι’ ελλείψεις των περασμένων χρόνων. Με μια λέξη ήταν 

μια πρόχειρη και βεβιασμένη συγκέντρωση έργων σε τέσσερα άθλια και 

με ελαττωματικό φωτισμό δωμάτια... 

… Γενικά η εφετεινή έκθεση ζωγραφικής δεν μάς αποκαλύπτει καμμιά 

εξέλιξη, εκείνου που γίνεται στον τομέα της ζωγραφικής στην Κύπρο. 

Είναι μόνο μια βεβιασμένη και πρόχειρη ενέργεια που γίνηκε, χωρίς 

εξαιρετική σημασία κι’ απόδειξη είναι πως πέρασε απαρατήρητη κι από 

το κοινό κι’ απ’ τον ημερήσιο τύπο497 

 

ΜΑΪΟΣ  

Δημοσιεύεται στα Κυπριακά Γράμματα το εκτεταμένο δοκίμιο του Αδαμάντιου 

Διαμαντή «Τέχνη και το παιδί» στο οποίο επανατοποθέτησε το πλαίσιο της διδασκαλίας 

της τέχνης στα σχολεία. Η θέση του ήταν: Τέχνη στο σχολείο και όχι Ιχνογραφία στο 

σχολείο. Επιχειρεί στη συνέχεια σύγκριση της Ιχνογραφίας με τη Ζωγραφική, επισημαίνει 

την ανάγκη εγκατάλειψης της μηχανικής αντιγραφής, της καλλιέργειας της αισθητικής των 

δασκάλων και των παιδιών, της δημιουργίας κατάλληλης ατμόσφαιρας και αιθουσών 

ζωγραφικής στα σχολεία, την ανάγκη ενθάρρυνσης των μαθητών να αυτενεργούν. Το 

περισπούδαστο άρθρο του Διαμαντή, ένα είδος μανιφέστου για την παιδική ζωγραφική 

κατάληγε: 

Υπάρχει μεγάλη αναλογία μεταξύ της Τέχνης γενικά και της Τέχνης  του 

παιδιού. Τα παιδικά σχέδια μοιάζουν με την πρωτόγονη τέχνη κάθε 

εποχής. Η διαφορά τους είναι ότι στην Τέχνη του παιδιού δεν υπάρχει ο 

στερεός σκελετός της Τεχνικής για να της δώσει διάρκεια, πράγμα που 

δεν μπορεί να το περιμένει κανείς από τα μαθητικά θρανία. Η αναλογία 

ακριβώς αυτή είναι που καθιστά την κατανόηση της Τέχνης αναγκαία, 

για να βρίσκετε τους παραλληλισμούς και να αναγνωρίζετε τις επιδιώξεις  

του παιδιού όπως συγκαλύπτονται από την αδεξιότητα του. Αλλοιώτικα 

ο άνθρωπος παραμένει πάντα ο ίδιος. Η σκέψη, το αίσθημα, α 

αρχιτεκτονική, η συνθετικότης, ο λυρισμός, το δράμα, είναι όλες 

ανθρώπινες αρετές που είναι εκεί έτοιμες. Χρειάζεται μόνον η λεπτή 

                                                           
497 Λούκας, ό.π., σ.181 – 182. 
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αντίληψη, η αγάπη και ικανότης, να βγουν στην επιφάνεια για να 

στερεωθούν και δυναμώσουν ως Τέχνη με την Τεχνική…498.  

 

 

• Συμμετοχή του Σολωμού Φραγκουλίδη στη Β΄ Πανελλήνια Έκθεση στο 

Ζάππειο και στην Έκθεση του Συνδέσμου Ελλήνων Καλλιτεχνών στη Στέγη Γραμμάτων 

και Τεχνών, με το έργο του «Αρχαίο Γυμνάσιο»499. Ο Φραγκουλίδης συμμετέχει την ίδια 

χρονιά στη Θ΄ Καλλιτεχνική Έκθεση του Συνδέσμου Ελλήνων Καλλιτεχνών στη Στέγη 

Γραμμάτων και Τεχνών με τα έργα «Προσωπογραφία κοριτσικού» και « Πρωινό»500.  

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ  

Περιοδικό Πάφος 

Στη δεύτερη σελίδα του 6ου τεύχους δημοσιεύεται κάτω από τον τίτλο 

«Κύπριος Ζωγράφος», το έργο του Αδάμου Αντωνιάδη «Η γρηά με τη ρόκα», 

χωρίς οποιαδήποτε άλλη αναφορά501. 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 25-7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1940 

Σχολή Καλογραιών, Λάρνακα  

Έκθεση ζωγραφικής, πυρογραφίας, χειροτεχνίας και «διάφορων άλλων 

κομψοτεχνημάτων» των μαθητριών του ιστορικού παρθεναγωγείου της Λάρνακας502, που 

λειτουργούσαν οι αδελφές του Τάγματος του Αγίου Ιωσήφ από τα μέσα του 19ου αιώνα. 

 

 

1940 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 22 

Γκαλερί Στρατηγόπουλου, Αθήνα  

                                                           
498 Αδαμάντιος Διαμαντής, «Τέχνη και το παιδί», Κυπριακά Γράμματα, έτος Δ΄, τχ 1, Λευκωσία Μάιος 1939, σ.43 

– 53.  
499 Μεντζαφού – Πολύζου, ο.π., σ. 302. 
500 Στο ίδιο.  
501 Πάφος, μηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό, τ.χ 6, χρονιά Δ΄, Πάφος Ιούνιος 1939, σ.2 (186). 
502 Ελευθερία, Λευκωσία 27 Δεκεμβρίου 1939. 
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Εγκαίνια της Β΄ Πανελλήνιας Καλλιτεχνικής Έκθεσης των Ερασιτεχνών. Συμμετείχαν 

32 ερασιτέχνες ζωγράφοι. Ανάμεσά τους οι Κύπριοι Τάκης Μ. Φραγκούδης και Σάββας 

Λοϊζίδης. Για την παρουσία του δεύτερου έγραψε ο λογοτέχνης Λ. Κουκούλας: 

... Σταματώ μ’ ανακούφιση μπροστά στις ακουαρέλλες του κ. Σάββα 

Λοϊζίδη, που είναι, ασφαλώς, τα προσωπικότερα  κομμάτια από όσα 

στεγάζει η Αίθουσα Στρατηγοπούλου. Οι ακουαρέλλες αυτές φανερώνουν 

μιάν αγνότητα, μιάν ανεπιτήδευτη χάρη και μιάν αυτοδύναμη ζωγραφική 

αίσθηση, που παρά την περιγραφική ροπή της, κατορθώνει να μας δίνει 

το αντικειμενικό με μια συνθετικότητα, που το πυκνώνει και το λυτρώνει 

από το περιττό και το κοινοτυπικό…503 

Ο Σάββας Λοϊζίδης (1903 – 1982)504 νομικός, πολιτικός, εξόριστος από το 1931, είχε 

αναπτύξει έντονη δράση για την προβολή του κυπριακού ζητήματος. Η ζωγραφική 

αποτελούσε ερασιτεχνική ενασχόληση του. Η αναφορά στο εικαστικό του έργο αποτελούσε 

μια ανυστερόβουλη προσπάθεια προβολής του και στήριξης της εθνικής του προσπάθειας.  

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ  

Σωματείο ΑΠΟΕΛ 

Τρίτη έκθεση505, πρώτη ολοκληρωμένη ουσιαστικά, του Τηλέμαχου Κάνθου, υπό την 

αιγίδα του Γ.Σ.Π., με την ευκαιρία των Παγκυπρίων Αγώνων. Παρουσιάζει ελαιογραφίες, 

ακουαρέλλες, και ξυλογραφίες, δείγματα μιας νέας τέχνης στην Κύπρο, την οποία ο Κάνθος 

είχε σπουδάσει στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας κοντά στον Κεφαλληνό. Την έκθεση 

επισκέφθηκαν πεντακόσια περίπου άτομα, πολλά από τα οποία ενδιαφέρθηκαν να 

εξασφαλίσουν κάποια από τις ξυλογραφίες του. Την έκθεση παρουσίασε στα Κυπριακά 

Γράμματα, ο Δημητράκης Δανιήλ που σημειώνει ανάμεσα σε άλλα:  

... Η κατάταξη των έργων του κ. Κάνθου που αριθμούνε κάπου 45 

εικόνες και που τα πιο πολλά παριστάνουν όμορφα γραφικά τοπία 

παρμένα απ’ την Ελληνική ζωή  κάτω απ’ το γαλάζιο ουρανό του 

θρυλικού νησιού μας, περιορίζεται στις τέσσερις αυτές κατηγορίες: 

ελαιογραφίες, ακουαρέλλες, σχέδια, και ξυλογραφίες. Στ’ αντίκρυσμα 

των εικόνων του κ. Κάνθου ο θεατής άθελά του θα νοιώση μέσα του την 

                                                           
503 Κυπριακά Γράμματα, έτος Ε΄, τχ 60, Λευκωσία Ιούνιος 1940, σ.75. 
504 Κουδουνάρης, ο.π., σ.311. 
505 Εσπερινή, Λευκωσία 27 Απριλίου 1940. 
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πραγματική ατμόσφαιρα που ενυπάρχει στο κάθε έργο, θα νοιώση να τον 

διαπερνά ένα απαλό συναίσθημα ασφάλειας και ψυχικής ικανοποίησης, 

που ο κυριότερος παράγοντας των είναι η έλλειψις φανταχτερών και 

ασυναρμολογίστων χρωμάτων, πράγμα που ίσως συστηματικά θέλει ν’ 

αποφεύγη ο καλλιτέχνης αποτρέποντας μ’ αυτό τη πιθανότητα ότι το έργο 

του θα ζημιωθή ουσιαστικά, δηλ. μέσα στο πλαίσιο της συγκρατημένης 

συγκίνησης, της λεπτής έκφρασης και της εκλεκτικότητας, συνδυασμένα 

όλα με μιά συνειδητή, καλότεχνη και πολύ προσεχτική δουλειά. Όπως θα 

είδατε και πιο πάνω η αγάπη του κ. Κάνθου στρέφεται επίσης και σ’ ένα 

άλλο είδος τέχνης σχεδόν ολότελα νέο για την Κύπρο, την ξυλογραφία. 

Από έμφυτη καλαισθησία ο θεατής δεν μπορεί να νοιώση την τέρψη που 

θα του μεταδώσει τ’ αποτύπωμα μιάς ξυλογραφίας που παριστάνει ένα 

κομμάτι απ’ την ανθρώπινη ζωή, μα θα σταματήση φυσικά ως εκεί γιατ’ 

ή βαθύτερη έννοια της τέχνης αυτής είναι ανύπαρκτη στην ψυχή του. Η 

μεγάλη συγκίνηση που κρύβεται πίσω από μια μαυριδερή εικόνα 

φτιαγμένη από χίλιες δύο ακατανόητες γραμμίτσες, στιγμές, και άσπρα 

κενά σ’ ένα μονόχρωμο ταμπλό, μένει πάντα χωμένη στο ίδιο το έργο και 

στον δημιουργό του σαν απαγορευμένο θείο δώρο. Όμως όσο νέο κι αν 

είναι σε μας το είδος αυτό της τέχνης δεν μπορούμε να μή διακρίνουμε, 

πως το σταθερό χέρι του τεχνίτη συνδυασμένο με μια λεπτή 

καλλιεργημένη ψυχή σκορπά διάπλατα στο θέμα που χαράζει στη ξύλινη 

επιφάνεια τον παλμό της ατομικότητας του πάντα συγκρατημένο και 

κάπως σεμνότυφο…506 

Ο Πέτρος Λιμπέρης με σημείωμά του στην Εσπερινή, αφού τόνιζε τη σημασία της 

έκθεσης, το μεγάλο ενδιαφέρον που είχε προκαλέσει, τα θέματα των πινάκων και των 

χαρακτικών του, καταλήγει: 

…Καμμιά εκζήτηση στην εκμετάλλευση των θεμάτων. Καμμιά 

προσπάθεια για τη δημιουργία εντυπώσεων. Όλα αγνά, καθάρια, 

παρθενικά σαν τη βαθύτερη αίσθηση του λυρισμού, που υπάρχει στην ίδια 

την φύση και στην ειδυλλιακή ατμόσφαιρα της υπαίθρου. Δέν θα περάσω 

σε λεπτομέρειες. Θα σημειώσω μόνο, πως ο Κύπριος αυτός καλλιτέχνης, 

                                                           
506 Δημητράκης Δανιήλ, «Η ζωγραφική έκθεση του Τηλ. Κάνθου», Κυπριακά Γράμματα, έτος Ε΄, τχ 60 Λευκωσία 

Ιούνιος 1940, σ.71 – 73. 



 

163 
 

εκτός από τις τεχνικές του ικανότητες, που φαίνονται στο σχέδιο, στο 

χρώμα και στην όλη οικονομία κι αρχιτεκτονική των εικόνων του, 

διαθέτει κάτι το ουσιαστικότερο. Την αισθητική καλλιέργεια και τη 

συνειδητή αντίληψη του νοήματος της Τέχνης. Προχωρεί με «βήμα 

σημειωτόν» για τη κατάκτηση και την αποκάλυψη των μυστικών της. Μα 

η πορεία του δεν σκοντάφτει πουθενά. Είναι ασφαλής και μελετημένη. 

Γι’ αυτό, το μέλλον του κ. Κάνθου προοιωνίζεται πιο γόνιμο, πιο πλούσιο 

σε εργασία, που θα δικαιώσει πέρα ως πέρα τις καλλιτεχνικές 

αναζητήσεις του507. 

Η έκθεση σημείωσε μεγάλη επιτυχία, αφού την επισκέφθηκαν περισσότερα από 

πεντακόσια άτομα, πολλά από τα οποία αγόρασαν ξυλογραφίες και άλλα έργα του Κάνθου. 

Ο καλλιτεχνικός σχολιογράφος της εφημερίδας Νέος Κυπριακός Φύλαξ έγραψε ότι η 

έκθεση του Κάνθου «ήλθε να φέρει την δροσιά της τέχνης μέσα στην πεζότητα της 

κυπριακής ζωής και πρέπει να σημειωθεί ως αξιόλογο γεγονός για τον τόπο μας, αφού μια 

τέτοια έκθεση είναι σπάνιο φαινόμενο»508... 

 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 3-17 

Οίκημα ΑΠΟΕΛ 

Μεγάλη έκθεση509 Ελλήνων κυπρίων ζωγράφων στο πλαίσιο της μεγάλης εθνικής 

εκδήλωσης για τον ελληνικό αγώνα. Η εισήγηση είχε γίνει από του Κώστα Μόντη και 

Τεύκρου Ανθία αμέσως μετά τον τορπιλισμό της «Έλλης» τον Αύγουστο του 1940. Την 

οργάνωση ανέλαβε ο καθηγητής του Παγκυπρίου Αδαμάντιος Διαμαντής. Στα εγκαίνια 

παρευρέθηκαν ο Τοποτηρητής του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου Πάφου Λεόντιος, ο γενικός 

πρόξενος της Ελλάδας Ελευθέριος Μαυροκέφαλος, ο Δήμαρχος Λευκωσίας Θεμιστοκλής 

Δέρβης και πλήθος κόσμου. Στην έκθεση συμμετείχαν με έργα τους όλοι οι γνωστοί κύπριοι 

ζωγράφοι και μαζί πολλοί αυτοδίδακτοι και ερασιτέχνες.   

                                                           
507 Πέτρος Λιμπέρης, «Μια γρήγορη παρένθεση. Βήματα στο φως. Η έκθεση ζωγραφικής του Τηλ. Κάνθου», 

Εσπερινή, Λευκωσία 1 Μαΐου 1940. 
508 Same, «Η τέχνη στην Κύπρο. Μια συμπαθητική καλλιτεχνική εκδήλωσις», Νέος Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία 

13 Μαρτίου 1940. 
509 Νικήτα, ό.π., σ.37. Ελευθερία, «Μεγάλη Κυπριακή Γιορτή και καλλιτεχνική έκθεση του ΑΠΟΕΛ. Υπέρ του 

Ελλ. Πολεμικού Ναυτικού. Γενική προκήρυξη», Λευκωσία 4 Οκτωβρίου 1940. Κυπριακά Γράμματα, έτος Ε΄, τχ 

66, Λευκωσία Δεκέμβριος 1940, σ.343. Τεύκρος Ανθίας, «Μια ιδέα που γίνεται πραγματικότης. Η καλλιτεχνική 

έκθεση». Ελευθερία, Λευκωσία 1 Σεπτεμβρίου 1940. Πέτρος Λιμπέρης, «Πνευματική κίνηση. Η καλλιτεχνική 

έκθεση», Εσπερινή, Λευκωσία 15 Οκτωβρίου 1940. 
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  

Κυκλοφορεί η ποιητική λυρική σύνθεση του Τεύκρου Ανθία Το Βομβύκιο, 

εικονογραφημένη με εξαίρετες ξυλογραφίες από τον Τηλέμαχο Κάνθο510. 

 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

Ο Σολωμός Φραγκουλίδης εθελοντής στο Αλβανικό Μέτωπο. Στέλνει ανταποκρίσεις 

στο περιοδικό Ελληνικά Γράμματα. 

• Ανοίγει στη Λευκωσία το πρώτο Βρετανικό Ινστιτούτο στην Κύπρο511 ως 

παράρτημα του Βρετανικού Συμβουλίου, που είχε την έδρα του στο Λονδίνο.  Το 

Ινστιτούτο είχε στόχο την προώθηση της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας, την 

παραχώρηση υποτροφιών, την προώθηση της φοίτησης σε αγγλικά πανεπιστήμια και τη 

διοργάνωση εκθέσεων και άλλων εκδηλώσεων για την προβολή της βρετανικής 

πολιτιστικής δημιουργίας.  

 

 

1941 

ΙΟΥΝΙΟΣ 26 

Ο Γιώργος Σεφέρης, που είχε ακολουθήσει την εξόριστη Ελληνική Κυβέρνηση στο 

Κάιρο, επισκέπτεται στο ατελιέ του στη συνοικία Μπουλάκ του Καΐρου, το Νίκο 

Νικολαΐδη. Σημειώνει ανάμεσα σε άλλα: «Στους τοίχους των δύο μικρών δωματίων, 

κρεμασμένοι πίνακες του…Δεν ξέρω το ταλέντο που μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος αλλά 

έτσι όπως τον είδα μου άφησε την εντύπωση ενός “κληρικού του πνεύματος”…»512. 

 

 

 

 

 

                                                           
510 Κυπριακά Γράμματα, έτος Ε΄, τχ 63, Λευκωσία Σεπτέμβριος 1940, σ.260. 
511 Μαρία Χατζηαθανασίου, Το Βρετανικό Συμβούλιο στην Κύπρο 1935 – 1955, Χρονικό, (ένθετο εφημερίδας 

Πολίτης), τχ 67, Λευκωσία 9 Ιουνίου 2019, σ.10.  
512 Γιώργος Σεφέρης, Μέρες Δ΄. 1 Γενάρη 1941-31 Δεκέμβρη 1944, Ίκαρος Αθήνα 1977, σ.108. 
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  

Ο Τηλέμαχος Κάνθος εκδίδει οκτώ καλλιτεχνικές κάρτες με ξυλογραφίες του που 

απεικονίζουν κυπριακά τοπία, αρχαιολογικούς χώρους και τύπους κυπρίων γυναικών513. 

• Την ίδια περίοδο εκδίδεται το βιβλίο του Παντελή Μπίστη Ο ιερός μας αγώνας 

με καλλιτεχνική επιμέλεια και 15 ξυλογραφίες του ίδιου καλλιτέχνη.  

 

• Ιδρύονται Βρετανικά Ινστιτούτα (παραρτήματα του Βρετανικού Συμβουλίου) 

στη Λεμεσό, την Αμμόχωστο, την Κερύνεια και τη Λάρνακα514. 

 

 

1942 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 12 

Λέσχη Ένωσις, Λεμεσός  

 Έκθεση σκίτσων του Γιώργου Φασουλιώτη515. 

 

 

 

1943 

ΜΑΪΟΣ  

Ιδρύεται στη Λευκωσία με πρωτοβουλία του Αδαμάντιου Διαμαντή «Όμιλος 

Φιλοτέχνων», στον οποίο μετέχουν απόφοιτοι του Παγκυπρίου Γυμνασίου που είχαν δείξει 

ενδιαφέρον για τη ζωγραφική κατά τη φοίτησή τους στο σχολείο. Σκοπός του Ομίλου ήταν 

η διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών που θα βοηθούσαν τα μέλη του να μορφωθούν 

καλλιτεχνικά, να ξαναρχίσουν να ζωγραφίζουν και να συμβάλουν στην καλλιτεχνική 

κίνηση του τόπου. 

 

 

 

                                                           
513 Κυπριακά Γράμματα, έτος ΣΤ΄, τχ 77-78, Λευκωσία Νοέμβριος – Δεκέμβριος 1941, σ.146. Κυπριακός Τύπος, 

Λευκωσία 6 Δεκεμβρίου 1941. 
514 Χατζηαθανασίου, ό.π., σ.10. 
515 Εσπερινή, Λευκωσία 11 Φεβρουαρίου 1942. 
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ΜΑΪΟΣ 16 

Αίθουσα Τελετών Παγκυπρίου Γυμνασίου 

Παράσταση του Αίαντα του Σοφοκλέους, με την ευκαιρία των 50 χρόνων από την 

ίδρυση του σχολείου. Διδασκαλία Χρ. Παπαχρυσοστόμου, μουσική Γιάγκου Μιχαηλίδη και 

σκηνικά Αδαμάντιου Διαμαντή516. 

 

 

1944 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1 

Θάνατος του ζωγράφου Γιώργου Φασουλιώτη (1896 – 1944)517. Άρχισε να 

ζωγραφίζει, να σκιτσογραφεί από τα μαθητικά του χρόνια. Τα σκίτσα και οι γελοιογραφίες 

του στους τοίχους του σχολείου και της γειτονιάς του σκανδάλιζαν τη συντηρητική Λεμεσό 

του καιρού του. Από το ανήσυχο πνεύμα και τα σκίτσα του δεν γλύτωσαν οι καθηγητές του 

που τον είχαν αποβάλει δια παντός από το Γυμνάσιο. Έφυγε και πήγε στην Αθήνα όπου 

έγινε δεκτός, ως εξαιρετικό ταλέντο, στη Σχολή Καλών Τεχνών. Επέστρεψε στην Κύπρο 

και το 1915, χωρίς να έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του, διορίστηκε καθηγητής της 

Ιχνογραφίας στο Γυμνάσιο και το Παρθεναγωγείο μέχρι το θάνατο του το 1944. 

Ο Φασουλιώτης υπήρξε από τους πρωτοστάτες της καλλιτεχνικής κίνησης στη 

Λεμεσό. Είχε συνεργαστεί ως σκιτσογράφος και γελοιογράφος με εφημερίδες της Αθήνας 

και της Κύπρου. Από το 1928 εξέδιδε τη δική του σατιρική εφημερίδα Το Γέλιο και από το 

1932 συνεταιρικά με το Βίκτωρα Ιωαννίδη. Διέκοψε την έκδοση της το 1938 ύστερα από 

το νόμο που απαγόρευσε στους καθηγητές να δημοσιογραφούν. Διετέλεσε πρόεδρος της 

οργάνωσης «Λεμεσιανή νεολαία» και πρωτοπόρησε στη θεατρική κίνηση της πόλης 

σκηνοθετώντας και σκηνογραφώντας όχι μόνο σχολικές παραστάσεις αλλά και τις 

ερασιτεχνικές των διαφόρων ομίλων και σχημάτων της πόλης. 

Στη νεκρολογία της η λεμεσιανή εφημερίδα Χρόνος έγραφε ανάμεσα σε άλλα: 

…Φύσις καλλιτεχνική και δημιουργική συνάμα, έχουσα εκτός των  

καλλιτεχνικών χαρισμάτων και βαθύ το ανθρωπιστικόν αίσθημα, έζησε 

και έδρασε μεταξύ της Λεμεσιανής κοινότητος με πρωτοφανή αντίληψιν 

                                                           
516 Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία 1 Μαΐου 1943. Ανεξάρτητος, Λευκωσία 4 Μαΐου 1943. Ελευθερία, Λευκωσία 17 

Μαΐου 1933. 
517 Ανεξάρτητος, Λευκωσία 2 Απριλίου 1944. Κυπριακός Τύπος, Λευκωσία 3 Απριλίου 1944. Κουδουνάρης, ό.π., 

σ.612. 



 

167 
 

των καθηκόντων την οποίαν πρέπει να έχη τις, όταν είναι προικισμένος 

με εξαιρετικά της φύσεως δώρα. Σπουδάσας εις το Πολυτεχνείον των 

Αθηνών, χάρις εις το τάλαντο, το λεπτό του γούστο και την ξέχωρη του 

αντίληψη, κατόρθωσε να αναπτύξη όλας του τας ικανότητας και από 

πολύ ενωρίς -πρό 29 ετών- ν’ αναλάβη εις τα Ελληνικά Εκπαιδευτήρια 

της Λεμεσού την διδασκαλίαν των τεχνικών μαθημάτων. Κατά το μακρόν 

αυτό διάστημα, κατά το οποίον εκατοντάδες μαθητών και μαθητριών 

εμορφώθησαν εις τον κύκλον των μαθημάτων του, δεν παρέλειψε επίσης 

να εξυπηρετήση την πόλιν του καθώς και την Νήσον εις την σφαίραν της 

ειδικότητός του κατά τον μάλλον ανιδιοτελή και αξιοζήλευτον τρόπον. 

Επρωτοστάτησε πάντοτε εις κάθε καλλιτεχνικόν ή πνευματικόν ζήτημα 

και υπήρξε ο εμπνευστής κάθε κινήσεως η οποία απέβλεπε υπέρ του 

καλού και του ωραίου. Οι καλλιτεχνικές εορτές, οι θεατρικές 

παραστάσεις, η λαϊκή τέχνη, εν τω προσώπω του εύρον τον ένθερμον 

θιασώτην και δημιουργόν, δεν υπήρχε δε περίπτωσις κατά την οποίαν θα 

συναντούσε κανείς την άρνησίν του, προκειμένου να προσφέρη τας 

υπηρεσίας του υπέρ ενός ευγενούς ή φιλανθρωπικού σκοπού…518 

Την προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο, στην εκπαίδευση και την καλλιτεχνική 

αγωγή εξήραν με ανακοινώσεις και συλλυπητήρια τηλεγραφήματα ο Δήμαρχος Λεμεσού 

Πλουτής Σέρβας, η Σχολική Εφορεία Λεμεσού, ο Σύλλογος των Καθηγητών του Γυμνασίου 

Λεμεσού, ο Γ.Σ.Ο., ο Τοποτηρητής του  Αρχιεπισκοπικού Θρόνου Πάφου Λεόντιος και 

διάφορα σωματεία και προσωπικότητες519. 

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ  

Εμπορικό Λύκειο, Λάρνακα 

Έκθεση των μαθητών και μαθητριών του Λυκείου520 που εργάστηκαν κάτω από την 

καθοδήγηση του καθηγητή της ζωγραφικής Βίκτωρα Ιωαννίδη. 

...Η μελέτη της μικράς αυτής μαθητικής πινακοθήκης, εις την οποίαν 

αντιπροσωπεύονται όλοι οι μαθηταί και αι μαθήτριαι των τεσσάρων 

                                                           
518 Χρόνος, Λεμεσός 8 Απριλίου 1944. 
519 Παρατηρητής, Λεμεσός 9 και 23 Απριλίου 1944. 
520 Φιλότεχνος, «Από το Λύκειον. Καλαί Τέχναι», Ελευθερία, Λευκωσία 12 Ιουνίου 1944. 
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τάξεων και αυτοί ακόμη οι αδαέστεροι, σε βοηθεί να σκεφθής όχι τόσον 

τους κόπους του καλλιτέχνου φίλου κ. Βίκτωρος Ιωαννίδου, ο οποίος 

καθοδήγησε τα παιδιά εις τόσον πλουσίαν παραγωγήν, όσον τον ζήλον 

με τον οποίον εδίδαξε, κινούμενος από αγάπην προς το ωραίον του έργον 

και από πόθον ν’ ανακαλύψη και να καλλιεργήση το ζωγραφικόν 

τάλαντον, το οποίον κρύπτεται εις τας παιδικάς ψυχάς …521 

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 

Παγκύπριο Γυμνάσιο  

Έκθεση Ζωγραφικής και Χειροτεχνίας των μαθητών και μαθητριών του Παγκυπρίου 

Γυμνασίου. 

Την έκθεση παρουσίασε στα Κυπριακά Γράμματα ο Μίκης Α. Μιχαηλίδης που 

εκθειάζει το διδακτικό έργο του Διαμαντή: 

... Στη φετεινή έκθεση των μαθητών του Παγκυπρίου Γυμνασίου 

παρουσιάζεται κατάδηλος ο ώριμος καρπός του ενδιαφέροντος του 

δημιουργού της κίνησης τούτης καλλιτέχνη καθηγητή κ. Α. Διαμαντή. 

Διδάσκει μα χωρίς να επηρεάζει. Και το σπουδαιότερο είναι π’ αφήνει 

ευρύ πεδίο και ελευθερία κίνησης στους μαθητές. Μαθαίνει ακόμα τα 

παιδιά να βλέπουν, και μ’ αυτό ν’ αποδίδουν, προσωπικά εντελώς, όσα 

αισθάνονται κι’ όσα τους συγκινούν. Η πρωτοβουλία του παιδιού 

αναπτύσσεται στον πιο μεγάλο βαθμό. Μα το ότι κατορθώνει ν’ 

αναπτύσσει την προσωπικότητα στα παιδιά, μας πείθει πως πετυχαίνει 

ολότελα στη δουλειά του. Οι εγκεφαλικές προσπάθειες λείπουν. Ο 

αυθορμητισμός κυριαρχεί. Μια παραγωγική και δημιουργική δουλειά 

συντελείται στο Παγκύπριο Γυμνάσιο ... 522   

Με την έκθεση ασχολήθηκε επίσης ο γνωστός δημοσιογράφος Αντώνης 

Φαρμακίδης, από τον οποίο έχουμε την πληροφορία ότι τα έργα των μαθητών δεν έγιναν 

μόνο κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο σχολείο αλλά και έξω από αυτό: 

                                                           
521 Μάγνης, «Μια έκθεσις των μαθητών του Εμπορικού Λυκείου», Κυπριακός Τύπος, Λευκωσία 14 Ιουνίου 1944. 
522 Μίκης Α. Μιχαηλίδης, «Η τέχνη: Έκθεση ζωγραφικής μαθητών Παγκυπρίου Γυμνασίου», Κυπριακά 

Γράμματα, έτος Θ΄, τχ 109-110, Λευκωσία Ιούλιος – Αύγουστος 1944, σ.68-70. 
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…Ό,τι όμως προκαλεί ιδιαιτέραν εντύπωση και ευχαρίστηση είναι η 

διαπίστωση πως αρκετά παιδιά, αγόρια και κορίτσια, προικισμένα με 

πραγματική καλλιτεχνική διάθεση, δεν περιορίζονται μονάχα στην 

σχολικήν εργασία, μα δουλεύουν με αγάπη και στοργή κι έξω από το 

σχολείο, τις ώρες ανάπαυσής τους για να δώσουν έκφραση και υπόσταση 

και διέξοδο στον εσώτερο καλλιτεχνικό τους κόσμο και τα συναισθήματα 

που τους δημιουργεί και τους αφήνει η επαφή τους με την ζωή και την 

φύση. 

Οι τελευταίοι, εξέθεσαν σε μια ξεχωριστή αίθουσα διάφορα έργα τους: 

Πίνακες παστέλ, έργα με νεροπογιά, σχέδια με μολύβι, σινική μελάνη 

κτλ., αρχιτεκτονικά σχέδια, έργα γλυπτικής, που όλα τους παρουσιάζουν 

αξιοπρόσεκτα ζωγραφικά χαρίσματα, πλαστικότητα, ορμή, αφέλεια, 

ειλικρίνεια, ευαισθησία και πολύ προσωπικό χαρακτήρα….523 

Ο Φαρμακίδης αναφέρει ακόμη ότι στην έκθεση ξεχώρισαν τα έργα των αδελφών 

Ρογήρου και Μάριου Λοϊζίδη, του Κ. Μαχλουζαρίδη και του Δώρου Πιερίδη.  

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

Ο Σολωμός Φραγκουλίδης, που υπήρξε ενεργός αντιστασιακός επεξεργάζεται με το 

ζωγράφο Κώστα Πλακωτάρη τη σύνταξη κανονισμού για την ίδρυση Καλλιτεχνικού 

Επιμελητηρίου στην Ελλάδα. Συνεργάζεται με την εφημερίδα Ελεύθερη Ελλάδα, σχεδιάζει 

αφίσες για την απελευθέρωση της Αθήνας και τα Δεκεμβριανά. Ακολουθεί την υποχώρηση 

του ΕΛΑΣ προς τη Θήβα μαζί με το λογοτέχνη Ανδρέα Φραγκιά, συλλαμβάνεται και 

φυλακίζεται524. 

 

1945 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  

Το Παγκύπριο Θέατρο Προμηθέας ανεβάζει στη Λευκωσία τα θεατρικά έργα του Δημ. 

Μπόγρη Καινούρια Ζωή και το «Φυντανάκι» του Πάντ. Χορν, ενώ το Θέατρο Νέο Λυρικό 

                                                           
523 Αντώνης Φαρμακίδης, «Εντυπώσεις από μιαν έκθεσιν. Μικροί καλλιτέχναι στο Παγκύπριον Γυμνάσιον, 

Κυπριακός Τύπος, Λευκωσία 5 Ιουλίου 1944. 
524 Μεντζαφού - Πολύζου, ό.π., σ.303. 
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ανέβασε το έργο του Σπύρου Μελά «Ο Μπαμπάς εκπαιδεύεται». Τα σκηνικά και των τριών 

έργων φιλοτεχνήθηκαν «από το μοναδικό λαμπρό μας σκηνογράφο Τηλέμαχο Κάνθο»525. 

 

ΜΑΪΟΣ 10 

Αίθουσα Τελετών Παγκυπρίου Γυμνασίου, Λευκωσία 

Παράσταση των Περσών του Αισχύλου από μαθητές και μαθήτριες του Παγκυπρίου 

Γυμνασίου σε μετάφραση Ι. Γρυπάρη. Διδασκαλία Χρ. Παπαχρυσοστόμου, μουσική 

Γιάγκου Μιχαηλίδη, σκηνικά Αδαμάντιος Διαμαντής. Η παράσταση δόθηκε «επί τη 

απελευθερώσει της Ελλάδος» και οι εισπράξεις διατέθηκαν υπέρ των Γυμνασίων της 

Ελλάδας526. 

 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 28 

Στην εφημερίδα Νέος Κυπριακός Φύλαξ δημοσιεύεται σύντομο πληροφοριακό 

κείμενο με στιγμιότυπα από την αντίσταση των καλλιτεχνών και των διανοουμένων κατά 

τη διάρκεια της κατοχής στην Ελλάδα. Χαρακτηριστική η αναφορά στην προσπάθεια των 

κατοχικών αρχών να οργανώσουν έκθεση στο Μουσείο: 

… Μια μέρα οι Αρχές κατοχής είπαν πως πρέπει να γίνη καλλιτεχνική 

έκθεσι. Ο σκοπός ήταν να δειχθή πως τίποτα τάχα δεν άλλαξε στον 

κανονικό ρυθμό της χώρας. Με την ψυχολογική μάλιστα βαναυσότητα, 

που τους χαρακτήριζε, ώρισαν πως η έκθεσι έπρεπε να γίνη στο 

αρχαιολογικό Μουσείο, εκεί που μαζεύονταν κάθε μεσημέρι απ’ τις πιό 

μακρυνές συνοικίες της Αθήνας οι Έλληνες καλλιτέχνες και κρατούσαν ο 

καθένας ένα άδειο τενεκεδάκι κονσέρβας για να πάρουν και κάποτε να 

μην πάρουν λίγα φασόλια, που τους μοίραζε ο συνεταιρισμός τους. Οι 

καλλιτέχνες δεν φέρανε αντίρρησι. Τριάντα μέρες από την προκήρυξιν 

άνοιξε η έκθεσι. Στα εγκαίνια μάλιστα πήγαν κι’ οι καλλιτεχνικοί 

εκπρόσωποι της κατοχής. Αλλά η έκθεσι έκλεισε την ίδια μέρα προς 

«αρτιωτέραν διάταξιν των εκθεμάτων». Τι είχε συμβή: Τα τρία τέταρτα 

των έργων αναπαριστούσαν το ελληνικό έπος και το ελληνικό δράμα: 

                                                           
525 Κώστας Προυσής, «Το Θέατρο», Κυπριακά Γράμματα, έτος Θ΄, τχ 117-118, Λευκωσία Μάρτιος - Απρίλιος 

1945, σ.271-273. 
526 Ανεξάρτητος, Λευκωσία 6 Μαΐου 1945. Νέος Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία 6 Μαΐου 1945. 
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σκηνές απ’ τον πόλεμο των αλβανικών βουνών, τραγικές απόψεις της 

πείνας του ’41, σκελετωμένες γυναίκες με τα ορφανά τους, ανθρώπους 

που πέθαναν στις γωνιές των δρόμων, ακρωτηριασμένους στρατιώτες .... 

«Η τέχνη δεν μπορεί να είναι πιο άσχημη απ’ τη ζωή και το περιβάλλον 

της» είπαν οι καλλιτέχνες απαντώντες στις επικρίσεις του κατακτητή…527 

Το κείμενο είναι προφανώς αναδημοσίευση από τον τύπο της Αθήνας και είναι 

γραμμένο λίγο μετά την Απελευθέρωση. Στόχος του ήταν να προβληματίσει και τους 

Έλληνες καλλιτέχνες της Κύπρου.  

                

               1946 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 – 17  

Παγκύπριο Γυμνάσιο 

Πρώτη έκθεση των μελών του Ομίλου Φιλοτέχνων528, που είχε ιδρυθεί το 1943 από 

το Διαμαντή, για να δώσει την ευκαιρία στους απόφοιτους του Παγκυπρίου Γυμνασίου να 

συνεχίσουν την ενασχόλησή τους με τη ζωγραφική. Η έκθεση έγινε στο οίκημα του Ομίλου, 

Λήδρας 13 και συμμετείχαν παλαιοί μαθητές του Παγκυπρίου που είχαν καθηγητή το 

Διαμαντή.  

ΜΑΪΟΣ 

Βρετανικό Ινστιτούτο, Λευκωσία  

Έκθεση των άγγλων ζωγράφων Geoffrey de Selincour και Ross Thomas529.  

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ  

Παγκύπριο Γυμνάσιο, Λευκωσία 

Ετήσια Καλλιτεχνική Έκθεση των μαθητών του Παγκυπρίου Γυμνασίου. 

Για την έκθεση γράφει στα Κυπριακά Γράμματα ο Μίκης Μιχαηλίδης: 

Οι μαθητικές εκθέσεις του Παγκυπρίου Γυμνασίου αποτελούν πια για τον 

τόπο μας καλλιτεχνικά γεγονότα. Γιατί αναμφίβολα οι μαθητές του Π. Γ. 

είναι καταρτισμένοι με ότι απαιτείται για τη δημιουργία Τέχνης. Γι’ αυτό 

                                                           
527 «Σκέψεις και Τέχνη κατά την Κατοχήν», Νέος Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία 28 Σεπτεμβρίου 1945. 
528 Νικήτα, ό.π., σ.38. Διαμαντής, ό.π., σ.294.  
529 Στο ίδιο. 
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την καλλιτεχνική τους συγκίνηση τη συνόδευαν πάντα με πρωτοβουλία 

που πλαταίνει την έμπνευση τους και που ξέρουν να την κάνουν μιαν 

ακουαρέλλα ή ένα ορθό σχέδιο, μολύβι ή μελάνι. Και το καλλιτεχνικό 

τους πιστεύω, στηριγμένο στην προσωπικότητα του καθενός, μας δείχνει 

πόση σημασία έχει η διδασκαλία που καλλιεργεί την αυτενέργεια του 

μαθητή κι’ αφήνει ευρύ πεδίο στην ελευθερία της εμπνεύσεως. Μα για 

την άρτια καλλιτεχνική τους κατάρτιση που παίρνουν από τον καθηγητή 

τους κ. Α. Διαμαντή, τρανή απόδειξη στέκει η δουλειά τους που 

παρουσιάζουν στις εκθέσεις τους…530 

• Δημοσιεύεται στο περιοδικό Πάφος που εξέδιδε ο Λοΐζος Φιλίππου άρθρο του 

ελλαδίτη ζωγράφου Γιώργου Βακαλό με τίτλο «Σύγχρονες τάσεις ζωγραφικής. Σχολή 

κυβισμού»531. 

 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 13 

Αίθουσα Βρετανικού Ινστιτούτου, Πάφος  

Το Βρετανικό Ινστιτούτο οργανώνει στο παράρτημά του στην Πάφο έκθεση έργων 

βρετανικής ζωγραφικής, χαλκογραφίας, ξυλογλυπτικής και πυρογραφίας, «προς θέαν δια 

το πολύ κοινόν». Το Ινστιτούτο σε σχετική αναγγελία του πληροφορούσε το κοινό ότι «αι 

εικόνες αυταί είναι μεγάλου ενδιαφέροντος και δύνανται να αγορασθούν»532. 

 

 

1947 

ΜΑΡΤΙΟΣ  

Βρετανικό Ινστιτούτο, Λάρνακα. 

Έκθεση ζωγραφικής παιδιών από τη Βρετανία, ηλικίας 4 ως 17 χρονών. Σκοπός της 

έκθεσης ήταν «η απεικόνισις της χαράς ην αισθάνονται τα παιδία, όταν εκφράζουν 

ελευθέρως δια του χρωστήρος τον κόσμον των ιδικών των ιδεών»533. 

                                                           
530 Μίκης Α. Μιχαηλίδης, «Ζωγραφική: Έκθεση μαθητών και μαθητριών Παγκυπρίου Γυμνασίου», Κυπριακά 

Γράμματα, έτος ΙΑ΄, τχ 133, Λευκωσία Ιούλιος - Αύγουστος 1946, σ.136-137. 
531 Γιώργος Βακαλό, «Σύγχρονες τάσεις ζωγραφικής. Σχολή κυβισμού», Πάφος, χρονιά ΙΑ΄, τχ 7-9, Πάφος 

Ιούλιος - Σεπτέμβριος 1946, σ.117-122. 
532 Πάφος, 12 Δεκεμβρίου 1946. 
533 Ελευθερία, Λευκωσία 25 Μαρτίου 1947. 



 

173 
 

Η έκθεση περιόδευσε στη συνέχεια στα παραρτήματα του Βρετανικού Ινστιτούτου 

και στις άλλες κυπριακές πόλεις. 

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

Παρθεναγωγείο Φανερωμένης, Λευκωσία 

Έκθεση λαϊκής τέχνης που οργανώθηκε από την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών με την 

ευκαιρία των 10 χρόνων από την ίδρυση της534 

 

 

ΜΑΪΟΣ  

Βρετανικό Ινστιτούτο, Λευκωσία   

Ένατη Κυπριακή Έκθεση535. Προσπάθεια αναβίωσης του θεσμού μετά τα χρόνια του 

πολέμου. Χαρακτηριστικό της νέας διοργάνωσης η αύξηση του αριθμού των ελλήνων 

εκθετών. Κοντά στον Ιωάννη Κισσονέργη, σταθερό εκθέτη, συμμετέχουν με έργα τους οι 

Τηλέμαχος Κάνθος, Χαρίλαος Δίκαιος, Κώστας Αβερκίου, Βίκτωρας Ιωαννίδης, Φώτος 

Χατζησωτηρίου, Κώστας Στάθης και ο μαθητής Άγγελος Δημητρίου. Συμμετέχουν επίσης 

η Ηλέκτρα Μegaw και η Olga Raouf, oι Μogabgab, G. de Selincour, o Sabry, Phyllis 

Stratton, Lady Trench, Σεργίδης, G. Pain, Ross Thomas, Themal και άλλοι. Στο περιοδικό 

Κυπριακά Γράμματα αναφέρεται ότι,  

Εξετέθησαν 239 έργα με όλες τις απόψεις και τα γούστα. Η αδιαφορία του κοινού 

χαρακτηριστική όπως πάντα. Επωλήθησαν μόνον 5 έργα σε χαμηλές τιμές. Ποιός φταίει536; 

Λύκειο Λάρνακας 

• Έκθεση του αποφοίτου του Λυκείου Λάρνακας Στέλιου Βότση, πριν 

αναχωρήσει στο Λονδίνο για σπουδές537. 

Λύκειο Ελληνίδων Αμμοχώστου 

• Πρώτη ατομική έκθεση του αυτοδίδακτου ζωγράφου και συγγραφέα Φώτου 

Χατζησωτηρίου538, στην Αμμόχωστο.  

                                                           
534 Νίκος Νικολαΐδης «Κυπριακή Λαϊκή Τέχνη. Η εν Λευκωσία έκθεσις της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών». 

Ελευθερία, Λευκωσία 17 Απριλίου 1947.  
535 Νικήτα, ό.π., σ.25. 
536 Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΒ΄, τχ 143-144, Λευκωσία Μάιος - Ιούνιος 1947, σ.196. 
537 Νικήτα, ό.π., σ.30. 
538 Νικήτα, ό.π., σ.39. 
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

Παγκύπριο Γυμνάσιο 

Σύλλογος Αποφοίτων Παγκυπρίου Γυμνασίου 

Δεύτερη έκθεση του «Ομίλου των Φιλοτέχνων». Συμμετέχουν οι Θεόδοτος Κάνθος, 

Μαρία Τοφαρίδου, Μίκης Μιχαηλίδης, Νεοπτόλεμος Μιχαηλίδης, Νατάρ, Χρυστάλλα 

Ιωαννίδου και Μάριος Λοϊζίδης. Την έκθεση παρουσίασε στα Κυπριακά Γράμματα ο 

εμπνευστής των «Φιλοτέχνων», Αδ. Διαμαντής, ο οποίος με κάποια απογοήτευση 

σημείωσε: 

…Η Δεύτερη Έκθεση των «Φιλοτέχνων» συγκέντρωσε λιγότερους 

επισκέπτες από την πρώτη προ δύο ετών και ίσως αυτό να οφείλεται σε 

ελλιπή οργάνωση και στο γεγονός πως η πρώτη με τους 900 της 

επισκέπτες έγινε ευθύς μετά τον πόλεμον, όταν κάθε κίνηση του είδους 

αυτού είχε σταματήσει. Νομίζω πως δεν αξίζει, κανείς να αγανακτή και 

να εκφράζη τον οίκτον του για την απουσία τόσων και τόσων που έπρεπε 

να δουν την έκθεση. Καλύτερα να δη κανείς την κατάσταση ρεαλιστικά 

και να σκεφθή αν μπορεί να την καλυτέρευση. Η καλλιτεχνική κίνηση 

στην Κύπρο είναι σχετικά νέα και παρ’ όλα που μπορεί να πη κανείς για 

την αδιαφορία και την έλλειψη αισθητικής  αγωγής του κόσμου, να βλέπη 

και να συζητή την Τέχνη, ίσως να φταίνε λίγο και οι ίδιοι οι ζωγράφοι, 

που  δεν αντιμετώπισαν συστηματικά και οργανωμένα την κατάσταση. Η 

πραγματικότητα είναι πως υπάρχει πολλή καλλιτεχνική δημιουργία στον 

τόπο και πολύ λίγοι που ενδιαφέρονται να την δουν και να την 

αγοράσουν539. 

• Ο Σολωμός Φραγκουλίδης επιστρέφει οριστικά στην Κύπρο και εγκαθίσταται 

στο Καραβοστάσι. Αγιογραφεί τις φορητές εικόνες στην Αγία Παρασκευή στο Μουτουλλά, 

στον Απόστολο Ανδρέα, στην Ευαγγελίστρια του Καραβά και στη Χρυσοσπηλιώτισσα στο 

Βαρώσι. Διδάσκει σχέδιο στο Ινστιτούτο Μελκονιάν540. 

 

                                                           
539 Αδαμάντιος Διαμαντής, «Ζωγραφική: Η δεύτερη έκθεση «Φιλοτέχνων». Μερικές σκέψεις», Κυπριακά 

Γράμματα, έτος ΙΒ΄, τχ 149-150, Λευκωσία Νοέμβρης – Δεκέμβρης 1947, σ.294-295. 
540 Μεντζαφού - Πολύζου, ό.π., σ.303.  
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1948 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 

Στο τριπλό τεύχος 151-153 του περιοδικού Κυπριακά Γράμματα ο Αδαμάντιος 

Διαμαντής παρουσιάζει το βιβλίο των Rubert Goldwater, Marco Trevis-Kegan Paul (επιμ.), 

Artists on Art, που μόλις είχε κυκλοφορήσει στο Λονδίνο. Σύμφωνα με το Διαμαντή, «το 

ελκυστικό αυτό βιβλίο περιέχει τις απόψεις για την Τέχνη ζωγράφων, γλυπτών και 

αρχιτεκτόνων από τον 14ον ως τον 20ον αιώνα»541. Στο ίδιο τεύχος δημοσιεύει από το βιβλίο 

αυτό μετάφραση, με σύντομο εισαγωγικό σημείωμα, της επιστολής του Λεονάντο Ντα 

Βίντσι προς το Δούκα του Μιλάνου Λουδοβίκο ιλ Μόρο542. 

 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1 - 17 

Παγκύπριο Γυμνάσιο 

Δεύτερη έκθεση του Ομίλου Φιλοτέχνων που είχε ιδρύσει το 1943 με απόφοιτους του 

Παγκυπρίου ο Αδαμάντιος Διαμαντής. Ο λόγιος δημοσιογράφος Γεώργιος Φυλακτός, ο 

οποίος είχε επιστρέψει στην Κύπρο μετά από πολύχρονη διαμονή στην Αθήνα, σε σημείωμά 

του σε κυπριακή εφημερίδα, εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στο Διαμαντή και τους άλλους 

εκθέτες και τους προέτρεψε «να μην απογοητευθούν που ο κόσμος της πρωτεύουσας τους 

αγνόησε»543. 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 15 

Καφενείο «Φάληρο», Κερύνεια 

Στην Κερύνεια, η οποία είχε ήδη αρχίσει να συγκεντρώνει ένα αριθμό άγγλων 

κατοίκων, θα οργανώσουν σε καφενείο της, έκθεση με έργα τους οι Geoffrey de Selincour, 

που παρουσίασε 27 ελαιογραφίες του, o Lieutenant Colonel Pain, που είχε λάβει μέρος και 

στην Παγκύπρια Έκθεση τον προηγούμενο χρόνο στη Λευκωσία με 11 πίνακες, η V. A. 

Pain, σύζυγος του δευτέρου, με 16 λάδια544. Συνεχίζοντας την αγγλική αποικιακή παράδοση 

της ενασχόλησης με τη ζωγραφική και την αποτύπωση τοπίων στις χώρες που υπηρετούσαν 

                                                           
541 Αδαμάντιος Διαμαντής, «Artists on Art», Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΓ΄, τχ 151-153, Λευκωσία Ιανουάριος-

Μάρτιος 1948, σ.41. 
542 Στο ίδιο, σ.25-27. 
543 Γ. Φυλακτός, «Έκθεση Φιλοτέχνων», Εσπερινή, Λευκωσία 20 Ιανουαρίου 1948. 
544 Νικήτα, ό.π., σ.40. Αδαμάντιος Διαμαντής: «Η Ζωγραφική: Η έκθεση των Geoffrey de Selincour, Lieutenant 

Colonel Pain και Mrs V. A. Pain». Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΓ΄, τχ 154, Λευκωσία Απρίλιος 1948, σ.96-97. 
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ή ζούσαν, παρουσίασαν έργα εμπνευσμένα από τοπία της Κύπρου. Ο Διαμαντής, που 

ταξίδεψε ειδικά στην Κερύνεια για να δει την έκθεση, σημειώνει ανάμεσα σε άλλα, σ΄ ένα 

σχετικά εκτενές κείμενό του:  

… Οι τρείς ζωγράφοι εξέθεσαν έργα με πολλές ομοιότητες. Οι πίνακες 

όλων είχαν πλατύτητα,  γκρίζο θερμό χρώμα – που κυριαρχούσε – μεγάλη 

απλοποίηση και γενικότητα στη σύνθεση. Εξάλλου ζωγραφίζουν όλοι 

μαζί και αλληλοεπηρεάζονται. Τρείς εικόνες της Τρυπητής, τρείς του 

λιμανιού, κι άλλες συνθέσεις από κοινά μοντέλα. Είναι κάτι σημαντικό 

να μπορεί να γίνει αυτό σήμερα χωρίς να μοιάζει με τις σχολαστικές 

σπουδές, όπου 30 σπουδαστές ζωγραφίζουν ξηρά και χωρίς ενδιαφέρον 

γύρω από το ίδιο μοντέλο, σ΄ ένα σχολείο Τέχνης. Ενώ οι τρείς ζωγράφοι 

της εκθέσεως ζωγραφίζουν ένα θέαμα με συναίσθημα και ενθουσιασμό 

ανάλογο, μία συγκίνηση, ένα τοπίο ή μία σύνθεση…545 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2-7 

Βρετανικό Ινστιτούτο, Λευκωσία 

Έκθεση του γνωστού Άγγλου ζωγράφου και συγγραφέα Edward Lear (1812 - 

1883)546. Την έκθεση οργάνωσε το Βρετανικό Ινστιτούτο στην προσπάθειά του να προβάλει 

την αγγλική πολιτιστική δημιουργία και να δημιουργήσει γέφυρες επαφής με το επιτόπιο 

κοινό. Ο Lear υπήρξε από τους γνωστότερους άγγλους ζωγράφους του δέκατου ένατου 

αιώνα και είχε διατελέσει δάσκαλος της βασίλισσας Βικτώριας. Πολυταξιδεμένος, είχε 

επισκεφθεί την Αλβανία, την Ελλάδα, την Παλαιστίνη, τη Συρία και την Αίγυπτο, 

αποτυπώνοντας τοπία τους στους πίνακές του και περιγράφοντας τις εντυπώσεις του. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι στις ομαδικές και ατομικές εκθέσεις των ντόπιων καλλιτεχνών οι 

πωλήσεις ήταν πενιχρές, ενώ από την έκθεση Lear πουλήθηκαν 18 έργα, που αγοράστηκαν 

προφανώς από Άγγλους. 

Την έκθεση παρουσίασε στα Κυπριακά Γράμματα547 ο Αδαμάντιος Διαμαντής που 

ανέφερε: 

… Τα θέματα των εικόνων του είναι τοπία από τις περιηγήσεις του στη 

Νίκαια, Κάννες, Κέρκυρα και Κρήτη (με ελληνικούς τίτλους), Γιάφα, 

                                                           
545 Στο ίδιο.  
546 Νικήτα, ό.π., σ.39. 
547 Αδαμάντιος Διαμαντή: «Η Ζωγραφική: Edward Lear 1812 - 1888», Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΓ΄, τχ 151 – 

153, Λευκωσία Ιανουάριος – Μάρτιος 1948, σ.43. 
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Λούξορ, Δαμασκό κλπ. Φαίνεται πως τα έργα που εκτίθενται είναι 

υπολείμματα έκθεσης που είχε γίνει αλλού, οι τιμές δε είναι από €3.30 

μέχρι €12.12.0. Οι εικόνες είναι καμωμένες με νερομπογιά σε συνήθως, 

έγχρωμο χαρτί με αρκετή χρήση της πέννας, με πολλήν ευαισθησία, αν 

και με στερεότυπο τρόπο. Επίσης, εκτός από τη δεξιότητα που τις 

χαρακτηρίζει βρίσκει κανείς κατανόηση της υπαίθρου, των απέραντων 

εκτάσεων και του βάθους που του αρέσει να ζωγραφίζει. Από τα 36 έργα 

επωλήθησαν τα 18. Μας ευχαριστεί πολύ αυτή η πώληση. Ελπίζουμε πως 

το ενδιαφέρο σημαίνει εκτίμηση του έργου και όχι σνομπισμό ή 

ασφαλισμένη τοποθέτηση χρήματος με την αγορά έργων ενός ιστορικού 

ονόματος548. 

 

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 5-15 

Βρετανικό Ινστιτούτο, Λευκωσία 

Έκθεση της Lauretta Hope Nicholson με 41 έργα, λάδια, τέμπερες και μολύβι που 

απεικόνιζαν τοπία, νεκρές φύσεις και ανθρώπινες μορφές549. Σε σύντομο σημείωμά του στα 

Κυπριακά Γράμματα, ο Δημητράκης Δανιήλ ή πιθανώς ο Διαμαντής, το κείμενο είναι 

υπογραμμένο με το αρχικό Δ., σημειώνει ότι οι περισσότεροι πίνακες είχαν ζωγραφιστεί 

γύρω από την Κερύνεια, ότι η ζωγράφος δεν είχε προηγούμενη ενασχόληση με την τέχνη, 

ότι στα έργα της ήταν εμφανείς οι ξένες επιδράσεις και ότι «το προσωπικό όμως στοιχείο 

διακρίνεται παντού και δίδει ασφαλώς υπόσχεση για το μέλλον». Μας δίνει επίσης μια 

πληροφορία για τις τιμές στην εποχή αυτή. Από 3 μέχρι 20 λίρες. 

 

 

ΜΑΪΟΣ 17-31 

Κυπριακό Μουσείο, Λευκωσία  

  Έκθεση «Εφαρμοσμένης Τέχνης» του ελλαδίτη ζωγράφου και σκηνογράφου Μαρίνου 

Αγγελόπουλου, με πολύχρονη θητεία στο Εθνικό Θέατρο και τη Λυρική Σκηνή. 

                                                           
548 Στο ίδιο.  
549 Νικήτα, ό.π., σ.40. Δ΄. (Δημητράκης Δανιήλ ή Διαμαντής), «Ζωγραφική», Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΓ΄, τχ 

156, Λευκωσία 1948, σ.180 – 181.  
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Παρουσίασε σκηνογραφίες, μακέτες, κινηματογραφικά ντεκόρ, εικονογραφήσεις βιβλίων 

και άλλα. Η έκθεση αποτέλεσε ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός για την κυπριακή πρωτεύουσα. 

Την επισκέφθηκαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας, ο άγγλος Διοικητής Λευκωσίας, ο 

Δήμαρχος, ο Γυμνασιάρχης του Παγκυπρίου Γυμνασίου και άλλοι. Η έκθεση «ενεποίησεν 

εις όλους τους επισκέπτας αρίστην εντύπωσιν». Κυπριακή εφημερίδα καλούσε «το 

φιλότεχνον κοινόν της πρωτευούσης να επισκεφθή μίαν πρωτότυπον και μοναδικήν διά την 

Κύπρον έκθεσιν και να θαυμάση τα έργα ενός αξίου Έλληνος καλλιτέχνου, του οποίου η 

φήμη έχει προ πολλού, εξέλθη των ορίων της πατρίδας του»550. 

 Η παραχώρηση του χώρου του Μουσείου, οφείλεται προφανώς στο Διευθυντή 

Αρχαιοτήτων Άρθουρ Μεγκώ και τη ζωγράφο σύζυγό του Ηλέκτρα, που διατηρούσαν 

στενούς δεσμούς με τον καλλιτεχνικό και πνευματικό κόσμο της Αθήνας. 

 

 

 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 1-10 

Παγκύπριο Γυμνάσιο 

Ετήσια έκθεση των μαθητών του Παγκυπρίου Γυμνασίου, που οργάνωνε, όπως κάθε 

χρόνο, ο καθηγητής της ζωγραφικής Αδαμάντιος Διαμαντής. Την έκθεση παρουσιάζει στα 

Κυπριακά Γράμματα, ο Τηλέμαχος Κάνθος που βαθμιαία θα αποβεί ο έτερος των 

Διόσκουρων της Κυπριακής Ζωγραφικής. Η τεράστια αίγλη που απόκτησαν οι δυο 

ζωγράφοι οφείλεται στη διδασκαλία τους στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και την αμοιβαία 

προβολή. Γράφει για την έκθεση και το Διαμαντή ο Τηλέμαχος Κάνθος: 

Στη νήσο μας, για λόγους που δεν θα ερευνήσουμε στο σημείωμα  

τούτο, ωργανωμένη καλλιτεχνική κίνηση, αξιόλογη, δεν υπάρχει.  

Πολλές βέβαια οι φιλότιμες προσπάθειες μεμονωμένων καλλιτεχνών, 

αβοήθητες όμως δεν φτάνουν ν’ αποτελέσουν μιάν φυσιολογικήν 

κοινωνική λειτουργία. Δυσάρεστη βέβαια διαπίστωση. Ευχάριστη 

εξαίρεση αποτελεί το καλλιτεχνικό γεγονός της Έκθεσης Τέχνης του 

Παγκυπρίου Γυμνασίου που μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε σαν το 

μοναδικό γεγονός, το οποίο μπορεί κανείς να δει και αντιληφθεί τις 

τάσεις και το ψυχολογικό φόντο των Κυπρίων, αρκετά γνήσια, και 

                                                           
550 Έθνος, Λευκωσία 18 Μαΐου 1948. Παναγιώτου, ό.π., σ.179 και σ.1353. 



 

179 
 

πραγματικά αντιπροσωπευτικά. Η έκθεση τούτη, που για πολλά τώρα 

χρόνια οργανώνεται στο Γυμνάσιο με την άοκνη προσπάθεια του 

φωτισμένου καλλιτέχνη κ. Αδ. Διαμαντή, ο οποίος διδάσκει μαθήματα 

Τέχνης για είκοσι και πάνω χρόνια, περιέλαβε και με πολλή αγάπη 

παρουσίασε στο κοινό, ό,τι γνήσιο, ωραίο και καλαίσθητο έλαβε η ψυχή 

των παιδιών, που σε φυτώριο αναπτυχθήκανε μέσα στο σχολείο. Ο κ. 

Διαμαντής ακούραστα εμόχθησε ερευνώντας προς όλες τις κατευθύνσεις 

να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις και το κλίμα μέσα στο 

οποίο ν’ αναπτυχθεί η νεολαία αυτή, που είναι μια παρήγορη ελπίδα και 

λαμπρή υπόσχεση για το μέλλον. Είναι απ’ όλους αυτούς τους μόχθους 

και τις φροντίδες που ξεφύτρωσε και η ωραία προσπάθεια των 

«Φιλοτέχνων». Η εργασία που παρουσίασε η έκθεση αυτή, και πριν και 

φέτος είναι τεράστια σε ποσότητα και λαμπερή σε ποιότητα, ώστε να 

παρέχει πλούσιο υλικό στο μελετητή, μα και τέτοια που να φέρνει 

δικαιολογημένα τα ερωτήματα. Τι γίνεται πάρα πέρα; Γιατί σταματούμε; 

Γιατί δεν ακούονται τα ονόματα που είδαμε και θερμά συμπαθήσαμε; 

Ποιάν απήχηση έχει αυτή η εργασία μέσα στο Κυπριακό σύνολο551; 

Ο Κάνθος ξεχωρίζει από τους μαθητές τον Ανδρέα Χρυσοχό και το Νίκο Δυμιώτη, 

«ο ένας στη ζωγραφική, ο άλλος στη γλυπτική. Κυπριακή ψυχή ολότελα ο ένας, ο άλλος 

αποκαλύπτει μίαν αίσθηση αξιοθαύμαστα ελληνική». Η διορατικότητα του Κάνθου 

δικαιώθηκε αφού και οι δυο σπούδασαν αργότερα και ξεχώρισαν, ο πρώτος ως ζωγράφος 

και εκπαιδευτικός με ειδικότητα στην παιδική τέχνη και ο δεύτερος ως γλύπτης με μεγάλη 

ανάμειξη στα καλλιτεχνικά δρώμενα του νησιού. Φυσικά είναι έντονα διάκριτος ο έπαινος 

και η προβολή του Διαμαντή.  

 

 

1949 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 16 – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 8 

Ένωσις Νέων Τράστ, Λευκωσία 

Έκθεση έργων του Κώστα Στάθη. Η έκθεση έγινε δύο χρόνια μετά την αποτυχημένη 

επτάχρονη προσπάθειά του να συζεύξει την τέχνη με την παραγωγή με τη δημιουργία ενός 

                                                           
551 Τηλέμαχος Κάνθος, «Η έκθεση τέχνης του Παγκυπρίου Γυμνασίου», Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΓ΄, τχ 158, 

Λευκωσία Αύγουστος 1948, σ.252-254. 
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πρωτοποριακού υφαντουργείου (1943 – 1947) για την παραγωγή υφαντών διακοσμημένων 

με δικά του σχέδια. Η αποτυχία τον οδήγησε στην κατάθλιψη και την απομόνωση. Η έκθεση 

ήταν η τελευταία προσπάθειά του για επανένταξη στα καλλιτεχνικά δρώμενα. Δυστυχώς η 

έκθεση του παρασιωπήθηκε. Σίγησαν ο Διαμαντής και ο Κάνθος και ο Ανθίας, που 

συστηματικά και με θέρμη πρόβαλλε τη δουλιά του αλλά είχε μεταναστεύσει από το 1948 

στο Λονδίνο. Τα Κυπριακά Γράμματα περιορίστηκαν στο να αναφέρουν την έκθεση 

ειδησιογραφικά σε τέσσερεις γραμμές552. 

 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  

Ο Τάκης Μ. Φραγκούδης γράφει στα Κυπριακά Γράμματα για τη μεγάλη Πανελλήνια 

Καλλιτεχνική Έκθεση που οργάνωσε στο Ζάππειο το Εθνικό Ίδρυμα «με κύριο σκοπό τη 

διαπαιδαγώγηση του κοινού στα ζητήματα της Τέχνης». Στην έκθεση παρουσιάστηκαν 878 

έργα παλαιών και νέων καλλιτεχνών. Ο Φραγκούδης σημειώνει την τεράστια επιτυχία της 

έκθεσης από την άποψη της συρροής επισκεπτών και σημειώνει ότι χρειάστηκε η επέμβαση 

της Αστυνομίας για την τήρηση της τάξης και το σχηματισμό των ατέλειωτων σειρών των 

επισκεπτών553. 

Ο Φραγκούδης έκτοτε, σχεδόν κάθε μήνα, ενημέρωνε τους αναγνώστες των 

Κυπριακών Γραμμάτων για την εικαστική καλλιτεχνική κίνηση στην Αθήνα. 

 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 3-10 

Παγκύπριο Γυμνάσιο  

Έκθεση Ζωγραφικής και Εργοχείρων των μαθητών και μαθητριών του Παγκυπρίου 

Γυμνασίου  

Η ετήσια έκθεση των μαθητών του Αδ. Διαμαντή έχει αποβεί η σημαντικότερη ετήσια 

εικαστική εκδήλωση. Για την έκθεση έγραψε κριτικό σημείωμα στα Κυπριακά Γράμματα ο 

Νίκος Κρανιδιώτης που επισημαίνει ότι:  

Ανάμεσα στις 100 περίπου υδατογραφίες που εξετέθησαν υπάρχουν 

αξιόλογες συνθέσεις και μελέτες, τοπία, προσωπογραφίες, χιουμοριστικά 

                                                           
552 Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΔ΄, τχ 165, Λευκωσία Μάρτιος 1949, σ.103. 
553 Τάκης Μ. Φραγκούδης (Τ.Μ.Φ.), «Γράμματα από την Αθήνα. Η έκθεση του Ζαππείου», Κυπριακά Γράμματα, 

έτος ΙΔ΄, τχ 163, Λευκωσία Ιανουάριος 1949, σ.34-35. 
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σκίτσα, σκηνές από τη σχολική, αγροτική και θρησκευτική ζωή, 

ζωγραφισμένες με πολλήν αφέλεια και χάρη και εξαιρετική – πολλές 

φορές – αντίληψη σχεδίου και χρώματος. Η συγκινητική απλότης με την 

οποίαν οι περισσότεροι αντιμετωπίζουν το θέμα τους κ’ η γνήσια 

κυπριακή ατμόσφαιρα, μέσα στην οποίαν το τοποθετούν αποτελούν 

δείγμα εξαιρετικής ειλικρίνειας και αυθορμητισμού. Υπάρχει πραγματικά 

πολλή ποίηση και πολλή δροσιά στα νεανικά αυτά έργα, που μαρτυρούν 

έναν πλούσιο ψυχικό και πνευματικό κόσμο, συγκροτημένο αίσθημα και 

μεγάλες δημιουργικές ικανότητες. Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά της 

έκθεσης εξ ίσου αξιοπρόσεκτη προς την πρώτη: Πίσω από την 

χρωματικήν ποίηση, την αφέλεια του σχεδίου και την απλότητα των 

μορφών ξεπροβάλλει – τις πιο πολλές φορές – ένας ηθογραφικός 

πλούτος, μια σταθερή και έμμονη προσήλωση στην αρχαία παράδοση και 

την ελληνική κληρονομιά του νησιού μας. Πραγματικά, με τα έργα τους 

οι μικροί μαθητές φέρνουν στην επιφάνεια τις κρυμμένες αρετές του λαού 

μας, υπογραμμίζουν τη προσήλωσή του στις παραδόσεις μας, 

απεικονίζουν την αφοσίωση του κυπρίου αγρότη στο πάτριον έδαφος και 

το μόχθο του για να κατακτήσει – μέσ’ από τη δημιουργική του εργασία 

– τη ζωή. Η πλευρά  αυτή, μολονότι λανθάνουσα, αναδεικνύει ακόμη 

περισσότερο την αξία των εκτιθεμένων έργων και δίδει περισσότερη 

πληρότητα στο χαρακτήρα τους… 554 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

Λύκειο Ελληνίδων, Αμμόχωστος 

Έκθεση ζωγραφικής της Θεανώς Λιασίδη Σαμψών555. Λόγια, εκπαιδευτικός και 

ποιήτρια, με ερασιτεχνική ενασχόληση με τη ζωγραφική, είχε εκδώσει τον ίδιο χρόνο το 

βιβλίο Πινελιές της ζωής. Ένα χρόνο αργότερα συνελήφθη από τους Άγγλους, μετά τη 

διεξαγωγή του Ενωτικού Δημοψηφίσματος556. 

 

 

                                                           
554 Νίκος Κρανιδιώτης «Η έκθεση τέχνης Παγκυπρίου Γυμνασίου», Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΔ΄, τχ 170, 

Λευκωσία Αύγουστος 1949, σ.277. 
555 Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΔ΄, τχ 174 Λευκωσία Δεκέμβριος 1949, σ.394. 
556 Κουδουνάρης, ό.π., σ.307.  
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 6 

Ο ζωγράφος Αδαμάντιος Διαμαντής ταξιδεύει στην Αθήνα για τη διαρρύθμιση του 

κυπριακού περιπτέρου στην Πανελλήνια Έκθεση Λαϊκής Χειροτεχνίας και Βιοτεχνίας στο 

Ζάππειο. Με την ευκαιρία έχει επαφές για τη διοργάνωση στο Ζάππειο έκθεσης των 

μαθητών του Παγκυπρίου Γυμνασίου. 

 

1950 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 12 - ΜΑΪΟΣ 3 

Ζάππειο, Αθήνα 

Έκθεση μαθητών του Παγκυπρίου Γυμνασίου.  

Η έκθεση οργανώθηκε από τον Αδαμάντιο Διαμαντή και τελούσε κάτω από την 

προστασία του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας και την αιγίδα του Εθνικού Ιδρύματος. 

Σύμφωνα με ανταπόκριση από την Αθήνα του Τάκη Φραγκούδη, 

Γενικά η έκθεση έχει προκαλέσει πολύ μεγάλον ενδιαφέρον και οι 

κριτικοί τέχνης σε άρθρα τους και ραδιοφωνικές ομιλίες αμιλλώνται σε 

κολακευτικά σχόλια για τα έργα και τον εμψυχωτή της προσπάθειας 

αυτής. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που χαρακτήρισαν την έκθεση σαν το 

μεγαλύτερο καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς… 

…Αλήθεια, δεν ξέρει κανένας τι να πρωτοθαυμάσει στην έκθεση αυτή. 

Τη μεθοδική διδασκαλία του ακούραστου καθηγητή, που για 25 τώρα 

χρόνια, εγκαταλείποντας τη δική του δημιουργική δουλειά, χαρίζει όλο 

τον καλλιτεχνικό ενθουσιασμό του στους μικρούς μαθητές του και 

μεταγγίζει στις παιδιάστικες καρδιές όλη τη φλόγα και την αγάπη της 

ψυχής του για το ωραίο; Ή να θαυμάσει τη χάρη και την αφέλεια του  

παιδικού πριμιτιβισμού και την αίσθηση του χρώματος και του τόνου, 

που τόσο αρμονικά δένουνται στο παιδικό έργο; Γιατί ο κ. Διαμαντής – 

και εκεί έγκειται όλη η επιτυχία της διδασκαλίας του – χωρίς να κλείσει 

τους μαθητές του σε καλούπια και σχολές, χωρίς να τους υποχρεώσει να 

επιδοθούν σε στείρους ακαδημαϊσμούς ή σε μοντέρνους  εξωφρενισμούς, 

τους έμαθε να βλέπουν με τα δικά τους καθένας μάτια το τοπίο ή το 

αντικείμενο που θα ζωγραφίσουν. Έτσι έχουμε τους ποικίλους 
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εκφραστικούς τρόπους που καθένας ξεχωριστά ακολουθεί σύμφωνα με 

τη δική του ψυχοσύνθεση… 557 

Η έκθεση αποτέλεσε σταθμό και υπόδειγμα για τις μαθητικές και γενικά για τις 

εκθέσεις παιδικής ζωγραφικής στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Ο Διαμαντής παρουσίασε 711 

μαθητικά έργα που είχε μαζεμένα κατά την διάρκεια της εικοσιπεντάχρονης τότε 

διδασκαλίας του στο Παγκύπριο558. Την εντύπωση που προξένησε η έκθεση καταδεικνύουν 

τα επαινετικά κείμενα δύο σημαντικών ανθρώπων του πνεύματος και της τέχνης. Ο 

κορυφαίος έλληνας κριτικός και ιστορικός της τέχνης Άγγελος Προκοπίου στην 

Καθημερινή, εκθείασε τη διδασκαλία του Διαμαντή και τα αποτελέσματα της. Ο μεγάλος 

παιδαγωγός Ευάγγελος Παπανούτσος εξήρε τη παιδαγωγική μέθοδο καλλιτεχνικής 

διδασκαλίας του κυπρίου ζωγράφου. Τα κείμενά τους αναδημοσιεύθηκαν στον κυπριακό 

τύπο και απετέλεσαν  περγαμηνή τιμής για το Διαμαντή559. 

Επί δύο μήνες η έκθεση βρέθηκε στο επίκεντρο του καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος. 

Καλλιτέχνες, πνευματικοί άνθρωποι και πολιτικοί επισκέπτονταν καθημερινά την έκθεση. 

Λίγες μέρες μετά τα εγκαίνια, την επισκέφθηκαν οι Γεώργιος Παπανδρέου και Νικόλαος 

Πλαστήρας, πρόεδρος και αντιπρόεδρος της νέας Ελληνικής κυβέρνησης οι οποίοι 

περιηγήθηκαν για αρκετή ώρα την έκθεση και εκφράστηκαν με ευμενέστατα σχόλια για τα 

έργα των κυπρίων μαθητών560. 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 12-17  

Βρετανικό Ινστιτούτο, Λεμεσός 

Έκθεση κυπρίων και άγγλων ερασιτεχνών ζωγράφων561. 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ  

Black Hall, Οξφόρδη 

Έκθεση Γ. Πολ. Γεωργίου. Πρώτη ατομική. 

                                                           
557 Τάκης Μ. Φραγκούδης, (Τ.Μ.Φ.), «Γράμματα από την Αθήνα. Η έκθεση των μαθητών του Παγκυπρίου 

Γυμνασίου», Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΕ΄, τχ 180, Λευκωσία Ιούνιος 1950, σ.190-191.  
558 «Η έκθεσις των μαθητών του Παγκυπρίου Γυμνασίου», Νέος Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία 1950 

(αναδημοσίευση από την αθηναϊκή εφημερίδα Ερμής). «Ευμενέστατα σχόλια για την έκθεσιν ζωγραφικής του 

Παγκυπρίου», Ελευθερία, Λευκωσία 19 Απριλίου 1950. 
559 Άγγελος Γ. Προκοπίου, «Έκθεσις Παγκυπρίου Γυμνασίου», Νέος Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία 21 Απριλίου 

1950. Ε.Π. Παπανούτσου, «Παιδική Τέχνη εις το Παγκύπριον Γυμνάσιον», Νέος Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία 7 

Μαΐου 1950. 
560 Ελευθερία, Λευκωσία 20 Απριλίου 1950. 
561 Παρατηρητής, Λεμεσός 10 Ιουνίου 1950. 
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Διθυραμβικά σχόλια του κυπριακού τύπου για τη μεγάλη επιτυχία της έκθεσης562. Ο 

Χρ. Χουρμούζιος σε εκτενή ανταπόκρισή του από το Λονδίνο σημείωνε: 

Η επιτυχία την οποίαν εσημείωσεν εις την Αγγλίαν η καλλιτεχνική 

προσπάθεια ενός εκλεκτού τέκνου της Κύπρου, του κ. Γ. Πολ. Γεωργίου 

είναι η αναγνώρισις η οποία εδόθη εις την ιδιοφυΐα του από μέρους των 

ειδικότερων επιστημονικών και καλλιτεχνικών κύκλων της Οξφόρδης 

και του Λονδίνου, περιποιούν εξαιρετικήν τιμήν εις την γενέτειραν του 

νήσον 563. 

   Και συνέχιζε το ίδιο διθυραμβικά,  

Η επιτυχία αυτή δεν είναι παρά η επιβολή ενός εμψύχου χαρίσματος και 

η επιβράβευσις μιας αυτοπεποιθήσεως. Όταν ο κ. Γεωργίου αντιμετρών 

πρό ολίγων ετών τας ψυχικάς του δυνάμεις απεφάσιζε να εγκαταλείψη το 

νομικόν επάγγελμα δια το οποίον είχε κάμει λαμπράς σπουδάς, με τον 

σκοπόν να επιδοθή εις την ζωγραφικήν, έκαμνε κάτι το οποίον κάθε 

άνθρωπος, και ιδιαιτέρως κάθε νέος, έπρεπε και πρέπει, εις κάποιαν 

κρίσιμον στιγμήν της ζωής του, να είνε εις θέσιν να κάμνη υπευθύνως 

και ανεπηρεάστως διά το ίδιον του μέλλον564. 

Μια άλλη κυπριακή εφημερίδα μετέφερε τα σχόλια της αθηναϊκής, με στενούς 

δεσμούς με την Κύπρο, Εστίας: 

Η «Εστία» δημοσιεύει εις την χθεσινήν της έκδοσιν το ακόλουθον 

σημείωμα διά την εν Λονδίνω έκθεσιν ζωγραφικής του κυπρίου κ. Γ. 

Γεωργίου. «Το βερνισσάζ της εκθέσεως του Κυπρίου συμπατριώτου μας 

κ. Γ. Π. Γεωργίου εις το Μπλάκ Χώλλ της Οξφόρδης απετέλεσε το 

γεγονός της ημέρας διά τους φιλοτέχνους και διανοουμένους της 

Αγγλικής Πανεπιστημιακής πόλεως. Τόσον οι «Τάιμς της Οξφόρδης» 

όσον και το Όξφορτ Μαίηλ αφιερώνουν μακράς κριτικάς εις την 

έκθεσιν565. 

                                                           
562 Νέος Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία 10 Ιουνίου 1950. 
563 Χρ. Σ. Χουρμούζιος, «Ένας μεγάλος κύπριος καλλιτέχνης», Έθνος, Λευκωσία 25 Ιουλίου 1950.  
564 Στο ίδιο. 
565 Νέος Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία 10 Ιουνίου 1950. 
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Η βρετανική κυβέρνηση αγόρασε από την έκθεση τον πίνακα «Παραδόσις Ιταλικών 

πλοίων εις Αμμόχωστον» για το Αυτοκρατορικό Μουσείο Πολέμου566. 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 1-16 

Παγκύπριο Γυμνάσιο  

Παρουσίαση της αναδρομικής έκθεσης με έργα των μαθητών του Παγκυπρίου 

Γυμνασίου που έχει παρουσιασθεί στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα τον Απρίλιο567. 

Μεθοδικός στην προβολή του ο Διαμαντής έστειλε στις κυπριακές εφημερίδες δελτίο τύπου 

στο οποίο ανέφερε ανάμεσα σε άλλα: 

Η Έκθεση διοργανούται υπό του καθηγητού των κ. Α. Διαμαντή, γίνεται 

δέ μέ τήν συμπλήρωση 25 ετών διδασκαλίας των Τεχνικών μαθημάτων 

στο Παγκύπριον Γυμνάσιον αρρένων και θηλέων και περιλαμβάνει 

κυρίως έργα ζωγραφικής που έγιναν από τούς μαθητές και  τίς μαθήτριες 

κατά την περίοδο της φοιτήσεώς των εις το Σχολείο τούτο.  

Σκοπός της Εκθέσεως είναι α) η κατανόηση της εκπαιδευτικής και 

καλλιτεχνικής σημασίας του μαθήματος από το ευρύτερον κοινόν, β) η 

μελέτη των μεθόδων και τρόπων που υπεβοήθησαν την εκδήλωση των 

ικανοτήτων και την έκφραση του εσωτερικού κόσμου των παιδιών, γ) η 

εκτίμηση και ο καθορισμός του εκφραστικού πλούτου, των δημιουργών 

ως μαθητών και μαθητριών ειδικά, και γενικά ως Κυπρίων. 

Συνθήκες: Το μάθημα της Ιχνογραφίας εδιδάσκετο πάντα στο Παγκύπριο 

Γυμνάσιο. Επίσης κάθε χρόνο εγίνετο η Σχολική Έκθεση που 

εδημιουργούσε την αναγκαία ατμόσφαιρα και εκινούσε το ενδιαφέρον 

των παιδιών. Την καλή αυτή συνήθεια διετηρήσαμε κ’ εμείς με τακτικές 

ετήσιες εκθέσεις από την αρχή που ανελάβαμε να διδάξουμε το μάθημα 

τούτο, δηλ. από του 1923 μέχρι του 1936. Τη μεγάλη αυτή περίοδο 

χρησιμοποιήσαμε διάφορα μέσα, μεθόδους και τρόπους εργασίας. 

Εξωθήσαμε τους μαθητές και τις μαθήτριες προς τη μια ή την άλλην 

κατεύθυνση, όλες όμως οι προσπάθειές μας κυβερνώντουσαν από μια 

και την αυτήν αρχή: Να δημιουργήσουμε συνθήκες που να ενθαρρύνουν 

                                                           
566 Χρ. Χουρμούζιος, «Κυπριακός πίναξ εις το Αυτοκρατορικόν Πολεμικόν Μουσείον», Έθνος, Λευκωσία 24 

Ιουνίου 1950. Νίκη Λοϊζίδη, Γεώργιος Πολυβίου Γεωργίου. Ένας δημιουργός στο Σταυροδρόμι Ανατολής και 

Δύσης, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία 1999, σ.64. 
567 Νέος Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία 28 Ιουνίου 1950. 
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την ελεύθερη δημιουργικότητα των παιδιών. Χρησιμοποιήσαμε 

ποικίλους τρόπους και μέσα για να δώσουμε διέξοδο στα συναισθήματα 

και να καλλιεργήσουμε τις ικανότητες των μαθητών…Θέσαμε πάντοτε σ’ 

αυτούς ένα βασικό όρο: να σχεδιάζουν, να ζωγραφίζουν, να πλάθουν και 

να σκαλίζουν ΑΛΗΘΙΝΑ και να δίνουν στα έργα τους την προσωπική 

εντύπωση από τον πραγματικό ή φανταστικό κόσμο που τους ενέπνευσε. 

Τέλος να εκφράζουν όλα αυτά με τα απλά τεχνικά τους μέσα και την 

στοιχειώδη τεχνική τους κατάρτιση…568 

Στα εγκαίνια της έκθεσης μίλησε ο διευθυντής του σχολείου Κωνσταντίνος 

Σπυριδάκις, που ήξερε την εργασία του Διαμαντή και ανέλυσε παραστατικά την 

εκπαιδευτική πλευρά του θέματος και τις επιδιώξεις της διδασκαλίας του μαθήματος, 

εξαίροντας παράλληλα τη μεγάλη επιτυχία που είχε σημειώσει η έκθεση στην Αθήνα569. 

 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 13-22 

Βρετανικό Ινστιτούτο, Λευκωσία 

Μεταφορά από το Λονδίνο της έκθεσης του Γεωργίου Πολ. Γεωργίου570. Η έκθεση 

αποτέλεσε σταθμό για την ιστορία της κυπριακής τέχνης. Ο Διαμαντής έγραψε για την 

έκθεση: 

Σπουδαιότατο καλλιτεχνικό γεγονός, που συνετάραξε το φιλότεχνο 

κόσμο της Λευκωσίας, τον περασμένο Δεκέμβρη, ήταν η έκθεση του 

ζωγράφου Γ. Πολ. Γεωργίου, ο οποίος εξέθεσε 55 εικόνες, στις αίθουσες 

του Αντιπροσώπου του Βρεττανικού Συμβουλίου. Η έκθεση είναι 

επανάληψη εκείνης που έκανε ο ζωγράφος, τον περασμένο Μάη, στο 

Όξφορντ, υπό την προστασίαν του Βρεττανικού Συμβουλίου. Η δουλειά 

του Γεωργίου, εκτεθειμένη άνετα, και άριστα φωτισμένη στις ευρύχωρες 

αίθουσες, έδωσε μια νέα ευκαιρία σ’ όσους την ήξεραν να τη νοιώσουν 

και να την απολαύσουν ξανά. Ο κόσμος όμως στον οποίον ήτο άγνωστος 

ο Γεωργίου έμεινε εκστατικός μπροστά στο θαυμάσιο έργο, είτε γιατί 

                                                           
568 Ελευθερία, Λευκωσία 28 Ιουνίου 1950.  
569 Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΕ΄, τχ 182, Λευκωσία Αύγουστος 1950, σ.256. 
570 Νικήτα, ό.π., σ.40. Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΣΤ΄, τχ 187, Λευκωσία Ιανουάριος 1951, σ.32. 
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αγνοούσε την ύπαρξη του, είτε γιατί δύσκολα μπορούσε να καταλάβει 

πως μεταμορφώθηκε σε ζωγράφο ο παλαιός δικηγόρος 571 

Ο λόγιος κύπριος ζωγράφος Σολωμός Φραγκουλίδης σημείωνε σε άρθρο του ότι, 

Τα ακίνητα νερά της εμπορικής νοοτροπίας έπρεπε να είχε ταράξει το γεγονός ότι ένας 

ζωγράφος εκθέτει τα έργα του εις τον τόπον αυτόν572. 

Η έκθεση αντιμετωπίσθηκε πραγματικά ως ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός για την 

Κύπρο. Στα εγκαίνια παρευρέθησαν αξιωματούχοι της αποικιακής κυβέρνησης και 

ανάμεσά τους ο Κυβερνήτης και η Lady Wright και σημαντικές προσωπικότητες από την 

τοπική κοινωνία. Στα εγκαίνια της έκθεσης προσήλθαν 200 περίπου άτομα και στο 

δεκαήμερο της λειτουργίας της οι επισκέπτες ξεπέρασαν τους 660. Η προσέλευση 

ικανοποίησε τις βρετανικές αρχές, γιατί αγνοήθηκε το ανεπίσημο embargo της 

Εθναρχίας573. 

 

       ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 28 

Εγκαίνια του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης σε δυο αίθουσες στο ισόγειο της 

Αρχιεπισκοπής. Σύμφωνα με τον τύπο της εποχής ο καθηγητής της Ζωγραφικής 

Αδαμάντιος Διαμαντής «ανέλαβε τους μόχθους της συγκροτήσεως του Μουσείου και της 

εσωτερικής του διαρρυθμίσεως»574. 

 

1951 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 20-25 

Οικία ζεύγους Καφιέρο, Λευκωσία 

Παρουσίαση των συλλογών του ζεύγους Καφιέρο, που περιλάμβαναν αρχαιότητες, 

πίνακες ζωγραφικής και άλλα έργα λαϊκής τέχνης575. 

 

 

                                                           
571 Αδαμάντιος Διαμαντής, «Η Ζωγραφική. Η έκθεση Γ. Πολ. Γεωργίου 13-25 Δεκεμβρίου», Κυπριακά Γράμματα, 

έτος ΙΣΤ΄, τχ 188, Λευκωσία Φεβρουάριος 1951, σ.59-61. 
572 Σ. Γ. Φραγκουλίδης, «Η έκθεσις του κ. Πολ. Γ. Γεωργίου», Έθνος, Λευκωσία 27 Δεκεμβρίου 1950. 
573 Νίκη Λοϊζίδη, Γεώργιος Πολυβίου Γεωργίου. Ένας δημιουργός στο σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης, 

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία 1999, σ.17. 
574 Ελευθερία, Λευκωσία 28 και 29 Δεκεμβρίου 1950. Έθνος, Λευκωσία 28 και 29 Δεκεμβρίου 1950. Φωνή της 

Κύπρου, Λευκωσία 30 Δεκεμβρίου 1950.  
575 Αδαμάντιος Διαμαντής, «Η έκθεση των συλλογών του κ. και της κ. Καφιέρο», Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΣΤ΄, 

τχ 189, Λευκωσία Μάρτιος 1951, σ.126. 
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ  

Βρετανικό Συμβούλιο, Λευκωσία 

Έκθεση του άγγλου ζωγράφου και κεραμίστα Sigmund Pollitzer. Γεννημένος στην 

Αγγλία το 1913, είχε σπουδάσει στην Ελβετία και τη Γερμανία. Από το 1933 μέχρι το 1938 

είχε ασχοληθεί με το βιομηχανικό σχέδιο. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 

ασχολήθηκε με τη ζωγραφική και το 1948 εγκαταστάθηκε στην Κύπρο, όπου παρέμεινε για 

μια περίπου δεκαετία576. 

 

 

ΠΑΣΧΑ 

Ελένειο, Λευκωσία 

Έκθεση Φωτογραφίας 

Ο Εκδρομικός Σύνδεσμος Λευκωσίας οργάνωσε στην περίοδο των πασχαλινών 

διακοπών στις αίθουσες του σχολείου Ελένειο την Πρώτη Πανελλήνια Έκθεση 

Φωτογραφίας του ελληνικού και κυπριακού υπαίθρου. Τα εγκαίνια τίμησαν με την 

παρουσία τους ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας Ανδρέας 

Παππάς και ο Δήμαρχος Λευκωσίας Θεμιστοκλής Δέρβης577. Το συντονισμό της 

διοργάνωσης είχε αναλάβει ο Αδαμάντιος Διαμαντής, που επέλεξε 315 φωτογραφίες 

καλλιτεχνών φωτογράφων απ’ όλη την Ελλάδα και 50 φωτογραφίες κυπρίων 

ερασιτεχνών578. 

 

ΜΑΪΟΣ 20 

Αποκαλυπτήρια στην Πάφο της προτομής του Κωστή Παλαμά, έργο του Μιχάλη 

Τόμπρου579. Η προτομή στήθηκε με πρωτοβουλία του λόγιου δημάρχου της Πάφου 

Χριστόδουλου Γαλατόπουλου (1902 – 1953), ο οποίος είχε καθιερώσει από το 1949 τις 

Παλαμικές Γιορτές. 

 

 

                                                           
576 Νικήτα, ό.π., σ.41. 
577 Παναγιώτου, ό.π., σ.181. 
578 Έθνος, Λευκωσία 25 Απριλίου 1951. 
579 Παναγιώτου, ό.π., σ.230. 
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ΜΑΪΟΣ 

Αίθουσα του Βρετανικού Ινστιτούτου, Λεμεσός 

Πρώτη έκθεση έργων του Βίκτωρα Ιωαννίδη. Σε ανταπόκρισή της από τη Λεμεσό η 

εφημερίδα Εσπερινή της Λευκωσίας σημειώνει ότι: 

…. Οι πίνακες του εκλεκτού μας Καλλιτέχνου είναι εμπνευσμένοι από τη 

κοινωνικήν μας ζωή, από τα βουνά και από τη θάλασσα. Περιλαμβάνουν 

οσαύτως διάφορες προσωπογραφίες, φρούτα διαφόρων εποχών, άνθη 

κτλ580.  

Από τους πρώτους κύπριους αποφοίτους της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της 

Αθήνας, ο Βίκτωρ Ιωαννίδης (1903 – 1984) είχε επιστρέψει στην Κύπρο από το 1931 και 

από το 1942 εργαζόταν ως καθηγητής στη Μέση Εκπαίδευση. Μαθητής του Ιακωβίδη, του 

Λύτρα και του Βικάτου υπήρξε από τους κορυφαίους της πρώτης γενιάς των κυπρίων 

καλλιτεχνών.   

 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 7  

Ζάππειο Μέγαρο  

Έκθεση Τάκη Φραγκούδη 

Ο γνωστός κύπριος ζωγράφος που μοιραζόταν την καλλιτεχνική του δραστηριότητα 

ανάμεσα στην Αθήνα και την Κύπρο εκθέτει σε μια από τις αίθουσες του Ζαππείου το έργο 

του581. Την έκθεση παρουσίασε στα Κυπριακά Γράμματα ο κύπριος κριτικός Ανδρέας 

Ιωάννου. Γράφοντας για τα τελευταία του έργα που ήταν «συμβολικές συνθέσεις» ανέφερε: 

Το είδος αυτό από όλη την καλλιτεχνική παραγωγή του στέκεται τόσο ψηλά και τόσο 

ξεχωριστά απ’ όλη την άλλη δουλειά του582. 

 Κλείνοντας το σημείωμά του ανέφερε: 

…. Θα ήθελα απ’ αφορμή της χαράς που μου δίνει μια καλλιτεχνική 

εμφάνιση ενός κυπρίου ζωγράφου, να τονίσω την ανάγκη και τη 

σκοπιμότητα μαζί, που θα είχαν και άλλες εκθέσεις κυπρίων ζωγράφων 

όπως είναι ο Γ. Γεωργίου, ο Ι. Κισσονέργης, ο Α. Διαμαντής, ο Τ. 

                                                           
580 Εσπερινή, Λευκωσία 21 Μαΐου 1951. Παρατηρητής, Λεμεσός 31 Μαΐου 1951. 
581 Έθνος, Λευκωσία 4 Οκτωβρίου 1951.  
582 Ανδρέας Σ. Ιωάννου, «Το ζωγραφικό έργο του Τάκη Φραγκούδη», Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΣΤ΄, τχ 198, 

Λευκωσία Δεκέμβριος 1951, σ.359-361. 
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Κάνθος, ο Β. Ιωαννίδης και τόσοι άλλοι παλαιότεροι και νεότεροι 

κύπριοι τεχνίτες της γραμμής και του χρώματος…583 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 12-24 

Φιλόπτωχος Αδελφότης, Λευκωσία 

Έκθεση της Ελένης Γκατ - Βούλγαρη584. Γεννημένη στη Ρωσία ήρθε νωρίς στην 

Ελλάδα. Είχε σπουδάσει στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας κοντά στον 

Ουμβέρτο Αργυρό. Ήρθε στην Κύπρο με δική της πρωτοβουλία, σε μια εποχή που η 

Κύπρος μετά το δημοψήφισμα το 1950, γινόταν οικεία στον ελληνικό χώρο. Για την έκθεσή 

της έγραψε ο Διαμαντής στα Κυπριακά Γράμματα:   

Για την Κύπρο, μια έκθεση Ζωγραφικής από ζωγράφους, που ήλθαν από 

το εξωτερικό, ειδικά για αυτό το σκοπό, είναι πολύ ασύνηθες πράμα. Εγώ 

δεν θυμάμαι ανάλογη περίπτωση και το γεγονός δεν μπορεί να περάσει 

ασχολίαστο. Αν άρχισε ο έξω κόσμος να μας λαμβάνει υπ’ όψη ή αν εμείς 

είμαστε πλέον, ώριμοι για ανάλογες επαφές, μένει να αποδειχθή. Ήταν 

μεγάλο τόλμημα η κάθοδος αυτή, για τη ζωγράφο. Πιστεύω πως και 

εμείς, ο κόσμος εδώ κάτω, θα υποδεχθεί θερμά αυτό το γεγονός και θα 

το υποστηρίξει. Ανάλογες επαφές με το πνευματικό μας κέντρο είναι πολύ 

αναγκαίες από κάθε πλευρά. Ας ελπίσουμε πως η ζωγράφος μας θα 

αποδειχθή πρόδρομος σε μια τόσο αναγκαία κίνηση στο μέλλον…585. 

 Η έκθεση, που θεωρήθηκε μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός, σημείωσε 

μεγάλη επιτυχία τόσο από πλευράς προσέλευσης όσο και αγοράς 

έργων586. 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

 Ο Τάκης Φραγκούδης συμμετέχει με τρία έργα με κρητικό θέμα στην έκθεση που 

οργάνωσε ο Δήμος Ρεθύμνης με την ευκαιρία του εορτασμού για το ολοκαύτωμα του 

Αρκαδίου587. 

                                                           
583 Στο ίδιο. 
584 Νικήτα, ό.π., σ.42. Παναγιώτου, ό.π., σ.179. 
585 Αδαμάντιος Διαμαντής, «Οι εκθέσεις. Η έκθεση της Ελένης Γκατ - Βούλγαρη», Κυπριακά Γράμματα, έτος 

ΙΣΤ΄, τχ 187, Λευκωσία Νοέμβριος 1951, σ.334-335. 
586 Έθνος, Λευκωσία 16 Οκτωβρίου 1951.  
587 Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΣΤ΄, τχ 198, Λευκωσία, Δεκέμβριος 1951, σ.376. 
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 8-11 

Οίκημα Φιλοπτώχου Αδελφότητας, Λάρνακα 

Έκθεση έργων της Ελένης Γκατ-Βούλγαρη588. 

 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  

Ζάππειο, Αθήνα 

Έκθεση του τελειόφοιτου της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ανδρέα Κόδρου, 

μαθητή του Διαμαντή, με τοπία και εικόνες από την Κύπρο και την Ελλάδα589. 

Την έκθεση παρουσίασε στα Κυπριακά Γράμματα ο λόγιος κύπριος κριτικός στην 

Αθήνα Ανδρέας Ιωάννου590. 

1952 

Ο ζωγράφος Γ. Πολ. Γεωργίου αναλαμβάνει για λίγους μήνες τη διεύθυνση της 

Κυπριακής Ραδιοφωνικής Υπηρεσίας591. 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  

Λέσχη Κονκόρτια, Λευκωσία 

Έκθεση του Νικ Μπέρκχουτ, ολλανδού ζωγράφου, που έχει ταξιδέψει και 

ζωγραφίσει προηγουμένως τοπία της Γαλλίας και της Ελλάδας. Ο Μίκης Μιχαηλίδης σε 

κριτικό του σημείωμα επισημαίνει τη σημασία του κυπριακού τοπίου και της διάχυσης 

του φωτός σε αυτό: 

… Η ζωγραφική του κ. Μπέρκχουτ, έργα του οποίου εξετέθησαν στην 

αίθουσα της Λέσχης «Κονκόρτια» (οδός Βικτωρίας Λευκωσία), είναι 

γεμάτη με την αληθινή και γνήσια ειλικρίνεια ενός ζωγράφου που 

λατρεύει την τέχνη και αφήνει τα συναισθήματα του να ισορροπήσουν τις 

εσωψυχικές του ανησυχίες, τις πιο πολλές φορές με τη σταθερή και 

γρήγορη πινελιά της ακουαρέλλας και κάποτε με τον βέβαιο τόνο ενός 

                                                           
588 Έθνος, Λευκωσία 6 Δεκεμβρίου 1951. 
589 Έθνος, Λευκωσία, 28 Δεκεμβρίου 1951. 
590 Ανδρέας Ιωάννου, «Οι εκθέσεις. Η έκθεση ζωγραφικής του Ανδρέα Κόδρου στο Ζάππειο», Κυπριακά 

Γράμματα, έτος ΙΖ΄, τχ 201, Λευκωσία Μάρτιος 1953, σ.103.  
591 Λοϊζίδη, ό.π., σ.64. 
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λαδιού. Ανάμεσα στο μικρό σχετικά αριθμό έργων που εκθέτει ο κ. 

Μπέρκχουτ, στην όχι και τόσο κατάλληλη για εκθέσεις αίθουσα, βλέπει 

κανείς τον άνθρωπο που προσπαθεί να βρεί τον αληθινά ολοφώτινο 

χαρούμενο τόνο της Κυπριακής ατμόσφαιρας… Δεν ξέρω γιατί και αυτός 

όπως όλοι οι ξένοι ζωγράφοι που έρχονται στην Κύπρο, δυσκολεύονται 

πολύ να αποδώσουν το χρώμα και το φως του νησιού μας. Το βέβαιο 

είναι πως ο κ. Μπέρκχουτ δοκιμάζει με μια καταφανή διάθεση και 

προσπάθεια για να το αποδώσει. Η αλήθεια είναι πως η Κύπρος είναι 

ένας τόπος που συγκινεί τους ζωγράφους και έχει πολύ υλικό να 

προσφέρει σαν κίνητρο της τέχνης. Κείνο που μένει πάντα ερώτημα είναι 

το αν μπορεί να αποδοθή κι από τους ξένους ζωγράφους, όσο κι αν την 

αγαπήσουν, όσο κι αν ζητήσουν να τη δούν με το μάτι που θαμπώνεται 

από τη ζωηράδα του φωτός της και τους δυνατούς τόνους της σκιάς της. 

Έτσι θα πρέπει ίσως να βλέπουμε τον κάθε ζωγράφο που έρχεται εδώ για 

να βρεί τα θέματά του. Και το ερώτημα πάντα θα υπάρχη. Κείνο που δεν 

μπορούμε να αρνηθούμε όμως στην περίπτωση του κ. Μπέρκχουτ είναι 

πως έχει γίνει από τον ίδιο ένα βήμα μπροστά για την κατάκτησι του πιο 

πάνω, αντίθετα με μερικούς άλλους ξένους ζωγράφους που ενώ μένουν 

στην Κύπρο για πολύν καιρό και εργάζονται, πάντα τη βλέπουν με τα 

θολά χρώματα των βορεινών τους Πατρίδων ωσάν η ύπαρξις του 

δυνατού Μεσογειακού ήλιου μας να’ταν κάτι το ασήμαντο και το 

επουσιώδες σ’ ένα τοπίο…592 

 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 10-23 

Βρετανικό Ινστιτούτο, Λευκωσία 

Έκθεση Βαλεντίνου Χαραλάμπους και Ηλέκτρας Μεγκώ 

Κοινή έκθεση του Βαλεντίνου Χαραλάμπους και της Ηλέκτρας Μεγκώ,593 στις 

αίθουσες του Βρετανικού Συμβουλίου. Για τους δυο καλλιτέχνες θα γράψει ο Αδαμάντιος 

Διαμαντής. Σημειώνει για τον Βαλεντίνο Χαραλάμπους: 

                                                           
592 Μίκης Α. Μιχαηλίδης, «Η έκθεση του ζωγράφου Νικ Μπέρκχουτ», Ελευθερία, Λευκωσία 10 Ιανουαρίου 1952. 
593 Νικήτα, ό.π., σ.43. 
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Στη ζωγραφική του διετήρησε μια ομοιόμορφη τεχνική, μελάνι σινικό και 

νερομπογιά. Οι εικόνες του είναι συνήθως τοπία από την Αγγλία και την 

Κύπρο. Το σχέδιο του είναι αδρό και απλοποιημένο και οι εικόνες του 

καλά συντεθειμένες. Το χρώμα δίνει την εντύπωση δευτερεύοντος 

στοιχείου και τα τοπία του έχουν παντού τον προσωπικό του χαρακτήρα, 

άσχετα προς το τόπο που εζωγραφήθησαν. Στις μελέτες των αρχαίων 

βάζων και ειδικά στις δημιουργικές του συνθέσεις είναι περισσότερο στο 

στοιχείο του. Αδρός, τολμηρός, έντονος, ρωμαλέος στην έμπνευση και 

την εκτέλεση, ξέρει καλά τι θέλει και τι ερευνά. Το κάθε τι που εκτελεί 

γίνεται με πεποίθηση και σαφήνεια χωρίς δισταγμούς. 

Η αγγειοπλαστική του είναι χαρακτηριστική των διαφόρων τεχνοτροπιών 

που εμελέτησε και εξετέλεσε στην Αγγλία, και που φαίνεται πως τις 

κατέχει (Sgraffito, Mazolica, Slip-hailine stone-ware). Παντού, και στη 

ζωγραφική και στην αγγειοπλαστική, υπάρχει ο προσωπικός του 

χαρακτήρας, στα αγγεία του όμως με πιο έντονο το χρωματικό στοιχείο 

και με πλούσιες και τολμηρές μορφές και χρώματα…594 

Και κατέληγε:  

Η δουλειά του Βαλεντίνου Χαραλάμπους είναι γεμάτη ελπίδες595. 

Ο Βαλεντίνος, που είχε σπουδάσει ζωγραφική και κεραμική στην Αγγλία, παρουσίασε 

34 ακουαρέλλες και 19 κεραμικά. Ήταν 23 χρονών και γόνος οικογένειας αγγειοπλαστών. 

Πιο συγκρατημένα και με μικρότερη αναφορά, έγραψε ο Διαμαντής για την Ηλέκτρα 

Μεγκώ που εξέθετε μια σειρά σχεδίων άγριων λουλουδιών της Κύπρου, μαζί με τέσσερα 

έργα γκουάς, νερομπογιές και τέμπερα. Σημείωνε:  

…Πολύ λίγοι προσέχουν τα άγρια και καταφρονεμένα λουλούδια της 

Κύπρου. Κι αυτό είναι ένας επιπλέον λόγος να εκτιμηθεί το έργο της κ. 

Μεγκώ και να καταβληθεί προσπάθεια από τους αρμόδιους όπως οι 

μελέτες αυτές εκτυπωθούν κάποτε …596 

 

 

                                                           
594 Αδαμάντιος Διαμαντής, «Οι εκθέσεις. Η έκθεση του Βαλεντίνου Χαραλάμπους και της Ηλέκτρας Μεγκώ», 

Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΖ΄, τχ 202, Λευκωσία, Απρίλιος 1952, σ.145-6. 
595 Στο ίδιο. 
596 Στο ίδιο. 
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ΜΑΪΟΣ 12 

Άφιξη στην Κύπρο της Αθηνάς Ταρσούλη, ύστερα από πρόσκληση της Πνευματικής 

Αδελφότητος και της Παγκυπρίου Ενώσεως Γυναικείων Οργανώσεων597. 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 4 

Το Παγκύπριο Γυμνάσιο ανέβασε την Εκάβη του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Θάσου 

Σοφοκλέους και σκηνικά «λιτά και ωραία» του Αδαμάντιου Διαμαντή598. 

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 

«Κεντρικό», Αθήνα 

Έκθεση της Ελένης Γκατ - Βούλγαρη. Η ζωγράφος παρουσίασε έργα της καμωμένα 

μόνο με σπάτουλα. «Ήταν η πρώτη Ελληνίδα ζωγράφος που παρουσίασε στο αθηναϊκό 

κοινό κυπριώτικα τοπία»599. Είχε προηγηθεί σχεδόν εξάμηνη παραμονή της στην Κύπρο. 

 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 6-13 

Παγκύπριο Γυμνάσιο 

Έκθεση ζωγραφικής και χειροτεχνίας των μαθητών και μαθητριών του σχολείου600. 

 

 

  ΙΟΥΛΙΟΣ 

Λεμεσός 

Επίσκεψη στην Κύπρο του αθηναίου γλύπτη Αντωνίου Σώχου, καθηγητή της Σχολής 

Καλών Τεχνών της Αθήνας. Ο Σώχος μετέφερε στη Λεμεσό την προτομή του Βασίλη 

Μιχαηλίδη, που είχε παραγγείλει ο Δήμος της πόλης601.  

• Ελένειο, Λευκωσία 

                                                           
597 Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΖ΄, τχ 204, Λευκωσία Ιούνιος 1952, σ.227. 
598 Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΖ΄, τχ 205, Λευκωσία Ιούλιος 1952, σ.263. 
599 Τάκης Μ. Φραγκούδης (Τ.Μ.Φ.) «Γράμματα από την Αθήνα. Έκθεση με κυπριακά θέματα», Κυπριακά 

Γράμματα, έτος ΙΖ΄, τχ 207-208, Λευκωσία Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 1952, σ.343. 
600 Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΖ΄, τχ 206, Λευκωσία Αύγουστος 1952, σ. 304. 
601 Παναγιώτου, ό.π., σ.230. 
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Έκθεση ζωγραφικής και χειροτεχνίας μαθητών από 20 Δημοτικά Σχολεία στο 

Δημοτικό Σχολείο Ελένειο. Σημείωνε ο Μίκης Α. Μιχαηλίδης: 

Οι παιδικές εκθέσεις έχουν διάφορο σκοπό και επιδίωξη από τις εκθέσεις 

ώριμων ανθρώπων, γιατί δείχνουν την εξέλιξη των ανθρώπων των 

αυριανών γενιών, και γιατί το παιδί όταν εκφράζεται καλλιτεχνικά βάζει 

σε πρώτη μοίρα τον εσωτερικό του κόσμο - την ίδια τη ψυχή του να 

μιλήσει και να πει κείνο ακριβώς που ένιωσε. 

Τούτη η αλήθεια εκδηλώνεται απόλυτα στην έκθεση ζωγραφικής και 

χειροτεχνίας 20 Δημοτικών Σχολείων στο «Ελένειο» Λευκωσίας που 

βρίσκονται κάτω από την καθοδήγηση αφοσιωμένων στη τέχνη 

δασκάλων…602 

• Κεντρικό Γυμνασιακό Κτίριο, Λεμεσός 

Έκθεση έργων ζωγραφικής μαθητών και μαθητριών του Γυμνασίου Λεμεσού, με 

φροντίδα του καθηγητή Βίκτωρα Ιωαννίδη. 

…Ένα σύνολο εργασίας που κινεί αμέσως το ενδιαφέρον των 

φιλοτέχνων και γεμίζει την ψυχή και των πιο πεζών και αδιάφορων με 

μια συγκινητική έκπληξη… 

… Εκείνο που μας κάνει ιδιαίτερα εντύπωση είναι ο πολύ μεγάλος 

αριθμός μαθητών και μαθητριών που εκθέτουν τα έργα τους και όλα 

σχεδιασμένα όμορφα με καλλιτεχνική διάθεσι. Υπάρχει σ’ αυτά η 

σφραγίδα της επιμελημένης εργασίας και καλλιεργημένης αισθητικής. Εις 

όλα κατοπτρίζεται η συνειδητή προσπάθεια, η δημιουργική πνοή και 

σοφή καθοδήγησι του καθηγητού των κ. Β. Ιωαννίδη…603 

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 24 

Φόρεστ Πάρκ, Πλάτρες 

Έκθεση του κύπριου ζωγράφου, κατοίκου της Αθήνας Τάκη Φραγκούδη, με τοπία από 

την Κύπρο και την Ελλάδα604. 

 

                                                           
602 Μίκης Α. Μιχαηλίδης, «Τεχνοκριτικά σημειώματα. Μια μαθητική έκθεση ζωγραφικής και χειροτεχνίας», 

Ελευθερία, Λευκωσία 24 Ιουλίου 1952. 
603 Μ., «Έκθεσις Ζωγραφικής και Χειροτεχνίας του Γυμνασίου της πόλης μας», Παρατηρητής, Λεμεσός 17 

Ιουλίου 1952. 
604 Νικήτα, ό.π., σ.44. Έθνος, Λευκωσία 26 Αυγούστου 1952. 
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 23-31 

Πνευματική Αδελφότητα, Λευκωσία605 

Πρώτη ατομική έκθεση του Ιωάννη Κισσονέργη. Ζωγράφος χαμηλών τόνων ο 

Κισσονέργης ατύχησε και σ’ αυτή την έκθεση, που πέρασε σχεδόν απαρατήρητη. Για την 

έκθεση έγραψε στα Κυπριακά Γράμματα συγκαταβατικά, ο Τηλέμαχος Κάνθος:  

…Ωστόσο η έκθεση του κ. Κισσονέργη είναι ένα σημαντικό καλλιτεχνικό 

γεγονός και για το πολύ κοινό, που έζησε την ζωγραφικήν εργασία του 

καλλιτέχνη και για τον άνθρωπο, που πρέπει να πη δυο λόγια δίκαια για 

τον κάθε τεχνίτη που εργάζεται με ευσυνειδησία και συνέπεια τον 

δύσκολον αγώνα της ζωγραφικής επιβίωσης στην Κύπρο. 

Είναι ο κ. Κισσονέργης αναγνωρισμένα ένας από τους λίγους 

πρωτοπόρους της ζωγραφικής στην Κύπρο, που εργάστηκε με επιμονή 

και πίστη στους χαλεπώτερους καιρούς χωρίς να εγκαταλείψη τον αγώνα. 

Χρόνια εδίδαξε ζωγραφική στα εκπαιδευτήρια της Λευκωσίας και 

μάλιστα στην πιο κουρασμένη περίοδο της Κυπριακής ζωής κράτησε την 

μοναδική φλόγα αναμμένη. Από τα δικά του χέρια ξεπήδησαν οι πρώτοι 

τολμηροί νέοι, για να δημιουργήσουν τέχνη στην Κύπρο…606 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 22-30 

Εκδρομικός Σύνδεσμος, Λευκωσία 

Έκθεση του ελλαδίτη ζωγράφου Φώτη Τσακίρη607. 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

Πνευματική Αδελφότητα, Λευκωσία 

Έκθεση του ελλαδίτη καλλιτέχνη Νίκου Ζωγράφου.608 

 

 

                                                           
605 Νικήτα, ό.π., σ.44. 
606 Τηλέμαχος Κάνθος, « Οι εκθέσεις. Η έκθεση έργων του κ. Ι. Κισσονέργη», Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΖ΄, τχ 

210, Λευκωσία Δεκέμβριος 1952, σ.410-411. 
607 Νικήτα, ό.π., σ.45. Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΖ΄, τχ 210, Λευκωσία Δεκέμβριος 1952, σ.412. Παναγιώτου, 

ό.π., σ.179. 
608 Νικήτα, ό.π., σ.45. Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΗ΄, τχ 211, Λευκωσία Ιανουάριος 1953, σ.31. Παναγιώτου, ό.π., 

σ.180. 
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1953  

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 17 – ΜΑΡΤΙΟΣ 1 

Λήδρα Πάλας, Λευκωσία  

Έκθεση του ολλανδού ζωγράφου Nico G. Berkhout609. 

 

ΜΑΪΟΣ 6 

Πνευματική Αδελφότης, Λευκωσία 

Έκθεση της γνωστής ελλαδίτισσας ζωγράφου Χρυσούλας Ζώγια610. Η έκθεση 

παρουσιάστηκε στη συνέχεια στην Κερύνεια και την Αμμόχωστο611. Η Ζώγια είχε γεννηθεί 

στο Βόλο το 1914 και είχε μαθητεύσει κοντά στο Σπυρίδωνα Βικάτο. Δώρισε με τη διαθήκη 

της το σπίτι της στο Βόλο, που είναι γνωστό ως το Σπίτι με το Τριαντάφυλλο, και μαζί 250 

περίπου έργα της, στο Δήμο Βόλου, που το έκανε μουσείο. 

 

 

ΜΑΪΟΣ 24 – ΙΟΥΝΙΟΣ 4 

Ξενοδοχείο «Κωνστάντια», Αμμόχωστος 612 

Έκθεση Σολωμού Φραγκουλίδη. Η έκθεση είχε τεθεί κάτω από την αιγίδα του άγγλου 

Διοικητή της Αμμοχώστου Γουέστον613. Ήταν η πρώτη ατομική του στην Κύπρο και σ’ 

αυτήν παρουσίασε έργα που είχε φιλοτεχνήσει στο Καραβοστάσι, όπου είχε εγκατασταθεί 

από το 1947. 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ  

Από το τεύχος 216 του Ιουνίου του 1953, το περιοδικό Κυπριακά Γράμματα στο 

πλαίσιο της ανανέωσής του αναγγέλλει ότι «καθιερώνουν την τακτικήν, καθ’ έκαστον 

μήνα, δημοσίευσιν της εικόνας ενός πίνακος Κυπρίου ζωγράφου, με σύντομον σημείωμα 

περί της ζωής και του έργου του καλλιτέχνου…». Σύμφωνα με την αναγγελία το περιοδικό 

φιλοδοξούσε να παρουσιάσει διαδοχικά όλους τους κύπριους ζωγράφους. Η τακτική αυτή 

διατηρήθηκε μέχρι τα τελευταία σχεδόν τεύχη του περιοδικού. Η αρχική πρόθεση του 

                                                           
609 Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΗ΄, τχ 213, Λευκωσία, Μάρτιος 1953, σ.103.  
610 Νικήτα, ό.π., σ.45. Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΗ΄, τχ 216, Λευκωσία Ιούνιος 1953, σ. 232. Παναγιώτου, ό.π., 

σ.180. 
611 Τώνης Τσιρμπίνος, «Καλλιτεχνικά σημειώματα», Έθνος, Λευκωσία 11 Νοεμβρίου 1953.  
612 Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΗ΄, τχ 217, Λευκωσία Ιούλιος 1953, σ.273.  
613 Ελευθερία, Λευκωσία 21 Μαΐου 1953. 
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περιοδικού να παρουσιάσει τους κύπριους ζωγράφους δεν τηρήθηκε αυστηρά, αφού σε 

διάφορα τεύχη παρουσίασε ελλαδίτες και ευρωπαίους ζωγράφους, ενώ συχνά στη σειρά 

των κυπρίων ζωγράφων εντάσσονταν ήσσονες ερασιτέχνες ζωγράφοι. Η τελευταία 

δημοσίευση, στο τεύχος 242, του Αυγούστου του 1955, αφορούσε την Αθήνα Ταρσούλη 

ενώ στα επόμενα τεύχη, μέχρι το τελευταίο με αριθμό 246 του Δεκεμβρίου του 1955, δεν 

δημοσιεύθηκαν πίνακες και βιογραφικά614. 

 Τα σημειώματα, που προφανώς ετοιμάζονταν από τους ίδιους τους ζωγράφους, 

περιέχουν σημαντικά στοιχεία για τη δουλειά τους και την μέχρι τότε πορεία τους. Η σειρά 

άρχισε με παρουσίαση του λεμεσιανού ζωγράφου Βίκτωρα Ιωαννίδη, με τη δημοσίευση 

του βιογραφικού του και φωτογραφία του έργου του «Κεφάλι κοριτσιού»: 

Ο Βίκτωρ Ν. Ιωαννίδης γεννήθηκε, τον Ιανουάριο του 1904 στη Λεμεσό, 

όπου διδάχθηκε τα πρώτα εγκύκλια μαθήματα. Ενεγράφη αργότερα στη 

Σχολή Καλών Τεχνών του Πολυτεχνείου Αθηνών. Μετά τη συμπλήρωση 

των σπουδών του γύρισε στην Κύπρο, όπου εργάστηκε ως καθηγητής των 

τεχνικών μαθημάτων στα σχολεία μέσης παιδείας Λάρνακας και 

Λεμεσού. Ο Β. Ιωαννίδης ζωγραφίζει τοπία, πορτραίτα, σχέδια, 

συνθέσεις έχει ασχοληθή δε ιδιαίτερα με την έρευνα των τεχνικών μέσων 

της ζωγραφικής και το χημικόν μέρος των χρωμάτων. 

Στο έργο του διακρίνεται καθαρά η επίδραση του ιμπρεσσιονισμού. 

Εκτός από την καθαρά καλλιτεχνική εργασία του, ο Β. Ιωαννίδης 

ασχολήθηκε με τη σκιτσογραφία και τη διακοσμητική (διατέλεσε μόνιμος 

σκιτσογράφος Αθηναϊκών εφημερίδων κι’ εργάστηκε στην 

εικονογράφηση της Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαιδείας), το δε 1936 – 

37 συνεργάστηκε, ως συνδιευθυντής, με το μ. Γ. Φασουλιώτη στην 

επανέκδοση του εικονογραφημένου σατυρικού περιοδικού «Γέλιο». 

Εξέθεσε στο «Forest Park Hotel» Πλατρών (1939 και 1952), στο 

«Βρεττανικόν Ινστιτούτο» Λεμεσού (1950), και από το 1932 – 39 στις 

εκάστοτε ομαδικές εκθέσεις Κυπρίων ζωγράφων, που οργανώθηκαν στη 

Λευκωσία. Σήμερα εργάζεται ως καθηγητής των τεχνικών μαθημάτων615. 

 

 

                                                           
614 Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΗ΄, τχ 216, Λευκωσία Ιούνιος 1953, σ.233. 
615 Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΗ΄, τχ 216, Λευκωσία Ιούνιος 1953. 
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ΙΟΥΝΙΟΣ 21 

Δ΄ Αστική Σχολή, Λεμεσός  

Με πρωτοβουλία του Διευθυντή της Σχολής Χρυσόστομου Μυριανθόπουλου, 

οργανώθηκε, με την ευκαιρία της λήξης των μαθημάτων, έκθεση στην οποία 

παρουσιάστηκαν έργα ζωγραφικής των μαθητών και μαθητριών καθώς και βιομηχανικά και 

βιοτεχνικά προϊόντα από τη Λεμεσό για την ενημέρωση των μαθητών και των γονιών τους. 

Την έκθεση άνοιξε ο Διευθυντής της Παιδείας Σλάϊτ και παρευρέθηκαν ο σερ Παναγιώτης 

Κακογιάννης, μέλη της σχολικής εφορίας και οικονομικοί παράγοντες της πόλης616.    

 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 3-6 

Ελένειο, Λευκωσία. 

Τρίτη ετήσια έκθεση ζωγραφικής και χειροτεχνίας μαθητών και μαθητριών 

σαρανταπέντε δημοτικών σχολείων617. Την έκθεση εγκαινίασε ο άγγλος Διευθυντής 

Παιδείας. 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 5 

Παγκύπριο Γυμνάσιο 

Εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής και χειροτεχνίας των μαθητών και μαθητριών του 

Παγκυπρίου Γυμνασίου618. 

 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 

Τα Κυπριακά Γράμματα δημοσιεύουν έργο και βιογραφικό του Α. Διαμαντή, που 

ανήκε στο στενό κύκλο του περιοδικού: 

Ο Α. Διαμαντής γεννήθηκε τον Ιανουάριο (23) του 1900, στη Λευκωσία, 

όπου διδάχθηκε τα πρώτα εγκύκλια μαθήματα.  Σπούδασε ζωγραφική στο 

Royal College of Art του Λονδίνου, απ’ όπου αποφοίτησε το 1923. 

Έκτοτε μένει στην Κύπρο και υπηρετεί ως καθηγητής των τεχνικών 

                                                           
616 Αλήθεια, Λεμεσός 22 Ιουνίου 1954. 
617 Έθνος, Λευκωσία 2 Ιουλίου 1953. Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΗ΄, τχ. 218, Λευκωσία Αύγουστος 1953, σ.320.  
618 Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΗ΄, τχ 218, Λευκωσία Αύγουστος 1953, σ.320. 
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μαθημάτων στο Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας. Ο Α. Διαμαντής 

σχεδιάζει και ζωγραφίζει, με λάδι κυρίως, τοπία και συνθέσεις.  Εξέθεσε 

πέντε πίνακες του στην Κυπριακήν Έκθεση του 1935 και τέσσερις στην 

Έκθεση Αποέλ του 1941. Το 1950 οργάνωσε στην Αθήνα αναδρομική 

Έκθεση Τέχνης των μαθητών του του Παγκυπρίου Γυμνασίου, η οποία 

εσχολιάστηκε ευμενέστατα. Είναι μέλος του Δ. Συμβουλίου της Εταιρείας 

Κυπριακών Σπουδών και υπεύθυνος για την οργάνωση του Μουσείου 

Κυπριακής Λαϊκής Τέχνης619. 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 15 

Λεμεσός  

Αποκαλυπτήρια της προτομής του Βασίλη Μιχαηλίδη, που στήθηκε στην ομώνυμη 

πλατεία. Η προτομή, ένα από τα πρώτα δημόσια γλυπτά στην Κύπρο, φιλοτεχνήθηκε από 

τον καθηγητή της Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας Αντώνιο  Σώχο620. 

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  

Δημοσιεύονται στα Κυπριακά Γράμματα έργο και σχετικά εκτεταμένο βιογραφικό, σε 

σχέση με τα υπόλοιπα που είχαν δημοσιευθεί, του Σόλωνα (Σολωμού) Φραγκουλίδη. 

Ο Σόλων Γ. Φραγκουλίδης γεννήθηκε τον Αύγουστο (6) του 1902  στην 

Πάνω Ζώδια. Φοίτησε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και σπούδασε 

ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολήν Καλών Τεχνών του Πολυτεχνείου 

Αθηνών. Μετά την αποφοίτησή του από το Πολυτεχνείο παρέμεινε επί 

πολλά χρόνια στην Αθήνα, όπου εργάστηκε ως διακοσμητής και 

σχεδιαστής σε διάφορους οργανισμούς, περιοδικά κι’ εφημερίδες.Ο Σ. 

Φραγκουλίδης καταπιάστηκε με όλα τα θέματα της ζωγραφικής, έδειξε 

όμως ιδιαίτερη προτίμηση στη σύνθεση. Στα έργα του ακολουθεί την 

ορθόδοξη παράδοση, δεν αποκλείει όμως οποιαδήποτε τεχνοτροπία, 

εφόσον την υπαγορεύει η ισχυρή συγκίνηση και η έμπνευση της στιγμής. 

Εξέθεσε σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Αθήνα ειδικά στην 

Πανελλήνιον Έκθεσιν - και σε δυο ατομικές: μια στον «Παρνασσόν» 

Αθηνών το 1936, και μια στο ξενοδοχείο «Κωνσταντία» Αμμοχώστου το 

                                                           
619 Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΗ΄, τχ 217, Λευκωσία Ιούλιος 1953. 
620 Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΗ΄, τχ. 218, Λευκωσία Αύγουστος 1953, σ.315.  
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1953. Μετέσχεν επίσης στην ομαδικήν έκθεση του Ελενείου, το 1938. 

Από τα γνωστότερα έργα του είναι «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» (την 

οποίαν αγόρασαν οι αδελφοί Παπαστράτου και εδώρησαν στην πόλη του 

Μεσολογγίου επί τη εκατονταετηρίδι από της Εξόδου), «Ο Βρυκόλακας», 

«Η μπόρα φθάνει», «Κάτω από την ιτιά», «Η Μητέρα μου» κ.α. Εκτός 

της «κοσμικής» ζωγραφικής ο Σόλων Φραγκουλίδης ασχολείται και με 

την αγιογραφίαν621. 

Το βιογραφικό δημοσιεύθηκε πίσω από τον γνωστό πίνακα του Φραγκουλίδη «Η 

έξοδος του Μεσολογγίου», του 1937. 

 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 7  

Πρώτη αναφορά στον κυπριακό τύπο για τον νεαρό ζωγράφο Λευτέρη Οικονόμου, με 

πολλά βιογραφικά στοιχεία: 

Στον κατάλογο των επιτυχόντων στις εξετάσεις για το Εθνικό  δίπλωμα 

της ζωγραφικής (N. D. D.) στο Λονδίνο ανάμεσα στους πρώτους 

βρίσκεται και ο νεαρός Κύπριος ζωγράφος Λευτέρης Οικονόμου. Ο 

Λευτέρης Οικονόμου, που είναι σχεδόν τελείως άγνωστος στην Κύπρο, 

μα που η φήμη του άρχισε να ανεβαίνει στην αγγλική πρωτεύουσα, 

γεννήθηκε στο Φρέναρος της επαρχίας Αμμοχώστου το 1928. Όταν 

αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Αμμοχώστου  έφυγε για την Αγγλία για να 

σπουδάση ζωγραφική στο Σέρ Τζων Κάς Κολλέτζ Στον τρίτο χρόνο της 

φοίτησης του, ο Οικονόμου πήρε μια πεντάλιρη εβδομαδιαία υποτροφία, 

την οποία έχει ως σήμερα. Στο διάστημα των τεσσάρων χρόνων της 

παραμονής του στο Λονδίνο, ο Λ. Οικονόμου είχε μερικές πολύ 

σημαντικές επιτυχίες στην τέχνη του, που τιμούν την υπόδουλη πατρίδα 

του. Αντιπροσωπεύθηκε και στις δυό εκθέσεις ζωγραφικής για την 

Ειρήνη στο Ρόγιαλ Χοτέλ του Λονδίνου, το 1952 και 1953. Και στις δυό 

αυτές εκθέσεις πωληθήκανε δυό έργα του Οικονόμου. Το γεγονός και 

μόνο, πως τα έργα του Κυπρίου καλλιτέχνη κρίθηκαν άξια να εκτεθούν 

δίπλα στα έργα καλλιτεχνών διεθνούς φήμης και αξίας, σαν των 

                                                           
621 Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΗ΄, τχ 218, Λευκωσία Αύγουστος 1953, σ.283. 
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Πικασσό, Ματίς, Λετζέρ, Κατούζο, Επστάϊν (που θεωρείται ο 

μεγαλύτερος ζων γλύπτης του κόσμου), Οκάστας Τζών, Σπένσερ, 

κτλ,δείχνει πόσο ταλέντο και τι λαμπρό μέλλον έχει, αν δεν χάσει το ορθό 

δρόμο της αληθινής τέχνης που ακολουθεί τώρα…622  

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 15-25 

Αίθουσα Πνευματικής Αδελφότητας, Λευκωσία 

Τελευταία, αποχαιρετιστήρια έκθεση του Ιωάννη Κισσονέργη, οργανωμένη από τον 

Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύπρου623, πριν από την αναχώρηση του ζωγράφου για το 

Τζοχάνεσπουργκ. Σύμφωνα με τον Νίκο Κρανιδιώτη, που παρουσίασε την έκθεση στα 

Κυπριακά Γράμματα, 

Η έκθεση περιλαμβάνει τα τελευταία έργα του κ. Κισσονέργη, 

υδατογραφίες και ελαιογραφίες, τοπία, σχέδια, συνθέσεις, νατούρ μορτ, 

πορτραίτα, κι’ αποτελούσε την τελευταίαν αισθητικήν επαφή του 

ζωγράφου με το κυπριακό κοινό. Ο κ. Κισσονέργης είναι από τους 

πρωτεργάτες της ζωγραφικής κινήσεως στην Κύπρο κι’ ένας από τους 

πιο διαλεκτούς καλλιτέχνες του κυπριακού χρώματος. Απλός, 

ανεπιτήδευτος, με καθαρή γραμμή αποδίδει με φυσικότητα      χάρη τα 

αντικείμενα που ζωγραφίζει, χωρίς εκζητήσεις, χωρίς διακοσμητικό 

φόρτο, με μια νατουραλιστικήν απλότητα που σαγηνεύει και 

κατακτά…624. 

Στα εγκαίνια παρευρέθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, που αγόρασε τρεις πίνακες, ο 

γενικός πρόξενος της Ελλάδας Ανδρέας Παππάς και άλλοι σημαντικοί παράγοντες της 

πνευματικής και κοινωνικής ζωής της πόλης625. 

Ο Κισσονέργης, ύστερα από μακρόχρονη διδασκαλία στο Παγκύπριο Γυμνάσιο (1917 

– 1925, 1926 – 1927, 1932 – 1935) και στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας (1936 – 1952), 

μεταναστεύει σε ηλικία 64 χρονών στη Νότια Αφρική.   

 

 

                                                           
622 Σ.Π., «Ένας Κύπριος ζωγράφος, που διαπρέπει στο Λονδίνο», Ανεξάρτητος, Λευκωσία 7 Σεπτεμβρίου 1953. 
623 Νικήτα, ό.π., σ.46. 
624 Νίκος Κρανιδιώτης, «Οι εκθέσεις. Η έκθεση Ζωγραφικής του Ι. Κισσονέργη», Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΗ΄, 

τχ 216 Λευκωσία Νοέμβριος 1953, σ.420. Έθνος, Λευκωσία 14 Οκτωβρίου 1953. 
625 Έθνος, Λευκωσία 16 Οκτωβρίου 1953. 
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  

Στο τεύχος 219-220 των Κυπριακών Γραμμάτων δημοσιεύεται έργο και βιογραφικό 

της Ηλέκτρας Μεγκώ, συζύγου του Διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων, από το 1936 

μέχρι το 1960 Arthrur Megaw, ιρλανδικής καταγωγής626: 

Η Ηλέκτρα Μεγκώ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε ζωγραφική 

στο Slade School of Art του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Ταξίδεψε 

ύστερα πολύ και ζωγράφισε στην Ευρώπη και την Αφρική. Για μια 

περίοδο δίδαξε ζωγραφική στο Heliopolis English School του Καΐρου. 

Αργότερα εγκαταστάθηκε με το σύζυγό της στην Κύπρο. Ασχολείται με 

την ελαιογραφία και την υδατογραφία. Από τα πιο προσφιλή θέματα της 

είναι τα λουλούδια. Εκτός όμως αυτών ζωγραφίζει τοπία, συνθέσεις, 

σχέδια κ.ά. Έργα της εξετέθησαν το 1935 στην Αθήνα, το 1942 στο Cape 

Town, και το 1952 στη Λευκωσία. Για την τελευταίαν αυτήν έκθεση της 

δημοσιεύσαμε κριτικό σημείωμα του συνεργάτη μας κ. Α. Διαμαντή (βλ. 

«Κυπριακά Γράμματα» ΙΖ΄ σελίς 145). Σήμερα διδάσκει ζωγραφική στο 

Victoria Girls School και το Junior School της Λευκωσίας627. 

• Γκαλερί Lefevre, Λονδίνο 

Έκθεση του Γ. Πολ. Γεωργίου628.  

 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 19 

Βρετανικό Ινστιτούτο, Λευκωσία (Στασίνου 1). 

Δεύτερη ατομική έκθεση στο Ινστιτούτο του Γεωργίου Πολ Γεωργίου629. Η έκθεση 

πλαισιώθηκε από σημαντικές διαλέξεις όπως του κόμη Κρώφορντ για τον Ρέϋνολντς και 

του Παύλου Βαλδασερίδη για τον Όμηρο630. 

 

 

                                                           
626 Ντόρια Νικολάου, «Ένας Ιρλανδός στη Διεύθυνση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου;» στο Γιώργος 

Γεωργής – Γιώργος Καζαμίας, Ιρλανδία – Κύπρος, Παράλληλοι δρόμοι, κοινές επιδιώξεις, Εν Τύποις, Λευκωσία 

2013, σ.36-57. 
627 Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΗ΄, τχ 219-220, Λευκωσία Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 1953. 
628 Λοϊζίδη, ό.π., σ.64. 
629 Νικήτα, ό.π., σ.43. Λοϊζίδη, ό.π., σ.64. 
630 Κύπρος, Λευκωσία 19 Οκτωβρίου 1953. 
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 10 

Δημοσιεύεται στην εφημερίδα Ελευθερία της Λευκωσίας εκτεταμένο άρθρο για τον 

κύπριο συλλέκτη και κριτικό Παύλο Πετρίδη. Στην πρώτη παράγραφο αναφερόταν ότι:  

Στο Παρίσι ζει μια εξαιρετική φυσιογνωμία  που τιμά το κυπριακό και το 

ελληνικό όνομα ο Παύλος Πετρίδης. Προ τριάντα χρόνων αναχωρούσε 

από την Κύπρο φτωχός και άσημος, για να γίνει σήμερα κάτοχος μιας 

περιουσίας μεγαλυτέρας των 2000000 λιρών και μια προσωπικότης 

διεθνούς φήμης που απολαμβάνει μεγάλης εκτιμήσεως εις τους 

καλλιτεχνικούς, φιλολογικούς και εμπορικούς κύκλους των Παρισίων, 

της Νέας Υόρκης, του Λονδίνου και της Γενεύης, όπου διατηρεί 

καταστήματα πωλήσεως ζωγραφικών πινάκων. Στο Παρίσι έχει δυο 

καταστήματα (πινακοθήκας), που είναι από τα μεγαλύτερα του κόσμου 

εις το είδος των…631  

 

 

• Φόρεστ Πάρκ, Πλάτρες  

Ατομική έκθεση632 του αρχιτέκτονα και ζωγράφου Μίκη Μιχαηλίδη, που θα 

αναδειχθεί αργότερα σ’ έναν από τους σημαντικότερους κύπριους ζωγράφους με διεθνή 

ακτινοβολία. Γεννημένος το 1923 στη Λευκωσία, αδελφός του γνωστού κύπριου 

αρχιτέκτονα Νεοπτόλεμου Μιχαηλίδη, σπούδασε Καλές Τέχνες και Αρχιτεκτονική στην 

Ιταλία και το Λονδίνο και από το 1955 ζει στο Λονδίνο. Έκανε διεθνή καρριέρα και το 1976 

εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Μπιενάλε Βενετίας. Ασχολήθηκε παράλληλα με την ποίηση 

και το 1954 κέρδισε το Φιλαδέλφειο Πανελλήνιο Βραβείο Ποίησης633. 

 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 12 

Πεθαίνει στη Λευκωσία ο πρώτος κύπριος γλύπτης Ανδρέας Θυμόπουλος. Τα 

Κυπριακά Γράμματα αφιερώνουν στο θάνατο του δυο τυπογραφικές αράδες634. 

 

                                                           
631 Δ.Γ., «Όταν η τύχη χαμογελά. Πώς ένας Κύπριος εν Παρισίοις έγινεν εκατομμυριούχος», Ελευθερία, Λευκωσία 

10 Νοεμβρίου 1953. 
632 Νικήτα, ό.π., σ.46. 
633 Θάλεια Στεφανίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Λευκωσία 2012, σ.285.  
634 Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΗ΄, τχ 222, Λευκωσία Δεκέμβριος 1953, σ.470. 
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  

Δημοσιεύονται στα Κυπριακά Γράμματα, έργο και βιογραφικό του Τηλέμαχου 

Κάνθου: 

Ο Τηλέμαχος Κάνθος γεννήθηκε στην Άλωνα της Πιτσιλιάς το 1910. 

Σπούδασε ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών του 

Πολυτεχνείου  Αθηνών. Μαθήτευσε κοντά στον Έλληνα χαράκτη Γιάννη 

Κεφαλληνό κι’ έδειξε ιδιαίτερη επίδοση στη χαρακτική (ξυλογραφία, 

χαλκογραφία κλπ). Μετά το πέρας των σπουδών του εργάστηκε στην 

Αθήνα και την Κέρκυρα. Αργότερα εγκαταστάθηκε στην Κύπρο, όπου 

διετέλεσε σκηνογράφος του «Νέου Λυρικού», του «Προμηθέως» και 

άλλων θεατρικών συγκροτημάτων, και καθηγητής της ζωγραφικής στο 

Γυμνάσιο Βαρωσίων και το Παγκύπριο Γυμνάσιο, όπου υπηρετεί μέχρι 

σήμερα. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το σχέδιο, τη σκηνογραφία, τη 

διακόσμηση βιβλίου κλπ. Ζωγραφίζει τοπία, συνθέσεις, νατούρ μόρτ, 

προσωπογραφίες, διακρίνεται δε στη ξυλογραφία. Το 1940 οργάνωσε 

ατομική έκθεση στην Αθήνα. Στην Κύπρο εξέθεσε έργα του το 1941, στην 

Έκθεση Αποέλ, κι’ αργότερα σε διάφορες ομαδικές εκθέσεις635. 

 

1954 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  

Τα Κυπριακά Γράμματα δημοσιεύουν πίνακα και βιογραφικό του κύπριου εξόριστου 

στην Αθήνα Σάββα Λοϊζίδη. Πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική παρέκβαση του 

περιοδικού από τη διακήρυξη του στο τεύχος 216 του Ιουνίου του 1953 ότι θα δημοσίευε 

σε κάθε τεύχος ένα πίνακα και βιογραφικό κύπριου ζωγράφου. Ο Λοϊζίδης που ήταν 

δραστήριο στέλεχος της κυπριακής παροικίας στην Αθήνα, μέλος του Γραφείου Εθναρχίας, 

δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων, βουλευτής της ΕΡΕ από το 1956, συγγραφέας 

άρθρων και μελετών για την Κύπρο, ερασιτέχνης ζωγράφος, δεν διεκδικούσε εικαστικές 

περγαμηνές. Σε κανένα από τα δημοσιευμένα βιογραφικά του δεν αναφέρεται η 

ενασχόλησή του με τη ζωγραφική636. Ήταν μια τιμητική παραχώρηση για την αγωνιστική 

του δράση. 

                                                           
635 Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΗ΄, τχ 221, Λευκωσία, Νοέμβριος 1953. 
636 Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, τμ 9, Λευκωσία 1988, σ.194. Κύπριοι Συγγραφείς. Από την Αρχαιότητα 

μέχρι σήμερα, τόμος δεύτερος, εκδόσεις Χρ. Ανδρέου, Λευκωσία 1983, σ.769. Αριστείδης Κουδουνάρης, 

Βιογραφικόν Λεξικόν Κυπρίων 1800 – 1920, Λευκωσία, 62010, σ.311-312.  
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Ο Σάββας Λοϊζίδης, που κατάγεται από το Δίκωμο της επαρχίας 

Κυρηνείας και μένει από χρόνια στην Αθήνα, είναι γνωστός ως νομικός 

και κυρίως ως Κύπριος αγωνιστής. Παράλληλα όμως με τις πολλαπλές 

εργασίες του ο κ. Λοϊζίδης επιδίδεται με αγάπη και στη ζωγραφική. Το 

1940 πήρε μέρος στην Έκθεση Ερασιτεχνών Ζωγράφων Αθηνών, η δε 

κριτική εξεφράσθη κολακευτικότατα γι’ αυτόν. Ο Λέων Κουκούλας 

έγραψε τότε, σχετικά, στη «Νέα Εστία»: «Σταματώ μ’ ανακούφιση 

μπροστά στις ακουαρέλλες του κ. Σάββα Λοϊζίδη, που είναι ασφαλώς τα 

προσωπικώτερα κομμάτια από όσα στεγάζει η Αίθουσα Στρατηγοπούλου. 

Οι ακουαρέλλες αυτές φανερώνουν μιαν αγνότητα, μιάν ανεπιτήδευτη 

χάρη και μιάν αυτοδύναμη ζωγραφική αίσθηση, που παρά την 

περιγραφική ροπή της, κατορθώνει να μας δίνει το αντικείμενον με μιά 

συνθετικότητα, που το πυκνώνει και το λυτρώνει από το περιττό και το 

κοινοτυπικό». Η παρατιθέμενη εικόνα, μιά από τις 4 ακουαρέλλες που 

είχεν εκθέσει τότε ο κ. Λοϊζίδης, δίδει μια θέα των Αθηνών, μεταξύ 

Λυκαβηττού και Ακροπόλεως, από ένα λαχανόκηπον της συνοικίας του 

Ρούφ. Ο πίνακας έχει μέγεθος 0,30x0,24. Εκτός των υδατογραφιών ο κ. 

Λοϊζίδης έχει ασχοληθή και με ελαιογραφίες, σε τοπία, προσωπογραφίες 

και nature morte637. 

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 17 

Βρετανικό Ινστιτούτο, Λευκωσία 

Έκθεση της αυτοδίδακτης ζωγράφου Ήβης Μακρίδου, μαθήτριας του Αδαμάντιου 

Διαμαντή638. 

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ  

Δημοσιεύονται στα Κυπριακά Γράμματα έργο και βιογραφικό της Μαρίας Γεωργίου 

Τοφαρίδου, αυτοδίδακτης ζωγράφου, δραστήριου μέλους του Ομίλου των Φιλοτέχνων που 

                                                           
637 Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΘ΄, τχ 223, Λευκωσία Ιανουάριος 1954.  
638 Νικήτα, ό.π., σ.47. Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΘ΄, τχ 226, Λευκωσία Απρίλιος 1954. 
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είχε ιδρύσει ο Αδαμάντιος Διαμαντής. Σε σύσταση του Διαμαντή οφείλεται μάλλον η 

δημοσίευση: 

Η Μαρία Γεωργίου Τοφαρίδου γεννήθηκε στη Λευκωσία, στις 19 Ιουλίου 

1908. Συμπλήρωσε τις σπουδές της στο Παρθεναγωγείο Φανερωμένης. 

Από μικρή επέδειξε ιδιαίτερη κλίση στη ζωγραφική, όπου διακρίθηκε 

χάρις στη δική της επιμονή κι’ αγάπη, παρά οποιαδήποτε καθοδήγηση. 

Ακολουθώντας μιάν καθαρά προσωπική γραμμή ζωγραφίζει τοπία, 

πορτραίτα, συνθέσεις κλπ. Έργα της εξετέθησαν σε δυο ομαδικές 

Εκθέσεις των Φιλοτέχνων στη Λευκωσία639. 

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 15 – ΜΑΪΟΣ 4  

Πνευματική Αδελφότης, Λευκωσία 

 Έκθεση του ελλαδίτη ζωγράφου σκηνογράφου και αρχιτέκτονα Στέλιου Ορφανίδη, 

υπό την αιγίδα του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, (ΕΠΟΚ). Ο Ορφανίδης είχε 

γεννηθεί το 1918 στην Κωνσταντινούπολη το 1918, είχε μεγαλώσει και σπουδάσει στην 

Αθήνα όπου είχε ξεχωρίσει ως σκηνογράφος640. Η έκθεση μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο 

ξενοδοχείο Κατσελλή στην Κερύνεια641.  

 

 

ΜΑΪΟΣ 1-9 

Βρετανικό Ινστιτούτο, Λευκωσία 

 Δεύτερη ατομική έκθεση του εγκατεστημένου στην Κύπρο άγγλου καλλιτέχνη 

Sigmund Pollitzer. Η έκθεση περιλάμβανε ιχνογραφήματα, ζωγραφικούς πίνακες, γλυπτά 

και αγγεία642. 

 

 

 

                                                           
639 Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΘ΄, τχ 225, Λευκωσία Μάρτιος 1954. 
640 Νικήτα, ό.π., σ.47. Κύπρος Χρυσάνθης, «Οι Εκθέσεις. Η έκθεση του ζωγράφου Στέλιου Ορφανίδη (15 

Απριλίου - 4 Μαΐου), Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΘ΄, τχ 227, Λευκωσία Μάϊος 1954, σ.213. Έθνος, Λευκωσία 11 

Απριλίου 1954. Κύπρος, Λευκωσία 12 Απριλίου 1954. 
641 Ελευθερία, Λευκωσία 19 Μαΐου 1954. Παναγιώτου, ό.π., σ.1386. 
642 Νικήτα, ό.π., σ.47. Ελευθερία Λευκωσία 1 Μαΐου 1954. 
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ΙΟΥΝΙΟΣ 7-14 

Λύκειο Ελληνίδων Αμμοχώστου 

Έκθεση του ελλαδίτη ζωγράφου Στέλιου Ορφανίδη643. 

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 13-14 

Αρρεναγωγείο Καραβά 

 Έκθεση έργων τέχνης των μαθητών και μαθητριών του Καραβά, την οποία 

επισκέφθηκαν περισσότερο από δύο χιλιάδες άτομα644. 

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 19 

Ξενοδοχείο «Σαβόυ», Αμμόχωστος 

Δεύτερη έκθεση Κυπριακής Τέχνης, υπό την προστασία του Διοικητή Αμμοχώστου 

Γουέστον. Την οργάνωση ανέλαβε το Γραφείο Αρχαιοτήτων και Τουρισμού 

Αμμοχώστου κα γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής ήταν ο Σ. Π. 

Πατσαλίδης645.ΙΟΥΝΙΟΣ 20 

Αποκαλυπτήρια της μαρμάρινης προτομής του Διονυσίου Σολωμού στην Πλατεία 

Ηπείρου της Λευκωσίας που μετονομάστηκε σε πλατεία Σολωμού. Η προτομή στήθηκε με 

πρωτοβουλία του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου και στην τελετή των 

αποκαλυπτηρίων απηύθυναν χαιρετισμό ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, ο Δήμαρχος 

Λευκωσίας Θεμιστοκλής Δέρβης και ο πρόεδρος του ΕΠΟΚ Κωνσταντίνος Σπυριδάκης. 

Ήταν από τα λίγα δημόσια μνημεία στην Κύπρο και είχε φιλοτεχνηθεί από τον Αθηναίο 

γλύπτη Ιωάννη Νοταρά646. Για τα εγκαίνια βρέθηκε στην Κύπρο ο ίδιος ο γλύπτης, ο οποίος 

είχε φιλοτεχνήσει επίσης την προτομή του Δημάρχου Λάρνακας Φίλιου Ζαννέτου, που 

στήθηκε στη Μονή Αγίου Γεωργίου του Κοντού στη Λάρνακα. Για τον γλύπτη και την 

παρουσία του στην Κύπρο έγραψε σύντομο σημείωμα στα Κυπριακά Γράμματα ο Νίκος 

Κρανιδιώτης, ο οποίος αναφέρθηκε στις σπουδές του στο Λονδίνο και στη Ρώμη και στα 

                                                           
643 Έθνος, Λευκωσία 5 Ιουνίου 1954. 
644 Ελευθερία, Λευκωσία 16 Ιουνίου 1954. 
645 Έθνος, Λευκωσία 1 Ιουνίου 1954. 
646 Νίκος Κρανιδιώτης (Ν.Κ.). «Τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Σολωμού», Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΘ΄, 

τχ 229, Λευκωσία Ιούλιος 1954, σ.306-7. 
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έργα του στην Αθήνα647. Ο Νοταράς φιλοτέχνησε αργότερα το Μνημείο της Ελευθερίας, 

που στήθηκε το 1973 στη Λευκωσία. 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 20 

Β΄ Αστική Λεμεσού 

Έκθεση Τέχνης των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων της Λεμεσού648. Γράφει 

εφημερίδα της Λεμεσού που τονίζει τη συμβολή στη διοργάνωση του Θεόδοτου Κάνθου: 

… Ο νέος θαυμάσιος και δημιουργικός τρόπος διδαχής όλων των 

ηλικιών παιδιών, είναι ν’ αφίνεται ο μαθητής μόνος να εκδηλώνη τα 

συναισθήματα και διατυπώνη τες σκέψεις και εντυπώσεις του, με 

νερομπογιές, εις ζωγραφικούς πίνακες. Συνηθίζει το παιδί από την 1ην 

τάξι του Δημοτικού ως την 6ην να αυτενεργή και αναπτύσση 

πρωτοβουλίαν. Το θέμα το εκλέγει μονάχο του και χωρίς την επέμβασι 

του δασκάλου. Το θέαμα που αντικρύσαμε στην επιτελεσθείσαν εργασίαν, 

μας ενθουσίασε και συνεκίνησε. Είδαμεν έργα που μοιάζουν 

καταπληκτικά με τις σκαλισμένες, εις τους τοίχους αρχαίων σπηλαίων 

παραστάσεις από πρωτογόνους ανθρώπους και πίνακες ομοίους των 

ανακαλυφθεισών τοιχογραφιών της Κνωσσού της Κρήτης. Διοργανωτής 

και καθοδηγητής του μαθήματος ζωγραφικής είναι ο αποσπασμένος εις 

το Γραφείον Παιδείας ζωγράφος κ. Θ. Κάνθος ο οποίος μετεκπαιδεύθη 

εις Αγγλίαν επί των νέων μεθόδων διδαχής των μικρών μαθητών…649 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 20 – ΙΟΥΛΙΟΣ 5 

Βιβλιοθήκη Λέσχης «Ένωσις», Λεμεσός 

Έκθεση ζωγραφικής και χαρακτικής της ελλαδίτισσας καθηγήτριας στο Γυμνάσιο 

Λεμεσού Χαρίκλειας Χατζησάββα - Φωτίου650. Στις 26 Ιουνίου επισκέφθηκε την έκθεση ο 

Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Κύπρο Ανδρέας Παππάς651. Για την έκθεση έγραφε 

εφημερίδα της Λεμεσού:  

                                                           
647 Νίκος Κρανιδιώτης, «Έλληνες Καλλιτέχνες. Ιωάννης Γρηγορίου Νοταράς». Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΘ΄, τχ 

229, Λευκωσία Ιούλιος 1954, σ.298. 
648 Χρόνος, Λεμεσός 19 Ιουνίου 1954. 
649 Παρατηρητής, Λεμεσός 1 Ιουλίου 1954. 
650 Νικήτα, ό.π., σ.47. Χρόνος, Λεμεσός 19 Ιουνίου 1954. 
651 Έθνος, Λευκωσία 27 Ιουνίου 1954. 
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…Ολόκληρη σχεδόν η πόλις έχει επισκεφθεί κατά τες ολίγες αυτές ημέρες 

την εν λόγω έκθεσιν, από την οποίαν απεκόμισαν οι εξ όλων των 

κοινωνικών τάξεων επισκέπτεται της, εξαιρέτους εντυπώσεις. Το σύνολο 

των έργων έχει θέμα το Κυπριακόν τοπίον, αρχαίους τόπους και 

ηθογραφικές σκηνές. Παντού κυριαρχεί το τοπικό χρώμα. Η 

εμπνευσμένη καλλιτέχνις απέδωκε, με την απλή φόρμα και το ζωηρό 

γλυκό χρώμα που με τέχνη διέχυσε στους πίνακές της, ζωή και χαρά στην 

δημιουργική της εργασία. Εις όλα γενικά, πορτραίτα, απεικονίσεις 

αγροτικών σκηνών, τοποθετήσεις, λουλούδια, δάση, εις όλα κυριαρχεί το 

φως, η διαύγεια και η ζωηρή έκφρασις και κίνησις. Εξαίρετη, λεπτή και 

με τέχνην εργασία της ίδιας, είναι και τα εκτεθέντα διάφορα χαρακτικά, 

ξυλογλυπτικά και χαλκογλυπτικά έργα, που πολλά είναι δημοσιευμένα 

και σε γνωστά λογοτεχνικά περιοδικά της Αθήνας652.  

Η Χαρίκλεια Χατζησάββα - Φωτίου έχει έρθει στη Λεμεσό από την Αθήνα το 

Νοέμβριο του 1953, με πρόσκληση της Εφορείας Σχολείων Λεμεσού, για να διδάξει 

ζωγραφική μαζί με το Βίκτωρα Ιωαννίδη. Ήταν διπλωματούχος της Σχολής Καλών Τεχνών 

της Αθήνας, 

και μια από τις διακεκριμένες Ελληνίδες καλλιτέχνιδες. Έργα της 

εγένοντο δεκτά εις διάφορους εκθέσεις η δε ξυλογλυπτική της συνεργασία 

είναι περιζήτητη από εφημερίδες και περιοδικά653. 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 

Ο Χριστόφορος Σάββα μαζί με το φίλο και συμφοιτητή του Roddy Maude – Royby 

εγκαθίστανται για λίγους μήνες στο Βαρώσι. Από εκεί εξορμούν και περιοδεύουν στην 

ύπαιθρο της επαρχίας654. 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 4-10 

Παγκύπριο Γυμνάσιο, Λευκωσία 

                                                           
652 Παρατηρητής, Λεμεσός 1 Ιουλίου. 
653 Παρατηρητής, Λεμεσός 3 Δεκεμβρίου 1954.  
654 Αντώνης Κ. Ηλιάκης, «Δύο ζωγράφοι στην Αμμόχωστο», Ελευθερία, Λευκωσία 9 Νοεμβρίου 1954. 
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Έκθεση έργων ζωγραφικής, ιχνογραφίας και γλυπτικής των μαθητών και μαθητριών του 

Παγκυπρίου Γυμνασίου655.  

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

Τα Κυπριακά Γράμματα επανέρχονται στη διακηρυγμένη πολιτική τους για 

παρουσίαση έργων κυπρίων ζωγράφων, με έργο και βιογραφικό του Λευτέρη Οικονόμου, 

στο οποίο περιλαμβάνονται αναφορές του αγγλικού τύπου για το νεαρό κύπριο καλλιτέχνη:  

Ο Λευτέρης Οικονόμου γεννήθηκε στο Φρέναρος της επαρχίας 

Αμμοχώστου το 1930. Μετά την αποφοίτηση του από το Γυμνάσιο 

Βαρωσίων φοίτησε στο Sir John Gas College και στο St. Martin’s 

School οf Art του Λονδίνου. Το 1953, ύστερα από διετή υποτροφία, πήρε 

το National Diploma in Design (painting). Έργα του εξετέθησαν στην 

περυσινή ετήσια Έκθεση της Βασιλικής Ακαδημίας Τέχνης και αλλού. Ο 

Αγγλικός τύπος αφιέρωσε επανειλημμένως ευμενή σχόλια για τα έργα του 

κ. Οικονόμου. Το «Art News & Revue» της 23ης Αυγούστου 1953 

γράφει: «Τους τέσσερις πίνακες του κ. Οικονόμου τους χαρακτηρίζει μια 

σιγουριά σύνθεσης και μια περιορισμένη αλλά κατάλληλη χρησιμοποίηση 

χρώματος, που μας εμφανίζουν μια ξεχωριστή καλλιτεχνική 

προσωπικότητα. Αυτό φαίνεται από το «Ελληνόπουλο με το βιολί» - 

σύνθεση τόσο πρωτότυπη όσο και εντυπωσιακή». 

 Το ίδιο περιοδικό στις 10.11.53 γράφει: 

Ο χαρακτήρας και η έκφραση υπερνικούν κάθε δυσκολία στην πόζα και 

ο Λ. Οικονόμου παρουσιάζει ένα πίνακα και μια προσωπογραφία με το 

“Σκεπτόμενο Χαμάλη” του. 

Το «Time & Tide» χαρακτηρίζει τη ζωγραφική του κ. Οικονόμου 

«…πολύ ενθουσιαστική δουλειά …». Επίσης ο «Manchester Guardian» 

της 18ης Νοεμβρίου 1952 γράφει: «Ίσως τα καλύτερα έργα στην έκθεση 

να είναι της Χάντφορτ, του Μούρ και του Οικονόμου…»656.  

 

 

                                                           
655 Ελευθερία, Λευκωσία 1 και 7 Ιουλίου 1954. 
656 Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΘ΄, τχ 230, Λευκωσία Αύγουστος 1954, σ. 319. 
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 18 

Πρώτη αναφορά του Χριστόφορου Σάββα. Στην αγγλόφωνη εφημερίδα Cyprus 

Mail δημοσιεύθηκε η πληροφορία ότι η Εταιρεία Shell Κύπρου ανέθεσε στο νεαρό 

καλλιτέχνη Χριστόφορο Σάββα τη φιλοτέχνηση ενός μεγάλου έργου για τα νεόκτιστα 

γραφεία της στη Λεωφόρο Αιγύπτου στη Λευκωσία657. 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 

Βρετανικό Ινστιτούτο, Λευκωσία 

Έκθεση του άγγλου Fav. Pearce, με κυπριακά θέματα658.  

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

Στο διπλό τεύχος Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 1954 των Κυπριακών Γραμμάτων 

δημοσιεύεται έργο και βιογραφικό της νεαρής Ήβης Μακρίδου. 

Η Ήβη Μακρίδου είναι μια αυτοδίδακτος ζωγράφος, που παρά το νεαρόν 

της ηλικίας της έχει επιτελέσει σημαντικόν έργον, κι έχει κινήσει ζωηρόν 

ενδιαφέρον γύρω από την τέχνη της. Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1933. 

Σπούδασε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, όπου πήρε και τα πρώτα μαθήματα 

ζωγραφικής από το ζωγράφο Α. Διαμαντή. Έχει ιδιαίτερη κλίση στη 

διακοσμητική και την προσωπογραφία. Οι πίνακες της διακρίνονται για 

το τολμηρό σχέδιο και την απλή γραμμή τους. Έργα της εξετέθησαν στην 

Αναδρομική Έκθεση Ζωγραφικής μαθητών του Παγκυπρίου Γυμνασίου 

που έγινε στο Ζάππειο (1950) και στο Βρετανικό Ινστιτούτο Λευκωσίας 

(1954). Πήρε το βραβείο ζωγραφικής της Κυπριακής Αδελφότητος 

Λονδίνου659.  

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  

 Στα Κυπριακά Γράμματα δημοσιεύουν έργο και βιογραφικό του Μίκη Α. Μιχαηλίδη, 

μαθητή του Διαμαντή. 

Ο Μίκης Α. Μιχαηλίδης γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 23 Ιουλίου 1923. 

Σπούδασε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, όπου πήρε και τα πρώτα μαθήματα 

                                                           
657 Cyprus Mail, Λευκωσία 18 Αυγούστου 1954.  
658 Νικήτα, ό.π., σ.47. Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΘ΄, τχ 233, Λευκωσία Νοέμβριος 1954, σ.446. 
659 Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΘ΄, τχ 231 – 232, Λευκωσία Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 1954. 
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ζωγραφικής. Ύστερα τράβηξε μόνος του το δρόμο του. Ζωγραφίζει 

κυρίως συνθέσεις και τοπία με λάδι, εμπνευσμένα από την Κυπριακή 

ζωή. Στους πίνακες του διακρίνεται η ιδιαίτερη επιμέλεια και φροντίδα 

που δείχνει ο ζωγράφος για το σχέδιο. Εξέθεσε σε δυο ομαδικές Εκθέσεις 

του Ομίλου Φιλοτέχνων, στη Λευκωσία (1946 και 1948) και στο Φόρεστ 

Πάρκ Οτέλ (1953)660. 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ   

Γκαλερί Ιλισός, Αθήνα 

 Πρώτη ατομική έκθεση στην Αθήνα του κύπριου διπλωμάτη, λογοτέχνη και 

ζωγράφου Γιώργου Μαυροΐδη. Την έκθεση παρουσίασε στα Κυπριακά Γράμματα ο Τάκης 

Μ. Φραγκούδης, ο οποίος επισήμαινε: 

… Τα νέα έργα που εκθέτει τώρα (του 1953-54), έχουν τη ρίζα τους 

βέβαια, στις αναζητήσεις της γαλλικής ζωγραφικής και ξεχωριστά στον 

παλιό Πικασό, όμως ο Μαυροϊδης προσπαθεί να κρατήσει κάποιον 

προσωπικό τόνο στο σπάσιμο των γυμνών σωμάτων και στην τεχνική 

διάρθρωση του πίνακα. Δεν ενδιαφέρεται διόλου να είναι οπτικά ωραίο 

το αισθητικό αποτέλεσμα ή να τέρπει, με την ποικίλη χρωματολογία του 

την όραση. Μπορεί μερικά του έργα να θεωρούνται από τους πολλούς 

ωμά η και βάναυσα, μα δεν είναι σ’ αυτούς όπου αποτείνεται, δεν είναι 

στο μεγάλο κοινό που ο Μαυροΐδης θα βρεί κατανόηση. Τα έργα του 

έχουν δύναμη κι αυθορμητισμό και πάν’ απ’ όλα τόλμη…661  

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 18-24 

Βρετανικό Ινστιτούτο, Λευκωσία, Λεωφ. Ευαγόρου. 

 Ο Χριστόφορος Σάββα παρουσιάζει για πρώτη φορά έργα του στην Κύπρο μαζί με το 

φίλο και συμφοιτητή του R. Maude – Roxby662. Ο Στας Παράσκος σε μια αυστηρή κριτική 

του σε κυπριακή εφημερίδα γράφει ότι και οι δυο καλλιτέχνες «ανήκουν στις μοντέρνες 

                                                           
660 Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΘ΄, τχ 233, Λευκωσία Νοέμβριος 1954. 
661Τάκης Μ. Φραγκούδης (Τ.Μ.Δ.), «Έκθεση Γ. Μαυροΐδη», Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΘ΄, τχ 234, Λευκωσία 

Δεκέμβριος 1954, σ.449-480. 
662 Νικήτα, ό.π., σ.47. Γ.Κ. Σακκάς, «Μια ζωγραφική έκθεση στο Βρεττανικό Ινστιτούτο», Εμπρός, Λευκωσία 17 

Νοεμβρίου 1955.  Στάς Παράσκος, Εμπρός, Λευκωσία 25 Νοεμβρίου 1954. 
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σχολές τέχνης και η επίδραση ωρισμένων γνωστών σύγχρονων ζωγράφων είναι ολοφάνερη. 

Ειδικά για το Χριστόφορο Σάββα σημειώνει: 

Νομίζω πως για να προκόψη ο Σάββα πρέπει να αφήσει τις ακροβασίες 

του και να καθήσει να μελετήσει φρόνιμα και συνειδητά, σταματώντας 

να σκέφτεται τόσο πολύ την εύκολη επιτυχία. Τις απαιτούμενες 

δυνατότητες τις έχει. Χρειάζεται μονάχα λίγη περισσότερη μελέτη και 

προπαντός προσγείωση…663 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  

Λέσχη Ένωσις, Λεμεσός 

 Έκθεση της αγγλίδας ζωγράφου Φαίυ Πήαρς664. Οι πίνακές της ήσαν εμπνευσμένοι 

από την κυπριακή ζωή και, σύμφωνα με τοπική εφημερίδα, τους χαρακτήριζε «η 

πρωτοτυπία της εμπνεύσεως, το τολμηρό σχέδιον και οι πλούσιοι χρωματικοί των τόνοι»665. 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  

Η αποικιακή κυβέρνηση ανακοινώνει ότι επιχορήγησε τον ζωγράφο Γεώργιο Πολ. 

Γεωργίου με ποσό 200 λιρών για την έκθεση του στο Παρίσι και με ποσό 500 λιρών για την 

έκθεσή του στο Λονδίνο666. 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

Παρνασσός, Αθήνα 

Τιμητική εκδήλωση για το Νίκο Νικολαΐδη, πεζογράφο και ζωγράφο, ο οποίος από το 

1952 νοσηλευόταν στο Ελληνικό Κοινοτικό Νοσοκομείο του Καΐρου. Την εκδήλωση 

οργάνωσε το Πρακτορείο Πνευματικής Συνεργασίας και ήταν κάτω από την αιγίδα 

εικοσιπενταμελούς επιτροπής προσωπικοτήτων του πνευματικού και καλλιτεχνικού 

κόσμου της Αθήνας. Εκτός από γνωστούς ανθρώπους των γραμμάτων (Μυριβήλης, Βέης, 

Παπατσώνης, Πάλλης, Μ. Τριανταφυλλίδης, Παπανούτσος και άλλοι), συμμετείχαν οι 

εικαστικοί Μιχάλης Τόμπρος, γλύπτης, Διευθυντής της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, 

                                                           
663 Σ.Π. (Στάς Παράσκος), «Η έκθεση ζωγραφικής των Χρ. Σάββα και Ρ. Ρόξμπυ. Οι δυο ζωγράφοι πρέπει να 

προσγειωθούν για να μπορέσουν να δημιουργήσουν», Εμπρός, Λευκωσία 25 Νοεμβρίου 1954.  
664 Κύπρος, Λευκωσία 13 Δεκεμβρίου 1954. 
665 Χρόνος, Λεμεσός 18 Δεκεμβρίου 1954. Παρατηρητής, Λεμεσός 23 Δεκεμβρίου 1954. 
666 Κύπρος, Λευκωσία 20 Δεκεμβρίου 1954. 
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Γιώργος Μπουζιάνης, ζωγράφος, Α. Σώχος, γλύπτης, καθηγητής στην ΑΣΚΤ και ο 

καθηγητής της Αισθητικής και κριτικός Άγγελος Προκοπίου667. 

 

1955 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  

Στα Κυπριακά Γράμματα δημοσιεύονται πίνακας και βιογραφικό του Ν. Έλληνα από 

τη  Λεμεσό τελειόφοιτου σπουδαστή στο Σερ Τζών Γκάς Κόλετζ του Λονδίνου. 

Ο Ν. Έλληνας γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1931. Μετά την αποφοίτησή του 

από το Γυμνάσιο Λεμεσού, το 1950, πήγε στην Αγγλία. Εκεί 

παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικής στο Σέρ Τζών Γκάς Κόλετζ του 

Λονδίνου, όπου φοίτησε ως το τέλος του περασμένου ακαδημαϊκού 

χρόνου. Φέτος φοιτά στο St. Martin’s School of Art. Oι πίνακες του είναι 

ρεαλιστικοί στη μορφή – σχεδόν φωτογραφικοί, με ζωηρά και ευχάριστα 

χρώματα και με πολύ ανθρώπινο αίσθημα. Το κόκκινο, και οι 

αποχρώσεις του, κυριαρχούν σ’ όλα τα έργα του. Το σχέδιο του είναι 

πάντα προσεκτικό και λεπτά επεξεργασμένο. Τρέφει ιδιαίτερη αγάπη στο 

πορτραίτο668. 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 16-27 

Βρετανικό Ινστιτούτο, Λευκωσία 

 Δεύτερη ατομική έκθεση του Μίκη Α. Μιχαηλίδη669. 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ  

 Στο περιοδικό Κυπριακά Γράμματα δημοσιεύεται ολοσέλιδος ασπρόμαυρος πίνακας 

με τίτλο «Νατύρ Μορτ», του Χρ. Σάββα. Στην πίσω σελίδα του πίνακα ο Χριστόφορος 

βιογραφείται σύντομα ως Χρίστος Σάββα: 

Ο Χρίστος Σάββα γεννήθηκε στο Μαραθόβουνο το 1924. Μετά τη 

συμπλήρωση των εγκυκλίων σπουδών του στην Κύπρο, πήγε στην Αγγλία, 

όπου το 1948 άρχισε συστηματική μελέτη της Τέχνης στο St. Martin’s 

                                                           
667 Βούλα Κοκκίνου, επιμ., Το ζωγραφικό έργο του Νίκου Νικολαΐδη, Εν Τύποις, Λευκωσία 2013, σ.15. 
668 Κυπριακά Γράμματα, έτος Κ΄, τχ 235, Λευκωσία Ιανουάριος 1955. 
669 Κυπριακά Γράμματα, έτος Κ΄, τχ 237, Λευκωσία Μάρτιος 1955, σ.143. Ελευθερία, Λευκωσία 13 Φεβρουαρίου 

1954. 
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School of Art και στο Heatherly’s School of Fine Art του Λονδίνου. Το 

έργο του χαρακτηρίζει μεγάλη συνθετική ικανότης, λεπτό γούστο 

χρώματος και εξαιρετική πρωτοτυπία. Ο Χρίστος Σάββα πήρε μέρος σε 

διάφορες ομαδικές εκθέσεις στην Αγγλία. Το 1954 εξέθεσε 15 πίνακες 

του στο Βρεττανικό Ινστιτούτο670. 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 30 – ΜΑΪΟΣ 18  

Γκαλερί Bernheim - Jeune, Παρίσι. 

Έκθεση του Γεωργίου Πολ. Γεωργίου671. 

 

ΜΑΪΟΣ 19-29 

Βρετανικό Ινστιτούτο, (Λεωφ. Ευαγόρου), Λευκωσία 

 Ομαδική έκθεση ζωγραφικής με τη συμμετοχή τεσσάρων Κυπρίων (Βαλεντίνος 

Χαραλάμπους, Ιωάννης Χριστοφόρου, Θεόδοτος Κάνθος, Χριστόφορος Σάββα) και πέντε 

άγγλων καλλιτεχνών (Κρίστοφερ Κλαίαρμοντ, Σίγμουντ Πόλλιτζερ, Ρόναλντ Κίγκ, 

Ρόζμαρυ Γκρίμπλ και Μάϊκλ Σέυμουρ), οι οποίοι παρουσίασαν πρόσφατη δουλειά τους. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Βρετανικού Ινστιτούτου η έκθεση θα ήταν «η πρώτη σειράς 

μεικτών εκθέσεων ζωγράφων εργαζομένων εν Κύπρω»672.  

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 

Ο Χριστόφορος Σάββα ετοιμάζει τα σκηνικά της παράστασης του θεατρικού έργου 

του Δημ. Φωτιάδη «Θεοδώρα», που ανέβασε το θεατρικό τμήμα του σωματείου 

Ομόνοια673. 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 5  

Φιλόπτωχος Αδελφότης Λεμεσού 

 Έκθεση έργων ζωγραφικής και χαρτοκοπτικής μαθητών των Κατηχητικών Σχολείων 

Λεμεσού674. 

                                                           
670 Κυπριακά Γράμματα, έτος Κ΄, τχ 237, Λευκωσία Μάρτιος 1955, σ.105. 
671 Λοϊζίδη, ό.π., σ.65. 
672 Ελευθερία, Λευκωσία 22 Μαΐου 1955. 
673 Κύπρος, Λευκωσία 20 Ιουνίου 1955. 
674 Ελευθερία, Λευκωσία 30 Ιουνίου 1955. 
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ΙΟΥΛΙΟΣ 

 Στα Κυπριακά Γράμματα δημοσιεύονται πίνακας και βιογραφικό του εγκατεστημένου 

στην Αθήνα λόγιου κύπριου ζωγράφου Τάκη Φραγκούδη, συνεργάτη του περιοδικού: 

Ο κ. Τάκης Μ. Φραγκούδης γεννήθηκε στη Λεμεσό και είναι τώρα από 

καιρό εγκατεστημένος στην Αθήνα. Από μικρός είχε κλίση στη ζωγραφική 

κ’ είχε πάρει μαθήματα στην Κύπρο από το Γιώργο Φασουλιώτη και το 

Νίκο Νικολαΐδη καθώς και μαθήματα σχεδίου στο Πολυτεχνείο Αθηνών. 

Έπειτα εξακολούθησε να σπουδάζει μονάχος του κι έλαβε μέρος πρίν απ’ 

τον πόλεμο σε δυο ομαδικές εκθέσεις, το 1939 και το 1940, που έγιναν 

στη Γκαλερύ Στρατηγοπούλου, στην Αθήνα. Την πρώτη του ατομικήν 

έκθεση την έκαμε το 1951 στο Ζάππειο κι αργότερα, το 1952 στην Κύπρο 

(Πλάτρες). Το 1955 πήρε μέρος σε μια άλλη ομαδική έκθεση στην Αθήνα. 

Το «Νησιώτικο» που δημοσιεύουμε στην επόμενη σελίδα, είναι ένα από 

τα έργα που θα παρουσιάσει το φθινόπωρο σε μια νέα του έκθεση στην 

αίθουσα «Ιλισός» των Αθηνών675. 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 5 

Ο Γ. Γκιώνης δημοσιεύει στην Αλήθεια ένα σύντομο αλλά ιδιαίτερα επαινετικό 

σημείωμα για το Χριστόφορο Σάββα: 

Ένας νέος ζωγράφος που «βρήκε το δρόμο του», ο κ. Χριστόφορος 

Σάββας ζει και εργάζεται στη Λευκοσία. Δειλός σαν παιδί όταν τον 

πρωτοσυνάντησα, νόμισα πως ποτέ δεν θα τον έσπρωχνα να μιλήσει 

ελεύθερα για τις επιδιώξεις και την τέχνη του. Δεν πέρασε πολλή ώρα κι’ 

ο Χρ. Σάββας με πήρε στο στούντιό του και με θρησκευτική αφοσίωση 

μου έδειξε τους πίνακές του και με πάθος, με ευγένεια όμως και 

σεμνότητα μου μίλησε για τις προσπάθειές του, για τις προσπάθειες και 

τους αγώνες όλων των ζωγράφων της εποχής μας. Το στούντιό του, ένα 

ελκυστικό φτωχικό δωμάτιο στην καρδιά της Λευκοσίας, κρύβει ένα 

μεγάλο θησαυρό του νέου καλλιτέχνη: Πίνακες εμπνευσμένους από τη 

ζωή της Κύπρου, μοναστήρια, χωριάτικα σπίτια, θαυμάσιους πίνακες 

νεκράς φύσης, παράξενες συνθέσεις αφηρημένης τέχνης, δυναμικές 

                                                           
675 Κυπριακά Γράμματα, έτος Κ΄, τχ 241, Λευκωσία Ιούλιος 1955. 
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γραμμές με πύρινα χρώματα…ζωγραφισμένα με Εσταυρωμένους και 

Παναγίες.  

Ο κ. Χριστόφορος Σάββα είναι ένας αυτοδημιούργητος άνθρωπος και 

καλλιτέχνης. Μόλις αισθάνθηκε την ανάγκη να ζωγραφήσει, άφησε την 

οικογένειά του στο χωριό (Μαραθόβουνο), βρήκε τα ναύλα του και πήγε 

στο Λονδίνο. Εκεί εργαζόταν τα βράδυα στα εστιατόρια και την ημέρα 

παρακολουθούσε μαθήματα κοντά σε φτασμένους ζωγράφους, Για 

πρώτην φορά εξέθεσε έργα του στο Λονδίνο. Τον περισυνό Αύγουστο 

ωργάνωσε ατομικήν έκθεση στη Λευκοσία και φέτος πήρε μέρος στην 

έκθεση δημιουργικής Τέχνης στο Βρεττανικό Ινστιτούτο Λευκωσίας.  

Έχουμε τη γνώμη πως είναι ένας ζωγράφος «που έχει κόκκαλα» και πως 

δεν θ’αργήσει να παρουσιάσει έργα πρωτότυπα και ωραιότατα 676. 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 17 

Διαδηλωτές, κυρίως μαθητές του Παγκυπρίου Γυμνασίου, κατά τη διάρκεια 

αντιβρετανικής διαδήλωσης πυρπολούν το οίκημα του Βρετανικού Ινστιτούτου. 

Καταστρέφεται η μεγάλη βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου, που περιλάμβανε 16000 περίπου 

βιβλία μαζί με έργα ζωγραφικής και χαρακτικής, που είχε συλλέξει το Ινστιτούτο.  

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 18 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 6   

Αίθουσα ΑΔΕΛ, Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα 

Έκθεση του κύπριου ζωγράφου Τάκη Μ. Φραγκούδη677. Ο αθηναϊκός τύπος 

αναφέρθηκε με ιδιαίτερα επαινετικά σχόλια την έκθεση. Ο Άγγελος Προκοπίου θα γράψει, 

ανάμεσα σε άλλα, στην Καθημερινή στις 6 Νοεμβρίου 1955: 

…Ως τώρα ο Φραγκούδης έκαμνε με τα έργα του επικλήσεις στον 

κυβισμό. Η γεωμετρία των σχημάτων πλησίαζε προς τη Γη και τις 

φιγούρες των πινάκων του, χωρίς όμως ουσιαστικώς να τις 

ενορχηστρώνει στην πρισματική ανάλυση του σχήματος και του 

χρώματος…678 

                                                           
676 Γ. Γκιώνης, « Η φιλολογική μας γωνιά», Αλήθεια, Λευκωσία 5 Σεπτεμβρίου 1955. 
677 Έθνος, Λευκωσία 15 Οκτωβρίου 1955. Ελευθερία, Λευκωσία 23 Οκτωβρίου 1955. Έθνος, Λευκωσία 25 

Οκτωβρίου και 6 Νοεμβρίου 1955. Νίκος Κρανιδιώτης, «Η έκθεση ζωγραφικής Τάκη Φραγκούδη», Κυπριακά 

Γράμματα έτος Κ΄, τχ 246, Λευκωσία Δεκέμβριος 1955, σ.477. 
678 Η Καθημερινή, Αθήνα 6 Νοεμβρίου 1955. 
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 Για την ίδια έκθεση έγραφε ο ανταποκριτής του Έθνους στην Αθήνα Τώνης 

Τσιρμπίνος. 

…. Η δεύτερη έκθεση, που άνοιξε στις 18 του Οκτώβρη, στην γκαλερύ 

ΑΔΕΛ, είναι του κ. Τάκη Φραγκούδη. Αντικρίζοντας το όλο έργο του κ. 

Τ. Φραγκούδη, δεν μπορώ να μην υπογραμμίσω ότι ο Φραγκούδης δεν 

είναι μόνο ζωγράφος, αλλά ένας ευαίσθητος καλλιτέχνης διονούμενος 

από όλες τις εκδηλώσεις της αληθινής τέχνης σε όλες τις μορφές. Αυτό, 

βέβαια, δε σημαίνει ότι, το ζωγραφικό έργο του κ. Φραγκούδη δεν 

αντέχει στο αντίκρυσμα της κριτικής μόνο του κι’ ανεξάρτητα από κάθε 

τι άλλο. Όχι, προς θεού. Εξ αντιθέτου – ιδιαίτερα και συνολικώς στην 

τελευταία του έκθεση – ο ζωγράφος Φραγκούδης προσφέρει ένα έργο  

ξεκάθαρο, ένα έργο έτοιμο να αντιμετωπίση τα πάντα…679  

• Γκαλερί «Αλάσια», Λευκωσία 

Έκθεση Γεωργίου Πολ. Γεωργίου, στην γκαλερί «Αλάσια», την πρώτη 

επαγγελματική γκαλερί, που είχε ιδρύσει ο δημοσιογράφος Άλεξ Ευθυβούλου. Η γκαλερί 

στεγαζόταν στην οδό Ρηγαίνης στην παλιά πόλη680. 

• Γκαλερί Αλάσια Λευκωσία  

            Ατομική έκθεση της Όλγας Ραούφ681.  

• Γκαλερί «Αλάσια» 

             Έκθεση του Λώνια Ευθυβούλου682. 

 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  

Λήδρα Πάλας, Λευκωσία 

Πρώτη ατομική έκθεση του Χριστόφορου Σάββα στην Κύπρο μετά τις σπουδές του 

στο Heatherley’s School of Fine Art του Λονδίνου683. 

 

 

                                                           
679 Τάκης Τσιρμπίνος, «Η έκθεση ζωγραφικής του κ. Τάκη Φραγκούδη», Έθνος, Λευκωσία 30 Οκτωβρίου 1955.  
680 Ελένη Νικήτα – Νίκος Νικολάου, Γεώργιος Πολ. Γεωργίου 1901-1972, (κατάλογος έκθεσης), Πολιτιστικές 

Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, Λευκωσία 1999, σ.156. 
681 Νικήτα, Η εικαστική κίνηση, ό.π., σ.50. 
682 Στο ίδιο. 
683 Νικήτα, ό.π., σ.47. Times of Cyprus, Λευκωσία 6 Δεκεμβρίου 1955. 
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1956 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  

Ίδρυση της Παγκύπριας Ένωσης Φιλοτέχνων (ΠΕΦ), που τους επόμενους μήνες 

αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα με τη διοργάνωση διαλέξεων και εκθέσεων. Το 

προσωρινό συμβούλιο αποτελούσαν οι Χριστόφορος Σάββας, Στέλιος Βότσης, Παντελής 

Μηχανικός, Νίκος Δυμιώτης, Ανδρέας Παπαδόπουλος, Πέτρος Ζεμενίδης και Κώστας 

Οικονόμου684. Πρόεδρος της Ένωσης ανέλαβε ο ποιητής Παντελής Μηχανικός. Το 

σωματείο στεγάστηκε σ’ ένα μικρό οίκημα στην οδό Απόλλωνος 44 Β΄ στη Λευκωσία. 

Σκοπός της Π.Ε.Φ. ήταν «η πνευματική καλλιέργεια των μελών της, η εξύψωσις του 

πνευματικού επιπέδου του κοινού και η τόνωσις κάθε καλλιτεχνικής εκδηλώσεως εν τη 

νήσω»685. Η Παγκύπρια Ένωση Φιλοτέχνων οργάνωσε εκθέσεις και ομιλίες των Π. 

Ζεμενίδη, Στ. Βότση, Χριστόφορου Σάββα, Λ. Σίταρου, Π. Ιωαννίδη και άλλων για τη 

τέχνη, τη μουσική και τη λογοτεχνία.686 Λίγες μέρες μετά την ίδρυση της Ένωσης 

Φιλοτέχνων έγραφε κυπριακή εφημερίδα: 

…Η ίδρυση της Ενώσεως Φιλοτέχνων στην Λευκωσία 

πραγματοποιήθηκε με πολλές δυσκολίες. Ενθουσιασμός υπήρχε 

άφθονος, στην ομάδα των πρωτοπόρων ιδρυτών, μα το οικονομικό 

πρόβλημα θα εξακολουθή να βαρύνη πάντοτε. 

Τα μέλη του σωματείου, όλοι νέοι ένα όνειρο έχουν: Να κτίζουν πάντα. 

Φιλοδοξία τους ακόμη είναι να συμβάλουν στην εξύψωση γενικά του 

πνευματικού επιπέδου του κοινού. Μεγάλος ο σκοπός και ευγενική η 

φιλοδοξία, αλλά τα μέλη του σωματείου πιστεύουν πως μόνο όταν 

ευρυτέρα μάζα του λαού αρχίση να επιδεικνύη μεγαλύτερο ενδιαφέρον 

για τα πνευματικά ζητήματα, τότε ο σκοπός ενός σωματείου της φύσεως 

του δικού τους μπορεί να θεωρηθεί ότι εκπληρούται…687 

 

 

 

                                                           
684 Ελευθερία, Λευκωσία 21 Ιανουαρίου 1956.  
685 Στο ίδιο. 
686 Μίνα Βάτικα, «Από τη ζωή και τη δράση της Παγκυπρίου Ενώσεως Φιλοτέχνων», Έθνος, Λευκωσία 24 

Φεβρουαρίου 1957. 
687 Πέτρος Ζεμενίδης, «Η Ένωσις Φιλοτέχνων και οι σκοποί της. Μια ωραία προσπάθεια», Κύπρος, Λευκωσία 6 

Φεβρουαρίου 1956. 
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2 

Παγκύπρια Ένωση Φιλοτέχνων, Απόλλωνος 44Β, Λευκωσία. 

Έναρξη των τακτικών διαλέξεων της Ένωσης Φιλοτέχνων, κάθε Πέμπτη. Πρώτος 

ομιλητής ο Πάνος Ιωαννίδης με θέμα «Σκοπός της Τέχνης».  

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 16 

Ομιλία του Λέανδρου Σίταρου στην Παγκύπρια Ένωση Φιλοτέχνων, με την 

ευκαιρία των 200 χρόνων από τη γέννηση του Μότσαρτ688. 

Η Ένωση στεγάστηκε αρχικά σ’ ένα μικρό οίκημα στην οδό Απόλλωνος 44Β στην 

παλιά Λευκωσία689. Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο ανέλαβαν οι Χριστόφορος Σάββα, 

Στέλιος Βότσης, Νίκος Δυμιώτης, Παντελής Μηχανικός, Ανδρέας Παπαδόπουλος, Κώστας 

Οικονόμου και Πέτρος Ζεμενίδης690. 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 24 

Πεθαίνει στο Ελληνικό Νοσοκομείο του Καΐρου ο Νίκος Νικολαΐδης, πεζογράφος, 

θεατρικός συγγραφέας και ζωγράφος. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Λεμεσού αποφάσισε να 

οργανώσει φιλολογικό μνημόσυνο στη μνήμη του και να δώσει το όνομα του σε οδό της 

πόλης691.  Νεκρολογίες δημοσιεύθηκαν σ’ όλο σχεδόν τον κυπριακό τύπο. Στο Έθνος από 

το Λεωνίδα Μαλένη692, στον Παρατηρητή της Λεμεσού από τον Π. Φασουλιώτη693, και από 

το Μελή Νικολαΐδη στην Ελευθερία694. 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 1 

Ομιλία του Τάκη Γερολέμου στην Παγκύπρια Ένωση Φιλοτέχνων με θέμα «Ο 

πεσσιμιστής ιταλός ποιητής Τζιάκομο Λεοπάρντι»695. 

 

 

                                                           
688 Ο Φιλελεύθερος, Λευκωσία 15 Φεβρουαρίου 1956.  
689 Νικήτα, ό.π., σ.49. 
690 Ελευθερία, Λευκωσία 21 Ιανουαρίου 1956. Έθνος, Λευκωσία 31 Ιανουαρίου 1956.  
691 Χαραυγή, Λευκωσία 1 Μαρτίου 1956. 
692 Λεωνίδας Μαλένης, «Νίκος Νικολαΐδης, ο Κύπριος», Έθνος, Λευκωσία 28 Φεβρουαρίου 1956.  
693 Π. Φασουλιώτης, «Λογοτεχνικά πένθη. Νίκος Νικολαΐδης». Παρατηρητής, Λεμεσός 1 Μαρτίου 1956.  
694 Μελής Νικολαΐδης, «Μια μορφή που μας έλειψε. Νίκος Νικολαΐδης. Ο άνθρωπος και ο τεχνίτης», Ελευθερία, 

Λευκωσία 21 Μαρτίου 1956.  
695 Ο Φιλελεύθερος, Λευκωσία 29 Φεβρουαρίου 1956. 
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ΜΑΡΤΙΟΣ 8 

Ομιλία του μουσικού Μάριου Γιαγκόπουλου στην Παγκύπρια Ένωση Φιλοτέχνων 

με θέμα «Η αρχαία ελληνική μουσική»696. 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 22 

Ομιλία του ποιητή Τάσου Στεφανίδη στην Παγκύπρια Ένωση Φιλοτέχνων για το 

Νίκο Καζαντζάκη697. 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 29- ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2 

Οίκημα Παγκύπριας Ένωσης Φιλοτέχνων, Λευκωσία 

Δεύτερη ατομική έκθεση του Χριστόφορου Σάββα698. Ο Χρ. Σάββα είχε 

πρωτοστατήσει, μεταξύ άλλων δημιουργών από τον ευρύτερο πολιτιστικό χώρο, στην 

ίδρυση της Ένωσης και παρέμεινε δραστήριο μέλος της μέχρι τη διάλυσή της. 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 12 

Παγκύπρια Ένωση Φιλοτέχνων, Λευκωσία. 

Ομιλία του δρα Γ. Παπαδόπουλου για το Λεόντιο Μαχαιρά. 

 

ΜΑΪΟΣ 24-31 

Παγκύπρια Ένωση Φιλοτέχνων 

Πρώτη ομαδική έκθεση της Ένωσης Φιλοτέχνων699. Συμμετείχαν 9 καλλιτέχνες: οι 

ζωγράφοι Στέλιος Βότσης, Λευτέρης Οικονόμου, Ανδρέας Παπαδόπουλος, Τάσος 

Στεφανίδης, Ανδρέας Σωφρονίου, Άντης Ιωαννίδης, Κώστας Οικονόμου και Χριστόφορος 

Σάββα και ο γλύπτης Νίκος Δυμιώτης. 

…Το επίπεδο της έκθεσης είναι αρκετά ικανοποιητικό αν λάβουμε υπόψη 

πως οι περισσότεροι από τους ζωγράφους που εκθέτουν είναι 

                                                           
696 Ο Φιλελεύθερος, Λευκωσία 8 Μαρτίου 1956. 
697 Ο Φιλελεύθερος, Λευκωσία 22 Μαρτίου 1956. 
698 Μίνα Βάτικα, «Από τη ζωή και τη δράση της Παγκυπρίου Ενώσεως Φιλοτέχνων», Έθνος, Λευκωσία 24 

Φεβρουαρίου 1957. Χαραυγή, Λευκωσία 30 Μαρτίου 1956. Times of Cyprus, Λευκωσία 30 Μαρτίου 1956. 

Χαραυγή, Λευκωσία 4 Απριλίου 1956.  
699 Ελευθερία, Λευκωσία 26 Μαΐου 1956.  
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αυτοδίδακτοι. Αυτό, φυσικά δεν εμποδίζει στο να δείξουν μερικά έργα με 

αρκετά ψηλό για τον τόπο μας επίπεδο…700 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 

Παγκύπρια Ένωση Φιλοτέχνων, Λευκωσία 

Δεύτερη ομαδική έκθεση της ΠΕΦ. Συμμετέχουν με σχέδια και ακουαρέλλες, οι 

Στέλιος Βότσης, Λευτέρης Οικονόμου, Νίκος Δυμιώτης, Κώστας Οικονόμου, Τάσος 

Στεφανίδης, Χαρούλα Δημητριάδου, Δώρα Ορφανού, Κώστας Αβερκίου, Άντης Ιωαννίδης, 

Γιώργος Οικονόμου και Άρης Συμεωνίδης. Εφημερίδα της Λευκωσίας καταθέτει την 

ελπίδα ότι,  

…αυτές οι ομαδικές εκθέσεις της Π.Ε.Φ. θα αναπτύξουν τον ζήλο μεταξύ 

των νέων καλλιτεχνών μας και πως σιγά- σιγά θα δημιουργηθεί μια νέα 

καλλιτεχνική παράδοση στον τόπο μας που θα ξεπεράσει κάθε 

προηγούμενη. 

Η νέα γενιά των καλλιτεχνών μας φαίνεται πως είναι πιο 

προβληματισμένη, πιο ανήσυχη ίσως και πιο απαιτητική. Τώρα έχουμε 

περισσότερους σπουδασμένους ζωγράφους και γλύπτες. 

Στην έκθεση αυτή ο καθένας από τους καλλιτέχνες μας κάτι καλό έχει να 

προσφέρει. Στο σχέδιο έχει γίνει αρκετά καλή δουλειά προ πάντων από 

τους κυρίους Στέλιο Βότση, Λευτέρη Οικονόμου και Νίκο Δυμιώτη που 

έχουνε σπουδάσει 5-6 χρόνια στο εξωτερικό…701. 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 23- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 7 

Παγκύπρια Ένωση Φιλοτέχνων, Λευκωσία  

Η τέταρτη ομαδική έκθεση της Παγκύπριας Ένωσης Φιλοτέχνων702. Συμμετείχαν με 

έργα ζωγραφικής, λαδομπογιά, μελάνι και μολύβι, οι Άρης Συμεωνίδης, Ανδρέας 

Ασπρόφτας, Ανδρέας Σωφρονίου, Γιώργος Κωνστάντης, Δώρα Ορφανού, Έλλη 

Παπαδοπούλου, Κώστας Αβερκίου, Κώστας Ιωακείμ, Λεωνίδας Ευθυβούλου, Λευτέρης 

                                                           
700 Α. Νίκος, «Οι νέοι μας καλλιτέχνες. Η έκθεση ζωγραφικής της Ενώσεως Φιλοτέχνων», Χαραυγή, Λευκωσία 

26 Μαΐου 1956. Νικήτα, ό.π., σ.49. Ελευθερία, Λευκωσία 26 Μαΐου 1956.  
701 Α.Π. (Ανδρέας Παννάτος), «Έκθεση σχεδίου και ακουαρέλλας. Αξιόλογες προσπάθειες των νέων καλλιτεχνών 

μας», Χαραυγή, Λευκωσία 8 Ιουλίου 1956. 
702 Τάκης Γερολέμου, «Η τέταρτη έκθεσις ζωγραφικής της Παγκύπριας Ενώσεως Φιλοτέχνων», Ελευθερία, 

Λευκωσία 3 Ιανουαρίου 1957. Ελευθερία, Λευκωσία 23 Δεκεμβρίου 1956. Κύπρος, Λευκωσία 24 Δεκεμβρίου 

1956. Βάτικα, ό.π. 
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Οικονόμου, Στέλιος Βότσης, Τάσος Στεφανίδης, Φρύνη Πετρίδου, Χαρούλα Δημητριάδου 

και ο Νίκος Δυμιώτης μ’ ένα γλυπτό και ένα ανάγλυφο. Έγραφε για την έκθεση η Χαραυγή: 

…Όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες, είναι μέλη της Παγκύπριας Ένωσης 

Φιλοτέχνων που ιδρύθηκε πριν ένα περίπου χρόνο και στο μητρώο της 

γράφτηκαν ως τώρα πάνω από 50 φιλότεχνοι. Το ότι βέβαια μέσα σε ένα 

χρόνο και παρ’ όλες τις αντίξοες συνθήκες η Ένωση μπόρεσε να 

οργανώσει τέσσερεις εκθέσεις, αυτό πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα από 

τον πνευματικό κόσμο της Κύπρου γιατί δείχνει πως υπάρχει αρκετή 

όρεξη και ψυχική διάθεση για δουλειά στον τομέα της Τέχνης. Κάθε 

έκθεση ζωγραφικής, εκτός του ότι ικανοποιεί ψυχικά και πνευματικά 

τους ίδιους τους καλλιτέχνες, ανεβάζει το καλλιτεχνικό αισθητήριο του 

λαού μεταφέροντάς τον από την Σαχάρα της καθημερινής βιοπάλης σε 

μια ψυχική όαση. Επιπρόσθετα, δείχνει στους ξένους ότι η Κύπρος και 

στον τομέα αυτό βρίσκεται σ’ ένα ψηλό σκαλοπάτι πολιτισμού, και, έτσι, 

πρέπει να τυγχάνει ανάλογης μεταχείρισης…703 

Οργανωτική Επιτροπή είχαν αναλάβει ο γλύπτης Νίκος Δυμιώτης και οι ζωγράφοι Στέλιος 

Βότσης, Λευτέρης Οικονόμου και Ανδρέας Ασπρόφτας704. 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 15-30 

Λέσχη «Ένωσις», Λεμεσός  

Δεύτερη ατομική έκθεση του Βίκτωρα Ιωαννίδη705. Στα εγκαίνια της έκθεσης στις 15 

Δεκεμβρίου μίλησε για το ζωγραφικό έργο του Ιωαννίδη ο λόγιος νομικός Γιάγκος Ηλιάδης. 

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή της Χαραυγής από τη Λεμεσό Ιακ. Μαρτίδη:  

…Στην έκθεση παρουσιάσθηκαν 50 έργα του, που περιλάμβαναν τοπία, 

πορτραίτα, συνθέσεις και «νατιούρ μόρ». Ξεχωριστή εντύπωση έκαμε σε 

όσους παρακολούθησαν την έκθεση η χρησιμοποίηση κι ο συνδυασμός 

των χρωμάτων, το φροντισμένο σχέδιο κ’ η λεπτή γραμμή σε κάθε 

                                                           
703 Πέτρος Κινύρας, «Η Δ΄ ομαδική έκθεση της Παγκύπριας Ένωσης Φιλοτέχνων», Χαραυγή, Λευκωσία 5 

Ιανουαρίου 1957. 
704 Μ. Δίσπειρος, «Η ομαδική έκθεση των Φιλοτέχνων», Κύπρος, Λευκωσία 31 Δεκεμβρίου 1956. 
705 Νικήτα, ό.π., σ.50. Παρατηρητής, Λεμεσός 13 Δεκεμβρίου 1956.  
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πίνακα- στοιχεία που δίνουν την προσωπική σφραγίδα του κ. Ιωαννίδη 

σ’ ολόκληρο το έργο του…706. 

Ο Γιάγκος Ηλιάδης στην ομιλία του τόνισε ανάμεσα σε άλλα: 

…Η Κύπρος δυστυχώς δεν παρουσιάζει πολλές ευκαιρίες για 

αναγνώριση ενός δυναμικού ταλέντου ούτε και ο καλλιτέχνης μπορεί να 

έχει ευρείες προοπτικές εξέλιξης και ανύψωσης. 

Είναι λυπηρό, ότι ο άξιος φίλος μου αργοπεθαίνει καλλιτεχνικά μέσα στα 

λιμνάζοντα νερά του μικρού μας τόπου. Όλοι οι στενοί του φίλοι 

επιμένομε, ότι πρέπει το ταλέντο του να γνωσθεί και έξω από τα στενά 

όρια της μικρής μας Πατρίδας και οι θερμές μας ευχές είναι όπως τούτο 

γίνει όσο το δυνατό πιο σύντομα. 

Η σημερινή έκθεση του φίλου μου κ. Ιωαννίδη αποκαλύπτει κατά τον 

πλέον θαυμαστό τρόπο το μοναδικό του ζωγραφικό ταλέντο και δεν έχει 

κανείς παρά να κοιτάξει τα έργα του με αγάπη και κατανόηση για να 

αντιληφθεί και να διαπιστώσει την αποκάλυψη της αλήθειας αυτής. Η 

Κύπρος μας δίδει στην έμπνευσή του και στο χρωστήρα του θαυμάσια 

έργα και πολλά τοπία της παίρνουν στα χέρια του και στο χρώμα του την 

αθάνατη ζωή που μόνον η τέχνη ξέρει να χαρίζει…707. 

Η έκθεση του Βίκτωρα Ιωαννίδη προκάλεσε το ενδιαφέρον των φιλοτέχνων της 

Λεμεσού αλλά και γενικά του κυπριακού τύπου. Εκτός από τα δημοσιεύματα στη Χαραυγή 

και το Έθνος στην έκθεση αφιέρωσε εκτεταμένη περιγραφή η Ελευθερία708, ενώ το Έθνος 

επανήλθε με τη δημοσίευση των εντυπώσεων «λεμεσιανού επισκέπτη της έκθεσης» που 

έγραφε: 

…Χωρίς να διεκδικώ τον τίτλον του τεχνοκρίτη, έμεινα πράγματι 

κατάπληκτος από την σοβαράν και μεστωμένην αυτήν καλλιτεχνικήν 

εργασίαν, που εδημιουργήθη τόσον αθόρυβα και χωρίς τυμπανοκρουσίες 

εις το ατελιέ του συμπολίτου μας ζωγράφου. Όπου κι αν στρέψη κανείς 

το βλέμμα του, μεταξύ των 50 πινάκων τους οποίους εκθέτει, αδύνατον 

να μη σταματήση εις ένα εξαίσιον και ισορροπημένο σχέδιον, εις ένα 

αριστοτεχνικόν συνδυασμόν χρωμάτων και εις μιαν ζωγραφικήν 

                                                           
706 Ιάκωβος Μαρτίδης, «Βήματα στο φως. Έκθεση ζωγραφικής του Βίκτωρα Ιωαννίδη», Χαραυγή, Λευκωσία 18 

Δεκεμβρίου 1956. 
707 Έθνος, Λευκωσία 21 Δεκεμβρίου 1956. 
708 Ελευθερία, Λευκωσία 25 Δεκεμβρίου 1956. 
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λεπτομέρειαν η οποία σε σκλαβώνει αμέσως με την τεχνικήν και το 

τάλαντον του δημιουργού…709. 

Η λεμεσιανή εφημερίδα Παρατηρητής, σημείωνε με την ευκαιρία της έκθεσης: 

…Η Λεμεσός και η κοινωνία της, που πάντα ξεχώριζαν από όλες τες 

κυπριακές πόλεις στον πολιτισμό και την αληθινή πρόοδο, είχε την περ. 

Κυριακή, με το άνοιγμα της εκθέσεως ζωγραφικής, ενός εκλεκτού της 

καλλιτέχνη, του Βίκτωρα Ιωαννίδη, την καλλίτερη, θετικώτερη και 

εμφανέστερη διαπίστωσι της πραγματικότητός της στον τομέα της 

ανώτερης τέχνης…710. 

• Stadt Casino, Βασιλεία Ελβετία 

Έκθεση Γ. Πολ. Γεωργίου711. 

- Γκαλερί Apollinaire, Μιλάνο 

Έκθεση Γ. Πολ. Γεωργίου712. 

- Ο Ιωάννης Κισσονέργης ζωγραφίζει το εικονοστάσιο της εκκλησίας της Αγίας 

Τριάδος στο Durban της Νότιας Αφρικής713.  

 

 

1957 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 7-25 

Στέγη Εικαστικών Τεχνών, Αθήνα 

Η κύπρια ποιήτρια και ερασιτέχνις ζωγράφος Αυγή Σακαλλή (1916 – 1979), που 

διέμενε μόνιμα στην Αθήνα, εκθέτει 51 ελαιογραφίες, πορτρέτα και τοπία από την Ελλάδα, 

την Αίγυπτο, την Ελβετία και την Ιταλία, «όπου φαίνεται η φλογερά μεσογειακή της 

ιδιοσυγκρασία εκφραζομένη εις τους ζωηρούς χρωματισμούς και την υπογράμμισιν των 

διαφόρων όγκων»714. 

 

 

                                                           
709 Λεμεσιανός Επισκέπτης, «Από την έκθεσιν του κ . Βίκτωρος Ιωαννίδη. Εντυπώσεις επισκέπτου», Έθνος, 

Λευκωσία, 4 Ιανουαρίου 1957. 
710 Π.Α.Φ., «Η έκθεση ζωγραφικής του κ. Βίκτωρος Ιωαννίδη», Παρατηρητής, Λεμεσός 20 Δεκεμβρίου 1956. 
711 Λοϊζίδη, ό.π., σ. 65. 
712 Στο ίδιο. 
713 Μαριλίζα Μητσού, επιμ., Ιωάννης Κισσονέργης, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία 1992, σ.20. 
714 Δ.Α. Χριστοφίδης, «Έκθεσις ζωγραφικής Κυπρίας καλλιτέχνιδος εις τας Αθήνας», Έθνος, Λευκωσία 9 

Ιανουαρίου 1957. 
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 27  

Με άρθρο του στη Χαραυγή ο Τεύκρος Ανθίας επαινεί την ίδρυση και την 

δραστηριότητα της Παγκύπριας Ένωσης Φιλοτέχνων, μια πρωτοβουλία που άρχισε σε 

δύσκολους καιρούς. Σημειώνει ανάμεσα σε άλλα: 

…Μεσολάβησε η έκρυθμη κατάσταση με την επιβολή των μέτρων 

έκτακτης ανάγκης. Ο τόπος μας έπεσε σε μια συνεχή ταλαιπωρία και σ’ 

ένα μοιραίο πνευματικό μαρασμό. Αλλά η «Ένωση Φιλοτέχνων» δεν 

υπέκυψε στην καταιγίδα. Κρατήθηκε στη θέση της, μ’ όλο που ήταν 

ακόμη ένα νεαρό δέντρο. Κι’ αυτό γιατί είχε και έχει τις ρίζες της στη 

νεανική πίστη, που αντλεί διαρκώς νέους χυμούς απ’ τα μεγάλα ιδανικά 

της ζωής κ’ είναι σε θέση να προβάλει την πιο αποφασιστική αντίσταση 

σε κάθε επέλαση φθοράς ….715. 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1-17 

Γκαλερί Ζυγός, Αθήνα  

Έκθεση του κύπριου ζωγράφου Τάκη Μ. Φραγκούδη στην οποία εξέθεσε 40 έργα  

ελαιογραφίες, ακουαρέλλες μελάνια και μολύβια. Σύμφωνα με ανταπόκριση από την Αθήνα 

σε εφημερίδα της Λευκωσίας,  

… Αι ελαιογραφίαι του ακολουθούν κάπως την γνωστήν ακυβιστικήν 

τεχνοτροπίαν του καλλιτέχνου, μολονότι εμφανίζονται με πολύ 

περισσότερον «μοντέρνας» τεχνοτροπίας. Τα καλύτερα έργα του της 

σειράς αυτής είναι τα «Ερωτικό», «Περιστέρι», «Φρουτιέρα», «Χορός 

Αρχαίας Τραγωδίας», «Φιγούρες του χωριού» και «Πίσω απ’ τη 

ξώπορτα». Από τας υδατογραφίας και τα άλλα έργα του, τα οποία 

διακρίνονται, διά πρώτην φοράν εις τοιούτον βαθμόν, από έντονον 

«μοντερνίζουσαν», σχεδόν σουρρεαλιστικήν τεχνοτροπίαν….716 

 

 

 

 

                                                           
715 Τεύκρος Ανθίας, «Νέες Δυνάμεις, για μια πνευματική άνθιση. Η Παγκύπρια Ένωση Φιλοτέχνων», Χαραυγή, 

Λευκωσία 27 Ιανουαρίου 1957. 
716 Έθνος, Λευκωσία 7 Φεβρουαρίου 1957. 
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 24 

 Δημοσιεύεται στο Έθνος το άρθρο της Μίνας Βάτικα «Από τη ζωή και τη δράση της 

«Παγκυπρίου Ενώσεως Φιλοτέχνων», στο οποίο καταγράφει την ιστορία της όλης 

προσπάθειας717. 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 24  

Οικία Λένιας Σαβεριάδου (Οδός Εδουάρδου Η΄), Αμμόχωστος  

Πρώτη ατομική έκθεση στην Αμμόχωστο του πεζογράφου και ζωγράφου Φώτου Ε. 

Χατζησωτηρίου. Η έκθεση θεωρήθηκε μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός για την πόλη και 

προκάλεσε παγκύπριο ενδιαφέρον, όπως φαίνεται από το μεγάλο αριθμό δημοσιευμάτων718. 

Τα εγκαίνια τέλεσε ο Δήμαρχος Αμμοχώστου Ανδρέας Πούγιουρος ενώ για το καλλιτέχνη 

και το έργο του μίλησε ο φιλόλογος Θεοδόσης Νικολάου. Ο ποιητής Αντώνης Ηλιάκης σε 

κριτικό του σημείωμα ανέφερε ανάμεσα σε άλλα: 

…Αναλογίζομαι πόσον επίπονη πρέπει να υπήρξεν η πορεία του κ. 

Χατζησωτηρίου από το 1940 μέχρι σήμερα και πόση προσπάθεια, 

ιδρώτας και πίστη χρειάσθηκαν για να κατορθώση να εμβαθύνη στ’ 

άπειρα μυστικά των χρωμάτων και να κατακτήσει μιάν ώριμη και μεστή 

τεχνική. Οι πίνακες που ζωγράφισε διαδοχικά από τότε προσφέρουν 

έξοχη μαρτυρία της εργατικότητας του…719  

Παρόμοια ο Τάκης Γεωργίου σημείωνε: 

…Ο Φώτος Χατζησωτηρίου είναι αυτοδίδακτος και καταπιάστηκε με τη 

ζωγραφική από πολύ μικρός. Ζωγραφίζει ιμπρεσσιονιστικά και προτιμά 

πάντοτε το λάδι. Η έκθεση του περιλαμβάνει πορτραίτα θαλασσογραφίες, 

συνθέσεις λουλουδιών και τοπεία. Ξεχώρισσα τους δυο πίνακες του 

«Καντάρες» και «Το χωριό» που διακρίνεται για το πολύ φως και την 

καθαρά χωριάτικη του ατμόσφαιρα…720 

                                                           
717 Μίνα Βάτικα, «Μια πνευματική κίνηση. Από τη ζωή και τη δράση της Παγκυπρίου Ενώσεως Φιλοτέχνων», 

Έθνος, Λευκωσία 24 Φεβρουαρίου 1957. 
718 Ελευθερία, Λευκωσία 20 Φεβρουαρίου 1957. Χαραυγή, Λευκωσία 22 Φεβρουαρίου 1957. Μ.Χ., «Ανοίγει 

σήμερα στο Βαρώσι η έκθεση ζωγραφικής του κ. Φ. Χατζησωτηρίου», Χαραυγή, Λευκωσία 24 Φεβρουαρίου 

1957. Τάκης Χατζηγεωργίου, «Η έκθεσις ζωγραφικής του Φ. Χατζησωτηρίου», Κύπρος, Λευκωσία 25 

Φεβρουαρίου 1957. Ελευθερία, Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 1957. Χαραυγή, Λευκωσία 27 Φεβρουαρίου 1957. 
719 Αντώνης Ηλιάκης, «Ο ζωγράφος Φώτης Χατζησωτηρίου», Ελευθερία, Λευκωσία 19 Φεβρουαρίου 1957.  
720 Τάκης Γεωργίου, «Η έκθεσις ζωγραφικής του Φ. Χατζησωτηρίου», Κύπρος, Λευκωσία 25 Φεβρουαρίου 1957. 
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Τις πρώτες μέρες επισκέφθηκαν την έκθεση 2000 άτομα721. Πολλοί από τους επιφανείς 

κατοίκους της πόλης αγόρασαν έργα του.  

 

ΜΑΡΤΙΟΣ  

Μελβούρνη  

 Ομαδική έκθεση ζωγραφικής, με τη συμμετοχή 1600 καλλιτεχνών. Στην έκθεση 

συμμετείχε ο Γεώργιος Δ. Πολιτάκης από την Αμμόχωστο. Τα έργα του «Σταύρωσις του 

Χριστού» και «Εκκλησία Αγίας Σοφίας Αμμοχώστου» έτυχαν τιμητικής διάκρισης722. 

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1 

Δημοτική Βιβλιοθήκη, Αμμόχωστος 

 Φιλολογικό μνημόσυνο του λογοτέχνη και ζωγράφου Νίκου Νικολαΐδη. Μετά από 

σύντομη ομιλία του δημάρχου Α. Πούγιουρου, μίλησε για τη ζωή και το έργο του ο Γιώργος 

Θ. Πιερίδης. Στις αίθουσες της Βιβλιοθήκης εκτέθηκαν πίνακες του Νικολαΐδη που 

παραχώρησαν οι κυρίες Ηρ. Αγαθαγγέλου και Κλ. Ιωαννίδου723. 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ, αρχές  

• Λήδρα Πάλας, Λευκωσία  

Έκθεση Λώνια Ευθυβούλου και Τζ. Ντόυλ. Την έκθεση επισκέφθηκαν περισσότερα 

από 300 άτομα και πουληθήκαν οι περισσότεροι πίνακες που παρουσιάστηκαν724. 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 21 – ΜΑΪΟΣ 5 

Οίκημα Παγκύπριας Ένωσης Φιλοτέχνων (Απόλλωνος 44Β), Λευκωσία 

 Πέμπτη Έκθεση Ζωγραφικής της Παγκύπριας Ένωσης Φιλοτέχνων. 

 Συμμετείχαν οι Ανδρέας Ασπρόφτας, Στέλιος Βότσης, Νίκος Δυμιώτης και Λευτέρης 

Οικονόμου725.   

                                                           
721 Ελευθερία, Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 1957. 
722 Έθνος, Λευκωσία 14 Ιουνίου 1957. Χαραυγή, Λευκωσία 13 Ιουνίου 1957. Ελευθερία, Λευκωσία 13 Ιουνίου 

1957. 
723 Ο Φιλελεύθερος, Λευκωσία 2 Απριλίου 1957. 
724 Ο Φιλελεύθερος, Λευκωσία 7 Απριλίου 1957. 
725 Χαραυγή, Λευκωσία 19 Απριλίου 1957. Ελευθερία, Λευκωσία 25 Απριλίου 1957. 
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… Βέβαια η απουσία των ερασιτεχνικών στοιχείων συνέβαλε κατά τη 

γνώμη μου στην λαμπρότερη εμφάνιση της έκθεσης αυτής και είναι 

γεγονός ότι εκείνο, που διακρίνει την τελευταία έκθεση ζωγραφικής της 

Π.Ε.Φ., είναι η πόζα και η επιμέλεια και η ανέβαση του αισθητικού 

κριτηρίου της ομάδος των καλλιτεχνών κατά την επιλογή των θεμάτων. 

Η δεσπόζουσα μορφή εις την έκθεση είναι αναντίρρητα του κ. Ασπρόφτα. 

Με τούτο δεν θέλω να υποτιμήσω την αξία της τέχνης των άλλων 

εκθετών. Κάθε άλλο. Ότι όμως με συγκίνησαν βαθύτερα και μου 

πρόσφεραν μιάν ανώτερη οπτικήν απόλαυση από τους υπόλοιπους 

πίνακες δεν μπορώ να το αποσιωπήσω….726 

 Τις ημέρες της έκθεσης υποστηρίχθηκε ότι αυτή μπορούσε να περιορισθεί σε δυο μόνο 

καλλιτέχνες, τον Ασπρόφτα και το Βότση και να ονομαζόταν «Έκθεση αντιθέσεων»727. 

 Σε άρθρο της η Ειρήνη Παναγή αναφέρει ότι ο Βότσης παρουσίασε 10 έργα, ο 

Δυμιώτης 5, ο Οικονόμου 8 και ο Ασπρόφτας 10. Τονίζει επίσης ότι ο πρώτος και ο τρίτος 

είχαν σπουδάσει στην Αγγλία, ο Δυμιώτης στη Γαλλία ενώ ο Ασπρόφτας ήταν 

αυτοδίδακτος, «αλλά τίποτα δεν τον εμπόδισε να έρθει στο ύψος των άλλων, γιατί ξέρει 

καλά, πως το καλύτερο πανεπιστήμιο είναι πρώτα – πρώτα το ταλέντο κι’ ύστερα η όρεξη 

για δουλειά». Κλείνοντας το σημείωμά της επισημαίνει τις ακούραστες προσπάθειες του 

γενικού γραμματέα της Π.Ε.Φ., Παντελή Μηχανικού, για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων 

του σωματείου728. 

 

ΜΑΪΟΣ 8-16 

Λήδρα Πάλας, Λευκωσία 

Πρώτη ατομική έκθεση του Αδαμάντιου Διαμαντή729. Η έκθεση ονομάστηκε 

χαρακτηριστικά ως «το μεγαλύτερο εικαστικό της δεκαετίας»730. Ο ζωγράφος, που 

συμπλήρωνε το 1957 τριανταπέντε χρόνια διδασκαλίας στο Παγκύπριο, οργάνωσε με 

πολλή μεθοδικότητα την έκθεσή του. Ετοίμασε μόνος με τη βοήθεια φίλων τα τελάρα για 

                                                           
726 Τάκης Γερολέμου, «Η 5η έκθεσις ζωγραφικής της Παγκυπρίου Ενώσεως Φιλοτέχνων», Ελευθερία, Λευκωσία 

26 Απριλίου 1957. 
727 Μ. Δίσπειρος, «Η έκθεση των Φιλοτέχνων», Κύπρος, Λευκωσία 29 Απριλίου 1957. 
728 Ειρήνη Παναγή, «Μια αξιοσημείωτη καλλιτεχνική προσπάθεια. Η 5η ομαδική έκθεση της Π.Ε.Φ.», Χαραυγή, 

Λευκωσία 3 Μαΐου 1957. 
729 Νικήτα, ό.π., σ.50. Νέοι Καιροί, Λευκωσία 27 Απριλίου 1957. Χαραυγή, Λευκωσία 30 Απριλίου 1957. Έθνος, 

Λευκωσία 8 Μαΐου 1957. Ελευθερία, Λευκωσία 9 Μαΐου 1957.Ο Φιλελεύθερος, Λευκωσία 9 Μαΐου 1957. 

Αλήθεια, Λευκωσία 13 Μαΐου 1957. 
730 Νικήτα, ό.π., σ.50. 
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τα 132 έργα που παρουσίασε731. Την προηγούμενη μέρα έδωσε συνεντεύξεις και μοίρασε 

φωτογραφίες των έργων του, μαζί με βιογραφικό και φωτογραφία του. Μίλησε για τα έργα 

του και τα μέρη που το συγκίνησαν, τον τρόπο της δουλειάς του, τους λόγους που είχε 

αποφύγει να εκθέσει μέχρι τότε συνολικά τα έργα του και τόνισε «ό,τι μ’ ενδιαφέρει είναι 

η Κύπρος, νάρθει ο κόσμος να δει την έκθεση»732. Η έκθεση σημείωσε τεράστια 

καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία. Την έκθεση επισκέφθηκαν χιλιάδες άτομα. Οι 

εφημερίδες σημείωναν ότι «ποτέ προηγουμένως έκθεση ζωγραφικής στην Κύπρο δεν 

προκάλεσε σε τέτοιο βαθμό το ενδιαφέρον του κοινού»733. 

Αθρόες ήταν και οι αγορές έργων. Ο ζωγράφος, ο οποίος ανέφερε σε δημοσιογράφο 

ότι μέχρι τότε είχε πουλήσει μόνο δυο έργα του, ένα στον Δήμο Αμμοχώστου και ένα στον 

ΕΠΟΚ,734 το βράδυ των εγκαινίων πούλησε 7 πίνακες και 16 ακουαρέλλες, ενώ 

συνεχίστηκαν οι πωλήσεις και τις επόμενες μέρες. Οι ακουαρέλλες πουλήθηκαν σε τιμές 

12 ως 15 λίρες. Οι πίνακες από 175 μέχρι 500735. Πίνακες αγόρασαν το Παγκύπριο 

Γυμνάσιο, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας Άγγελος Βλάχος, ο Ευάγγελος Λοΐζος, ο 

χωρεπίσκοπος Σαλαμίνος Γεννάδιος, η Τράπεζα Κύπρου, οι Δήμοι Λευκωσίας και 

Λεμεσού, οι Παλιές Συντεχνίες (ΠΕΟ), ο Γ. Παρασκευαΐδης και άλλοι. Οι αγορές έφτασαν 

στο ιδιαίτερα μεγάλο για την εποχή ποσό των 2500 λιρών736. Εντύπωση προκαλεί η 

πρόσκληση στον Κυβερνήτη Σερ Τζων Χάρτινγκ, δύο μόλις μήνες μετά το θάνατο του 

Αυξεντίου και την εκτέλεση του Παλληκαρίδη. Συνακόλουθα, επισκέφθηκε την έκθεση και 

αγόρασε πίνακα η Λαίδη Χάρτινγκ, που την συνόδευαν διάφοροι κυβερνητικοί 

αξιωματούχοι και αστυνομικοί737 Ο Διαμαντής, λόγω των σπουδών του στην Αγγλία, 

διατηρούσε διαχρονικά καλή σχέση με τις αρχές και τους βρετανούς αξιωματούχους. Την 

έκθεσή του επισκέφθηκαν ακόμη ο Διευθυντής και ο Βοηθός Διευθυντής Παιδείας 

Τάντχοομπ και Λάιτμποτυ, ο Διευθυντής του Γραφείου Δημοσίων Πληροφοριών Στορς και 

άλλοι ανώτεροι βρετανοί υπάλληλοι738.  

 Οι επισκέπτες της έκθεσης ξεπέρασαν τις 6000739. Σ’ αυτό συνέβαλαν και τα συνεχή 

δημοσιεύματα και οι κριτικές στον τύπο. Πρώτος ο φίλος και συνάδελφός του Τηλέμαχος 

                                                           
731 Χαραυγή, «Λίγα λεπτά με τον κ. Διαμαντή (συνέντευξη), Λευκωσία 8 Μαΐου 1957. Ελευθερία, «Η έκθεσις 

ζωγραφικής του καθηγητού Α. Διαμαντή. Ομιλεί ο καλλιτέχνης» (συνέντευξη), Λευκωσία 8 Μαΐου 1957. 
732 Χαραυγή, Λευκωσία 8 Μαΐου 1957. 
733 Νέοι Καιροί, Λευκωσία 13 Μαΐου 1957. 
734 Χαραυγή, Λευκωσία 8 Μαΐου 1957. 
735Χαραυγή, Λευκωσία 9 Μαΐου 1957. 
736 Παρατηρητής, Λεμεσός 16 Μαΐου 1957. 
737 Ο Φιλελεύθερος, Λεμεσός 16 Μαΐου 1957. 
738 Στο ίδιο. 
739 Ελευθερία, Λευκωσία 17 Μαΐου 1957. 
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Κάνθος δημοσίευσε στην Ελευθερία, που εθεωρείτο η εγκυρότερη εφημερίδα, εκτεταμένη 

κριτική που κατέληγε με μια αξιολογική κρίση και μια οικονομική προτροπή: 

… Είναι ένα έργο, μια ζωή. Το έργο του κ. Διαμαντή είναι ένα μήνυμα 

αισιοδοξίας και πίστης σε μιάν εποχή άπιστη, ένα δίδαγμα για όσους 

κλονίζονται από τις ανησυχίες και την διάλυση, που διαβρώνει την 

Ευρωπαϊκή τέχνη. Να τον κατατάξη κανείς: Πολύ δύσκολο. Έμεινε 

ολότελα προσωπικός, χωρίς νάναι εκτός τόπου και χρόνου. Είναι 

μοντέρνος κι’ είναι μέσα στην παράδοση. Πολύ βιώσιμος συνδυασμός. 

Θάθελα να κλείσω το σημείωμα μου αυτό με μια σκέψη και εισήγηση. Το 

έργο του κ. Διαμαντή, σταθμός στην Κυπριακή Ζωγραφική, πρέπει να το 

χαρή η Κύπρος. Την Κύπρο αγάπησε και ζωγράφησε. Για να γίνη αυτό 

όμως, πρέπει οι εικόνες να εξασφαλιστούν, απ’ όσους μπορούν, 

οργανισμούς, Δήμους, Τράπεζες, σωματεία, εκκλησιαστικά ιδρύματα, 

ιδιώτες εκτιμητές του έργου του. Η Κυπριακή πινακοθήκη του μέλλοντος 

δεν μπορεί να γίνη χωρίς την εργασία του κ. Διαμαντή740. 

Η Χαραυγή στην κριτική της προέτρεπε το κοινό να επισκεφθεί την έκθεση όχι μια 

αλλά και δυο και τρεις φορές και «να σταθεί προσεκτικά μπροστά στους πίνακες, να του 

δημιουργηθούν συναισθήματα και σκέψεις να διερωτηθεί και να ζητήσει απαντήσεις στις 

απορίες του, να καταλάβει όλο αυτό το έργο». Και έκλεινε με τη διαπίστωση ότι: 

Η Κύπρος πρέπει να περηφανεύεται και να τιμά ταυτόχρονα τον κ. Διαμαντή, γιατί στάθηκε 

γνήσιο και φιλόπονο παιδί της και την αγάπησε με όλη του την καρδιά. Η πιο κάτω δήλωση 

ενός επίσης νεώτερου καλλιτέχνη, φανερώνει όλο το περιεχόμενο και την αξία της 

δημιουργίας του κ. Διαμαντή: «Είναι η πιο Κυπριακή Τέχνη, που είδα ως τα σήμερα»741. 

 Τις εντυπώσεις της από την έκθεση δημοσίευσε η Μαρία Παπαβασιλείου742, ενώ την 

ίδια μέρα ο λεμεσιανός Χρόνος τόνιζε ανάμεσα σε άλλα:  

… Δυό είναι κυρίως τα χαρακτηριστικά του εξαίρετου αυτού Κυπρίου 

ζωγράφου. Ότι είναι ο αληθινός κι’ αγνός ζωγράφος του τόπου του, στις 

έμψυχες και άψυχες μορφές του, και ότι από το άψογο και κλασσικό 

σχέδιο, που αποτελεί σχεδόν παράδοση στη ζωγραφική, επέρασε σε μια 

                                                           
740 Τηλέμαχος Κάνθος, «Οι πίνακες του κ. Διαμαντή. Ένας σταθερός σταθμός στην κυπριακή ζωγραφική», 

Ελευθερία, Λευκωσία 12 Μαΐου 1957. 
741 Μ.Φ., «Η τέχνη του κ. Διαμαντή. Το έργο που πρέπει να αξιοποιηθεί στις καρδιές ολόκληρου του λαού μας», 

Χαραυγή, Λευκωσία 14 Μαΐου 1957. 
742 Μαρία Παπαβασιλείου, «Η έκθεσις ζωγραφικής Α. Διαμαντή», Έθνος, Λευκωσία 18 Μαΐου 1957. 
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μελετημένη απλούστευση μορφών και σχημάτων, χωρίς επιτήδευση ή 

εξτρεμισμούς, για να φτάσει στο τέλος σ’ εκείνο που ζητεί ο κάθε 

ζωγράφος. Να ξεφύγει από τη φωτογραφία και να δώσει σε σχέδιο και 

χρώμα ότι αιχμαλωτίζει την όραση του και ότι οπτικώς τον συγκινεί για 

να το κρυσταλλώσει σ’ ένα ζωγραφικό πίνακα …743 

Ο Α. Κυριάκου στην αρχή της κριτικής του θεωρούσε το Διαμαντή ως τον εικαστικό 

αντίποδα του Βασίλη Μιχαηλίδη. 

Η έκθεση ζωγραφικής του κ. Α. Διαμαντή έκλεισε. Αν στην ποίηση μας ο 

Βασίλης Μιχαηλίδης είναι ο ποιητής της Κύπρου, ο κ. Διαμαντής είναι ο 

ζωγράφος της Κύπρου. Από τους Κυπρίους καλλιτέχνες, που γνωρίσαμε 

το έργο τους (υπάρχουν και μερικοί που το κρύβουν), ο κ. Διαμαντής 

είναι ο καλύτερος τραγουδιστής του νησιού μας… 

 Τόνιζε στη συνέχεια τον ανθρωποκεντρισμό του και τα χαρακτηριστικά των πινάκων 

του και ανέφερε ότι: 

…. Είναι δύσκολο να κατατάξεις τον κ. Διαμαντή σ’ οποιαδήποτε από τις 

πολλές σχολές της ζωγραφικής. Η τεχνοτροπία του είναι καθαρά δική 

του, αποτέλεσμα επίμοχθης εργασίας. Η σχολή του κ. Διαμαντή είναι 

καθαρά Κυπριακή. Το έργον του σαν σύνολο, μπορεί να τιτλοφορηθή «Η 

ΚΥΠΡΟΣ»…744. 

 Ο Τάκης Γερολέμου σε σχετικά εκτεταμένη κριτική του, που δημοσιεύθηκε σε δυο 

εφημερίδες745, αναφέρει:  

… Δεν διατυπώνω καμμιά υπερβολή αν πω, ότι κανένας Κύπριος 

ζωγράφος δεν μου πρόσφερε μέχρι σήμερα το τέλειο εκείνο συναίσθημα 

της ευφροσύνης και μακαριότητας, όσο μου το έδωσε στην τόση 

αποκαλυπτική του ωριμότητα ο κ. Διαμαντής. Ο κ. Διαμαντής δεν είναι 

ένα ζωγράφος με πληθωρικές ανησυχίες. Απεναντίας τολμώ να πώ, είναι 

ένας ζωγράφος, που τον πλησιάζει κανείς με μακαριότητα. Το αίσθημα 

αυτό που κυριαρχεί στη ζωγραφική του είναι το επίτευγμα μιας 

εσωτερικής καλλιέργειας χωρίς μεγάλους κραδασμούς, μιας απαλώτατης 

αναζήτησης, μιας σειράς από διαδοχικά μελετημένα πειράματα, που το 

                                                           
743 Ν-ν., «Η έκθεση του κ. Διαμαντή», Χρόνος, Λεμεσός 18 Μαΐου 1957. 
744 Α. Κυριάκου, «Η έκθεση ζωγραφικής του κ. Αδ. Διαμαντή», Νέοι Καιροί, Λευκωσία 20 Μαΐου 1957. 
745 Τάκης Γερολέμου, «Η έκθεσις ζωγραφικής του καθηγητού κ. Διαμαντή», Ελευθερία, Λευκωσία 19 Μαΐου 

1957. Κύπρος, Λευκωσία 27 Μαΐου 1957. 
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κορύφωμα και την αποτελείωσή του το είδαμε στην αναδρομική του 

έκθεση. Στους πίνακες του κ. Διαμαντή δεν υπάρχει πουθενά η ακρότης, 

ή η υπερβολή, ούτε η τάσις προς την κατάπληξη και τον ξενισμό. Οι τόποι 

του είναι όλοι νηφάλιοι και απλοί, όπως απλά και ήρεμα είναι τα τοπία 

του, οι ανεπιτήδευτοι τόποι της πόλης και της υπαίθρου ….746. 

 

ΜΑΪΟΣ 23 

Επιστολή του Αδαμάντιου Διαμαντή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Παγκυπρίου Ενώσεως Φιλοτέχνων: 

Αγαπητοί μου φίλοι, 

Αισθάνομαι την ανάγκην να σας γράψω και να σας ευχαριστήσω για όσα 

έκαμε η «Ένωση» για μένα. Για το ενδιαφέρον της «Ενώσεως» πριν και 

μετά από την έκθεση μου, για την πρακτική βοήθεια που μου έδωσαν 

μέλη της «Ενώσεως» δια την διοργάνωση της εκθέσεως. Τέλος για το 

γεύμα που διοργάνωσε προς τιμήν μου την επομένη της λήξεως της 

εκθέσεως. 

Είμαι βαθύτατα συγκινημένος για όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Σας 

ευχαριστώ με όλη μου την ψυχή. Εύχομαι στην «Ένωση» κάθε πρόοδο, 

που η συστηματική εργασία που έκαμε στις μικρό διάστημα της ζωής της, 

της το διασφαλίζει: 

Για την «Παγκύπρια Ένωση Φιλοτέχνων» ήθελα να έλεγα πολύ 

περισσότερα την νύχτα του τιμητικού προς εμέ γεύματος της Ενώσεως. 

Δυστυχώς η μεγάλη μου κούραση δεν μου το επέτρεψεν. Ήθελα να έλεγα 

για τον ανυπόκριτον μου θαυμασμόν, για τις προθέσεις, το ήθος, για τα 

επιτεύγματα της «Ενώσεως», για το συνδιασμό της νεανικής 

δραστηριότητος με τον ώριμο και συνετό τρόπο με τον οποίο 

αντιμετωπίζει τα προβλήματα και τους σκοπούς της. Αν εξακολουθήσει 

να δουλεύει πάνω στες ίδιες βάσεις, είμαι βέβαιος πως θα δημιουργήσει 

πολύ σταθερόν παράγοντα, για την υποστήριξη και την δημιουργία 

καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος στον τόπο μας προς όλας τα κατευθύνσεις. 

Το σπουδαιότερο απ’ όλα είναι ότι κατορθώνετε όλα αυτά βασιζόμενοι 

                                                           
746 Στο ίδιο. 
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πάνω στη δική σας νεανική δύναμη. Πιστεύω πως όλοι θα βοηθήσουν 

στο έργο σας, όσο δε για μένα θα το θεωρήσω τιμήν να υποβοηθήσω 

όσον μπορώ τους καλλιτεχνικούς σκοπούς της Ενώσεως. 

Παρακαλώ διαβιβάσετε εις τα μέλη της «Παγκυπρίου Ενώσεως 

Φιλοτέχνων» τα αισθήματα μου αυτά και τας ευχαριστίας μου. Ειδικά θα 

ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους Δυμιώτην, Οικονόμου και Ασπρόφτα 

δια την πρακτικήν βοήθειαν που μου έδωσαν, που συνετέλεσε πολύ στην 

καλλιτεχνική εμφάνιση της εκθέσεως μου747. 

 

 

ΜΑΪΟΣ  

Ο Τηλέμαχος Κάνθος προσφέρει στον Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κύπρου τρεις 

ξυλογραφίες του στη μνήμη του καθηγητή του Ι. Κεφαλληνού, με την ευκαιρία της 

προσπάθειας του Ομίλου να συγκροτήσει την πρώτη συλλογή έργων κυπρίων ζωγράφων748. 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 23 

Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς 

Έκθεση ζωγραφικής των μαθητών και μαθητριών των Δημοτικών Σχολείων της 

Σολιάς. Η έκθεση οργανώθηκε στο πλαίσιο των Α΄ Περιφερειακών Μαθητικών Αγώνων 

Στίβου Σολέας749. 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ, τέλη  

Οίκημα Παγκύπριας Ένωσης Φιλοτέχνων (Απόλλωνος 44Β) Λευκωσία 

Έκτη έκθεση της Παγκύπριας Ένωσης Φιλοτέχνων. Συμμετείχαν οι Κώστας 

Αβερκίου, Α. Καραμαλλάκης, Άντης Ιωαννίδης, Α. Ποαρός, Στέλιος Βότσης, Νίκος 

Δυμιώτης, Φρύνη Πετρίδου και Άρης Συμεωνίδης750. Ο Αβερκίου συμμετείχε με 11 έργα 

στο σύνολο των 25 που παρουσιάστηκαν. Ο Μιν. Περ στη Χαραυγή έγραφε για τον 

Αβερκίου ότι:  

                                                           
747 Κύπρος, 3 Ιουνίου 1957. 
748 Χαραυγή, Λευκωσία 23 Μαΐου 1957. 
749 Έθνος, Λευκωσία 30 Ιουνίου 1957. Χαραυγή, Λευκωσία 30 Ιουνίου 1957. Ελευθερία, Λευκωσία 29 Ιουνίου 

1957. 
750 Μιν. Περ., «Εντυπώσεις από μια έκθεση ζωγραφικής. Η έκτη έκθεση της Παγκυπρίου Ενώσεως Φιλοτέχνων 

στη Λευκωσία», Χαραυγή, Λευκωσία 5 Ιουλίου 1957. 
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εκθέτει προσωπογραφίες, που τις χαρακτηρίζει η βαθιά έκφραση, το 

ζωηρό και φωτεινό χρώμα, όπως ο Πυρόγιαννος Καϊμακλιώτης, ο 

Νυχτοφύλακας κ.ά. και συνθέσεις, που ξεχωρίζουν με τα χρώματα, τη 

ζωηρότητα, τη ζωντάνια και πιο πολύ με την κίνηση τους. Καμιά από τις 

συνθέσεις του Αβερκίου δεν είναι στατική. Ιδιαίτερη εντύπωση κάνουν οι 

πίνακες: «Θέρος στο Τσέρι» «Πανηγύρι στον Αην Ηρακλείδη» και «Στον 

Εληόμυλο»751. 

 Η κριτική της Χαραυγής αλλά και τα έργα του Κώστα Αβερκίου (1917-1981), 

αυτοδίδακτου ζωγράφου και χαράκτη, προκάλεσαν την αρνητική αντίδραση του νεαρού 

ζωγράφου Λευτέρη Οικονόμου (1930-2007), που είχε πρόσφατα επιστρέψει στην Κύπρο 

μετά από τις σπουδές του στην Αγγλία, ο οποίος έγραψε στην Ελευθερία ότι το σύνολο των 

έργων του Αβερκίου δεν ήταν ικανοποιητικό και ότι «ορθό και πιο λογικό είναι να 

προσπαθήσει να λυτρωθεί από τις επιδράσεις της εμπορικής ζωγραφικής»752. Η κριτική του 

Οικονόμου προκάλεσε την πρώτη εικαστική αντιπαλότητα στην Κύπρο. Στη Χαραυγή 

δημοσιεύθηκε άρθρο του Ζ. Φιλιππίδη, ο οποίος αφού δήλωνε ότι «δεν είμαι ζωγράφος και 

λίγα πράγματα καταλαβαίνω σχετικά με την τέχνη της ζωγραφικής» υπερασπιζόταν το έργο 

του Αβερκίου και κατέληγε ότι,  

σχημάτισα την αντίληψη ότι η κριτική του κ. Οικονόμου για το έργο του 

Κ. Αβερκίου δεν είναι αντικειμενική. Εκφράζει υποκειμενισμό και είναι 

επηρεασμένη υπό προκατάληψη…753. 

 

ΜΑΪΟΣ 28  

 Η Σχολική Εφορεία Λευκωσίας αποφασίζει να μην γίνουν οι συνηθισμένες εκθέσεις 

ζωγραφικής των μαθητών των σχολείων της πόλης754, λόγω της έκτακτης κατάστασης που 

επικρατούσε.  

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

Επιστροφή στην Κύπρο από το Παρίσι του ζωγράφου Χριστόφορου Σάββα. Την 

επιστροφή του χαιρέτισε με εκτεταμένη αναφορά η εφημερίδα Κύπρος: 

                                                           
751 Στο ίδιο. 
752 Λευτέρης Οικονόμου, «Η έκτη έκθεση της Παγκύπριας Ένωσης Φιλοτέχνων», Ελευθερία, Λευκωσία 9 Ιουλίου 

1957. 
753 Ζ. Φιλιππίδης, «Γύρω από μια κριτική για έργα ζωγραφικής», Χαραυγή, Λευκωσία 19 Ιουλίου 1957. 
754 Έθνος, Λευκωσία 30 Μαΐου 1957. Χαραυγή, Λευκωσία 30 Μαΐου 1957. 
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Ξαναγύρισε στην Κύπρο ο ζωγράφος κ. Χριστόφορος Σάββα, ένας από 

τους νέους μας με ταλέντο και κέφι ζωγράφους. Ο κ. Σάββας μαθήτευσε 

τελευταίως από τον Μάρτη του 1956 κοντά στο διεθνούς φήμης ζωγράφο 

και θεωρητικό της τέχνης Αντρέ Λότ στο Παρίσι. Ο ζωγράφος αυτός έχει 

σχολή με τ’ όνομα Academie de Andre Lot και τώρα έχει πενήντα 

εκλεχτούς μαθητές απ’ όλο τον κόσμο. Ο κ. Σάββας έχει και 

προηγουμένως επί τριετία φοιτήσει σε σχολή τέχνης στο Λονδίνο. Όταν 

πριν χρόνια κατέβηκε στην Κύπρο είχε εκθέσει μαζί μ’ ένα Άγγλο 

ζωγράφο στο Ινστιτούτο Λευκωσίας. Αργότερα είχε εκθέσει νέα του έργα 

σε μια ατομική του έκθεση στο «Λήδρα Πάλας». Και πέρισυ, είχε κάμει 

μια ατομική έκθεση στην αίθουσα της «Παγκυπρίου Ενώσεως 

Φιλοτέχνων». Ένας μεγάλος πίνακάς του βρίσκεται στον προθάλαμο των 

κεντρικών γραφείων της Εταιρείας Shell (Λευκωσία). 

Ο κ. Σάββας, επιστρέφοντας στην Κύπρο, έχει φέρει μαζί του δέκα 

πίνακες που έφτιαξε στην Γαλλία. Μαθαίνω πως θα καθίσει εδώ τρεις 

μήνες ετοιμάζοντας έργα για μια ατομική του έκθεση, κατά πάσαν 

πιθανότητα στο «Λήδρα Πάλας». Με την έναρξη της νέας χειμερινής 

περιόδου ελπίζουμε πως θα ξαναρχίσει η ελπιδοφόρα κίνηση εκθέσεων 

ζωγραφικής και πως ο κ. Σάββας θαχει να μας δείξει πολλά. Θα πρέπει 

όμως προτού φύγει (αν θα φύγει) να εκθέσει και την «Παγκύπριον 

Ένωση Φιλοτέχνων» που της είναι ένας από τα ιδρυτικά στελέχη και 

διοικητικός σύμβουλος755. 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 24 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1 

Λύκειο Ελληνίδων Αμμοχώστου 

 Έκθεση της αυτοδίδακτης ζωγράφου Λένιας Σαβεριάδου756. Παρουσίασε 70 περίπου 

έργα που ξεχώριζαν «για τη λαμπρότητα των χρωμάτων και τη σαφήνεια του σχεδίου»757. 

Ανάμεσα στους πίνακες υπήρχαν δυο προσωπογραφίες, του Ελευθερίου Βενιζέλου και του 

                                                           
755 Κύπρος, Λευκωσία 2 Σεπτεμβρίου 1957. 
756 Αντώνης Κ. Ηλιάκης, «Έκθεσις ζωγραφικής της κ. Λ. Σαβεριάδου», Ελευθερία, Λευκωσία 17 Νοεμβρίου 1957. 

Κύπρος, Λευκωσία 18 Νοεμβρίου 1957. «Φιλότεχνος», «Έκθεση ζωγραφικής της κας Λένιας Σαβεριάδου», 

Χαραυγή, Λευκωσία 22 Νοεμβρίου 1957. Τάκης Γεωργίου, «Μια έκθεσις ζωγραφικής», Έθνος, Λευκωσία 2 

Νοεμβρίου 1957. 
757 «Φιλότεχνος», ό.π. 
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Εθνάρχη Μακαρίου. Οι περισσότεροι πίνακες αγοράστηκαν από επώνυμους πολίτες της 

Αμμοχώστου και της Λευκωσίας. 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 30 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 4 

Λήδρα Πάλας, Λευκωσία 

Δεύτερη ατομική έκθεση του Φώτου Χατζησωτηρίου758. 

Οι πίνακες του θεωρήθηκαν ως γνήσια κυπριακή τέχνη, ζωντανή και αυθεντική, 

«χωρίς φτιασιδώματα και ευρωπαϊκούς μαϊμουδισμούς»759. Σημείωνε για την έκθεση ο 

Τάκης Γεωργίου: 

… Στη νέα του έκθεση, όλα του τα έργα είναι εμπνευσμένα από το 

κυπριακό χωριό και τη ζωή του, κι’ έτσι ο Φώτος Χατζησωτηρίου 

παίρνει οριστικά τη θέση του ως ο καθ’ αυτό ζωγράφος του κυπριακού 

χωριού, του απλού χωριάτη, του πόνου του και της χαράς του. Όλους 

τους πίνακές του, τους διακρίνει η απλότητα γραμμής, το πολύ, διάχυτο 

φως, η διαύγεια και απλότητα χρωμάτων. Με λίγες σταθερές γραμμές και 

με ελάχιστα απλά και διαυγή χρώματα, ο Φώτος Χατζησωτηρίου βρήκε 

τον τρόπο να παρουσιάση όλες τις όψεις του κυπριακού χωριού, μαζί με 

όλες τις εκδηλώσεις της επίσης απλής, αλλά και βασανισμένης ζωής του  

κυπρίου χωριάτη. Βλέποντας οπουδήποτε ένα οποιοδήποτε πίνακά του, 

μπορείς σήμερα να πης χωρίς δισταγμούς ο πίνακας αυτός είναι του 

Φώτου Χατζησωτηρίου760.  

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 12 

Γκαλερί Ζυγός, Αθήνα 

Καλλιτεχνική έκθεση για την ενίσχυση των οικογενειών των πολιτικών κρατουμένων 

στην Κύπρο761. Η έκθεση οργανώθηκε από επιτροπή με πρόεδρο το Γεράσιμο Κονιδάρη 

και μέλη τους Τώνη Σπητέρη, Ανδρέα Νομικό, Δ. Ντόγκα, Κ. Τσαλίκη και Γιόχαν Ρωμανό. 

                                                           
758 Κύπρος, Λευκωσία 25 Νοεμβρίου 1957. Τεχνολάτρης, «Έκθεση ζωγραφικής Φώτου Χατζησωτηρίου», 

Χαραυγή, Λευκωσία 29 Νοεμβρίου 1957. Ελευθερία, Λευκωσία 3 Δεκεμβρίου 1957. Παναγιώτης Περσιάνης, «Η 

έκθεση ζωγραφικής του Φ. Χατζησωτηρίου», Ελευθερία, Λευκωσία 7 Δεκεμβρίου 1957. Τάκης Γερολέμου, «Η 

έκθεσις ζωγραφικής του κ. Φώτου Χατζησωτηρίου», Ο Φιλελεύθερος, Λευκωσία 12 Δεκεμβρίου 1957. 
759 Τεχνολάτρης, ό.π. 
760Τάκης Γεωργίου, «Η β΄ έκθεσις ζωγραφικής του Φώτου Χατζησωτηρίου», Κύπρος, Λευκωσία 2 Δεκεμβρίου 

1957. 
761 Μελής Νικολαΐδης, «Γράμματα και Τέχναι εις την Ελλάδα. Μια καλλιτεχνική εκδήλωσις δια τον Κυπριακόν 

Αγώνα», Ελευθερία, Λευκωσία 23 Νοεμβρίου 1957. 
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Στην έκθεση συμμετείχαν με έργα τους κορυφαίοι ζωγράφοι όπως οι Γιάννης Μόραλης, 

Αγήνωρ Αστεριάδης, Σπύρος Βασιλείου, Περικλής Βυζάντιος, Γ. Γουναρόπουλος, Αλ. 

Κοντόπουλος, Γ. Μπουζιάνης, Σπ. Παπαλουκάς, Δ. Σικελιώτης, Ι. Σπυρόπουλος, Γιάννης 

Τσαρούχης, Βάσω Κατράκη, Ι. Κεφαλληνός, Α. Τάσσος και άλλοι. Σύμφωνα με 

ανταπόκριση από την Αθήνα,  

… Η έκθεσις προκαλεί ζωηρόν ενδιαφέρον, αφ’ ενός μεν διά τον 

επιδιωκόμενον σκοπόν, αφ’ ετέρου δε διότι συμμετέχουν εις αυτήν 

κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχναι με εκλεκτά έργα τους, από τα οποία 

αρκετά εκτίθενται διά πρώτην φοράν762. 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 26 

Επιστολή του Α. Διαμαντή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκύπριας Ένωσης 

Φιλοτέχνων, με την οποία εκφράζει τις ευχαριστίες του για την εκλογή του ως επίτιμου 

μέλους της Π.Ε.Φ.: 

Αγαπητοί μου φίλοι, 

Άκουσα με πολλήν συγκίνηση την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Ενώσεως Φιλοτέχνων να με εκλέξει επίτιμον μέλος της Ενώσεως. 

Σας ευχαριστώ για την μεγάλην τιμήν που και πάλιν μου κάμνετε. Επίσης 

ευχαριστώ τον κ. Κ. Χρυσάνθην δι’ όσα επί τη ευκαιρία της αναγγελίας 

της εκλογής μου αυτής είπε. Σας βεβαιώ όμως, ότι είναι η Π.Ε.Φ. που 

μου προσέφερε και προσφέρει συνεχώς υπηρεσίας και όχι εγώ προς 

αυτήν. Ίσως το μόνον που μπορεί να μου καταλογήσετε ως προσφοράν 

μου προς την Π.Ε.Φ. είναι η πίστη μου και η εμπιστοσύνη μου προς 

αυτήν. Την κίνηση της Π.Ε.Φ την χαρακτηρίζει δραστηριότης, και 

σύνεση. Πιστεύω πως με τον δρόμο που εχάραξε δεν μπορεί παρά να 

επιτύχει και να προσφέρει πολλά προς τον τόπον. Ελπίζω πως και εγώ, 

θα μπορέσω, να προσφέρω κάτι πιο θετικό στη θαυμαστή σας αυτή 

προσπάθεια763. 

 

 

                                                           
762 Ελευθερία, Λευκωσία 19 Νοεμβρίου 1957. 
763 Κύπρος, Λευκωσία 9 Δεκεμβρίου 1957.  
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 13 – 26 

Λήδρα Πάλας, Λευκωσία 

Έκθεση Χριστόφορου Σάββα764. Ο νεαρός καλλιτέχνης παρουσίασε 29 πίνακες και η 

έκθεση του εντυπωσίασε765. Παρά την αναγνώριση του ταλέντου και των πρωτοποριακών 

επιλογών του προκαλούσε τις απορίες και το δισταγμό της κριτικής:  

Η έκθεση του Χριστόφορου Σάββα θέτει το μεγάλο ρώτημα: Τι είναι ή τι 

πρέπει να είναι η σύγχρονη τέχνη, ποιες οι κατευθύνσεις της, τι 

επιτυγχάνει; Αν δεν μπορέσουμε ν’ αναλύσουμε αυτό το ρώτημα, να 

συζητήσουμε τις αντίθετες απόψεις, να πάρουμε μια θέση θα’ ναι πολύ 

δύσκολο από τη μία να καταλάβουμε την τέχνη του Σάββα κι’ από την 

άλλη να την κρίνουμε και να την τοποθετήσουμε. Δυστυχώς αυτή τη 

στιγμή δεν είναι μπορετό να καταπιαστούμε με το θεωρητικό περιεχόμενο 

της τέχνης γιατί και καιρός και χώρος πολύς θα χρειαζόταν. 

… Ο Σάββα δεν ακολουθεί καμιά συγκεκριμένη σχολή της σύγχρονης 

τέχνης. Είναι όμως ολοφάνερο πως είναι επηρεασμένος από τις 

μοντέρνες αυτές κατευθύνσεις που εδρεύουν στο Παρίσι. Περισσότερο 

είναι επηρεασμένος από τον Φωβισμό του Ματίς και λιγότερο από τον 

Κυβισμό. Δεν καταργεί ολότελα το βάθος όπως ο Ματίς το κόβει όμως 

ως ένα σημείο για να δώσει κάπου αλλού περισσότερη έμφαση. Από την 

άλλη, οι κυβισμοί του δεν αφαιρούν από τα γυμνά του την έκφραση που 

θέλει να τους δώσει. Λιγότερο ενδιαφέρουσες είναι οι νεκρές του φύσεις  

αλλά μήπως και στην ίδια τη ζωή τα νεκρά αντικείμενα δεν είναι τα 

λιγότερο ενδιαφέροντα… 

… Ο Χριστόφορος Σάββα είναι πολύ εξελίξιμος καλλιτέχνης. Διατρέχει 

όμως τον κίνδυνο να παρασυρθεί από τα κακώς νοούμενα «σύγχρονα» 

ρεύματα και να πέσει στην αφηρημένη τέχνη. Ο ίδιος δεν έχει ακόμα 

ξεκαθαρίσει μέσα του το μεγάλο πρόβλημα της τέχνης· δεν πατά στέρεα 

στη μια ή την άλλη θέση· συχνά αντιφάσκει με τον εαυτό του. 

Χρησιμοποιά στον κατάλογο των πινάκων του τη φράση του Βαν Γκογκ 

                                                           
764 Νικήτα, ό.π., σ.52. Ο Φιλελεύθερος, Λευκωσία 7,8 και 19 Δεκεμβρίου 1957. Times of Cyprus, Λευκωσία 12 

και 15 Δεκεμβρίου 1957. Ελευθερία, Λευκωσία 13 Δεκεμβρίου 1957. Έθνος, Λευκωσία 19 Δεκεμβρίου 1957.  
765 Κύπρος, Λευκωσία 16 Δεκεμβρίου 1957. Χαραυγή, Λευκωσία 16 Δεκεμβρίου 1957. Ελευθερία, Λευκωσία 19 

Δεκεμβρίου 1957. Κύπρος, Λευκωσία 16 Δεκεμβρίου 1957.  
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ότι η  «αθλιότητα δεν θα λείψει ποτέ», μια αλήθεια του δικού μας 

κοινωνικού συστήματος, που  συγκινεί βαθιά και τον Χριστόφορο …766 

Η αριστερή κριτική που έβρισκε για παράδειγμα ότι στα έργα του Φώτου 

Χατζησωτηρίου «δε θα βρείς τις υπερβολές και τις καρικατούρες της πολύ μοντέρνας 

τέχνης»,767 είχε όπως φαίνεται στο πιο πάνω κείμενο έντονες επιφυλάξεις για το έργο του 

Σάββα. Αντίθετα, ο ποιητής Αντώνης Ηλιάκης, με αφορμή το μότο της έκθεσης «Δεν θα 

υπάρξει τέλος στην ανθρώπινη δυστυχία …Βικέντιος Βαν Γκογκ» γράφει ότι: 

… Κατά τη γνώμη μου, ο κ. Χριστόφορος Σάββα είναι ο μόνος Κύπριος 

καλλιτέχνης που έζησε αυτό το πανανθρώπινο άγχος και το έδωσε σε 

ψηλό τόνο με ζωντανά χρώματα. Η αίσθηση του χρώματος είναι τόσο 

έντονη που λες πως αποτελεί μια συνεχή ψυχική έκρηξη. Τα τεχνικά του 

μέσα είναι ανεπτυγμένα και καθαρά, που δίχως άλλο, θα  ξενίσουν τους 

αμύητους με κίνδυνο να εκλάβουν τους πίνακές του σα χρωματικά 

δειγματολόγια. Φυσικά σ’ αυτό ο ζωγράφος είναι ο τελευταίος που υπέχει 

την ευθύνη …768. 

Ο συντηρητικός αλλά εμβριθής φιλόλογος Παναγιώτης Περσιάνης αναζήτησε τις 

αφετηρίες του έργου του: 

… Εκείνο το οποίον παρατηρεί κανείς ευθύς εξ αρχής εις τους τριάκοντα 

πίνακας, οι οποίοι εκτίθενται εις την αίθουσαν του Λήδρα Πάλας από 

τον Χριστόφορον Σάββαν, είναι η μεγάλη επίδρασις την οποίαν ήσκησαν 

επ’ αυτού ο μεγάλος διδάσκαλος του κυβισμού Πικασσό καθώς επίσης 

και οι θεωρητικοί θεμελιωταί της απολύτου ζωγραφικής Juan Gris και 

Kandinsky. Όπως και οι διδάσκαλοί του έτσι και ο Χριστόφορος Σάββα 

κομματιάζει τις μορφές και τις συναρμολογεί ο ίδιος με το Πνεύμα, με 

την έλλογη όραση…769. 

Αντίθετα ο νεαρός δημοσιογράφος Λεωνίδας Μαλένης, σημείωνε στο περιοδικό 

Times of Cyprus, ανάμεσα σε άλλα: 

                                                           
766 Μ. Φλώρος, «Καλλιτεχνικά θέματα. Η έκθεση ζωγραφικής του Χριστόφορου Σάββα», Χαραυγή, Λευκωσία 29 

Δεκεμβρίου 1957. 
767 Μ. Χ., «Ακόμη κάτι για τον καινούριο μας ζωγράφο. Ανοίγει σήμερα στο Βαρώσι η έκθεση ζωγραφικής του 

Φ. Χατζησωτηρίου», Χαραυγή, Λευκωσία 24 Φεβρουαρίου 1957. 
768 Αντώνης Κ. Ηλιάκης, «Κύπριοι καλλιτέχναι. Το έργον του ζωγράφου κ. Χριστόφορου Σάββα», Ελευθερία, 

Λευκωσία 29 Δεκεμβρίου 1957. 
769 Παναγιώτης Περσιάνης, «Η έκθεσις ζωγραφικής του κ. Χριστόφορου Σάββα», Ελευθερία, Λευκωσία 27 

Δεκεμβρίου 1957. 
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Στην τελευταία του έκθεση στο «Λήδρα Πάλας» ο κ. Χριστόφορος 

Σάββα παρουσίασε καμιά τριανταριά έργα του όλα λάδια. «Καινά 

δαιμόνια» στην κυπριακή Τέχνη θα μπορούσε κανένας, «ελαφρά τη 

καρδία» να χαρακτηρίση τα καινούργια στοιχεία που εισάγει ο ζωγράφος 

στην κάπως μικρή περιοχή της κυπριακής ζωγραφικής. Στοιχεία, που 

μπορεί νάναι ρουτίνα για τα κέντρα του εξωτερικού, δεν παύουν όμως να 

ξενίζουν τον «μέσο» φιλότεχνο του νησιού μας. Μόλα τούτα, η δουλειά 

του κ. Σάββα έχει πολύ αξιοπρόσεκτο υλικό, αξιολογημένο στη 

γνησιότητα και την ειλικρίνεια του. 

Σπάνια ο καλλιτέχνης αφήνει να του ξεφύγη κι’ η μικρότερη έστω 

σημασία των στοιχείων που δίνουν ένα θελκτικό ταμπλώ. Με σοβαρές 

αξιώσεις στο χρώμα, κατορθώνει ν’ αποφεύγη τον κίνδυνο της 

διακοσμητικής αντίκρυσης των πραγμάτων, που κυριολεκτικά 

παραμονεύει τη «μοντέρνα» τεχνοτροπία του…770 

Μπορεί η έκθεση του Διαμαντή λίγους μήνες προηγουμένως να αποτέλεσε το 

καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς και να προκάλεσε συρροή επισκεπτών, η έκθεση όμως 

του Σάββα προβλημάτισε και προκάλεσε το ενδιαφέρον των φιλοτέχνων. 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

Λήδρα Πάλας 

Έκθεση του Α. Pochettino771. 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 15 

Η Παγκύπρια Ένωση Φιλοτέχνων, μεταφέρεται από την οδό Απόλλωνος 44Β στην 

οδό Τρικούπη 88, όπου συστεγάστηκε με την Πνευματική Αδελφότητα Κύπρου772. 

 

 

 

 

                                                           
770 Λεωνίδας Μαλένης, «Χριστόφορος Σάββα», Times of Cyprus, Λευκωσία 31 Δεκεμβρίου 1957.  
771 Νικήτα, ό.π., σ.52. 
772 Ελευθερία, Λευκωσία 14 Δεκεμβρίου 1957.  
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1958 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 12 

Παγκύπρια Ένωση Φιλοτέχνων. 

Ομιλία του Γιώργου Φιλίππου Πιερίδη για το Νίκο Νικολαΐδη. 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 11-19 

Δημοτικό Μέγαρο, Λεμεσός 

Έκθεση ζωγραφικής Χριστόφορου Σάββα. Την έκθεση επισκέφθηκαν ο Άγγλος 

διοικητής Λεμεσού, ο δήμαρχος Κ. Παρτασίδης, καθηγητές των σχολείων και πολλοί 

φιλότεχνοι. Ο ζωγράφος παρουσίασε 20 πίνακες, ελαιογραφίες και σχέδια773.  

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2-6 

Cyprus Gallery, Αμμόχωστος 

 Ο Χριστόφορος Σάββα παρουσιάζει τη δουλειά του774 στη νεοσύστατη γκαλερί της 

Αμμοχώστου «Cyprus Gallery», στο Κυπριακό Κολλέγιο, για την οποία δεν υπάρχουν 

άλλες μαρτυρίες. Μετά το τέλος και αυτής της έκθεσης, τρίτης κατά σειρά, που είχαν ως 

σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για τη συνέχιση των σπουδών του στο Παρίσι, ο 

Χριστόφορος παρέθεσε στις 25 Φεβρουαρίου αποχαιρετιστήριο δείπνο σε στενό κύκλο 

καλλιτεχνικών και άλλων φίλων του και σε σύντομη συγκινητική ομιλία του ευχήθηκε σ’ 

όλους καλή πρόοδο και εκείνοι του ευχήθηκαν ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες και 

αναγνώριση του μεγάλου ταλέντου του. την επόμενη μέρα αναχώρησε με το πλοίο 

«Μεσσαπια» για τη Μασσαλία και από εκεί για το Παρίσι775. Σκοπός του ήταν να συνεχίσει 

τη μαθητεία του κοντά στον André Lhote, να γνωρίσει τα σύγχρονα εικαστικά ρεύματα και 

να βελτιώσει την τέχνη του. Για μια διετία περίπου φοίτησε στην σχολή του γλύπτη και 

ζωγράφου Αντρέ Λοτ στο Μοντπαρνές. Ο Λοτ που θεωρείται ένας από τους ιδρυτές και 

κατ’ εξοχήν εκπροσώπους της μοντέρνας τέχνης επηρέασε ιδιαίτερα το νεαρό κύπριο 

ζωγράφο.  

 

 

                                                           
773 Ελευθερία, Λευκωσία 12 Ιανουαρίου 1958. Χαραυγή, Λευκωσία 14 Ιανουαρίου 1958. Νικήτα, ό.π., σ.52. 

Έθνος, Λευκωσία 12 Ιανουαρίου 1958. Χαραυγή, Λευκωσία 14 Ιανουαρίου 1958.  
774 Νικήτα, ό.π., σ.52. Ελευθερία, Λευκωσία 1 Φεβρουαρίου 1958.  
775 Χαραυγή, Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 1958.  
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

Γκαλερί Ζυγός, Αθήνα 

Ο Τάκης Φραγκούδης, γιος του ιδρυτή της Αλήθειας Λεμεσού Μενέλαου 

Φραγκούδη, «ερασιτέχνης ζωγράφος με αξιόλογη καλλιτεχνική εργασία, στην οποία 

κατοπτρίζεται ένα εξελιγμένο ταλέντο»776 παρουσίασε 22 ελαιογραφίες, δύο ακουαρέλλες 

και πολλά σχέδια του. Για την έκθεση γράφτηκαν επαινετικά σχόλια στις αθηναϊκές 

εφημερίδες. Ο Άγγελος Προκοπίου έγραψε χαρακτηριστικά στην Καθημερινή, όπως 

αναδημοσιεύθηκε σε τοπική εφημερίδα:  

Ο ζωγράφος πειραματίζεται με τις τεχνοτροπίες και ζητά να εκφρασθή 

με τον τρόπο του, ελεύθερος απέναντι των κανόνων μιας ωρισμένης 

σχολής. Η φιλοτιμία και ο ζήλος του Φραγκούδη γίνονται κίνητρα μιας 

συνεχούς εξελίξεως και αναπτύξεως της δουλειάς του777. 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 9 

Παγκύπρια Ένωση Φιλοτέχνων, (Τρικούπη 88) Λευκωσία. 

Ομιλία του Αδαμάντιου Διαμαντή με θέμα «Η σύγχρονη τέχνη και οι αντιδράσεις 

των καλλιτεχνών και του κοινού μας»778. 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 29 – 31 

Λήδρα Πάλας, Λευκωσία 

Έκθεση ζωγραφικής της Όλιβ Κίμπλ779. 

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 19 – 24 

Λήδρα Πάλας 

Έκθεση ζωγραφικής του αρμένιου καλλιτέχνη H. Geodelikian780. 

 

 

                                                           
776 Παρατηρητής, Λεμεσός 6 Μαρτίου 1958. 
777 Στο ίδιο. 
778 Χαραυγή, Λευκωσία 7 Μαρτίου 1958.  
779 Ελευθερία, Λευκωσία 29 Μαρτίου 1958. 
780 Χαραυγή, Λευκωσία 19 Απριλίου 1958. 
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ (;) - 27 

Αίθουσα Παγκύπριας Ένωσης Φιλοτέχνων, Λευκωσία 

Έβδομη ομαδική έκθεση ζωγραφικής. Mε τη συμμετοχή 14 κυρίως αυτοδίδακτων 

ζωγράφων (Κώστας Αβερκίου, Μάνος Κράλης, Α. Παπαδόπουλος, Τάσος Στεφανίδης, 

Κώστας Ιωακείμ, Στ. Βότσης, Γ. Οικονόμου, Γεώργιος Φάνος, Α. Ποερός, Άρης Σαββίδης, 

Φρύνη Πετρίδου, Α. Σωφρονίου, Άρης Συμεωνίδης, Ρογήρος Κωνσταντίνου)781.  

Με εξαίρεση το Στέλιο Βότση, που είχε αποφοιτήσει από το School of Art του 

Λονδίνου το 1955 και είχε επιτρέψει στην Κύπρο και τον Κώστα Ιωακείμ, που είχε 

σπουδάσει ζωγραφική και γλυπτική στο Bath Academy of Art, οι υπόλοιποι ήταν 

αυτοδίδακτοι ή εντελώς ερασιτέχνες.  

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 27 – ΜΑΪΟΣ 5 

Λέσχη «Ένωσις», Λεμεσός 

Τρίτη ατομική έκθεση του Βίκτωρα Ιωαννίδη782. Παρουσίασε 47 πίνακες. Σύμφωνα 

με εφημερίδα της Λεμεσού: 

… Εκτός από λιγοστές προσωπογραφίες, παρουσίασε αρκετές νεκρές 

φύσεις, τοπιογραφίες και συνθέσεις εμπνευσμένες από  την κυπριακή ζωή 

και το κυπριακό ύπαιθρο. Για πρώτη φορά ο ξεχωριστός αυτός 

καλλιτέχνης παρουσιάζει με ένα εντελώς προσωπικό τρόπο  ερμηνείας το 

ύπαιθρο, που κατάφερε ν’ αποδώση με πειστικό τρόπο τα μυστικά 

θέλγητρα του φωτός και των ποικίλων χρωμάτων της βλάστησης που την 

λούζει ο ζεστός καλοκαιριάτικος μας ήλιος … 

… Ο Ιωαννίδης είναι ομολογουμένως ζωγράφος που κατέχει μια 

ξεχωριστή θέσι ανάμεσα στους εμπρεσιονιστές του καιρού του. Είναι μια 

ιδιοσυγκρασία ήρεμη, ελαφρά, ρομαντική και με άφθονην λυρική 

διάθεσι. Εις όλα του τα έργα κατοπτρίζονται τα χαρακτηριστικά αυτά του 

εαυτού του και η ψυχοσύστασί του…783. 

 

                                                           
781 Χαραυγή, 20 Απριλίου 1958. Κύπρος, 21 Απριλίου 1958.  
782 Δημ. Δημ., «Εντυπώσεις από την έκθεση ζωγραφικής του κ. Β. Ιωαννίδη», Ελευθερία, Λευκωσία 11 Μαΐου 

1958. 
783 Παρατηρητής, Λεμεσός 15 Μαΐου 1958. 
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ΙΟΥΛΙΟΣ 

Γκαλερί Mariac, Παρίσι. 

Συμμετοχή του Χριστόφορου Σάββα σε ομαδική έκθεση της γκαλερί με πέντε έργα 

του με το γενικό τίτλο «Σφαγές στο Κιόνελι», ένα από τα πρώτα πολιτικά έργα της 

κυπριακής τέχνης. Τον ίδιο μήνα εκθέτει στην γκαλερί Jordan του Παρισιού και 

εκπροσωπεί την σχολή του, την Ακαδημΐα Andre Lhote, στην έκθεση της Ένωσης 

Πλαστικών Τεχνών784. 

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 22 -30 

Πλάτρες 

Φεστιβάλ Πλατρών 

Το φεστιβάλ οργάνωσε το Συμβούλιο Ανάπτυξης Περιοχής Πλατρών, με 

κυβερνητική υποστήριξη. Στις εκδηλώσεις του περιλαμβανόταν έκθεση Ζωγραφικής 

Κυπρίων καλλιτεχνών785.  

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

Πρακτορείο Πνευματικής Συνεργασίας, Αθήνα 

Έκθεση της Αθηνάς Ταρσούλη στο Πρακτορείο Πνευματικής Συνεργασίας, 

(Ακαδημίας και Λυκαβητού), του Μάριου Βαγιάνου αφιερωμένη στην Κύπρο. Παρουσίασε 

σχέδια, σκίτσα, ακουαρέλες και τέμπερες εμπνευσμένα από τα ταξίδια της στο νησί786.  

 

1959 

ΜΑΡΤΙΟΣ 

Δημοτικό Μέγαρο Πάφου 

                                                           
784 Ελένη Νικήτα, Χριστόφορος Σάββα, η απαρχή μιας νέας εποχής στην κυπριακή τέχνη. Πολιτιστικό Ίδρυμα 

Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία 2008, σ. 71 και 192.  
785 Ελευθερία, Λευκωσία 12 Αυγούστου 1958. Έθνος, Λευκωσία 12 Αυγούστου 1958. 
786 Δημοσθένης Χριστοφίδης, «Η έκθεσις ζωγραφικής της κ. Αθηνάς Ταρσούλη», Έθνος, Λευκωσία 11 

Ιανουαρίου 1959. 
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Εμποροβιομηχανική έκθεση στην Πάφο, η πρώτη μετά την υπογραφή των 

Συμφωνιών Ζυρίχης – Λονδίνου. Στην έκθεση παρουσιάστηκαν επίσης «ζωγραφικοί 

πίνακες του εκ Κτήματος Μίκη Φιλιππίδη, αρκετοί των οποίων είναι εξαιρετικοί»787.  

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 21 

Ο ζωγράφος Γεώργιος Πολ. Γεωργίου παραδίδει στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, στην 

παρουσία του Στρατή Μυριβήλη, στην Αρχιεπισκοπή, το ζωγραφικό του πίνακα 

«Φυλακισμένα Μνήματα»788. Ο πίνακας απεικόνιζε το κοιμητήριο των Κεντρικών 

Φυλακών στη Λευκωσία, όπου είχαν ταφεί οι απαγχονισθέντες το ’56 και ’57 κύπριοι 

πατριώτες και οι πεσόντες Γρηγόρης Αυξεντίου το 1957 και Κυριάκος. Μάτσης το 1958. Ο 

χώρος είχε γίνει από το Μάρτιο του 1959 τόπος προσκυνήματος. Από τον πίνακα του 

Γεωργίου επικράτησε η ονομασία Φυλακισμένα Μνήματα.  

 

ΜΑΡΤΙΟΣ  

Αίθουσα Εθνικού Μουσείου Ισραήλ, Ιερουσαλήμ 

Έκθεση 33 πινάκων του Γ. Πολ. Γεωργίου789. Οι πίνακες απεικόνιζαν,  

τοπία της Αμμοχώστου, όπου διαμένει ο ζωγράφος, συνθέσεις εν σχέσει 

με τα μαρτύρια, τα οποία υπέστησαν οι Έλληνες Κύπριοι εις τον υπέρ της 

ανεξαρτησίας Αγώνα των και σκηνάς της εκ Κύπρου διελεύσεως 

Εβραίων μεταναστών κατευθυνομένων εις το Ισραήλ. Οι ισραηλινοί 

κριτικοί εξεφράσθησαν λίαν ευμενώς δια το ταλέντο του Κυπρίου 

ζωγράφου790.  

Επρόκειτο για την πρώτη έκθεση Κυπρίου ζωγράφου στο εξωτερικό, αμέσως μετά 

την υπογραφή των Συμφωνιών Ζυρίχης – Λονδίνου, ένα μήνα προηγουμένως. Πρώτο 

πρεσβευτή της ελεύθερης Κύπρου στο Ισραήλ, τον χαρακτήρισε κυπριακή εφημερίδα791.  

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 9 

Η εφημερίδα Παρατηρητής της Λεμεσού δημοσιεύει κάτω από τον τίτλο «Νεαρός 

καλλιτέχνης του Sheffield γίνεται διάσημος εις την Ιταλίαν» ένα εκτεταμένο σημείωμα για 

                                                           
787 Έθνος, Λευκωσία 24 Μαρτίου 1959. 
788 Έθνος, Λευκωσία 22 Μαρτίου 1959. Χαραυγή, Λευκωσία 22 Μαρτίου 1959. 
789 Λοϊζίδη, ό.π., σ.65. 
790 Έθνος, Λευκωσία 8 Απριλίου 1959. 
791 Έθνος, Λευκωσία 16 Απριλίου 1959. 
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τις εικαστικές επιτυχίες στη Ρώμη του νεαρού ζωγράφου John Corbidge, γαμπρού του 

λεμεσιανού Σταύρου Πήττα, όπως ενημέρωνε η εφημερίδα. Το κείμενο είναι μετάφραση 

από δημοσίευμα αγγλικής εφημερίδας792. 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 26 – ΜΑΪΟΣ 10 

Γεωργικός και Αθλητικός Σύλλογος, Κισσόνεργα 

Έκθεση ζωγραφικής με τη συμμετοχή των Κώστα και της Έλλης Οικονόμου, και 

μαθητών Μέσης Παιδείας. Τα περισσότερα έργα της έκθεσης απεικόνιζαν σκηνές από την 

πρόσφατη ιστορία και κυρίως από τη δράση των «Δυνάμεων Ασφαλείας». Ο Οικονόμου 

παρουσίασε το χαρακτικό «Επίσκεψη στην Πύλα»793. 

 

ΜΑΪΟΣ 9-17 

Ένωσις Νέων Τράστ, Λευκωσία 

Έκθεση Τηλέμαχου Κάνθου794. Ο λόγιος ζωγράφος και συγγραφέας Τάσος 

Στεφανίδης σε εκτεταμένο σημείωμά του, με την αφορμή των εγκαινίων της έκθεσης, 

επισημαίνει ότι, «Ο Κάνθος μαζί με τον άλλο μοναδικό ζωγράφο μας, τον Διαμαντή, θα 

είναι οι ρίζες της Νεοκυπριακής ζωγραφικής»795. Ο Κάνθος παρουσίασε 162 έργα, 

ελαιογραφίες, ξυλογραφίες και ακουαρέλες, εμπνευσμένα κατά κύριο λόγο από την 

Πιτσιλιά. Εφημερίδα της εποχής χαρακτήρισε την έκθεση «ιστορικό σταθμό», παρότρυνε 

τους αναγνώστες της να την επισκεφθούν και τόνιζε ότι «οι πίνακες του Κάνθου συγκινούν 

βαθύτατα και τέτοιου είδους σπάνιες συζητήσεις δεν πρέπει να χάνονται»796. Την έκθεση 

άνοιξε ο Πρόεδρος του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου δρ Κωνσταντίνος 

Σπυριδάκης και σύμφωνα με τον τύπο την επισκέφθηκε μεγάλος αριθμός φιλοτέχνων797. 

                                                           
792 Παρατηρητής, Λεμεσός 9 Απριλίου 1959. 
793 Χαραυγή, Λευκωσία 29 Απριλίου 1959. 
794 Έθνος, Λευκωσία 29 Απριλίου 1959. Χαραυγή, Λευκωσία 1 Μαΐου 1959. Έθνος, Λευκωσία 7 Μαΐου 1959. 

Ελευθερία (συνέντευξη Κάνθου), Λευκωσία 9 Μαΐου 1959. Χαραυγή, Λευκωσία 8 και 9 Μαΐου 1959. Ο 

Φιλελεύθερος, (ομιλία Σπυριδάκη στα εγκαίνια), Λευκωσία 10 Μαΐου 1959. Ελευθερία, Λευκωσία 10 Μαΐου 

1959. Έθνος, Λευκωσία 10 Μαΐου 1959. 
795 Τάσος Στεφανίδης, «Επ’ ευκαιρία της σημερινής εκθέσεως. Τηλέμαχος Κάνθος, ο αγνός και πολύμορφος 

καλλιτέχνης. Το έξοχο ζωγραφικό και χαρακτικό του έργο», Ο Φιλελεύθερος, Λευκωσία 9 Μαΐου 1959. 
796 Κύπρος, Λευκωσία 11 Μαΐου 1959. 
797 Νέοι Καιροί, Λευκωσία 11 Μαΐου 1959. Ελευθερία, Λευκωσία 13 Μαΐου 1959. 
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Η έκθεση προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον και για πολλές μέρες δημοσιεύονταν στον 

τύπο σχόλια και κριτικές. Πρώτος ο Διαμαντής δημοσίευσε εκτεταμένη κριτική, με πολλά 

βιογραφικά και αξιολογικά στοιχεία798. 

Ακολούθησε η κριτική του γιατρού Θ. Χ. Υψαρίδη, που έγραφε ότι η έκθεση ήταν 

«καλλιτεχνικό γεγονός που συνήγειρε το κοινό της Λευκωσίας αλλά και της Κύπρου»799. 

Τόνιζε ότι, 

Μετά την προ διετίας έκθεσι ζωγραφικής του έτερου γνωστού 

καλλιτέχνου κ. Διαμαντή, που αποτελούν μαζί την αρμονική δυάδα στην 

καλλιέργεια του καλλιτεχνικού ταλάντου των τροφίμων του πρώτου της 

Κύπρου Σχολείου του Π. Γυμνασίου, έρχεται η σειρά του έτερου 

πρωτοπόρου στο σημερινό ξεκίνημα για την κατάκτησι μιάς επίζηλης 

θέσεως στο πολύκορφο συγκρότημα της καλλιτεχνικής δημιουργίας…800 

Ο «Τεχνοκρίτης» έγραφε σε εφημερίδα της Λεμεσού ότι,  

Παρόμοιες εκθέσεις από Κύπριους ζωγράφους, εμφανίζουν την 

πνευματικήν Κύπρο στον διεθνή κόσμο ως ισότιμην εις ψυχικήν 

καλλιέργεια και πολιτισμόν με όλους τους προοδευμένους και 

ανεπτυγμένους λαούς…801  

Ο λόγιος δημοσιογράφος και ποιητής Λευτέρης Γιαννίδης σημείωνε ότι, 

Φεύγοντας από την έκθεση του Κάνθου ένοιωθα τον εαυτό μου 

κυριαρχημένο για ώρα πολλή από μια βαθειά, μια απέραντη αγάπη για 

τον τόπο μου. Και σιγά – σιγά άρχισα να νοιώθω πως η αγάπη αυτή 

μετουσιωνόταν σε κάτι άλλο: σε μια πίστη στην υπέροχη, τη δοξασμένη 

αυτή κυπριώτικη γή μας και τους ανθρώπους της, μια βαθειά πίστη – 

αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε τη μεγάλη αυτή στιγμή πιο πολύ από 

κάθε τι άλλο – στο μέλλον της…802 

Ο Κάνθος στην έκθεση αυτή παρουσιάστηκε περισσότερο ως ζωγράφος παρά ως 

χαράκτης. Παρουσίασε 162 έργα, από τα οποία τα 93 ήσαν ελαιογραφίες, 55 ακουαρέλες 

και μόλις 10 ξυλογραφίες. Έργα από την έκθεση αγόρασαν ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας 

Ανδρέας Φρυδάς, ο Γεώργιος Τζιάπρας Πιερίδης, η Δημοτική Πινακοθήκη Αμμοχώστου, 

                                                           
798 Δ. Διαμαντής, «Ο ζωγράφος Τ. Κάνθος και η έκθεσή του», Ελευθερία Λευκωσία 12 Μαΐου 1959.  
799 Θ.Χ. Υψαρίδης, «Η έκθεσις ζωγραφικής του κ. Τηλέμαχου Κάνθου», Έθνος Λευκωσία 20 Μαΐου 1959. 
800 Στο ίδιο.  
801 Τεχνοκρίτης, «Η έκθεσις Κάνθου», Παρατηρητής, Λεμεσός 21 Μαΐου 1959. 
802 Λευτέρης Γιαννίδης, «Γύρω από την έκθεση του κ. Τηλέμαχου Κάνθου». Ελευθερία, Λευκωσία 13 Μαΐου 

1959. 
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το Παγκύπριο Γυμνάσιο, ο ΕΠΟΚ, ο δικηγόρος Λεύκος Κληρίδης, ο Ευάγγελος Λοΐζος, ο 

επιχειρηματίας Νίκος Καραντώκης και άλλοι803. 

 

ΜΑΪΟΣ 17-23 

Ξενοδοχείο Κατσελλή, Dome Hotel, Κερύνεια 

Έκθεση Λώνια Ευθυβούλου. Παρουσίασε 43 έργα, εμπνευσμένα κατά κύριο λόγο 

από το κυπριακό τοπίο. Κάτοικος Κερύνειας χαρακτήρισε την έκθεση ως ένα εξαιρετικό 

γεγονός για την Κερύνεια αφού «ως τώρα βλέπαμε κάποτε - κάποτε έργα άγγλων ζωγράφων 

ή ξένων περαστικών καλλιτεχνών»804. 

 

ΜΑΪΟΣ 29-31 

Αίθουσα Ένωσις Νέων Τράστ Λευκωσία 

Έκθεση Ζωγραφικής και Γλυπτικής. Η έκθεση οργανώθηκε στο πλαίσιο των 

εορτασμών Νεολαίας του ΕΔΜΑ και ήταν η μεγαλύτερη ομαδική έκθεση που είχε γίνει 

μέχρι τότε στην Κύπρο. Παρουσιάστηκαν 133 έργα ζωγραφικής και 25 γλυπτά. Συμμετείχε 

το σύνολο σχεδόν των κυπρίων καλλιτεχνών, συνολικά 50, ζωγράφοι και γλύπτες. Ανάμεσα 

τους οι Στέλιος Βότσης, Γ. Πολ. Γεωργίου, Αδαμάντιος Διαμαντής, Βίκτωρ Ιωαννίδης, 

Τηλέμαχος Κάνθος, Ανδρέας Λαδόμματος, Κώστας Οικονόμου, Λευτέρης Οικονόμου, 

Χριστόφορος Σάββα, Ιωάννης Κισσονέργης και άλλοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

υπερείχαν, έναντι των ερασιτεχνών, οι σπουδασμένοι ζωγράφοι, αρκετοί από τους οποίους 

μόλις είχαν επιστρέψει στην Κύπρο. Οι περισσότεροι παρουσίασαν έργα εμπνευσμένα από 

τον πρόσφατο κυπριακό αγώνα805. 

 

 

ΜΑΪΟΣ 29-31 

Ελένειο Δημοτικό, Λευκωσία 

Έκθεση ζωγραφικής μαθητών από 80 δημοτικά σχολεία. Οι μικροί μαθητές, 6-12 

χρόνων, ζωγράφισαν 400 περίπου έργα, με σκηνές του απελευθερωτικού αγώνα και από τη 

ζωή της υπαίθρου. Η έκθεση οργανώθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών της Νεολαίας του 

ΕΔΜΑ (Ενιαίο Δημοκρατικό Μέτωπο Αναδημιουργίας), που περιλάμβανε άλλες επτά 

                                                           
803 Ελευθερία 13 Μαΐου 1959. 
804 Τ. Κ., «Μια έκθεσις ζωγραφικής εις Κερύνειαν», Ελευθερία, Λευκωσία 21 Μαΐου 1959. 
805 Ο Φιλελεύθερος, Λευκωσία 30 Μαΐου 1959. Έθνος, Λευκωσία 30 Μαΐου 1959. 
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εκθέσεις για διάφορα θέματα. Τα εγκαίνια τέλεσε ο Πρόεδρος του εκπαιδευτικού 

Συμβουλίου Κωνσταντίνος Σπυριδάκης και παρέστησαν οι υπουργοί Εργασίας και 

Εσωτερικών Τάσος Παπαδόπουλος και Πολύκαρπος Γιωρκάτζης806. 

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ  

Λευκωσία 

Έκθεση Γλυπτικής Δημήτριου Πούπου 

Σε αίθουσα απέναντι από το οίκημα των Δημοσίων Υπαλλήλων ο Δημήτρης Πούπος 

παρουσίασε τρία μεγάλα γλυπτά έργα του «Θεά Γνώση», «Ο Ανδροκλής και το λιοντάρι», 

«Το νόημα της κυπριακής εποποιίας»807. 

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 11 

Αρρεναγωγείο Πάχνας  

Έκθεση ζωγραφικής και χειροτεχνίας των μαθητών του Αρρεναγωγείου. Επιτροπή 

βράβευσε τα έργα των Α. Κούρτελλου στη Ζωγραφική, Ν. Ευαγόρου στο Παστέλ και Π. 

Χαραλάμπους στη Γλυπτική808. 

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 21  

Αίθουσα Αποφοίτων του Συλλόγου Αποφοίτων Γυμνασίου Κερύνειας (ΣΑΓΚ) Κερύνεια 

Έκθεση ζωγραφικής και χειροτεχνημάτων των τέως κρατουμένων από την επαρχία 

Κερύνειας. Ξεχώρισαν τα έργα ζωγραφικής του Γιαννάκη Σάββα Καράσαββα, που είχε 

παραμείνει στα κρατητήρια για μια τριετία809. 

 

 

 

                                                           
806 Στο ίδιο. 
807.Ο Φιλελεύθερος, Λευκωσία 30 Μαΐου 1959. 
808 Ελευθερία, Λευκωσία 14 Ιουνίου 1959. 
809 Κύπρος, Λευκωσία 22 Ιουνίου 1959. Αλήθεια, Λευκωσία 22 Ιουνίου 1959. Έθνος, Λευκωσία 24 Ιουνίου 1959. 
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ΙΟΥΝΙΟΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ  

Όλα σχεδόν τα σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης οργανώνουν 

εκδηλώσεις για τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Οι περισσότερες περιλαμβάνουν εκθέσεις 

ζωγραφικής και χειροτεχνημάτων810. 

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 24 – ΙΟΥΛΙΟΣ 5 

Παγκύπριος Όμιλος Φιλοτέχνων (Λήδρας 174, 3ος όροφος) Λευκωσία 

Έκθεση των μελών του Π.Ο.Φ811. Στην έκθεση συμμετείχαν 16 ζωγράφοι με 35 

πίνακες. Ανάμεσα τους οι Χριστόφορος Σάββα, Κώστας Οικονόμου, Λευτέρης Οικονόμου, 

Στέλιος Βότσης και άλλοι. Την έκθεση κλήθηκε και προλόγισε ο Αδαμάντιος Διαμαντής ο 

οποίος ανέφερε ότι: 

Εκείνο που την χαρακτηρίζει είναι ανεξαρτησία στον τρόπο της 

έκφρασης εκείνων που συμμετέχουν. Αυτό είναι ένα σημάδι υγείας μα δεν 

σημαίνει πως η έκθεση δεν παρουσιάζει αδυναμίες. Είναι όμως πάνω 

στο σωστό δρόμο οι ζωγράφοι μας. Ξεκινώντας από διαφορετικούς 

δρόμους δεν  μπορεί παρά στο τέλος να καταλήξουν στο ίδιο σημείο, όχι 

εκφραζόμενοι με τον ίδιο τρόπο αλλά εκφράζοντας την ίδια αλήθεια. Ο 

τρόπος έκφρασης αυτής της αλήθειας δεν διδάσκεται. Αυτόν θα τον βρει 

ο καλλιτέχνης ο πραγματικός, ο οποίος σίγουρα θα φθάσει στο τέρμα812. 

Η πρόσκληση στο Διαμαντή να μιλήσει στα εγκαίνια αποτελούσε αναγνώριση της 

πρωτοκαθεδρίας του Διαμαντή από τους νέους ζωγράφους, που φιλοδοξούσαν να 

εκφράσουν την πρωτοπορία και την ανανέωση. 

 

 

 

 

 

                                                           
810 Χαραυγή, Λευκωσία 1 Ιουλίου 1959. Ελευθερία, Λευκωσία 30 Ιουνίου 1959. Έθνος, Λευκωσία 14 Ιουλίου 

1959. 
811 Χαραυγή, Λευκωσία 24 Ιουνίου 1959. Έθνος, Λευκωσία 24 Ιουνίου 1959. Ελευθερία, Λευκωσία 28 Ιουνίου 

1959. 
812 «Φιλότεχνος», «Μια έκθεση ζωγραφικής του Ομίλου Φιλοτέχνων», Χαραυγή, Λευκωσία 28 Ιουνίου 1959. 
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ΙΟΥΛΙΟΣ 9-12 

Λεμεσός  

Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας  

Έκθεση με τίτλο «Η νεολαία, η ζωή της και οι αγώνες της», που είχε προκηρυχθεί 

τον Ιούνιο από την Οργανωτική Επιτροπή του Παγκυπρίου Φεστιβάλ Νεολαίας, για νέους 

και νέες κάτω των 30 χρονών, με θέσπιση πρώτου βραβείου 10 λιρών, δεύτερου 7 και τρίτου 

4813. 

 

 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 15-16 

Παγκύπριο Γυμνάσιο, Λευκωσία 

Επανάληψη του θεσμού της ετήσιας έκθεσης των μαθητών και μαθητριών του 

Παγκυπρίου Γυμνασίου814, που είχε διακοπεί στα χρόνια του Αγώνα. Η θεματολογία 

κινήθηκε περισσότερο στις εμπειρίες από τον Αγώνα: 

Ο επισκεπτόμενος την έκθεση ζωγραφικής και χειροτεχνίας του 

Παγκυπρίου Γυμνασίου, είναι αδύνατο να μείνη ασυγκίνητος μπροστά 

στα έργα των μικρών μελλοντικών καλλιτεχνών της νήσου μας. Αν 

αναλογιστούμε, μάλιστα ότι τα χέρια εκείνα, που πριν λίγες μόνο μέρες, 

χούφτιαζαν τις μπόμπες και μοίραζαν φυλλάδια, πήραν τώρα, με το 

σύνθημα της Εθνικής Αναδημιουργίας, το πινέλο και τα χρώματα και 

χάραξαν τις ανησυχίες και τα συναισθήματα των στο χαρτί, ένας 

αυθόρμητος ενθουσιασμός και πίστι για το μέλλον μας διακατέχει. Στα 

έργα των μικροτέρων μαθητών, υπερισχύουν σκηνές και στιγμιότυπα της 

τετράχρονης εποποιίας μας.  Ο Αρχηγός, οι αντάρται, τα κρατητήρια κι 

οι νεκροί αγωνιστές κυριαρχούν στις προσπάθειες τους…815.  

 Ξεχώρισαν τα έργα της Κατερίνας Βαβλίτου της Γ΄ τάξης, του Γιώργου Σφήκα της Δ΄, 

του Μίκη Φοινικαρίδη και του Ανδρέα Λαδόμματου της Στ΄, που αργότερα ακολούθησαν 

όλοι σπουδές ζωγραφικής. Στο διδακτικό προσωπικό του Παγκυπρίου, κοντά στο Διαμαντή 

και τον Κάνθο, είχαν προστεθεί ο Νίκος Δυμιώτης και η Ελ. Χαρικλείδου. 

                                                           
813 Χαραυγή, Λευκωσία 12 Ιουνίου 1959. 
814 Έθνος, Λευκωσία 15 Ιουλίου 1959.  
815 Α. Πουαρός, «Η έκθεσις χειροτεχνίας και ζωγραφικής Π. Γυμνασίου», Έθνος, Λευκωσία 15 Ιουλίου 1959. 
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  

Εκλέγεται καθηγητής στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας ο Γιώργος 

Μαυροΐδης ο οποίος την ίδια χρονιά είχε παραιτηθεί από το διπλωματικό σώμα λόγω 

διαφωνίας του με τους χειρισμούς του κυπριακού. Αναδείχθηκε σ’ ένα από τους 

κορυφαίους έλληνες ζωγράφους και το 1977 ανέλαβε πρύτανης της Σχολής.  

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  

Πλάτρες  

 Παγκύπρια Έκθεση Ζωγραφικής στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πλατρών. Συμμετείχαν οι 

καλλιτέχνες Φώτος Χατζησωτηρίου, Αδαμάντιος Διαμαντής, Βίκτωρας Ιωαννίδης, 

Τηλέμαχος Κάνθος, Λευτέρης Οικονόμου, Σολ. Φραγκουλίδης, Χριστόφορος Σάββα, 

Λώνιας Ευθυβούλου, Γιώργος Σκοτεινός, Λένια Σαβεριάδου και άλλοι. Στα εγκαίνια της 

έκθεσης την 1η Σεπτεμβρίου παρευρέθηκε ο κύπριος τεχνοκράτης και μεγαλέμπορος έργων 

τέχνης στο Παρίσι Παύλος Πετρίδης816. Στη διάρκεια της έκθεσης σημειώθηκε το πρώτο 

πολιτικοκαλλιτεχνικό επεισόδιο μετά την απελευθέρωση, με τις Συμφωνίες Ζυρίχης – 

Λονδίνου το Φεβρουάριο του 1959. Κατά την επίσκεψη στην έκθεση του τελευταίου 

κυβερνήτη σερ Χιού Φούτ η οργανωτική επιτροπή, για λόγους καλής θελήσεως, ζήτησε 

από τη Λένια Σαβεριάδου, να αποσύρει τον πίνακα της «3η Οκτωβρίου», που απεικόνιζε 

βιαιοπραγίες των άγγλων στρατιωτών στην Αμμόχωστο στις 3 Οκτωβρίου 1958. Η 

Σαβεριάδου αρνήθηκε και αποχώρησε από την έκθεση, παίρνοντας μαζί της όλα τα έργα 

της817. 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 18 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2 

Κυπριακό Μουσείο 

Έκθεση του Γ. Πολ. Γεωργίου 

Η έκθεση οργανώθηκε επίσημα από το Υπουργείο Συγκοινωνιών στους νέους χώρους 

επέκτασης του Μουσείου, «ως τρόπον τινά προοίμιον της εκθέσεως των τελευταίων έργων 

του κυπρίου ζωγράφου, ήτις θα λάβει χώραν εις Αθήνας κατά τας αρχάς του 1960». Ήταν η 

πρώτη επίσημη έκθεση της μεταβατικής περιόδους και στα εγκαίνια συνυπήρξαν οι αγγλικές 

                                                           
816 Ελευθερία, Λευκωσία 2 Σεπτεμβρίου 1959. 
817 Έθνος, Λευκωσία 6 Σεπτεμβρίου 1959. 
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με τις νέες κυπριακές αρχές. Στην είσοδο του Μουσείου μαζί με το ζωγράφο υποδέχονταν 

τους προσκεκλημένους ο Άρθουρ Μεγκώ, για εικοσιτέσσερα χρόνια Διευθυντής 

Αρχαιοτήτων της Κύπρου και ο Έφορος του Μουσείου Πορφύριος Δικαιος, ο οποίος σε 

λίγους μήνες θα τον διαδεχόταν στη Διεύθυνση του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Από τους 

πρώτους προσήλθε ο Κυβερνήτης σερ Χιού Φουτ, η Λαίδη Φούτ και ο Βοηθός Κυβερνήτης 

Σινκλαίρ, ο πρώτος πρεσβευτής της Ελλάδας Χριστόπουλος μαζί με τον Πρόξενο Φρυδά και 

μαζί τους οι νέοι κύπριοι υπουργοί, Εμπορίου και Βιομηχανίας Πασχάλης Πασχαλίδης 

Οικονομικών Ρηγίνος Θεοχάρης και Συγκοινωνιών Αντώνης Γεωργιάδης818. 

Ο Γεωργίου παρουσίασε, σύμφωνα με την εφημερίδα Χαραυγή 42 συνολικά έργα, με 

θέματα κυρίως από την Κυπριακή ζωή και τον Αγώνα στα  

τελευταία τέσσερα χρόνια. Τα έργα του κ. Γεωργίου διακρίνονται για την 

απαλότητα και τα φωτεινά χρώματα. Απ’ τα καλύτερα αναφέρουμε τα: 

«Ες αεί» (ο θάνατος του Αυξεντίου και η έξοδος των τριών συντρόφων 

του από το κρησφύγετο), «Τα φυλακισμένα μνήματα», «Ξετέλεψε και ο 

μονογενής», «Για το Ελ- Αλαμέιν», «Ο μιναρές του Πεγιούκ Χαμάαμ» 

καθώς και μερικές προσωπογραφίες που ξεχωρίζουν για την 

εκφραστικότητα των χαρακτήρων τους όπως «Ο επιληπτικός του 

καθεδρικού», «Η χανούμ του επιληπτικού», «Ο παπάς του χωριού» και 

«Το χατζούδι»… 819 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 29 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 7 

Λήδρα Πάλας, Λευκωσία  

Έκθεση Βίκτωρα Ιωαννίδη 

 Η πρώτη έκθεση στη Λευκωσία του λεμεσιανού ζωγράφου Βίκτωρα Ιωαννίδη820. Τα 

εγκαίνια τέλεσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινοτικής Συνέλευσης Κύπρου Κωνσταντίνος 

Σπυριδάκης, που χαρακτήρισε την έκθεση ως «ένα ευοίωνο γεγονός για την πολιτιστική 

άνοδο της Κύπρου» στη νέα πάροδο της ιστορίας της. Ο Τηλέμαχος Κάνθος με αφορμή την 

έκθεση σημείωνε ότι ο Ιωαννίδης ήταν «ένας ώριμος καλλιτέχνης με χαρίσματα, θετικά και 

αδιαμφισβήτητα»821. Ο ζωγράφος παρουσίασε 54 έργα του, προσωπογραφίες, νεκρές 

                                                           
818 Ο Φιλελεύθερος, Λευκωσία 19 Νοεμβρίου 1959. 
819 Χαραυγή, Λευκωσία 26 Νοεμβρίου 1959.  
820 Χαραυγή, Λευκωσία 27 Νοεμβρίου 1959. Ο Φιλελεύθερος, Λευκωσία 1 Δεκεμβρίου 1959.  
821 Τηλέμαχος Κάνθος, «Η έκθεση ζωγραφικής του Βίκτωρος Ιωαννίδη», Ελευθερία, Λευκωσία 5 Δεκεμβρίου 

1959.  
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φύσεις, τοπία και σκηνές από την πόλη και την ύπαιθρο, «μια σοβαρή μικρογραφία της 

κυπριακής ζωής»822. 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 11 – 16 

Λήδρα Παλάς, Λευκωσία 

Έκθεση Glyn Hughes 

Έκθεση του άγγλου ζωγράφου, κριτικού, εκπαιδευτικού και δημοσιογράφου Glyn 

Hughes, ο οποίος εξέθεσε 45 πίνακες, σχέδια και χαρακτικά823. Την ίδια περίοδο 

παρουσιάστηκαν στο Junior School τα έργα των μαθητών του στο σχολείο, ηλικίας 5-12 

χρονών. Ο Glyn Hughes είχε γεννηθεί το 1931 στην Ουαλλία, είε σπουδάσει στο Bretton Hall 

στο Yorkshire και από το 1956 εγκαταστάθηκε στην Κύπρο, όπου έζησε μέχρι το θάνατό του 

το 2011. Υπήρξε φίλος και συνεργάτης με το Χριστόφορο Σάββα, με τον οποίο ίδρυσαν την 

γκαλερί Απόφαση, με ιδιαίτερα σημαντική παρουσία, κριτική και καλλιτεχνική στα εικαστικά 

δρώμενα της Κύπρου, ιδιαίτερα στα δύσκολα χρόνια της ένοπλης αντίστασης κατά των 

Άγγλων και των δικοινοτικών συγκρούσεων που ακολούθησαν. Τα εγκαίνια της πρώτης 

ατομικής του έκθεσης ήταν γιορτή καλλιτεχνικής συνύπαρξης αφού παρευρέθηκαν σ’ αυτά 

άγγλοι αξιωματούχοι που σε λίγο θα εγκατέλειπαν την Κύπρο καθώς και καλλιτέχνες και 

παράγοντες από τις δυο κοινότητες824.  

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 26 - 30 

Λήδρα Παλάς, Λευκωσία 

 Πέμπτη ατομική έκθεση του Χριστόφορου Σάββα825, πρώτη μετά  την 

επιστροφή του από το Παρίσι826. Για την έκθεση έγραφε ο Λεωνίδας Μαλένης στο 

Φιλελεύθερο: 

Ο Χριστόφορος Σάββα είναι ένας από τους λίγους Κύπριους ζωγράφους 

που επιχειρούν να κοσμίσουν στην Κυπριακή Τέχνη καινούργια στοιχεία. 

Στοιχεία που μπορεί νάναι κάτι συνηθισμένο για τα μεγάλα κέντρα του 

εξωτερικού, δεν παύουν όμως να ξενίζουν τον μέσο φιλότεχνο του νησιού 

                                                           
822 Α.Ρ., «Δυο εκθέσεις ζωγραφικής: Β. Ιωαννίδη – Γ. Πολ. Γεωργίου», Χαραυγή, Λευκωσία 3 Δεκεμβρίου 1959.  
823 Times of Cyprus, Λευκωσία 12 Δεκεμβρίου 1959.  
824 Times of Cyprus, Λευκωσία 12 Δεκεμβρίου 1959.  
825 Ο Φιλελεύθερος, Λευκωσία 23 Δεκεμβρίου 1959. Χαραυγή, Λευκωσία 24 Δεκεμβρίου 1959. Ελευθερία, 

Λευκωσία 25 Δεκεμβρίου 1959.  
826 J.A., “The Savva exhibition. Spot the burnt matches in a gay show”, Times of Cyprus, Λευκωσία 29 Δεκεμβρίου 

1959. 
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μας. Μολαταύτα η δουλειά του Σάββα αξίζει να προσεχτή ιδιαίτερα γιατί 

είναι ενδειχτική ενός πραγματικού καλλιτέχη που έχει δοθή ολόψυχα στις 

αναζητήσεις της τέχνης του. η τεχνοτροπία του τολμηρή με διαρκή 

ανανέωση δεν ξεφεύγει σε άσκοπους πειραματισμούς και χαραχτηρίζεται 

από μια απλή μα πολύ βαθειά συνάμα εσωτερικότητα. Είναι ο ζωγράφος 

του συναισθήματος που χωράει παντού είτε για τοπίο πρόκειται είτε για 

νεκρή φύση…827 

Με την έκθεση του Χριστόφορου Σάββα έκλεινε μια ολόκληρη περίοδος 

καλλιτεχνικής δραστηριότητας της περιόδου της Αγγλοκρατίας 1878 – 1959. Ήταν το τέλος 

μιας εποχής και η αφετηρία μιας νέας περιόδου για της σύγχρονη κυπριακή τέχνη828. 

  

                                                           
827 Λεωνίδας Μαλένης, «Ζωγραφική», Ο Φιλελεύθερος, Λευκωσία 30 Δεκεμβρίου 1959. 
828 Για το Χριστόφορο Σάββα, τη ζωή και το έργο του βλ: Ελένη Νικήτα, Χριστόφορος Σάββα. Η απαρχή μιας 

νέας εποχής στην κυπριακή τέχνη, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία 2008. Ελένη Νικήτα, επιμ., 

Χριστόφορος Σάββα. Η ζωή και το έργο του, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Λευκωσία 1988. Σάββα 

Χριστοδουλίδης, Αγαπητέ μου κουμπάρε: 12 επιστολές του Χριστόφορου Σάββα στον Κώστα Οικονόμου, Πάφος 

2017, Λευκωσία 2017. Μαρία Παντελή, Η μνήμη του αρχείου: Ο Χριστόφορος Σάββα στον κυπριακό τύπο και 

λογοτεχνικά περιοδικά, 1954 – 1968, Bon Dia Boa Tarde Boa Noite-Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού, Λευκωσία 2019. Jacopo Crivelli Visconti, επιμ., Χριστόφορος Σάββα. Πρόωρα Παρών 

(δίγλωσση έκδοση), Hatje Cantz, Βερολίνο (εκτύπωση στη Λευκωσία) 2019. Θεοκλής Κουγιάλης – 

Χριστόφορος Σάββα, Ποίηση και ζωγραφική. Ένας διάλογος, Αρμιδα, Λευκωσία 2018.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η συστηματική και κοπιώδης καταγραφή των εικαστικών εκδηλώσεων κατά τη 

διάρκεια της Αγγλοκρατίας, που έγινε στο προηγούμενο κεφάλαιο επιτρέπει μια σειρά 

διαπιστώσεις και συμπεράσματα για τους ζωγράφους, τους γλύπτες, τις γυναίκες 

ζωγράφους, τις δραστηριότητές τους, τις διασυνδέσεις τους, τις εκθέσεις και τους 

εκθεσιακούς χώρους, την κριτική και γενικά τα εικαστικά δρώμενα.  

 

7.1. Οι Κύπριοι ζωγράφοι 

Στις αρχές της Αγγλοκρατίας η προσωνυμία «ζωγράφος» αποδιδόταν κυρίως στους 

αγιογράφους, οι οποίοι ήταν αυτοδίδακτοι ή είχαν θητεύσει κοντά σε επώνυμους και 

καταξιωμένους αγιογράφους ή στα διάφορα μοναστήρια του Αγίου Όρους, το οποίο 

εθεωρείτο ως ο αυθεντικότερος χώρος εκμάθησης της αγιογραφίας. Παράλληλα προς 

αυτούς που είχαν μαθητεύσει στον Άθω, εμφανίστηκαν στο νησί από τα τέλη του δέκατου 

ένατου αιώνα απόφοιτοι της Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας όπως ο Κουφός και κατά 

κύριο λόγο ο Όθων Γιαβόπουλος, οι οποίοι μεταφέρουν στην Κύπρο μια νεωτερική 

αγιογραφική τέχνη με πολλά δυτικότροπα στοιχεία. 

Ως πρώτος κύπριος ζωγράφος της περιόδου που άσκησε επαγγελματικά τη 

ζωγραφική, πρέπει να θεωρηθεί ο Νίκος Νικολαΐδης, που έδρασε στην Κύπρο και στην 

Αίγυπτο, ενώ τον τίτλο καθιέρωσαν οι πρώτοι ελλαδίτες καθηγητές στο Παγκύπριο 

Γυμνάσιο και στα σχολεία των άλλων κυπριακών πόλεων. Τους διαδέχτηκαν οι κύπριοι 

απόφοιτοι σχολών καλών τεχνών της Αγγλίας και της Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της 

Αγγλοκρατίας εμφανίστηκαν με εικαστικό έργο εικοσιέξι ζωγράφοι, ένας κεραμίστας και 

δύο γλύπτες, ενώ την τελευταία δεκαετία έχουμε την παρουσία πέντε γυναικών ζωγράφων. 
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Οι ζωγράφοι: 

• Νίκος Νικολαΐδης (1884-1956)829. Συγγραφέας και αυτοδίδακτος ζωγράφος, που έζησε τα 

περισσότερα χρόνια της ζωής του στην Αίγυπτο. Ασχολήθηκε με την αγιογραφία και τη 

ζωγραφική, με το μαυρόασπρο σχέδιο, το παστέλ και την ακουαρέλα. Η θεματολογία του 

είναι επηρεασμένη από το χώρο που ζούσε: εικόνες του Σινά και της ερήμου, καραβάνια, 

οάσεις, ο Νείλος και οι φελάχοι. Ο Σεφέρης, που τον συνάντησε στα 1941, τον χαρακτήρισε 

«κληρικό του πνεύματος». Κατά περιόδους εμφανιζόταν στην Κύπρο για επαγγελματικούς 

λόγους, όπως οι παραγγελίες φορητών εικόνων και η αγιογράφηση κάποιου ναού ή για την 

παρουσίαση έργων του, όπως έγινε στη Λεμεσό το 1920. 

• Βασίλης Βρυωνίδης (1883-1898)830. Ένας κοσμοπολίτης της τέχνης, που έζησε μποέμικη 

ζωή. Έκανε ελεύθερες σπουδές ζωγραφικής και μουσικής στη Βενετία όπου μαθήτευσε 

κοντά στο ζωγράφο, αρχιτέκτονα και φωτογράφο Mario Maria που το 1895 σχεδίασε το 

ιταλικό περίπτερο στη Μπιενάλε Βενετίας. Έζησε 10 χρόνια στη Βενετία, χωρίς να 

ολοκληρώσει τις σπουδές του στην Ακαδημία Καλών Τεχνών, όπου είχε εγγραφεί από το 

1900. Κατά διαστήματα έζησε στην Κύπρο, το Παρίσι, τη Βενετία και το Μόντε Κάρλο. 

Επέστρεψε οριστικά στο νησί το 1930, σε ηλικία 47 χρονών, ύστερα από τριαντάχρονη 

σχεδόν περιπλάνηση στην Ευρώπη και επιδόθηκε με πάθος στη ζωγραφική, χωρίς 

οποιαδήποτε παρέμβαση, επιδιώκοντας εκούσια την προσωπική απομόνωση. 

• Αδάμος Αντωνιάδης (1895-1978)831. Χαρακτηριστική περίπτωση αυτοδίδακτου, 

ερασιτέχνη μάλλον ζωγράφου, που καλύπτει το κενό της παρουσίας επαγγελματιών 

ζωγράφων. Εργαζόταν ως ταμπελογράφος και διακοσμητής, αντέγραφε από φωτογραφίες 

τοπία, ίδρυσε το εργαστήριο « Η Τέχνη» όπου διατηρούσε μόνιμη έκθεση των έργων του. 

Διατηρούσε επαφές με τους ανθρώπους του πνεύματος και της τέχνης, που ήσαν 

συσπειρωμένοι γύρω από το περιοδικό Κυπριακά Γράμματα, στο οποίο καταχωρούσε συχνά 

αγγελίες για το εργαστήριό του.  

                                                           
829 Ανδρέας Χρυσοχός, Χρήστος Σαββίδης Τρίχας, επιμ., Κύπριοι καλλιτέχνες, Εκδόσεις Χρ.Ανδρέου, Λευκωσία 
1983, σ.160. Βούλα Κοκκίνου, επιμ. Το ζωγραφικό έργο του Νίκου Νικολαΐδη, Εκδόσεις  Εν Τύποις, Λευκωσία 
2003. 
830 Ελένη Νικήτα, Κύπριοι καλλιτέχνες. Η πρώτη γενιά. Βασίλης Βρυωνίδης, Πολιτιστικό Κέντρο Ομίλου Λαϊκής, 
Λευκωσία 2002. 
831 Αδαμάντιος Διαμαντής «Βιογραφικό [Αδάμου Αντωνιάδη]», στο Αδάμος Αντωνιάδης (κατάλογος έκθεσης), 
Γκαλερί Γκλόρια, Λευκωσία 1983. Αριστείδης Κουδουνάρης, Βιογραφικόν Λεξικόν Κυπρίων 1800-1920, τόμος 
Α, Λευκωσία7 2018, σ.29. 
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• Ιωάννης Κισσονέργης (1889-1963)832. Φοίτησε για λίγο στη Σχολή Καλών Τεχνών της 

Αθήνας, χωρίς να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Από το 1916 διορίστηκε καθηγητής της 

Ιχνογραφίας στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και αργότερα στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας. 

Πέρα από το διδακτικό του έργο, συμμετείχε στα εικαστικά δρώμενα και θεωρείται ως ο 

κατεξοχήν κύπριος ακουαρελίστας. Έφυγε από την Κύπρο το 1953 για τη Νότια Αφρική 

όπου έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του.  

• Γιώργος Φασουλιώτης (1896-1944)833. Από τους πρώτους κύπριους απόφοιτους της Σχολής 

Καλών Τεχνών της Αθήνας. Αποφοίτησε ως ειδικό ταλέντο το 1915, επέστρεψε στην 

Κύπρο και διορίστηκε αμέσως στα εκπαιδευτήρια της Λεμεσού. Εκτός από Ιχνογραφία και 

Ζωγραφική, δίδαξε Ιστορία της Τέχνης. Εξέδιδε για μια δεκαετία στη Λεμεσό την 

εβδομαδιαία σατιρική εφημερίδα Το Γέλιο (1928-1938). Ανέβασε, σκηνοθέτησε και 

σκηνογράφησε αρχαίες τραγωδίες. Μαζί με τον Βίκτωρα Ιωαννίδη ίδρυσαν το εργαστήριο 

«Ατελιέ», που παρήγαγε αξιόλογες διαφημίσεις και μεγαλοαφίσες για το θέατρο και 

διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. 

• Τάκης Φραγκούδης (1900-1978)834. Γόνος γνωστής οικογένειας της Λεμεσού. Φοίτησε για 

λίγο στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, χωρίς να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Ζούσε 

στην Ελλάδα αλλά μοίραζε την καλλιτεχνική του δραστηριότητα ανάμεσα στην Αθήνα και 

την Κύπρο. Πρωτοπόρησε με την υιοθέτηση των νέων εκφραστικών τρόπων και τάσεων 

που είχαν εμφανιστεί στην Ευρώπη.  

• Αδαμάντιος Διαμαντής (1900-1994)835. Ο πρώτος κύπριος που σπούδασε ζωγραφική στο 

Λονδίνο. Από το 1926 που γύρισε στην Κύπρο, ανέπτυξε έντονη διδακτική και 

καλλιτεχνική δραστηριότητα και αναδείχθηκε σε κορυφαίο κύπριο ζωγράφο. Ουσιαστικά, 

από τη δεκαετία του ’30 και σ’ όλη τη διάρκεια της Αγγλοκρατίας κυριάρχησε, σχεδόν 

ηγεμόνευσε, στο χώρο της κυπριακής ζωγραφικής. 

                                                           
832 Χρυσοχός, Σαββίδης Τρίχας, ο.π., σ.98. Μαριλίζα Μητσού, επιμ. Ιωάννης Κισσονέργης, Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία 1992. Ελένη Νικήτα, Κύπριοι καλλιτέχνες. Η πρώτη γενιά. Ιωάννης Κισσονέργης 
1889-1963, Πολιτιστικό Κέντρο Λαϊκής, Λευκωσία 2002. 
833 Κουδουνάρης, ο.π., τόμος Β, σ.837. 
834 Χρυσοχός, Σαββίδης Τρίχας, ο.π., σ.224. Ελένη Νικήτα, Κύπριοι καλλιτέχνες. Η πρώτη γενιά. Τάκης 
Φραγκούδης, Πολιτιστικό Κέντρο Ομίλου Λαϊκής, Λευκωσία 2002. 
835 Χρυσοχός, Σαββίδης Τρίχας, ο.π., σ.63. Ελένη Νικήτα, Αδαμάντιος Διαμαντής. Η ζωή και το έργο του, 
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία 1998. Ελένη Νικήτα, Κύπριοι καλλιτέχνες. Η πρώτη γενιά. 
Αδαμάντιος Διαμαντής 1900-1994, Πολιτιστικό Κέντρο Ομίλου Λαϊκής, Λευκωσία 2002. Ανδρέας Χατζηθωμάς, 
επιμ., 33 Κύπριοι καλλιτέχνες, Εκδοτικός Οίκος Διαγόρας, σ.14-25. 
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• Γεώργιος Πολ. Γεωργίου (1901-1972)836. Κορυφαίος κύπριος ζωγράφος, αυτοδίδακτος, 

που στα 35 του χρόνια εγκατέλειψε τη δικηγορία για να ασχοληθεί αποκλειστικά με την 

τέχνη. Είχε στην αρχή την υποστήριξη των αγγλικών αρχών και ιδιαίτερα του Lawrence 

Durrel. Διαμόρφωσε ένα προσωπικό στυλ με στοιχεία ευρωπαϊκής και βυζαντινής τέχνης. 

Έκανε την πρώτη του έκθεση στην Οξφόρδη το 1950. 

• Σολωμός Φραγκουλίδης (1902-1981)837. Από τους πρώτους κύπριους ζωγράφους που 

αποφοίτησαν από τη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Αποφοίτησε με διάκριση από το 

Εργαστήριο του Γεώργιου Ιακωβίδη. Εργάστηκε στην Κύπρο στην αγιογράφηση της 

Παναγίας του Αγρού, με προτροπή του Φώτη Κόντογλου από το 1932 μέχρι το 1934 και 

για λίγο στην αποκατάσταση και συντήρηση παλαιών εικόνων στο Βυζαντινό Μουσείο της 

Φανερωμένης. Εργάστηκε μέχρι το 1947 στην Αθήνα, όπου δεν μπόρεσε να επανέλθει λόγω 

κοινωνικών φρονημάτων. Ασχολήθηκε με την προσωπογραφία, το τοπίο, τις ιστορικές 

συνθέσεις, τις νεκρές φύσεις και την αγιογραφία. Κορυφαίο του έργο «Η έξοδος του 

Μεσολογγίου», που αγοράστηκε από τον Παπαστράτο και δωρήθηκε στο Δήμο 

Μεσολογγίου. 

• Βίκτωρ Ιωαννίδης (1903-1984)838. Σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και, 

μετά την επιστροφή του στην Κύπρο, ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα στην ιδιαίτερη 

πατρίδα του, τη Λεμεσό, ως εκπαιδευτικός και καλλιτέχνης. Αποτελούσε, κατά κάποιο 

τρόπο, τον αντίποδα του Διαμαντή στη Λεμεσό. 

• Τηλέμαχος Κάνθος (1910-1993)839. Πρώτος κύπριος χαράκτης. Σπούδασε στην Ανώτατη 

Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, κοντά στο Γιάννη Κεφαλληνό, χωρίς τελικά, λόγω της 

έναρξης του ελληνοϊταλικού πολέμου, να ολοκληρώσει τον τελευταίο κύκλο των σπουδών 

του. Από το 1942 διορίστηκε στην εκπαίδευση και από το 1949 στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. 

Αποτέλεσε μαζί με το Διαμαντή το κυρίαρχο δίδυμο στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, τους 

                                                           
836 Χρυσοχός, Σαββίδης Τρίχας, ο.π., σ.46.Νίκη Λοϊζίδη, Γεώργιος Πολυβίου Γεωργίου. Ένας δημιουργός στο 
σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου Λευκωσία 1999. Νίκη Λοϊζίδη, 
Γεώργιος Πολυβίου Γεωργίου. Το έργο του 1942-1964, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία 1999. 
Ελένη Νικήτα, Κύπριοι καλλιτέχνες. Η πρώτη γενιά. Γεώργιος Πολυβίου Γεωργίου 1901-1972, Πολιτιστικό 
Κέντρο Ομίλου Λαϊκής Λευκωσία 2002. 
837 Χρυσοχός, Σαββίδης Τρίχας, ο.π., σ.226. Ελένη Νικήτα, Κύπριοι καλλιτέχνες. Η πρώτη γενιά. Σολωμός 
Φραγκουλίδης 1902-1981, Πολιτιστικό Κέντρο Ομίλου Λαϊκής, Λευκωσία 2002. Όλγα Μεντζαφού-Πολύζου, 
Σολωμός Φραγκουλίδης. Ένας γνήσιος δημιουργός. Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία 2009., 
838 Χρυσοχός, Σαββίδης Τρίχας, ο.π., σ.85. Ελένη Νικήτα, Κύπριοι καλλιτέχνες. Η πρώτη γενιά. Βίκτωρας 
Ιωαννίδης 1903-1984, Πολιτιστικό Κέντρο Ομίλου Λαϊκής, Λευκωσία 2002. 
839 Χρυσοχός, Σαββίδης Τρίχας, ο.π., σ.89. Ελένη Νικήτα, Κύπριοι καλλιτέχνες. Η πρώτη γενιά. Τηλέμαχος 
Κάνθος 1910-1993, Πολιτιστικό Κέντρο Ομίλου Λαϊκής, Λευκωσία 2002. Χρύσανθος Χρήστου, Ελένη Κάνθου, 
Τηλέμαχος Κάνθος. Το πορτρέτο ενός δημιουργού, τόμοι Α και Β, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, 
Λευκωσία 2005., 
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«Διόσκουρους» της κυπριακής τέχνης. Εργάστηκε ως σκηνογράφος στα πρώτα βήματα του 

κυπριακού θεάτρου και συνέβαλε ιδιαίτερα στην καθιέρωση του θεσμού των καλλιτεχνικών 

εκθέσεων. 

• Χαρίλαος Δίκαιος (1912-2009)840. Σπούδασε ζωγραφική και αρχιτεκτονική στο Παρίσι. 

Επέστρεψε στην Κύπρο το 1945 και άρχισε να εμφανίζεται σε κάποιες ομαδικές εκθέσεις 

μετά το ’50 χωρίς ουσιαστική παρέμβαση στα εικαστικά δρώμενα. 

• Κώστας Στάθης (1913-1987)841. Ο μεγάλος αγνοημένος της κυπριακής ζωγραφικής. 

Φοίτησε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, χωρίς ποτέ να ολοκληρώσει τις 

σπουδές του. Διέκοψε λόγω του πολέμου, επιχείρησε να συνεχίσει μετά τον πόλεμο αλλά 

αναγκάστηκε να διακόψει λόγω υγείας. Μετά την επιστροφή του στην Κύπρο, επιχείρησε 

πρώτος τη σύζευξη της τέχνης με την επιχειρηματικότητα, ιδρύοντας υφαντουργείο, που 

παρήγαγε υφάσματα σε σχέδιά του. Η αποτυχία της προσπάθειας κλόνισε την ψυχική του 

υγεία και οδήγησε στην απομόνωσή του στο χωριό του τον Ασκά. Συνέχισε να ζωγραφίζει, 

έκανε κάποιες σποραδικές εμφανίσεις χωρίς να τύχει οποιασδήποτε υποστήριξης ή 

προβολής.  

• Τάσος Στεφανίδης (1917-1996)842. Αυτοδίδακτος λόγιος ζωγράφος με έντονη καλλιτεχνική 

παρουσία από το 1950. Ιδρυτικό μέλος του πρωτοποριακού σωματείου «Παγκύπρια Ένωση 

Φιλοτέχνων», που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο τα τελευταία χρόνια της Αγγλοκρατίας. 

• Κώστας Αβερκίου (1917-1981)843. Αυτοδίδακτος χαράκτης και ζωγράφος με έντονη 

καλλιτεχνική παρέμβαση, ιδιαίτερα στη δεκαετία του ’50, οπότε έγινε δεκτός στον κύκλο 

της Παγκύπριας Ένωσης Φιλοτέχνων. 

• Ανδρέας Ασπρόφτας (1919-2004)844. Προσπάθησε να σπουδάσει ιατρική στην Αθήνα, ενώ 

παράλληλα παρακολουθούσε μαθήματα ζωγραφικής και μουσικής. Είναι άγνωστο αν 

μαθήτευσε κοντά σε κάποιο γνωστό έλληνα ζωγράφο ή στη Σχολή Καλών Τεχνών κατά τη 

διάρκεια της παραμονής του στην Αθήνα το 1937-1940. Σε μεγάλη ηλικία ολοκλήρωσε τις 

σπουδές του στην Περούτζια, το 1967-1968. Ιδιαίτερα παραγωγικός, με εμπνεύσεις κυρίως 

από τη φύση και την αγροτική ζωή είχε έντονη ανάμειξη στα καλλιτεχνικά δρώμενα της 

δεκαετίας του ’50.  

                                                           
840 Χρυσοχός, Σαββίδης Τρίχας, ο.π., σ.66. 
841 Νικηφόρος Ορφανός, Ευριδίκη Περικλέους Παπαδοπούλου, Στάθης Ορφανίδης, Ελένη Νικήτα, Ο ζωγράφος 
Κώστας Στάθης, Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ίδρυμα Τηλέμαχος Κάνθος, 
Λευκωσία 210. 
842 Χρυσοχός, Σαββίδης Τρίχας, ο.π., σ.204. 
843 Στο ίδιο, σ.27. 
844 Στο ίδιο, σ.38. 
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• Φώτος Χατζησωτηρίου (1919-2004)845. Αυτοδίδακτος ζωγράφος. Ακολούθησε μια 

ιδιόμορφη τεχνοτροπία που είχε την αφετηρία της στο έργο του Γεώργιου Πολ. Γεωργίου. 

Η ζωγραφική του χαρακτηρίζεται λαϊκότροπα περιγραφική με έντονα ηθογραφικά στοιχεία. 

Δραστηριοποιήθηκε έντονα μετά το 1950 με συμμετοχές σε ομαδικές αλλά και ατομικές 

εκθέσεις που συζητήθηκαν. 

• Μιχάλης (Μίκης) Α. Μιχαηλίδης (1923 - .)846. Ο κύπριος ζωγράφος με τη σημαντικότερη 

διεθνή καρριέρα, σχεδόν άγνωστος στον κυπριακό χώρο. Απόφοιτος του Παγκυπρίου 

Γυμνασίου. Σπούδασε Αρχιτεκτονική και Καλές Τέχνες στην Ιταλία και αργότερα στην 

Αγγλία. Μαζί με τον αδελφό του Νεοπτόλεμο Μιχαηλίδη προσπάθησαν να διαμορφώσουν 

ένα κυπριακό αρχιτεκτονικό ρυθμό με στοιχεία από την λαϊκή παράδοση. Έγραφε κριτική 

για τις εκθέσεις σε εφημερίδες και περιοδικά. Άρχισε να ζωγραφίζει από νωρίς και 

πρωτοπαρουσίασε τη δουλιά του σε ατομική έκθεση το 1953 στο Φόρεστ Παρκ των 

Πλατρών. Η πρώτη περίοδος της δουλιάς του περιλαμβάνει τοπία και εικόνες από τον 

κόσμο της Κύπρου. Από το 1955 εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο. Το 1959 εξέθεσε τη δουλιά 

του στη Leicester Galleries του Λονδίνου και το 1976 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη 

Μπιενάλε Βενετίας.  

• Χριστόφορος Σάββα (1924-1968)847. Κορυφαίος, πρωτοπόρος ζωγράφος, που έφυγε νωρίς. 

Σπούδασε ζωγραφική στο Λονδίνο και στο Παρίσι. Φύση ανήσυχη με πολλές αναζητήσεις, 

πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Παγκύπριας Ένωσης Φιλοτέχνων και αργότερα της 

Γκαλερί «Απόφαση». Πειραματίσθηκε στη χρήση των υλικών, χρησιμοποιώντας στα έργα 

του ύφασμα, γυαλί, καρφίτσες, ξύλο και άλλα υλικά. Προσπάθησε, στην πραγματικότητα, 

χωρίς να το υποδηλώνει, να απεγκλωβίσει την κυπριακή τέχνη από τον ακαδημαϊσμό του 

Διαμαντή, αλλά αντιμετωπίστηκε στην αρχή με περιέργεια και καχυποψία, έχοντας όμως 

την υποστήριξη της αριστερής κριτικής που εκφραζόταν μέσα από την εφημερίδα Χαραυγή.  

• Κώστας Οικονόμου (1925-2016)848. Σπούδασε στην Αγγλία καλές τέχνες και παιδαγωγικά. 

Πειραματίσθηκε στη χρήση των υλικών. Χρησιμοποίησε τσιμέντο και πολυεστέρα για την 

παραγωγή έργων γλυπτικής. Ως ζωγράφος και χαράκτης υπήρξε περισσότερο τοπιογράφος. 

                                                           
845Στο ίδιο,  σ.247. 
846 Θάλεια Στεφανίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία 2012. 

847 Χρυσοχός, Σαββίδης Τρίχας, ο.π., σ.177. Ελένη Νικήτα, Χριστόφορος Σάββα, η απαρχή μιας νέας εποχής 
στην κυπριακή τέχνη, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία 2008. Μαρία Παντελή, Η μνήμη του 
αρχαίου. Ο Χριστόφορος Σάββα στον κυπριακό τύπο και τα λογοτεχνικά περιοδικά 1954-1968, Bom Dia Boa 

Tarde Boa Noite, Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Λευκωσία 2019. Jacopo Crivelli 
Visconti, επιμ. Χριστόφορος Σάββα. Πρόωρα παρών, Hatje Cantz-Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας 

και Πολιτισμού, Λευκωσία 2010. 
848 Χρυσοχός, Σαββίδης Τρίχας, ο.π., σ.163. 
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• Γιώργος Μαυρογένης (1928-2019)849. Ζωγράφος, σκηνογράφος και γλύπτης που 

ασχολήθηκε κυρίως με τη γελοιογραφία. Εμφανίστηκε στον καλλιτεχνικό χώρο με τα 

σκηνικά της όπερας «Διδώ και Αινείας» το 1950. Φοίτησε για ένα χρόνο στο Sir John Cass 

College. Εξέδιδε για χρόνια την εβδομαδιαία εφημερίδα Σατιρική  με σκίτσα, γελοιογραφίες 

και κείμενά του. 

• Στέλιος Βότσης (1929-2012)850. Σημαντικός πρωτοποριακός καλλιτέχνης με σπουδές στο 

Λονδίνο. Επέστρεψε μετά το 1955 στη Λευκωσία και συμμετείχε, μαζί με το Χριστόφορο 

Σάββα, στην ανανεωτική εικαστική προσπάθεια μέσα από την Παγκύπρια Ένωση 

Φιλοτέχνων. 

• Ανδρέας Χρυσοχός (1929- . )851. Εκπαιδευτικός και ζωγράφος. Σπούδασε στο Coldsmith’s 

College School of Art του Λονδίνου. Πρωτοεξέθεσε έργα του το 1954 στο British Council 

στο Λονδίνο. 

• Λευτέρης Οικονόμου (1930-2007)852. Σπούδασε ζωγραφική στο Λονδίνο και άρχισε την 

εικαστική του σταδιοδρομία στην Αγγλία με ατομική έκθεση το 1955 και συμμετοχή σε 

διάφορες ομαδικές εκθέσεις, όπου έτυχε ευνοϊκών κριτικών. Επέστρεψε στην Κύπρο το 

1955 και ένωσε τις δυνάμεις του με τον Χριστόφορο Σάββα στην Παγκύπρια Ένωση 

Φιλοτέχνων για την ανανέωση της κυπριακής ζωγραφικής. 

• Γκλύν Χιούζ (Huges) (1931-2014)853. Ένας Ουαλλός ζωγράφος, εγκατεστημένος στην 

Κύπρο από το 1956, με σημαντική παρέμβαση στα καλλιτεχνικά δρώμενα της Κύπρου. 

Δίδαξε στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας, έγραφε κριτική εκθέσεων στην Cyprus Mail, 

συμμετείχε σε πολλές ομαδικές εκθέσεις με κύπριους καλλιτέχνες και έκανε την πρώτη του 

ατομική έκθεση το 1959 στο Λήδρα Πάλας που στην τριετία ̉57 - ̉59 αποτελούσε τον 

επισημότερο χώρο των εκθέσεων. Την ίδια χρονιά συνεργάστηκε με τον Χριστόφορο 

Σάββα στην ίδρυση της Γκαλερί «Απόφαση». 

• Άντης Ιωαννίδης (1939- .)854. Ο νεαρότερος από τους καλλιτέχνες της Αγγλοκρατίας. 

Εμφανίστηκε το 1957 στην ομαδική έκθεση της Παγκύπριας Ένωσης Φιλοτέχνων. Έκτοτε 

συμμετείχε ενεργά στην καλλιτεχνική ζωή, με εικονογράφηση βιβλίων, σκηνικά θεάτρου, 

αφίσες και μετά την Ανεξαρτησία στην φιλοτέχνηση γραμματοσήμων και κερμάτων. 

                                                           
849 Χρυσοχός, Σαββίδης Τρίχας, ο.π., σ.140. Γιώργος Μαυρογένης, επιμ. Μαυρογένης, Ένωση Συντακτών 
Κύπρου, Λευκωσία 2000. 
850 Χρυσοχός, Σαββίδης Τρίχας, ο.π., σ.40. 
851 Στο ίδιο, σ.252. 
852 Χρυσοχός, Σαββίδης Τρίχας, ο.π., σ.166. 
853 Χρυσοχός, Σαββίδης Τρίχας, ο.π., σ.249. 
854 Χρυσοχός, Σαββίδης Τρίχας, ο.π., σ.82. 
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Εκτός από τους 26 ζωγράφους που συμμετείχαν στην καλλιτεχνική δραστηριότητα 

στα χρόνια της Αγγλοκρατίας έχουμε κύπριους ζωγράφους που ζούσαν στο εξωτερικό, 

όπως ο Γιώργος Μαυροΐδης στην Ελλάδα, ο Στας Παράσκος στην Αγγλία, από το 1957 στη 

Γαλλία, όπου είχε πάει για σπουδές, ο Κωνσταντίνος Γιαννικούρης, ενώ στη μεταβατική 

περίοδο από την Αγγλοκρατία στην Κυπριακή Δημοκρατία εμφανίστηκε μια σειρά από 

καλλιτέχνες, όπως η Δώρα Ορφανού και οι Γιώργος Σκοτεινός, Κώστας Ιωακείμ, Τζων 

Κόρμπιτζ, βρετανός που εγκαταστάθηκε στην Κύπρο, Νίκος Κουρούσιης, Μάριος Λοϊζίδης 

και άλλοι. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ στις διάφορες επιστήμες η μάζα των φοιτητών 

κατευθύνεται προς την Ελλάδα, στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης, δεν 

παρατηρείται παρόμοια ροπή προς την Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Από τους 

εικοσιέξι ζωγράφους της περιόδου τρεις μόνο ολοκλήρωσαν σπουδές στη Σχολή Καλών 

Τεχνών της Αθήνας (Σολωμός Φραγκουλίδης, Γιώργος Φασουλιώτης και Βίκτωρ 

Ιωαννίδης), δυο έκαναν συστηματικές σπουδές στην ίδια Σχολή, χωρίς να ολοκληρώσουν 

τις σπουδές τους (Τηλέμαχος Κάνθος και Κώστας Στάθης), ενώ άλλοι τρεις είχαν κάποια 

επαφή με τη Σχολή χωρίς συστηματική φοίτηση (Νίκος Νικολαΐδης, Ιωάννης Κισσονέργης, 

Τάκης Φραγκούδης). Επτά από τους εικοσιέξι ήσαν αυτοδίδακτοι (Γεώργιος Πολ. 

Γεωργίου. Κώστας Αβερκίου, Ανδρέας Ασπρόφτας, Φώτος Χατζησωτηρίου, Τάσος 

Στεφανίδης, Γεώργιος Μαυρογένης, Άντης Ιωαννίδης) και ένας ερασιτέχνης περισσότερο, 

ο Αδάμος Αντωνιάδης. Οι περισσότεροι από τους πτυχιούχους ζωγράφους, συνολικά οχτώ, 

είχαν αποφοιτήσει από καλλιτεχνικές σχολές του Λονδίνου (Αδαμάντιος Διαμαντής, 

Χριστόφορος Σάββα, Κώστας Οικονόμου, Ανδρέας Χρυσοχός, Στέλιος Βότσης, Λευτέρης 

Οικονόμου και Γκλύν Χιούζ). Ένας έκανε σπουδές στο Παρίσι (Χαρίλαος Δίκαιος), ένας 

σπούδασε στην Ιταλία και την Αγγλία (Μιχάλης Α. Μιχαηλίδης) και ένας έκανε ελεύθερες 

και ακαθόριστες σπουδές στη Βενετία (Βασίλης Βρυωνίδης). 

Αντίθετα, μετά την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, πύκνωσε η φοίτηση στην 

Ελλάδα, παρόλο που οι κύπριοι ζωγράφοι φοιτούν την περίοδο μέχρι το 1974 σε Σχολές 

Καλών Τεχνών από το Παρίσι μέχρι τη Μόσχα και το Πεκίνο. 
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7.2. Οι γυναίκες ζωγράφοι 

Η ζωγραφική και κυρίως η αγιογραφία θεωρούνταν ακατάλληλα επαγγέλματα για 

το γυναικείο φύλο. Η πρώτη κύπρια που σπούδασε ζωγραφική στη Σχολή Καλών Τεχνών 

της Αθήνας, στις αρχές του εικοστού αιώνα, ήταν η Ελένη Χριστοφάκη (1887-1974). 

Σπούδασε σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών στη Σχολή. Το 1904 αποφασίστηκε η μικτή 

φοίτηση στη Σχολή αρρένων και θηλέων, οι οποίες από το 1894 φοιτούσαν σε ιδιαίτερο 

Τμήμα Γραφικής και Πλαστικής, που είχε περισσότερο ερασιτεχνικό χαρακτήρα. Παρόλα 

αυτά, υπήρχε πρόβλημα στη σπουδή του γυμνού. Η σεμνοτυφία της εποχής δεν επέτρεπε 

την παρακολούθηση ανδρικού γυμνού και ούτε βρισκόταν γυναίκα να γυμνωθεί για σπουδή 

γυναικείου γυμνού855. Η σπουδή του γυμνού, στον πέμπτο χρόνο των σπουδών, παρέμεινε 

ανυπέρβλητο εμπόδιο και οι φοιτήτριες αποφοιτούσαν μέσα από μεγάλες δυσκολίες. Αν οι 

σπουδές των γυναικών στη Σχολή Καλών Τεχνών παρουσίαζαν τόσες δυσχέρειες, 

αντιλαμβάνεται κανείς πόσο δύσκολη ήταν η καριέρα μιας γυναίκας ζωγράφου στην 

Κύπρο. Η Χριστοφάκη, μετά την επιστροφή της, προσπάθησε μάταια, όπως φαίνεται από 

τις ανακοινώσεις της στον τύπο, να εξασφαλίσει μαθητές για ιδιωτικά μαθήματα 

ζωγραφικής. Αξιοποίησε τελικά τις παράλληλες σπουδές της στο Ωδείο Αθηνών και δίδαξε 

μουσική στη Λεμεσό όπου ήταν εγκατεστημένη η αδελφή της Αθηναΐς Λανίτου. Από το 

1920 δίδαξε Μουσική και Ιχνογραφία στο εννεατάξιο Παρθεναγωγείο που μετεξελίχθηκε 

στο γνωστό εκπαιδευτήριο της Λεμεσού με το όνομα Αθηναΐδειο Γυμνάσιο Θηλέων. Θα 

περάσουν σαράντα χρόνια για να εμφανισθούν ξανά κύπριες φοιτήτριες στη Σχολή Καλών 

Τεχνών. Οι γυναίκες ζωγράφοι στα χρόνια της Αγγλοκρατίας είναι ελάχιστες και οι Κύπριες 

μετριούνται κυριολεκτικά στα δάκτυλα του ενός χεριού. 

• Όλγα Ραούφ (1893-1987)856. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Γεννημένη στη Μόσχα, 

σπούδασε στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Μονάχου και ήρθε στην Κύπρο για λόγους 

υγείας. Εργάστηκε στα αγγλόφωνα σχολεία της Λευκωσίας και το 1927 παντρεύτηκε τον 

Τουρκοκύπριο γιατρό Μεχμέτ Ραούφ. Συμμετείχε στις Παγκύπριες Εκθέσεις και είχε 

εκθέσει έργα της στο Βρετανικό Ινστιτούτο και το Λήδρα Πάλας. Εθεωρείτο μια από τις 

σημαντικότερες κύπριες ζωγράφους με ιδιαίτερα επαινετικές κριτικές. Μετά τις 

διακοινοτικές ταραχές του 1964, αποξενώθηκε από την καλλιτεχνική δραστηριότητα και 

αγνοήθηκε τόσο από τις επίσημες κυπριακές αρχές όσο και από τη βιβλιογραφία. 

                                                           
855 Μπίρης, ό.π., σ.399. 
856 Κουδουνάρης, ο.π., σ.701. 
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• Ηλέκτρα Μεγκώ (1907-1993)857. Αλβανοελληνικής καταγωγής, γεννημένη στη 

Θεσσαλονίκη, μεγαλωμένη στην Αγγλία, σπούδασε στο Λονδίνο και έζησε στην Κύπρο 

από το 1936 μέχρι το 1959 μαζί με τον αγγλο-ιρλανδό σύζυγό της Arthur (Peter) Megaw, 

διευθυντή της κυπριακής αρχαιολογικής υπηρεσίας. Ασχολήθηκε κυρίως με την ακουαρέλα 

και ζωγράφιζε συστηματικά τα αγριολούλουδα της Κύπρου. Συμμετείχε στις Παγκύπριες 

εκθέσεις και τις εκθέσεις του Βρετανικού Ινστιτούτου.  

• Λουκία Νικολαΐδου (1909-1944)858. Η πρώτη κύπρια ζωγράφος. Σπούδασε στη Beaux Arts 

στο Παρίσι. Επέστρεψε στην Κύπρο το 1933 και παρουσίασε τη δουλειά της στη Λευκωσία 

και τη Λεμεσό, στις πρώτες ατομικές εκθέσεις που οργανώθηκαν στην Κύπρο, στη διετία 

1934-1936. Παρόλα τα επαινετικά σχόλια του τύπου και τις ενθουσιώδεις κριτικές του 

Τεύκρου Ανθία, δεν μπόρεσε να διαθέσει τα έργα της. Αναχώρησε απογοητευμένη από την 

Κύπρο το 1937 και εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αγγλία, όπου ίδρυσε ατελιέ και συνέχισε 

να ζωγραφίζει. Η σύντομη παρουσία της στην Κύπρο του Μεσοπολέμου, ήταν 

πρωτοποριακή και ανακίνησε τα λιμνάζοντα νερά της κυπριακής τέχνης. 

• Καίτη Στεφανίδη-Φασουλιώτου859. Γεννημένη το 1925 στη Λεμεσό ήταν η δεύτερη 

Κύπρια, μετά από πολλά χρόνια,που φοίτησε στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, από 

το 1948 μέχρι το 1955. Φοίτησε στη συνέχεια, από το 1955 μέχρι το 1960 στο St. Martin’s 

School του Λονδίνου και μετά την επιστροφή της στην Κύπρο εργάστηκε ως εκπαιδευτικός. 

Το 1957 φιλοτέχνησε μια σειρά καρτών με ηθογραφικές παραστάσεις. 

• Ελένη Χαρικλείδου (1926-1978)860. Γεννημένη στη Λεμεσό, ήταν η πρώτη μετά τον πόλεμο 

κύπρια που σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών στα δύσκολα χρόνια του εμφυλίου. 

Φοίτησε στη Σχολή το 1946-1951, επέστρεψε στην Κύπρο αμέσως μετά την ολοκλήρωση 

των σπουδών της και ήταν η πρώτη γυναίκα διπλωματούχος ζωγράφος που εργάστηκε στη 

Μέση Εκπαίδευση. Διορίστηκε το 1957 ως καθηγήτρια της Καλλιγραφίας και της 

Ζωγραφικής στο Ανώτερο Εμπορικό Λύκειο Λευκωσίας και στη συνέχεια σε άλλα σχολεία 

της πόλης. Χαρακτήρας χαμηλών τόνων απέφυγε να εκθέσει στα τελευταία χρόνια της 

Αγγλοκρατίας. Μετά την ανεξαρτησία συμμετείχε σε ομαδικές εκθέσεις χωρίς να 

παρουσιάσει, μέχρι το θάνατό της, τα έργα της σε ατομική έκθεση. Ατολμία ή δύσκολες 

κοινωνικές συνθήκες για μια γυναίκα ζωγράφο; Έτσι η μοναδική, μετά θάνατο, ατομική της 

                                                           
857 Στο ίδιο, σ.470. 
858 Ελένη Νικήτα, Κύπριοι καλλιτέχνες. Η πρώτη γενιά. Λουκία Νικολαΐδου-Βασιλείου 1909-1994, Πολιτιστικό 
Κέντρο Ομίλου Λαϊκής, Λευκωσία 2002. 
859 Χρυσοχός, Σαββίδης Τρίχας, ο.π., σ.201. 
860 Στο ίδιο, σ.240. 



 

268 
 

έκθεση το 1980, που οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Τηλέμαχου Κάνθου χαρακτηρίστηκε 

«Αποκάλυψη». Στην εφημερίδα Ο Φιλελεύθερος γράφτηκε ότι «αναπάντεχα αποκτήσαμε 

μια σημαντική ζωγράφο, που τη δουλειά της ήξερε μόνο ένας περιορισμένος κύκλος 

ανθρώπων»861.  

• Ελένη Μιτζή862. Γεννημένη το 1930 στη Λάρνακα, σπούδασε από το 1954 μέχρι το 1958 

στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Βιέννης. Έκανε την πρώτη εμφάνισή της με τη 

συμμετοχή της στην ομαδική έκθεση κυπρίων καλλιτεχνών στις Πλάτρες το 1959. Από το 

1960 εργάστηκε ως καθηγήτρια Τέχνης στη Μέση Εκπαίδευση στη Λάρνακα. 

Με εξαίρεση την Ηλέκτρα Μεγκώ, την Όλγα Ραούφ και τη Λουκία Νικολαΐδου, που 

παρουσιάστηκαν στα χρόνια του Μεσοπολέμου, οι υπόλοιπες, γεννημένες στην περίοδο 

1925-1937, εμφανίστηκαν στην τελευταία δεκαετία της Αγγλοκρατίας, ακολούθησαν το 

εκπαιδευτικό επάγγελμα και η καλλιτεχνική τους δραστηριότητα αναπτύχθηκε κυρίως μετά 

το 1960. 

 

7.3. Οι γλύπτες   

• Ανδρέας Θυμόπουλος (1881-1953)863. Πρώτος κύπριος γλύπτης είναι αδιαμφισβήτητα ο 

Ανδρέας Θυμόπουλος. Για μισό περίπου αιώνα, από την αποπεράτωση των σπουδών και 

την άφιξή του στην Κύπρο το 1906 μέχρι το θάνατό του, κυριάρχησε στο χώρο της 

Γλυπτικής, χωρίς ιδιαίτερη συμμετοχή στα καλλιτεχνικά δρώμενα του τόπου. Υπήρξε κατά 

κύριο λόγο επαγγελματίας, που υπερασπίστηκε δυναμικά τη δουλειά και τα συμφέροντά 

του, χωρίς όμως να καταστήσει διακριτή την καλλιτεχνική του παρουσία. 

Θα περάσουν πολλά χρόνια για να συναντήσουμε εκπροσώπους της κυπριακής 

γλυπτικής, τους Ανδρέα Δυμιώτη, Ανδρέα Σαββίδη, Νίκο Θεοδωρίδη-Σκαρλάτο και Άντη 

Χατζηαδάμο που εμφανίζονται στα τέλη της αγγλικής κατοχής. 

• Χρυσόστομος Περδίος (1907-1987)864. Μια ιδιόμορφη περίπτωση. Μετά από δύο 

αποτυχημένες  απόπειρες να σπουδάσει, πρώτα στην Αθήνα και το Παρίσι, επέστρεψε στην 

Κύπρο όπου εργάστηκε ως λιθοξόος και οικοδόμος κυρίως στο κτίσιμο εκκλησιών. 

Φιλοτέχνησε επιτύμβια μνημεία, μαρμάρινες κατασκευές σε εκκλησίες και προτομές, όπως 

                                                           
861 Ευάγγελος, «Αποκάλυψη. Η δουλειά της Ελένης Χαρικλείδου», Ο Φιλελεύθερος, Λευκωσία 18 Ιανουαρίου 

1980. 
862 Χρυσοχός, Σαββίδης Τρίχας, ο.π., σ.150. 
863 Ελένη Νικήτα, Κύπριοι καλλιτέχνες. Η πρώτη γενιά. Ανδρέας Θυμόπουλος 1881-1953, Πολιτιστικό Κέντρο 
Ομίλου Λαϊκής, Λευκωσία 2002. Κουδουνάρης, ο.π., σ.227. 
864 Κουδουνάρης, ο.π., σ.644. 
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του Ανδρέα Θεμιστοκλέους και του Νίκου Νικολαΐδη στη Λεμεσό, του Γρηγόρη Αυξεντίου 

στη Λύση και άλλα. 

• Νίκος Θεοδωρίδης-Σκαρλάτος (1924-1993)865. Γεννημένος στη Λευκωσία, αποφοίτησε 

από το Παγκύπριο Γυμνάσιο, εργάστηκε ως μεταλλωρύχος και το 1946 πήγε για σπουδές 

Αθήνα. Πριν ολοκληρώσει τις σπουδές του στην ΑΣΚΤ έλαβε μέρος στον εμφύλιο, στις 

τάξεις του Δημοκρατικού Στρατού και από το 1949 έζησε στην Τασκένδη. Ολοκλήρωσε τις 

σπουδές του στη Γλυπτική στην Καλλιτεχνική Ακαδημία της Πράγας και θεωρήθηκε ένας 

από τους σημαντικούς γλύπτες του 20ου αιώνα, ιδιαίτερα παραγωγικός στη φιλοτέχνηση 

προτομών. Δύο γλυπτά του τα «Μητρότητα» και «Μητέρα της Ελλάδας» βρίσκονται στο 

Ζάππειο, ενώ έργα του βρίσκονται στην Ελβετία και διάφορες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Δεν επέστρεψε ποτέ στην Κύπρο, ούτε υπάρχει κάποια αναφορά στο έργο του στην 

ιδιαίτερη του πατρίδα. Πληροφορίες για το καλλιτεχνικό του έργο δημοσιεύονταν σταδιακά 

μετά το 1960 σε αριστερά κυπριακά έντυπα. 

• Δημήτρης Κωνσταντίνου (1924-2010)866. Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια από κύπριους 

γονείς και επέστρεψε στην Κύπρο το 1950. Ασχολήθηκε στην αρχή με το έπιπλο και τη 

μικροτεχνία και αναμείχθηκε στην καλλιτεχνική κίνηση ως γλύπτης μετά το 1959. 

• Βαλεντίνος Χαραλάμπους867. Ο σημαντικότερος κύπριος κεραμίστας. Γεννήθηκε το 1929 

στην Αμμόχωστο και σπούδασε κεραμική στο Λονδίνο από το 1947 μέχρι το 1951. 

Εγκαταστάθηκε στην Κύπρο από το 1951 μέχρι το 1957, οπότε διορίστηκε στο Τμήμα 

Κεραμικής της Ακαδημίας Καλών Τεχνών του Ιράκ. Συμμετείχε στις δραστηριότητες του 

Βρετανικού Ινστιτούτου και τον Φεβρουάριο του 1952 παρουσίασε στις αίθουσές του τη 

δουλειά του μαζί με την Ηλέκτρα Μεγκώ. 

• Νίκος Δυμιώτης (1930-1990)868. Γεννημένος στη Λευκωσία σπούδασε στη Σχολή Καλών 

Τεχνών της Λυών από το 1948 μέχρι το 1953, οπότε επέστρεψε στην Κύπρο. 

Πρωτοστάτησε στην ίδρυση και δράση της πρωτοποριακής Παγκύπριας Ένωσης 

Φιλοτέχνων και από το 1957 διορίστηκε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. Υπήρξε δραστήριο 

μέλος της καλλιτεχνικής κοινότητας. Ως γλύπτης πειραματίστηκε στη μορφή και τα υλικά, 

γύψο, ξύλο και μάρμαρο. 

                                                           
865 Χρυσοχός, Σαββίδης Τρίχας, ο.π., σ.190. 
866 Στο ίδιο, σ.116. 
867 Στο ίδιο, σ.238. Μαρίνα Σχίζα, Βαλεντίνος Χαραλάμπους, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία 
2015. 
868 Χρυσοχός, Σαββίδης Τρίχας, ο.π., σ.68. 
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• Ανδρέας Σαββίδης (1930-2016)869. Γεννημένος στην Κερύνεια, αποφοίτησε από το 

Παγκύπριο Γυμνάσιο και σπούδασε Γλυπτική στο Λονδίνο από το 1952 μέχρι το 1958. Το 

ταλέντο του είχε επισημανθεί από τα μαθητικά του χρόνια στις εκθέσεις του Παγκυπρίου 

Γυμνασίου. Μετά την επιστροφή του στην Κύπρο έλαβε μέρος στις ομαδικές εκθέσεις του 

1959. 

• Άντης Χατζηαδάμος (1936-1990)870. Γεννήθηκε στην Πάφο και σπούδασε Καλές Τέχνες 

στη Νότια Αφρική στη δεκαετία του ’50. Στη διάρκεια της Αγγλοκρατίας δεν είχε 

οποιαδήποτε ανάμειξη στα καλλιτεχνικά δρώμενα. Η καλλιτεχνική του παρουσία αρχίζει 

από το 1972 και μετά. 

 

Η κυπριακή γλυπτική, ιδιαίτερα μετά την αναχώρηση του Ανδρέα Θυμόπουλου το 

1920 για τη Σμύρνη, δεν έχει να παρουσιάσει οποιαδήποτε καλλιτεχνική δράση μέχρι τη 

δεκαετία του ’50. Οι πρώτοι κύπριοι γλύπτες της δεκαετίας αυτής κατευθύνονται για 

σπουδές στο εξωτερικό, εκτός Ελλάδας, στη Λυών και στο Λονδίνο, με αποτέλεσμα την 

αποσύνδεση της κυπριακής γλυπτικής από τον ακαδημαϊσμό που καλλιεργούσε η Σχολή 

Καλών Τεχνών της Αθήνας. 

Στην απουσία γλυπτών συνετέλεσε ίσως η έλλειψη παράδοσης για δημόσια 

μνημεία, ενώ τα επιτύμβια, λόγω κόστους, παρέμειναν προνόμιο των πλουσίων. Πρώτο 

δημόσιο μνημείο υπήρξε η τοποθέτηση της προτομής του εθνομάρτυρα Αρχιεπισκόπου 

Κυπριανού στον προαύλιο χώρο της Αρχιεπισκοπής το 1902. Σ’ όλη τη διάρκεια της 

Αγγλοκρατίας δεν στήθηκε οπουδήποτε ολόσωμος ανδριάντας. Ίσως από τον φόβο ότι οι 

αγγλικές αρχές δεν θα επέτρεπαν την ανέγερσή του. 

 

8. Οι εκθέσεις  

Η πρώτη έκθεση που έγινε στην Κύπρο οργανώθηκε στη Λεμεσό το 1987, στο μπαρ 

του Ζήνωνα Σκυριανίδη από τον Μιχαήλ Κουφό και περιλάμβανε έργα του ιδίου και των 

πρώτων μαθητών του. Ακολούθησε και δεύτερη το 1898 στη λέσχη «Ισότης». Οι εκθέσεις 

του Κουφού αποτελούν την αφετηρία της εικαστικής κίνησης στην Κύπρο. 

Η λέξη «έκθεση» θα αποκτήσει στην Κύπρο μια σχετικά βαρύνουσα σημασία στα 

χρόνια της βρετανικής κυριαρχίας. Όταν οι Άγγλοι έφτασαν στην Κύπρο οι εκθέσεις 

αποτελούσαν στην Ευρώπη ένα οργανωμένο μέσο προβολής βιομηχανικών και 

                                                           
869 Στο ίδιο, σ.180. 
870 Στο ίδιο, σ.242. 
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καλλιτεχνικών προϊόντων με στόχο την υποκίνηση του ενδιαφέροντος του κοινού γύρω από 

τις κατακτήσεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και της τέχνης. Η οργάνωση από το κράτος 

ή άλλους επίσημους φορείς, η επιλογή των εκθετών και των εκθεμάτων με στόχο την 

προώθηση του τοπικού ή του διεθνούς εμπορίου ήταν η μεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση 

με τις εμποροπανηγύρεις ή τις λαϊκές αγορές. Στον 19ο αιώνα οι εκθέσεις αποτελούσαν το 

βασικότερο τρόπο προαγωγής των διεθνών ανταλλαγών. Οι μεγάλες εκθέσεις του Λονδίνου 

το 1851, του Παρισιού το 1855 και του 1889, οπότε κατασκευάστηκε ο Πύργος του Άιφελ, 

της Βιέννης του 1873 και άλλες, πρόβαλλαν συχνά έργα καλλιτεχνίας, γλυπτικής και 

ζωγραφικής. Στην Ελλάδα οι πρώτες μεγάλες εκθέσεις άρχισαν το 1859 με την επωνυμία 

«Ολύμπια». Σταθμό αποτέλεσαν τα Ολύμπια του 1888 που έγιναν στο Ζάππειο, που 

κτίσθηκε για τη στέγασή τους και τη φιλοξενία παρόμοιων εκδηλώσεων.  

Οι οργανωμένες καλλιτεχνικές εκθέσεις ξεκίνησαν από τη Γαλλία και διαδόθηκαν 

στην υπόλοιπη Ευρώπη. Από τα τέλη του δέκατου όγδοου αιώνα εμφανίστηκε η ετήσια 

έκθεση στο Σαλόν Καρέ. Η επιτυχία της είχε σαν συνέπεια για πολλά χρόνια η λέξη Salon 

να υποδηλώνει το χώρο έκθεσης έργων τέχνης. Η έκθεση στο Σαλόν Καρέ άρχισε από το 

1798 να υπάγεται σε μια κριτική επιτροπή με αυστηρές επιλογές. Ως αντίδραση 

εμφανίστηκαν διάφορες άλλες εκθέσεις πάντα με τον τίτλο Σαλόν, όπως το Σαλόν των 

Απορριφθέντων και οι ειδικότερες εκθέσεις με έργα των πρωτοποριακών καλλιτεχνικών 

κινημάτων. Σταθμό στην ιστορία της τέχνης αποτέλεσε από το 1895 η Μπιενάλε της 

Βενετίας που έδωσε την ευκαιρία μιας συνολικότερης εικόνας της σύγχρονης τέχνης. 

Στην Κύπρο οι εικαστικές εκθέσεις αποτέλεσαν μια μικρογραφία της πορείας του 

θεσμού στην Ευρώπη. Από τις αρχές του εικοστού αιώνα διάφοροι τοπικοί φορείς και 

κυρίως δήμοι αλλά και οι αγγλικές αρχές οργάνωναν τοπικές ή παγκύπριες εκθέσεις 

γεωργικών και βιοτεχνικών προϊόντων στις οποίες συμμετείχαν κάποιοι ερασιτέχνες ή 

επαγγελματίες καλλιτέχνες. 

Μεγάλη ήταν η σημασία της πρώτης μεγάλης κυπριακής έκθεσης που οργανώθηκε 

στην Αθήνα, στο Ζάππειο το 1901, από τον Πατριωτικό Σύνδεσμο των Κυπρίων της Αθήνας 

με πρωτεργάτη τον πρόεδρό του Γεώργιο Σ. Φραγκούδη. Ήταν μια εθνογραφική έκθεση 

που αποσκοπούσε να προβάλει την ελληνικότητα της Κύπρου και να συμβάλει στην 

ενίσχυση των πολιτιστικών και εμπορικοοικονομικών σχέσεων με την Ελλάδα. 

Τον Απρίλιο του 1911 οργανώθηκε στη Λεμεσό με την ευκαιρία των Παγκυπρίων 

Αγώνων, η Παγκύπριος Βιομηχανική και Γεωργική Έκθεση. Την οργάνωση ανέλαβε ειδική 

επιτροπή υπό την προεδρία του δημάρχου Χριστόδουλου Σώζου. Τα εκθέματα 
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παρουσιάστηκαν ανά επαρχία. Η Λευκωσία συμμετείχε με πλούσια συλλογή υφασμάτων 

«προς τούτοις δ’ έργα γλυπτικής και ζωγραφικής του εργαστηρίου του κ. Θυμόπουλου». Είναι 

η πρώτη μαρτυρία τόσο για τη συμμετοχή του Θυμόπουλου σε έκθεση, ενώ παρουσιάζει 

ενδιαφέρον η αναφορά ότι συμμετείχε και με ζωγραφικά έργα. 

Πολλά οφείλει η πρώιμη εικαστική κίνηση στην Κύπρο στους άγγλους δημόσιους 

υπαλλήλους και στις συζύγους τους, οι οποίοι τις ώρες της σχόλης τους ζωγράφιζαν τη 

φύση, τοπία και αρχαιότητες του νησιού. Οι ερασιτέχνες αυτοί ζωγράφοι παρουσίαζαν τη 

δουλειά τους σε ομαδικές καλλιτεχνικές εκθέσεις σε στενό ή ευρύτερο κύκλο. Με 

πρωτοβουλία των άγγλων υπαλλήλων οργανώθηκαν από το 1931 οι ετήσιες Παγκύπριες 

Καλλιτεχνικές Εκθέσεις, οι οποίες τελούσαν κάτω από την αιγίδα του εκάστοτε Κυβερνήτη, 

που συνήθως έκανε και τα εγκαίνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρώτη έγινε τον Δεκέμβριο 

του 1931, ένα μόλις μήνα μετά την εξέγερση του ’31, και παρά το βαρύ κλίμα, έλαβαν 

μέρος 3 κύπριοι. Στην τρίτη έκθεση του 1933 συμμετείχαν μαζί με τους κύπριους και 

άγγλους ερασιτέχνες, ο Τηλέμαχος Κάνθος και ο Σολωμός Φραγκουλίδης. Σταθερή σε όλες 

τις εκθέσεις ήταν η συμμετοχή της Όλγας Ραούφ. Οι Παγκύπριες Καλλιτεχνικές Εκθέσεις 

συνεχίστηκαν μέχρι το 1939, οπότε πραγματοποιήθηκε η όγδοη κατά σειρά, διακόπηκαν 

στα χρόνια του πολέμου και ξανάρχισαν το 1947 με την ένατη Παγκύπρια Καλλιτεχνική 

Έκθεση με τη συμμετοχή, εκτός των άγγλων ερασιτεχνών, των Τηλέμαχου Κάνθου, 

Χαρίλαου Δίκαιου, Κώστα Αβερκίου, Βίκτωρα Ιωαννίδη, Φώτου Χατζησωτηρίου, Κώστα 

Στάθη, Όλγας Ραούφ και Ηλέκτρας Μεγκώ. Την έκθεση ανέλαβε πια να διοργανώνει το 

Βρετανικό Ινστιτούτο, όπως ονομαζόταν το παράρτημα στην Κύπρο του Βρετανικού 

Συμβουλίου, το οποίο επιχειρούσε μια προσέγγιση του ντόπιου πνευματικού και 

καλλιτεχνικού δυναμικού.  

Η εικαστική διαδικασία για πολλά χρόνια ήταν περιορισμένη στις ετήσιες εκθέσεις 

των σχολείων, διήμερες ή τριήμερες, που οργανώνονταν με την ευκαιρία της λήξης της 

σχολικής χρονιάς. Ήταν ένας θεσμός στον οποίο πρωτοπόρησε το Παγκύπριο Γυμνάσιο 

από τον Ιούνιο του 1900. Κάθε έκθεση των μαθητών του Γυμνασίου εθεωρείτο 

καλλιτεχνικό γεγονός. Το Παγκύπριο ακολούθησε από τον Ιούνιο του 1906 το 

Παρθεναγωγείο Φανερωμένης. Έκτοτε όλα σχεδόν τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, με 

εξαίρεση τα χρόνια του Αγώνα 1955-1958, παρουσίαζε κατά την τελετή αποφοίτησης και 

εκθέσεις Ιχνογραφίας και Ζωγραφικής των μαθητών τους. 
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Πέρασαν πολλά χρόνια μετά τις πρώτες εικαστικές εκθέσεις του Κουφού και των 

μαθητών του μέχρι την οργάνωση της πρώτης ατομικής έκθεσης κύπριου καλλιτέχνη, πάλι 

στη Λεμεσό, του Νίκου Νικολαΐδη το 1920 στη Λέσχη Φιλελευθέρων. 

Έντεκα χρόνια αργότερα, το 1931, οργανώθηκε στην Εμπορική Λέσχη της 

Λευκωσίας, πρώτη εικαστική έκθεση στην πρωτεύουσα, η έκθεση του νεαρού φοιτητή 

Τηλέμαχου Κάνθου. Ζωγράφος και χαράκτης ήταν από τους πρωτεργάτες της καθιέρωσης 

του θεσμού των εικαστικών εκθέσεων. Το 1934 παρουσίασε τη δουλειά του στο οίκημα της 

Ανόρθωσης στην Αμμόχωστο, το 1940 στο χώρο του ΑΠΟΕΛ και το 1959 στο νεόδμητο 

οίκημα της Ένωσης Νέων Τραστ στη Λευκωσία. 

Πρωτοποριακές υπήρξαν οι εκθέσεις της πρώτης κυπρίας ζωγράφου της Λουκίας 

Νικολαΐδου στη Λεμεσό τα Χριστούγεννα του 1933 στη Λέσχη Ένωσις και τον Απρίλιο 

του 1934 στη Λευκωσία στο Μέγαρο Παπαδοπούλου. Ακολούθησαν οι εκθέσεις του 

νεαρού καλλιτέχνη Κώστα Στάθη στο οίκημα του ΑΠΟΕΛ το Μάιο του 1936 και το 

Σεπτέμβριο του 1938. Οι εκθέσεις της Λουκίας Νικολαΐδου χαρακτηρίστηκαν από τον τύπο 

της εποχής ως πρωτότυπες και πρωτοποριακές, χωρίς όμως να έχουν ανάλογη προσέλευση 

κοινού και χωρίς τις αναμενόμενες αγορές έργων. Ο Στάθης θα επανέλθει με έκθεσή του 

στο χώρο της Ένωσης Νέων Τραστ τον Ιανουάριο του 1949. Είναι εντυπωσιακό το πως ο 

ιδιαίτερα σημαντικός αυτός καλλιτέχνης με τις ατομικές εκθέσεις και την προσπάθεια 

σύζευξης της τέχνης με το χώρο της παραγωγής, αγνοήθηκε στη συνέχεια και έπεσε ένα 

πέπλο σιωπής γύρω από τον ίδιο και τη δουλειά του. 

Το 1947 οργάνωσε την πρώτη του έκθεση στην Αμμόχωστο, στο Λύκειο Ελληνίδων 

ο Φώτος Χατζησωτηρίου. Η έκθεση του ιδίου, δέκα χρόνια αργότερα, το Φεβρουάριο του 

1957, στο σπίτι της Λένιας Σαβεριάδου, αποτέλεσε μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός για την 

πόλη.  

Στη δεκαετία του ’50 έχουμε εντυπωσιακή αύξηση των εικαστικών εκθέσεων. Το 

Δεκέμβριο του 1950 εκθέτει έργα του στο Βρετανικό Ινστιτούτο στη Λευκωσία και το Μάιο 

του 1951 στο παράρτημα του ίδιου Ινστιτούτου στη Λεμεσό ο Βίκτωρας Ιωαννίδης. Τον 

Αύγουστο του 1952 στο Φόρεστ Παρκ στις Πλάτρες έχουμε ατομική έκθεση του Τάκη 

Φραγκούδη και το Φεβρουάριο του 1953 στο Ξενοδοχείο Κωνστάντια στην Αμμόχωστο 

του Σολωμού Φραγκουλίδη. Την ίδια χρονιά, Οκτώβριο του 1953, έχουμε την 

αποχαιρετιστήρια έκθεση του Κισσονέργη που αναχωρούσε στη Νότια Αφρική στο χώρο 

της Πνευματικής Αδελφότητας και τον ίδιο μήνα στο χώρο του Βρετανικού Ινστιτούτου 
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στη Λευκωσία της πρώτης έκθεσης στην Κύπρο του Γεώργιου Πολ. Γεωργίου και το 

Νοέμβριο του 1954 στον ίδιο χώρο την έκθεση έργων του Χριστόφορου Σάββα. 

Το Βρετανικό Ινστιτούτο, ως παράρτημα του Βρετανικού Συμβουλίου, που έδρευε 

στο Λονδίνο, έμπαινε καθυστερημένα στην προσπάθεια συμφιλίωσης του επιτόπιου 

καλλιτεχνικού δυναμικού με τον πολιτισμό της κυρίαρχης δύναμης. Το Φεβρουάριο του 

1955 θα παρουσιάσουν στους χώρους του έργα τους σε ατομικές ή ομαδικές εκθέσεις ο 

Μίκης Μιχαηλίδης, ο Βαλεντίνος Χαραλάμπους μαζί με την Ηλέκτρα Μεγκώ, ο 

Χριστόφορος Σάββα και άλλοι. 

Τον Μάιο του 1957 οργανώθηκε στο χώρο του Λήδρα Πάλας, η πρώτη και μοναδική 

στα χρόνια της Αγγλοκρατίας έκθεση του Αδαμάντιου Διαμαντή. Ο ζωγράφος που δεν είχε 

παρουσιάσει μέχρι τότε δουλειά του, με εξαίρεση τις ελάχιστες συμμετοχές του σε ομαδικές 

εκθέσεις, είχε καταξιωθεί  μέσα από τις εκθέσεις των μαθητών του στο Παγκύπριο 

Γυμνάσιο. Μετά από κάθε μαθητική έκθεση ακολουθούσαν στο τύπο ύμνοι στον Διαμαντή 

για την εξαίρετη δουλειά των μαθητών του. Η έκθεση θεωρήθηκε ως το σημαντικότερο 

καλλιτεχνικό γεγονός της περιόδου της Αγγλοκρατίας. Ουδέποτε μέχρι τότε είχαν 

δημοσιευθεί τόσες πολλές κριτικές και εντυπώσεις στον τύπο. Η προσέλευση του κοινού 

ήταν εντυπωσιακή, αφού επισκέφθηκαν την έκθεση πολλές χιλιάδες ατόμων από όλη την 

Κύπρο. Ποτέ επίσης μέχρι τότε δεν είχαν πουληθεί σε έκθεση τόσα έργα. Ξαφνικά έσπασε 

η αδιαφορία για το καλλιτεχνικό προϊόν. Οι πλούσιοι της Λευκωσίας και των άλλων 

πόλεων, οι Δήμοι, οι Μητροπόλεις, τα Γυμνάσια και τα σημαντικά σωματεία 

συναγωνίζονταν στην απόκτηση έργων του Διαμαντή. Μέχρι η λαίδη Χάρντιγκ προσήλθε 

και αγόρασε έργο του. Η τεράστια επιτυχία της έκθεσης συνέβαλε στην καθιέρωση των 

χώρων του εμβληματικού ξενοδοχείου Λήδρα Πάλας ως σημαντικού και επίσημου 

εκθεσιακού χώρου. Τους επόμενους μήνες οργανώνονται στους χώρους του ξενοδοχείου 

εκθέσεις τους Ξάνθου Χατζησωτηρίου, του Χριστόφορου Σάββα, ενώ το 1959 

πραγματοποιήθηκε στις πολυτελείς αίθουσες του έκθεση του Βίκτωρα Ιωαννίδη. 

Θεσμικές καλλιτεχνικές ομαδικές εκθέσεις αποτέλεσαν η Παγκύπρια Καλλιτεχνική 

Έκθεση, που οργανωνόταν κάθε χρόνο από το 1931 μέχρι το 1939, η οποία διακόπηκε στα 

χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η πρώτη μέχρι και η πέμπτη έκθεση (1931-

1936), στεγάστηκαν στο Ωδείο Κύπρου, που είχε ιδρυθεί από τον Κυβερνήτη Ρόναλντ 

Στόρρς, ενώ η έκτη μέχρι και η όγδοη (1937-1939) στο πιο ευρύχωρο οίκημα των 

προσκόπων. Και οι δύο χώροι χαρακτηρίζονταν ακατάλληλοι για τη διοργάνωση λόγω 

στενότητας και φωτισμού. Η έκθεση ξανάρχισε το 1947 και με πρωτοβουλία του 
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Βρετανικού Ινστιτούτου χωρίς να έχει την ίδια επιτυχία, επειδή θεωρήθηκε ότι εντασσόταν 

στο προπαγανδιστικό μηχανισμό των Άγγλων. Ήταν φυσικά η πρώτη πολιτιστική 

διοργάνωση στην οποία συμμετείχαν καλλιτέχνες απ’ όλες τις κοινότητες και τις 

θρησκευτικές μειονότητες του νησιού, Έλληνες, Τούρκοι, Αρμένιοι, Μαρωνίτες, διάφοροι 

ξένοι, κυρίως Βρετανοί που ζούσαν στην Κύπρο. 

Σημαντικότερες ήταν οι εκθέσεις της Παγκύπριας Ένωσης Φιλοτέχνων (ΠΕΦ). Η 

Ένωση ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1956 με πρωτοβουλία του Χριστόφορου Σάββα και 

μιας ομάδας νεαρών καλλιτεχνών και διανοούμενων που επιδίωκαν την ανανέωση της 

πνευματικής και καλλιτεχνικής κίνησης που ασφυκτιούσε κάτω από την κυρίαρχη 

παρουσία των καλλιτεχνών, των ποιητών και συγγραφέων της προπολεμικής περιόδου, που 

ήσαν συσπειρωμένοι κατά κύριο λόγο γύρω από το περιοδικό Κυπριακά Γράμματα . Στην 

ίδρυση της ΠΕΦ συμμετείχαν εκτός από τον Χριστόφορο Σάββα, ο ζωγράφος Στέλιος 

Βότσης, ο ποιητής Παντελής Μηχανικός που ανέλαβε και πρώτος πρόεδρος, ο μουσικός 

Λέανδρος Σίταρος, ο πεζογράφος Πάνος Ιωαννίδης και άλλοι. Από την ίδρυσή της εμφάνισε 

ιδιαίτερα πλούσια δραστηριότητα με διαλέξεις, μουσικές εκδηλώσεις και εικαστικές 

εκθέσεις. Στο μικρό χώρο του οικήματος της, στην οδό Απόλλωνος 44Β στη Λευκωσία 

οργανώθηκε στα τέλη Μαρτίου του 1956 έκθεση του Χριστόφορου Σάββα ενώ από το Μάιο 

άρχισαν οι ομαδικές εκθέσεις με ιδιαίτερα συχνή πυκνότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι από 

το Μάιο μέχρι το Δεκέμβριο του 1956 οργανώθηκαν στους χώρους της τέσσερεις ομαδικές 

εκθέσεις. Συμμετείχαν οι πτυχιούχοι ζωγράφοι Χριστόφορος Σάββα, Στέλιος Βότσης, 

Λευτέρης Οικονόμου και Κώστας Οικονόμου, ο γλύπτης Νίκος Δυμιώτης και αρκετοί 

αυτοδίδακτοι καλλιτέχνες, που ξεχώριζαν για την ποιότητα της δουλειάς τους. Η Ένωση 

μεταστεγάστηκε στα τέλη του 1958 σε ευρύτερο χώρο στην οδό Λήδρα Πάλας 174, 

μετονομάστηκε σε Παγκύπριο Όμιλο Φιλοτέχνων και συνέχισε τη δράση της το 1959 οπότε 

οδηγήθηκε στην αδράνεια. Συνέβαλε σ’ αυτό μάλλον η αναχώρηση στο τέλος του 1957 από 

την Κύπρο για το Παρίσι του Χριστόφορου Σάββα που ήταν η ψυχή της όλης προσπάθειας. 

Όταν γύρισε στην Κύπρο στα τέλη του 1959 όλα είχαν αλλάξει. Η αγγλική κατοχή 

είχε τελειώσει και η πολιτιστική δραστηριότητα είχε μπει σε θεσμικές διαδικασίες με την 

ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τις Συνθήκες της Ζυρίχης – Λονδίνου. Μαζί με τον 

Γκλύν Χιούζ θα ιδρύσει την Γκαλερί «Απόφαση», που για μια δεκαετία, μέχρι το θάνατό 

του το 1968, υπήρξε κέντρο της πνευματικής και καλλιτεχνικής κίνησης στη Λευκωσία. 

Συνέχιζε το όραμα που είχε καταθέσει με την ίδρυση της Παγκύπριας Ένωσης Φιλοτέχνων 

το 1956, μέσα από μια άλλη προσπάθεια.   
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9. Οι χώροι των εκθέσεων 

Οι πρώτες εκθέσεις τέχνης οργανώθηκαν στη Λεμεσό το 1897 σε μπαρ της πόλης 

και το 1898 στη Λέσχη Ισότις του Μιχαήλ Κουφού και των μαθητών του. Περισσότερο από 

μια εικοσαετία αργότερα, το 1920, έχουμε την έκθεση του Νίκου Νικολαΐδη στη Λέσχη των 

Φιλελευθέρων. 

Ως εκθεσιακοί χώροι χρησιμοποιήθηκαν για πολλά χρόνια οι αίθουσες των 

διάφορων επαγγελματικών, πνευματικών και αθλητικών σωματείων. Πρώτος ο Τηλέμαχος 

Κάνθος εξέθεσε τα έργα του, το 1931, στην Εμπορική Λέσχη και στη συνέχεια στην 

Αγγλική Λέσχη της Λευκωσίας και στο οίκημα του Σωματείου Ανόρθωσις της 

Αμμοχώστου. 

Για τις Παγκύπριες Καλλιτεχνικές Εκθέσεις χρησιμοποιήθηκαν από το 1931 μέχρι 

το 1935 το Ωδείο Κύπρου και στη συνέχεια το οίκημα των Προσκόπων, οργανισμοί που 

βρίσκονταν άμεσα ή έμμεσα κάτω από τον έλεγχο ή την καθοδήγηση των αγγλικών αρχών. 

Οι χώροι του σωματείου ΑΠΟΕΛ χρησιμοποιήθηκε το 1936 για την έκθεση του 

Κώστα Στάθη και το 1940 για έκθεση του Τηλέμαχου Κάνθου και τη μεγάλη έκθεση για 

τον ελληνικό αγώνα. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης, τα οικήματα των διαφόρων σωματείων, 

όπως της Ανόρθωσης και του Λυκείου Ελληνίδων στην Αμμόχωστο, της Λέσχης Ένωσις 

στη Λεμεσό. Στη Λευκωσία, εκτός από τους χώρους του ΑΠΟΕΛ, αξιοποιήθηκαν τα 

οικήματα της Ένωσης Νέων Τράστ, της Φιλόπτωχου Αδελφότητας και της Πνευματικής 

Αδελφότητας. Στους δύο τελευταίους χώρους φιλοξενήθηκαν, κυρίως, οι καλλιτέχνες από 

την Ελλάδα.  

Στη δεκαετία του ’50 άρχισε και συστηματοποιήθηκε η χρήση αιθουσών των 

ξενοδοχείων. Πρώτος ο Σολωμός Φραγκουλίδης παρουσίασε τα έργα του το 1953 σε 

αίθουσα του ξενοδοχείου Κωνστάντια στην Αμμόχωστο, ενώ σε όλη τη δεκαετία έχουμε 

θερινές, ατομικές και ομαδικές, εκθέσεις στο Φόρεστ Παρκ στις Πλάτρες. Η έκθεση το 

Μάιο του 1957 στο σύγχρονο και πολυτελές ξενοδοχείο Λήδρα Πάλας του Αδαμάντιου 

Διαμαντή είχε ως αποτέλεσμα να καθιερωθεί ως ο επισημότερος εκθεσιακός χώρος. 

Ακολούθησαν την ίδια χρονιά οι εκθέσεις του Φώτου Χατζησωτηρίου, του Γεώργιου Πολ. 

Γεωργίου, του Βίκτωρα Ιωαννίδη και του Χριστόφορου Σάββα. 

Μερικές φορές ,χρησιμοποιήθηκαν για τις εκθέσεις ιδιωτικοί χώροι, αίθουσες 

γραφείων ή κατοικίες. Το 1902, ο W. Hawkins, κυβερνητικός υπάλληλος, ερασιτέχνης 

ζωγράφος, που έργο του είχε βραβευτεί στην Κυπριακή Έκθεση στο Ζάππειο, με την 
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ευκαιρία της αναχώρησής του από την Κύπρο, οργάνωσε στο σπίτι του έκθεση με 36 έργα 

με κυπριακά, κυρίως, τοπία. Πολλά χρόνια αργότερα, η Λουκία Νικολαΐδη, πριν 

αναχωρήσει από την Κύπρο, οργάνωσε έκθεση των έργων της στην Αίθουσα Σπύρου 

Αραούζου στη Λεμεσό, ενώ το Φεβρουάριο του 1957 ο Φώτος Χατζησωτηρίου οργάνωσε 

την πρώτη του ατομική έκθεση στην ευρύχωρη κατοικία της Λένιας Σαβεριάδου, στην οδό 

Εδουάρδου Η΄ στην Αμμόχωστο. Την έκθεση, που αποτέλεσε καλλιτεχνικό γεγονός για την 

πόλη, επισκέφτηκαν, σύμφωνα με τον τύπο, 2000 περίπου άτομα. 

Σε εξωθεσμικό χώρο, με τα δεδομένα της εποχής, το Κυπριακό Μουσείο, 

παρουσίασε το Μάιο του 1948, πίνακες, θεατρικά σκηνικά και κουστούμια, σε μια έκθεση 

που χαρακτηρίστηκε Έκθεση Εφαρμοσμένης Τέχνης, ο γνωστός Έλληνας σκηνογράφος και 

ζωγράφος Μαρίνος Αγγελόπουλος. Ήταν η μοναδική έκθεση ελλαδίτη καλλιτέχνη στην 

Κύπρο, καθόλη τη διάρκεια της Αγγλοκρατίας που φιλοξενήθηκε σε χώρο κυβερνητικής 

υπηρεσίας. 

Ως πρώτος επαγγελματικός εικαστικός χώρος εκθέσεων, υπήρξε το μικρό οίκημα 

της Παγκύπριας Ένωσης Φιλοτέχνων, στην οδό Απόλλωνος 44Β, όπου οργανώθηκαν οι 

πρωτοποριακές εκθέσεις του Χριστόφορου Σάββα και οι ομαδικές των νέων καλλιτεχνών 

από το 1956 μέχρι το 1958. Παρά τη στενότητά του, ο χώρος υπήρξε για μια τριετία το 

επίκεντρο της καλλιτεχνικής ζωής, το λίκνο της εικαστικής πρωτοπορίας. 

Η πρώτη γκαλερί ιδρύθηκε το 1955 από το δημοσιογράφο Άλεξ Ευθυβούλου και 

ονομαζόταν Αλάσια. Λειτούργησε στην οδό Ρηγαίνης στην παλιά πόλη και εκεί 

παρουσίασαν έργα τους σε ατομικές εκθέσεις ο Γεώργιος Πολ. Γεωργίου, η Όλγα Ραούφ 

και ο αδελφός του Λώνιας Ευθυβούλου. Η έναρξη, την ίδια χρονιά, του ένοπλου αγώνα 

απορρόφησε το δημοσιογράφο ιδρυτή της με αποτέλεσμα η γκαλερί να κλείσει ύστερα από 

σύντομη λειτουργία. 

Στις αρχές του 1958 ιδρύεται στην Αμμόχωστο η Cyprus Gallery, η οποία τον 

Φεβρουάριο του ίδιου χρόνου φιλοξένησε έκθεση του Χριστόφορου Σάββα. Δεν 

εντοπίστηκε άλλη δραστηριότητα της γκαλερί. 

Στα τέλη του 1959 αρχές του 1960 ο Χριστόφορος Σάββα μαζί με τον Γκλύν Χιούζ 

ίδρυσαν την Γκαλερί Απόφαση, που, μέχρι το θάνατο του Χριστόφορου Σάββα το 1968, 

στάθηκε εργαστήριο, εκθεσιακός χώρος και τόπος συνάντησης καλλιτεχνών και 

διανοούμενων. 

Ο πιο συγκροτημένος, από άποψη υπηρεσιών, προβολής και λειτουργίας, 

οργανωμένος χώρος εκθέσεων ήταν το οίκημα του Βρετανικού Ινστιτούτου στη Λευκωσία. 
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Το Ινστιτούτο λειτουργούσε ως παράρτημα του Βρετανικού Συμβουλίου, που είχε έδρα το 

Λονδίνο, και είχε σκοπό την προώθηση της βρετανικής γλώσσας και κουλτούρας. Στην 

Κύπρο αντιμετωπίσθηκε από την Εκκλησία και τον κυπριακό τύπο ως φορέας 

προπαγάνδας, γεγονός που περιόριζε την απήχησή του. Μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 

δεν είχε να παρουσιάσει αξιόλογο έργο και είχε περιοριστεί στη διδασκαλία της αγγλικής 

γλώσσας. Μετά τον πόλεμο επιχείρησε μια ευρύτερη πολιτιστική παρέμβαση και στο 

πλαίσιο αυτό οργανώθηκαν στους χώρους του μια σειρά εικαστικές εκθέσεις. Στο 

Ινστιτούτο, στο κεντρικό οίκημα στη Λευκωσία οργανώθηκαν 14 εκθέσεις και από μια στη 

Λεμεσό και την Πάφο. Από τις πρώτες ήταν οι εκθέσεις Βρετανικής Ζωγραφικής και 

Χαρακτικής, Παιδικής Ζωγραφικής (παιδιών και νέων από την Αγγλία) και του γνωστού 

άγγλου ζωγράφου Edward Lear (1812-1883). Το 1947 οργάνωσε και στέγασε την Ένατη 

Παγκύπρια Καλλιτεχνική Έκθεση με τη συμμετοχή μαζί με τους Άγγλους και 

Τουρκοκύπριους των Ιωάννη Κισσονέργη, Τηλέμαχου Κάνθου, Χαρίλαου Δίκαιου, Κώστα 

Αβερκίου, Βίκτωρα Ιωαννίδη, Φώτου Χατζησωτηρίου και Κώστα Στάθη. Η ενωτική αυτή 

πρωτοβουλία, πρώτη μετά τον πόλεμο, που αποσκοπούσε σε μια νέα προσπάθεια 

συσπείρωσης του καλλιτεχνικού και πνευματικού δυναμικού με τους Άγγλους καλλιτέχνες 

και διανοούμενους που ζούσαν στο νησί, δεν είχε συνέχεια. Από το 1953 μέχρι το 1955,  

ανέλαβε τη διεύθυνση του Ινστιτούτου ο Μωρίς Κάρντιφ, που είχε προηγουμένως 

υπηρετήσει στην Ελλάδα, φίλος του Σεφέρη από τα χρόνια του πολέμου, ο οποίος 

προσπάθησε να προσεγγίσει περισσότερο τους Κύπριους δημιουργούς, παρόλη την 

αντίδραση και τους περιορισμούς της Εθναρχίας. Για πρώτη φορά φυσικά οι εικαστικές 

εκθέσεις των ντόπιων καλλιτεχνών είναι περισσότερες από των Άγγλων. 

 

10. Η κριτική  

Στην Κύπρο δεν υπήρξε σε όλα τα χρόνια της Αγγλοκρατίας συστηματική εικαστική 

κριτική. Ασκήθηκε ερασιτεχνικά από καλλιτέχνες όπως ο Διαμαντής και ο Κάνθος, από 

διάφορους λογοτέχνες όπως ο Κρανιδιώτης και από λόγιους δημοσιογράφους, όπως ο 

Τεύκρος Ανθίας. 

Η πρώτη εικαστική κριτική αναφορά δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Λεμεσού 

Αλήθεια τον Ιούλιο του 1901 από ανώνυμο επιστολογράφο και αναφερόταν στην αδικία 

βράβευσης του Μιχαήλ Κουφού με χάλκινο μετάλλιο στη μεγάλη Κυπριακή Έκθεση στο 

Ζάππειο και την εξίσωσή του με τον αγιογράφο Διονύσιο. 
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Η έλλειψη εικαστικής δραστηριότητας και η σπανιότητα των εκθέσεων δεν 

επέτρεψε την ανάπτυξη της κριτικής. Μόλις τον Μάιο του 1925, με αφορμή την έκθεση στη 

Λεμεσό του ελβετού ζωγράφου J. Desmeules δημοσιεύθηκε στην Αλήθεια το πρώτο 

τεχνοκρατικό σημείωμα με τίτλο: «Μια έκθεσις ζωγραφικής», που υπογράφεται με το 

ψευδώνυμο «Τεχνοκρίτης». Στα χρόνια που ακολούθησαν τα κριτικά σημειώματα 

αναφέρονται, κυρίως, στις μαθητικές εκθέσεις και, πιο πολύ στις εκθέσεις των μαθητών του 

Παγκυπρίου στο τέλος της σχολικής χρονιάς. 

Πιο συστηματικά εμφανίζεται από τη δεκαετία του ’30 ως τεχνοκρίτης με κριτικές 

εκθέσεων και γενικότερα άρθρα για την τέχνη, ο λόγιος δημοσιογράφος και ποιητής 

Τεύκρος Ανθίας. Έγραφε κριτική στην εφημερίδα Πρωινή, την πρώτη κυπριακή εφημερίδα 

που έδωσε βάρος στα καλλιτεχνικά δρώμενα του τόπου, στην Ελευθερία και αργότερα στη 

Χαραυγή. Το 1934 πρόβαλε από τις στήλες της Πρωινής το πρωτοποριακό έργο της νεαρής 

κυπρίας ζωγράφου Λουκίας Νικολαΐδη. Τα κείμενα του Ανθία περιείχαν καίριες 

επισημάνσεις και τολμηρές παρατηρήσεις. Στο 6ο κεφάλαιο όπου καταγράφεται 

χρονολογικά η εικαστική κίνηση ανθολογούνται αρκετά αποσπάσματα από τις κριτικές του 

Τεύκρου Ανθία, ως δείγματα της κριτικής του γραφής. 

Κριτικές στην ίδια εφημερίδα έγραφε και ο λόγιος διευθυντής της, Κώστας 

Ασσιώτης, στέλεχος, αργότερα, της κυπριακής διπλωματικής υπηρεσίας. Ήταν από τους 

πρώτους που επεσήμαναν το ταλέντο και πρόβαλε το έργο του Κώστα Στάθη από την 

Πρωινή και το περιοδικό Πάφος.  

Με εξαίρεση κάποια κείμενα του Διαμαντή και του Ανθία που έχουν δοκιμιακό 

χαρακτήρα και έθιγαν γενικότερα θέματα της κυπριακής τέχνης, οι περισσότεροι που 

έγραφαν κριτική για τις διάφορες εκθέσεις αρκούνταν σε επαίνους των εκθετών. Έλειπε η 

θεωρητική κατάρτιση γύρω από την τέχνη και τα σύγχρονα ευρωπαϊκά ρεύματα. 

Ένας από τους συστηματικότερους εικαστικούς κριτικούς ήταν ο Δημητράκης 

Δανιήλ, γραφέας στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, με ευρεία μόρφωση που δημοσίευε κριτικά 

σημειώματα στην Πρωινή και αργότερα στα Κυπριακά Γράμματα, από την ίδρυσή τους 

μέχρι το 1944 οπότε τον διαδέχτηκε στην καλλιτεχνική κριτική ο Μίκης Α. Μιχαηλίδης, 

που έγραφε παράλληλα στη Ελευθερία, ιδιαίτερα για τις εκθέσεις Άγγλων καλλιτεχνών, που 

απέστεργαν τα Κυπριακά Γράμματα. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η κριτική του στο ίδιο 

περιοδικό τον Ιούνιο του 1940 για την έκθεση του Τηλέμαχου Κάνθου. 

Στους κριτικούς εντάσσεται και ο ζωγράφος Αδαμάντιος Διαμαντής, του οποίου η 

γνώμη εθεωρείτο έγκυρη και αδιαμφισβήτητη. Το πρώτο του κείμενο για τη ζωγραφική 
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ήταν το κείμενο «Τέχνη και παιδί», ένα σημαντικό δοκίμιο για τη διδασκαλία της τέχνης 

στα σχολεία, που δημοσιεύθηκε στα Κυπριακά Γράμματα το Μάιο του 1939. Μια δεκαετία 

περίπου αργότερα συστηματοποιεί τις παρεμβάσεις του μέσα από τις στήλες του ίδιου 

περιοδικού. Το Μάρτιο του 1948 παρουσιάζει το βιβλίο Artists on Art, που μόλις είχε 

κυκλοφορήσει στο Λονδίνο. Στο ίδιο τεύχος, αρ. 151-153, δημοσιεύει μετάφραση, με μικρό 

εισαγωγικό σημείωμα, της επιστολής του Λεονάρντο Ντα Βίντσι στο μεγάλο δούκα του 

Μιλάνου Λουδοβίκο Ιλ Μόρο. Πιο τακτικά αρχίζει να παρεμβαίνει με κριτικές για ατομικές 

εκθέσεις από το 1951. Το Φεβρουάριο του 1951 έγραψε μια ιδιαίτερα ευνοϊκή κριτική για 

την έκθεση του Γ. Πολ. Γεωργίου που είχε γίνει το Δεκέμβριο του ’50 στην αίθουσα του 

Βρετανικού Ινστιτούτου, τον Απρίλιο του 1951 παρουσίασε τις συλλογές του ζεύγους 

Καφιέρο και το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου την έκθεση της Ελληνίδας ζωγράφου Ελένης 

Γκατ - Βούλγαρη. Τον Απρίλιο του 1952 έγραψε για την κοινή έκθεση του Βαλεντίνου 

Χαραλάμπους και της Ηλέκτρας Μεγκώ στο Βρετανικό Ινστιτούτο. 

Ο Διαμαντής θα επιχειρήσει πρώτος μια ιστορική και κριτική προσέγγιση της 

εικαστικής δημιουργίας, με το άρθρο του στο τελευταίο τεύχος των Κυπριακών Γραμμάτων 

το 1956, με τίτλο «Η τέχνη στην Κύπρο».  

Θέση κριτικών κειμένων για την κυπριακή τέχνη ενέχουν διάφορα ανώνυμα κείμενα 

στις κυπριακές εφημερίδες που δημοσιεύονται από λόγιους δημοσιογράφους ή ανώνυμους 

συνεργάτες των εφημερίδων, που ενίοτε υποδηλώνονται με ένα αρχικό, μια λέξη, ένα 

επίθετο ή ένα αρχαιοπρεπές όνομα όπως « Ο Παν», «Π», «Φιλότεχνος» κ.λπ. Επώνυμα 

έγραφαν σποραδικά κριτική των εκθέσεων ο Χάρης Λούκα στο περιοδικό Πάφος, ο Χ. 

Γιαπανάς στον Κυπριακό Τύπο, ο Μίκης Α. Μιχαηλίδης ο Πέτρος Λιμπέρης στην εφημερίδα 

Εσπερινή, ο ποιητής Λευτέρης Γιαννίδης στην Ελευθερία, ο Μ. Φλώρος στη Χαραυγή, ο 

Κύπρος Χρυσανθής στην εφημερίδα Κύπρος, ο Λεωνίδας Μαλένης στον Φιλελεύθερο και 

στο περιοδικό Times of Cyprus, ενώ δεν έλειψαν οι εφ’ άπαξ εμφανίσεις κάποιων που 

έγραφαν για τις εκθέσεις φίλων ή συναδέλφων τους. 

 

 

11. Η συνεργασία με τους Άγγλους 

Σε αντίθεση με την εθνοκεντρική προσέγγιση που επικράτησε στο χώρο της 

παιδείας και της διανόησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της Αγγλοκρατίας, δεν παρατηρήθηκε η 

ίδια πρόσληψη στο χώρο της τέχνης. Αντίθετα, υπήρξε συνεργασία και συχνά συμπόρευση 

στον καλλιτεχνικό χώρο.  
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Οι άγγλοι στρατιωτικοί, κυβερνητικοί υπάλληλοι και τα μέλη των οικογενειών τους, 

που ζωγράφιζαν στην ύπαιθρο, σε αρχαιολογικούς χώρους και σε ειδυλλιακά μέρη 

αποτέλεσαν πρότυπα και έδωσαν ώθηση στην ερασιτεχνική ενασχόληση πολλών Κυπρίων 

με τη ζωγραφική. Παράλληλα, η αλλαγή της Ιχνογραφίας από μια στείρα αντιγραφή 

αρχαίων κιόνων, αγγείων και άλλων αρχαιοπρεπών παραστάσεων, κυρίως με την 

καλλιέργεια των μαθητών του Διαμαντή στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, σε μια πιο ελεύθερη 

έκφραση, συνέτεινε ακόμη περισσότερο στην ελεύθερη ενασχόληση με τη ζωγραφική.  

Μέχρι το 1931 δεν υπήρξε οποιοσδήποτε εκθεσιακός θεσμός για συνύπαρξη των 

ντόπιων με τους άγγλους ερασιτέχνες ζωγράφους. Εκείνο το χρόνο, με πρωτοβουλία του 

Κυβερνήτη Ρόναλντ Στόρρς, οργανώθηκε η πρώτη Παγκύπρια Καλλιτεχνική Έκθεση, που 

αποτέλεσε για αρκετά χρόνια ετήσιο θεσμό. Οι Κύπριοι μετείχαν χωρίς διάκριση μαζί με 

τους άγγλους ερασιτέχνες ή αυτοδίδακτους ζωγράφους που πάντα υπερτερούσαν σε αριθμό. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι εκτός από τον Ιωάννη Κισσονέργη, που έλαβε μέρος και στην 

πρώτη διοργάνωση, από την τρίτη έκθεση συμμετείχαν ο Τηλέμαχος Κάνθος και ο Σολωμός 

Φραγκουλίδης, ο οποίος αρθρογράφησε μάλιστα για τη σημασία του θεσμού. Ο Αδαμάντιος 

Διαμαντής συμμετείχε μια και μοναδική φορά στην έβδομη έκθεση του 1938. Στην πρώτη 

μεταπολεμική παγκύπρια έκθεση, ένατη στη σειρά, που οργανώθηκε το 1947 από το 

Βρετανικό Ινστιτούτο συμμετέχει το σύνολο σχεδόν του κυπριακού καλλιτεχνικού 

δυναμικού (Κισσονέργης, Τ. Κάνθος, Χ. Δίκαιος, Αβερκίου, Βίκτωρας Ιωαννίδης, Φ. 

Χατζησωτηρίου, Κώστας Στάθης και άλλοι). Δεν συμμετείχε μόνο ο Διαμαντής παρά τις 

καλές σχέσεις που διατηρούσε με το Βρετανικό Ινστιτούτο και αγγλικές εκπαιδευτικές 

αρχές. 

Το Βρετανικό Ινστιτούτο το οποίο παρόλες τις προσπάθειες του δεν κατόρθωσε να 

προσεταιριστεί τον πνευματικό κόσμο διατήρησε μέχρι τέλους, ακόμη και στην περίοδο της 

ένοπλης εξέγερσης τη συνεργασία του με τους κύπριους εικαστικούς. Ενίσχυσε τις εκθέσεις 

του Γ. Πολ. Γεωργίου στο Λονδίνο και το Παρίσι και οργάνωσε την πρώτη ατομική έκθεση 

του καλλιτέχνη το Δεκέμβριο του 1950. Η όλη διοργάνωση τον ίδιο χρόνο που είχε 

διεξαχθεί το ενωτικό δημοψήφισμα, αντιμετωπίσθηκε από τους ιθύνοντες του Ινστιτούτου 

ως «νίκη» σε βάρος των κύκλων της Εθναρχίας που αντιστρατευόταν τη δράση του 

Ινστιτούτου.  

Αποστασιοποιημένη τακτική ακολούθησε από την ίδρυσή της το 1956 η Παγκύπρια 

Ένωση Φιλοτέχνων η οποία απέφυγε τη συνεργασία με τις αγγλικές αρχές ακόμη και την 

πρόσκληση Άγγλων αξιωματούχων στα εγκαίνια των εκθέσεών της. 
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Αντίθετα, ο Διαμαντής, δραστήριο στέλεχος της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και 

του κύκλου των Κυπριακών Γραμμάτων , που εξέδωσαν το τελευταίο τεύχος τους το 1956, 

άτομο συναινετικό και ήπιο, στην πρώτη και μοναδική έκθεση που έκανε στη διάρκεια της 

Αγγλοκρατίας, το 1957 στο Λήδρα Πάλας, προσκάλεσε τον Κυβερνήτη Σερ Τζων Χάρτινγκ 

και άγγλους αξιωματούχους που επισκέφθηκαν την έκθεση. Είναι χαρακτηριστικό ότι η 

Λαίδη Χάρτινγκ επισκέφθηκε την έκθεση και αγόρασε πίνακα του Διαμαντή. 

Η αντικατάσταση του Χάρτινγκ από τον Σερ Χιου Φούτ, οι συνομιλίες για το 

Κυπριακό και η όλη κατάσταση, έδειχναν ότι η Κύπρος πορευόταν προς κάποια λύση. Από 

τη χρονιά αυτή έχουμε μια μεταστροφή στην κυπριακή τέχνη που συμπλέει πια 

εθνοκεντρικά με την διανόηση. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση αυτής της μεταστροφής, 

υπήρξε ο Γ. Πολ. Γεωργίου, ο οποίος από το 1958 διευρύνει τη θεματολογία του με πίνακες 

που έχουν άμεση σχέση με τον κυπριακό αγώνα. Στα τέλη του 1958 κάνει έκκληση στον 

Κυβερνήτη σερ Χιού Φούτ να «απελευθερώσει» του νεκρούς πατριώτες που ήσαν θαμμένοι 

στο κοιμητήριο μέσα στις Κεντρικές Φυλακές και ζωγραφίζει τον πίνακα «Φυλακισμένα 

Μνήματα» που επικράτησε ως η ονομασία για το Κοιμητήριο. Τον Μάρτιο του 1959, 

προσέφερε τον πίνακα στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, αμέσως μετά την επιστροφή του στην 

Κύπρο. 
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12. Καταληκτικά συμπεράσματα 

1. Οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν στο νησί κατά τις πρώτες δεκαετίες 

της Αγγλοκρατίας, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και κυρίως η απουσία μιας πλούσιας 

αστικής τάξης που θα αγόραζε έργα, είχαν ως συνέπεια τη βραδεία ανάπτυξη της 

ζωγραφικής στην Κύπρο. Παρόλο που κάποιες υποτυπώδεις εκθέσεις οργανώθηκαν το 

1897 και το 1898 δεν υπήρξε συνέχεια της εκθεσιακής τακτικής, επειδή ούτε φιλότεχνο, 

ούτε αγοραστικό κοινό υπήρχε. Οι πρώτες εικαστικές εκθέσεις έγιναν στη δεκαετία του ΄30 

από τους Τηλέμαχο Κάνθο το 1931, τη Λουκία Νικολαΐδου το 1932, τον Κώστα Στάθη το 

1936, με πενιχρά αποτελέσματα. Ο Κάνθος και ο Στάθης οργάνωσαν τις εκθέσεις τους για 

να εξασφαλίσουν τα έξοδα για μετάβαση στην Αθήνα για σπουδές, ενώ η Λουκία 

Νικολαΐδου, πτυχιούχος ζωγράφος με σπουδές στο Παρίσι, δοκίμασε να υπερβεί τις 

προκαταλήψεις για τη γυναικεία παρουσία στην τέχνη, με δυο διαδοχικές εκθέσεις στη 

Λευκωσία και στη Λεμεσό. Απογοητευμένη, σε λίγα χρόνια αναγκάστηκε να εκπατρισθεί 

και να εγκατασταθεί στο Λονδίνο. Την αδιαφορία και την υπάρχουσα κατάσταση 

επεσήμανε το 1938 ο ποιητής, δημοσιογράφος και κριτικός, γράφοντας 

 

…Το κοινό μας αδιαφορεί για τη ζωγραφική, πολύ περισσότερο απ΄όσο αδιαφορεί για        

άλλου είδους καλλιτεχνικές και πνευματικές εκδηλώσεις. Εξ΄άλλου μας λείπουν οι 

Μαικήνες, που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τα νέα και παλιά ταλέντα, 

αγοράζοντας σε ψηλές τιμές έργα τους…871. 

 

Στη δημιουργία φιλότεχνου αγοραστικού κοινού δεν συνέβαλαν ούτε οι πρώτοι Κύπριοι 

πτυχιούχοι ζωγράφοι, οι οποίοι περιορίστηκαν στη διδασκαλία σε σχολεία Μέσης 

Εκπαίδευσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Διαμαντής έκανε την πρώτη του έκθεση το 1957 

ύστερα από τριαντάχρονη διδασκαλία στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. Όπως φαίνεται από το 

χρονολόγιο, οι αγγλικές αρχές διοργάνωναν για αρκετά χρόνια μια ετήσια εικαστική έκθεση, 

στην οποία μετείχαν, κυρίως, Άγγλοι, δημόσιοι υπάλληλοι και ελάχιστοι Κύπριοι, ενώ 

στήριζαν τις εκθέσεις διαφόρων ξένων που οργάνωναν εκθέσεις στο νησί. Οι εκθέσεις αυτές 

άφηναν αδιάφορο το ευρύ κυπριακό κοινό. 

                                                           
871 Τεύκρος Ανθίας, «Καλλιτεχνικά ζητήματα. Η ζωγραφική στην Κύπρο» Ελευθερία, Λευκωσία 28 Ιανουαρίου 
1938. 
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 Η όποια ευαισθητοποίηση αρχίζει μετά το 1950, με τη διοργάνωση εκθέσεων 

καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το όλο κλίμα ανατρέπεται το 1957 με την έκθεση του 

Διαμαντή, που σημείωσε μεγάλη επιτυχία, τόσο από άποψη προσέλευσης επισκεπτών, όσο 

και από την άποψη της αγοράς μεγάλου αριθμού έργων. Ακολούθησαν σε μια διετία οι 

εκθέσεις του Φώτου Χατζησωτηρίου, του Χριστόφορου Σάββα, του Γεώργιου Πολυβίου 

Γεωργίου, του Βίκτωρα Ιωαννίδη και του Τηλέμαχου Κάνθου, που σημείωσαν ικανοποιητική 

επιτυχία. Η επιτυχία των εκθέσεων αυτών από πλευράς προσέλευσης πρέπει να ερμηνευθεί 

ως αντίδραση στις προσπάθειες του Βρετανικού Ινστιτούτου στη Λευκωσία, που είχε 

περιλάβει στα προγράμματά του εκθέσεις έργων Κυπρίων καλλιτεχνών, με στόχο τον 

εξωραϊσμό της αγγλικής διοίκησης και πολιτικής για την τέχνη. 

 

2. Ως πρώτος κύπριος ζωγράφος πρέπει να θεωρείται ο Βασίλης Μιχαηλίδης. Η ανέχειά του 

δεν του επέτρεψε να κάνει οποιεσδήποτε σπουδές στην Ιταλία και η δυτικότροπη 

ζωγραφική του δεν έγινε αποδεκτή από την κυπριακή κοινωνία που ήταν συνηθισμένη σε 

μια λαϊκότροπη βυζαντινή τέχνη. Την ίδια τύχη, της απόρριψης από την τοπική κοινωνία, 

είχαν και οι πρώτοι Κύπριοι που μετέβησαν στο εξωτερικό για σπουδές. Χαρακτηριστικά 

είναι όσα αναφέρει κυπριακή εφημερίδα με αφορμή τον θάνατο του Χαράλαμπου Κύπριου, 

ενός από τους πρώτους που φοίτησαν σε Σχολή Καλών Τεχνών και μάλιστα στη φημισμένη 

Ακαδημία του Μόναχου: 

 

…Έμαθε να ζωγραφεί αληθείς εικόνας αλλ΄η τέχνη του ούτε υπεστηρίχθη υπό 

των αρμοδίων ούτε εξετιμήθη υπό των συμπατριωτών του, ειθισμένων εις 

δεκασελίνους και εικοσελίνους εικόνας…872. 

Οι πρώτες, δηλαδή, προσπάθειες για ανανέωση και εκσυγχρονισμό της αγιογραφίας και για 

υποτυπώδη, έστω, στοιχειώδη διαμόρφωση καλλιτεχνικής ζωής, απέτυχαν λόγω της παχυλής 

αμάθειας και του συνακόλουθου συντηρητισμού. Θα χρειαστεί η μεσολάβηση της 

διδασκαλίας της Ιχνογραφίας και της Ζωγραφικής στα σχολεία μετά την ίδρυση του 

Παγκύπριου Γυμνασίου το 1893, η διοργάνωση μαθητικών εκθέσεων στο τέλος της χρονικής 

χρονιάς και η παρουσία των ελλαδιτών καθηγητών, για να αρχίσει η βαθμιαία 

ευαισθητοποίηση του κοινού. 

 

                                                           
872 Σάλπιγξ, Λεμεσός 17 Αυγούστου 1891. 
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3. Η διδασκαλία της Ιχνογραφίας που άρχισε νωρίς στα σχολεία συνέβαλε στην καλλιέργεια 

της αισθητικής και του ταλέντου των μαθητών όμως τα επιτεύγματά της σταματούσαν στις 

ετήσιες μαθητικές εκθέσεις. Η διδασκαλία της Ιχνογραφίας υπήρξε διαχρονικό αίτημα της 

κυπριακής εκπαίδευσης. Για τη διδασκαλία της εισάγονταν ειδικά τετράδια από την Αθήνα, 

τη Σμύρνη ή την Κωνσταντινούπολη. Παρά τη στερεότυπη και εν πολλοίς στείρα 

διδασκαλία, η Ιχνογραφία αποτέλεσε την πρώτη επαφή με την τέχνη. Η κατάσταση 

βελτιωνόταν βαθμιαία με τη διδασκαλία του μαθήματος από προσοντούχους καθηγητές, 

απόφοιτους Σχολών Καλών Τεχνών. Πρώτος ο Διαμαντής επιχείρησε μια ανατροπή της 

στείρας ιχνογραφικής διδασκαλίας και η προσπάθειά του βαθμιαία δικαιώθηκε, με 

αποκορύφωση την έκθεση των μαθητών του στο Ζάππειο το 1950, που θεωρήθηκε 

σημαντικό εικαστικό γεγονός στην Κύπρο και την Ελλάδα. 

4. Οι πρώτοι κύπριοι που δοκίμασαν να σπουδάσουν στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στο Μόναχο 

χάθηκαν,  είτε γιατί δεν επέστρεψαν στο νησί είτε γιατί η ευρωπαΐζουσα τέχνη τους δεν 

έγινε αποδεκτή. Όπως, ήδη, αναφέρθηκε και στο δεύτερο συμπέρασμα, η κατάσταση που 

επικρατούσε στο νησί λειτούργησε αποτρεπτικά, τόσο στην επιδίωξη για σπουδές 

ζωγραφικής, όσο και για την απασχόληση όσων αποπειράθηκαν να σπουδάσουν στην 

Ευρώπη. Η έρευνα έφερε στο φως λίγα, αλλά ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία για τους 

πρώτους Κυπρίους που μετέβησαν για σπουδές στο εξωτερικό, όπως ο Χαράλαμπος 

Κύπριος, ο Αντώνιος Κύπριος και ο Κωνσταντίνος Κύπριος. 

5. Οι ελλαδίτες ζωγράφοι που ήρθαν στο νησί ως εκπαιδευτικοί ή ως επαγγελματίες 

αγιογράφοι συνέβαλαν σε μια πρώιμη εικαστική κίνηση. Ο καλύμνιος Μιχαήλ Κουφός 

οργάνωσε στη Λεμεσό, λίγο πριν από τη λήξη του 19ου αιώνα τις πρώτες εκθέσεις 

ζωγραφικής, ενώ στην ίδια πόλη έδρασε ποικιλότροπα ως ζωγράφος, αγιογράφος και 

παράγοντας της καλλιτεχνικής ζωής ο Όθωνας Γιαβόπουλος, που παρέμεινε στην πόλη 

περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα. Ο Όθωνας Γιαβόπουλος βρέθηκε στο επίκεντρο 

της καλλιτεχνικής ζωής της Λεμεσού, δεν παρουσίασε σε έκθεση το έργο του, 

προσωπογραφίες και τοπία, που διασώθηκαν σε διάφορες οικογένειες της Λεμεσού, αλλά 

το αγιογραφικό του έργο εντοπίζεται σε ναούς, στην πόλη και στα χωριά της Λεμεσού, αλλά 

και σε κοινότητες της επαρχίας Λευκωσίας. Παρόμοια, οι καθηγητές από την Ελλάδα, όπως 

ο Λουκάς Κρίνος, ο Απόστολος Γεραλής, ο Εμμανουήλ Αύγουστος και ο Θεόδωρος 

Κόντης, αρκέστηκαν εν πολλοίς στη διδασκαλία και δεν επεχείρησαν ευρύτερες 

παρεμβάσεις. Μοναδική τους παρέμβαση υπήρξε η ιδιωτική διδασκαλία μαθημάτων 

ζωγραφικής σε άτομα που επιθυμούσαν να συνεχίσουν την μαθητική τους κατάρτιση. Μετά 

τον εμφύλιο, οπότε η Κύπρος άρχισε για πολιτικούς λόγους να γίνεται πιο οικεία στην 
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Ελλάδα, έχουμε τις επισκέψεις Ελλαδιτών ζωγράφων που εμπλουτίζουν με τις εκθέσεις 

τους την καλλιτεχνική κίνηση στο νησί. Η αρχή έγινε με τον ζωγράφο και σκηνογράφο 

Μαρίνο Αγγελόπουλο, που οι αγγλικές αρχές του παραχώρησαν το 1948 για την έκθεσή 

του τον χώρο του αρχαιολογικού μουσείου της Λευκωσίας, μια πρωτοποριακή κίνηση για 

την εποχή. Ακολούθησε η επίσκεψη της Ελένης Γκατ-Βούλγαρη το 1951, που οργάνωσε 

εκθέσεις των έργων της σ΄όλες σχεδόν τις κυπριακές πόλεις, η επίσκεψη της Αθηνάς 

Ταρσούλη, οι εκθέσεις της Χρυσούλας Ζώγια το 1953 και άλλων Ελλαδιτών καλλιτεχνών, 

που η παρουσία τους αντιμετωπιζόταν από τον τύπο εθνοκεντρικά, ως έκφραση της 

ενότητας πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου. Οι επισκέψεις αυτές διακόπηκαν με την έναρξη του 

ενόπλου κυπριακού αγώνα τον Απρίλιο του 1955. 

6. Ο πρώτος κύπριος γλύπτης, ο Ανδρέας Θυμόπουλος, απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών 

της Αθήνας, που επέστρεψε στην Κύπρο την πρώτη δεκαετία του εικοστού αιώνα, παρόλη 

την επαγγελματική του κυριαρχία για σχεδόν μισό αιώνα, τις εξαιρετικές προτομές και τα 

επιτύμβια μνημεία που φιλοτέχνησε, δεν συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας ανάλογης 

καλλιτεχνικής δράσης. Ο Θυμόπουλος δεν κατόρθωσε να διαδραματίσει στη γλυπτική τον 

ίδιο ρόλο που διαδραμάτισε ο Διαμαντής στη ζωγραφική. Λειτούργησε, κυρίως, ως 

επαγγελματίας, παρά ως καλλιτέχνης. Επιδόθηκε σε μια συστηματική αμφισβήτηση 

οποιουδήποτε άλλου διεκδικούσε παρουσία στον χώρο της γλυπτικής. Αντιμετώπιζε το 

πτυχίο της Σχολής Καλών Τεχνών ως επαγγελματικό και όχι ως επαγγελματικό προσόν. 

Γι΄αυτό, παρόλο που έργα του βρίσκονταν σε διάφορες πόλεις και τα έργα του στο 

κοιμητήριο του Αγίου Σπυρίδωνα, ξεχώριζαν, εντούτοις παρέμεινε για πολλά χρόνια στην 

αφάνεια. Ο Χρύσανθος Χρήστου στην πρώτη προσπάθεια σύνθεσης μιας ιστορίας της 

κυπριακής τέχνης το 1983873 δεν αναφέρει πουθενά το όνομά του, ενώ δεν υπάρχει καμιά 

αναφορά, επίσης, στον τόμο Κύπριοι Καλλιτέχνες, που εκδόθηκε την ίδια χρονιά874. Η 

αρνητική παρουσία του Θυμόπουλου έχει, ίσως, σχέση με το γεγονός ότι πολύ αργά 

εμφανίστηκαν άλλοι πτυχιούχοι Κύπριοι γλύπτες. Μόλις στην τελευταία δεκαετία της 

Αγγλοκρατίας θα εμφανιστούν ο Νίκος Δυμιώτης με σπουδές στη Γαλλία και ο Ανδρέας 

Σαββίδης στο Λονδίνο. Μ΄αυτούς θα αρχίσει μια νέα περίοδος στην κυπριακή γλυπτική, η 

οποία είχε περιοριστεί στα επιτύμβια μνημεία. Οι Βρετανοί δεν ευνοούσαν τα δημόσια 

μνημεία που θα αποτελούσαν έκφραση ηρωοποίησης προσώπων και εθνικής πρόσληψης 

                                                           
873 Χρύσανθος Χρήστου, Σύντομη Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Κυπριακής Τέχνης, Μορφωτική 
Υπηρεσία Υπυργείου Παιδείας, Λευκωσία 1983. 
874 Ανδρέας Χρυσοχός, Χρήστος Σαββίδης Τρίχας, επιμ. Κύπριοι Καλλιτέχνες, Εκδόσεις Χρ.Ανδρέου, Λευκωσία 
1983. 
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της μορφής τους. Στήθηκαν ελάχιστες προτομές σε προαύλιους χώρους και σπάνια σε 

πλατείες, ενώ σ΄όλη τη διάρκεια της περιόδου δεν αναγέρθηκε πουθενά ανδριάντας.  

7. Οι καλλιτέχνες δεν ακολούθησαν την εθνοκεντρική τακτική των λογοτεχνών και 

διατήρησαν καλή συνεργασία με τις αγγλικές αρχές. Αυτό οφείλεται, ίσως, στο γεγονός ότι 

οι περισσότεροι σημαντικοί καλλιτέχνες, με προεξάρχοντα τον Αδαμάντιο Διαμαντή, είχαν 

σπουδάσει στην Αγγλία και είχαν οικειότητα με την αγγλική γλώσσα και κουλτούρα. 

8.  Κυρίαρχη και καταξιωμένη παρουσία στο χώρο της τέχνης τα τελευταία τριάντα χρόνια 

της Αγγλοκρατίας υπήρξε ο Αδαμάντιος Διαμαντής. Η διδασκαλία του, η προσέγγιση των 

μαθητών του και η επικοινωνία μαζί τους και μετά την αποφοίτησή τους, η συμμετοχή του 

στον κύκλο των Κυπριακών Γραμμάτων, η προσπάθειά του για την προβολή της λαϊκής 

τέχνης και η ίδρυση του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης, η δικτύωσή του με επιφανείς 

προσωπικότητες, όπωςο Γιώργος Σεφέρης και ο Λώρενς Ντάρρελ, οι καλές σχέσεις του 

τόσο με την Αρχιεπισκοπή, όσο και με τις αγγλικές αρχές, τον ανέδειξαν κορυφαία 

προσωπικότητα στον χώρο, χωρίς να έχει εκθέσει ποτέ δημόσια το έργο του. Απέφευγε 

οποιαδήποτε πολιτική εκδήλωση, κατοχύρωσε όμως την ηγετική του θέση με την έκθεση 

των έργων των μαθητών του τον Απρίλιο του 1950 στο Ζάππειο στην Αθήνα. Η έκθεση 

έγινε τρεις μήνες μετά το ενωτικό δημοψήφισμα στην Κύπρο και προκάλεσε κύματα 

ενθουσιασμού και διθυράμβους του αθηναϊκού τύπου. Είναι χαρακτηριστικό ότι την έκθεση 

επισκέφθηκαν ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κυβέρνησης Γεώργιος 

Παπανδρέου και Νικόλαος Πλαστήρας.  Ο Διαμαντής συστηματικά απέφευγε τη 

συμμετοχή στις ετήσιες Κυπριακές Εκθέσεις Τέχνης που είχαν αρχίσει από το 1931 με 

πρωτοβουλία του Κυβερνήτη Ρόναλντ Στορς. Η στάση του Διαμαντή επηρέαζε και τους 

άλλους Κύπριους ζωγράφους που απέφευγαν να συμμετάσχουν με εξαίρεση τον Ιωάννη 

Κισσονέργη, που συμμετείχε σχεδόν σ΄όλες τις εκθέσεις. Έλαβε μέρος τελικά στην έβδομη 

Κυπριακή Έκθεση του 1938. Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, ενώ είχε κορυφωθεί η 

διαμάχη γύρω από τον έλεγχο της Μέσης Εκπαίδευσης, συνεργάζεται με το Γραφείο 

Παιδείας της αποικιακής Κυβέρνησης για την επιμόρφωση των δασκάλων της στοιχειώδους 

εκπαίδευσης που βρισκόταν κάτω από τον πλήρη έλεγχο της Κυβέρνησης. Οι τέσσερις 

διαλέξεις που έδωσε είχαν τεράστια σημασία γιατί θεμελίωναν τη θεωρητική προσπάθεια 

απαγκίστρωσης του μαθήματος της Ιχνογραφίας από την τυπολατρεία και αποτέλεσαν 

πρόταση για μια άλλη αντιμετώπισή του, για  καλλιέργεια της αίσθησης του ωραίου και την 

εξοικείωση των μαθητών με την τέχνη. Στην παγκύπρια Έκθεση του 1939, απέφυγε να 

συμμετάσχει, ίσως με προτροπή της Αρχιεπισκοπής. Χωρίς τον Διαμαντή η Έκθεση έχασε 

την κάποια αίγλη που είχε αποκτήσει την προηγούμενη χρονιά. Χαρακτηριστικά, στο 
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περιοδικό Πάφος γράφτηκε ότι η έκθεση «δεν μας αποκαλύπτει καμιά εξέλιξη εκείνου που 

γίνεται στον τομέα της ζωγραφικής στην Κύπρο. Είναι μόνο μια βεβιασμένη και πρόχειρη 

ενέργεια που γίνηκε χωρίς εξαιρετική σημασία κι απόδειξη είναι πως πέρασε απαρατήρητη 

από το κοινό κι απ΄τον ημερήσιο τύπο»875. Τον Νοέμβριο του 1940, ο Διαμαντής ανέλαβε 

τη διοργάνωση της μεγάλης έκθεσης ζωγραφικής για τον ελληνικό αγώνα, στην οποία 

συμμετείχαν όλοι, σχεδόν, οι Κύπριοι ζωγράφοι, ενώ μια δεκαετία σχεδόν αργότερα, το 

Πάσχα του 1951, ανέλαβε τη διοργάνωση στις αίθουσες του Ελένειου Δημοτικού Σχολείου 

της «Πρώτης Πανελλήνιας Έκθεσης Φωτογραφίας της ελληνικής και κυπριακής 

υπαίθρου». Οι στοχευμένες πρωτοβουλίες του αποτελούσαν ένα είδος πολιτικής 

παρέμβασης, διακριτικής, αλλά και ουσιαστικής. 

9. Στη δεκαετία του ’50, τελευταία της αγγλικής περιόδου, διαμορφώνεται, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, ένα φιλότεχνο κοινό που επισκέπτεται τις εκθέσεις. Παράλληλα 

διαμορφώνεται ένα αγοραστικό κοινό, αφού πολλοί πλούσιοι αγοράζουν έργα. Κορυφαία 

από άποψη πωλήσεων ήταν η έκθεση του Διαμαντή. Οι σχολικές εφορείες αρχίζουν να 

αγοράζουν έργα για τα λίγα μεγάλα σχολεία και το ίδιο κάνουν και άλλα οργανωμένα 

σύνολα, όπως οι Συντεχνίες, οι Δήμοι και άλλοι. Πίνακες αρχίζουν να αγοράζουν το Γενικό 

Προξενείο της Ελλάδας, η Τράπεζα Κύπρου, η Αρχιεπισκοπή και άλλοι φορείς. Το 

αγοραστικό ενδιαφέρον επεκτείνεται και στις παλιές πλούσιες μεγαλοαστικές οικογένειες. 

Παράλληλα, έχει διαμορφωθεί μια εύρωστη οικονομικά μέση αστική τάξη από γιατρούς, 

δικηγόρους, καθηγητές και άλλους επαγγελματίες που παρακολουθεί τα καλλιτεχνικά 

δρώμενα και μερικοί από αυτούς επιδεικνύουν ενδιαφέρον για την απόκτηση ζωγραφικών 

έργων. Αποτύπωση αυτών των τάσεων αποτέλεσαν οι αγορές στην έκθεση Διαμαντή το 

1957, κατά την οποία οι αγορές έφτασαν σύμφωνα με τον τύπο876 στο αστρονομικό για την 

εποχή ποσό των 2,500 λιρών.  

Στην ίδια δεκαετία έχουμε την εμφάνιση των νέων ζωγράφων που συσπειρώθηκαν στην 

Παγκύπρια Ένωση Φιλοτέχνων. Οι περισσότεροι είχαν σπουδάσει στην Ευρώπη και 

έφερναν τα σύγχρονα καλλιτεχνικά ρεύματα στην Κύπρο. Η πρώτη προσπάθεια για 

καλλιτεχνική ενσωμάτωση είχε γίνει με πρωτοβουλία του Διαμαντή και είχε καταλήξει στα 

τέλη του 1945 στην ίδρυση του Ομίλου Φιλοτεχνών. Σκοπός του Ομίλου ήταν να δώσει σε 

αποφοίτους του Παγκυπρίου Γυμνασίου να συνεχίσουν την ενασχόλησή τους με τη 

ζωγραφική. Τον Ιανουάριο του 1947, ο ο Όμιλος πραγματοποίησε την πρώτη έκθεση των 

                                                           
875 Χ.Λούκας, «Η κριτική των εκθέσεων. Κυπριακή Έκθεση Ζωγραφικής», Πάφος, Χρονιά Δ΄, ΤΧ 5, Πάφος Μάιος 
1939, σ.181-182. 
876 Παρατηρητής, Λεμεσός 16 Μαΐου 1957. 
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μελών του και ακολούθησε δεύτερη τον Νοέμβριο του ιδίου χρόνου και τρίτη τον Ιανουάριο 

του 1947. Στη συνέχεια, η δραστηριότητα του Ομίλου ατόνησε. Η ίδρυση της Παγκύπριας 

Ένωσης Φιλοτέχνων τον Ιανουάριο του 1956 αποτελεί πραγματικά σταθμό στην Ιστορία 

της Σύγχρονης Κυπριακής Τέχνης. Η προσπάθεια ξεκίνησε με πρωτοβουλία του 

Χριστόφορου Σάββα και στο πρώτο συμβούλιο εκτός από τον λογοτέχνη Παντελή 

Μηχανικό, που ανέλαβε πρόεδρος, συμμετείχαν οι καλλιτέχνες Χριστόφορος Σάββα, 

Στέλιος Βότσης, Νίκος Δυμιώτης και Κώστας Οικονόμου, ενώ στο καλλιτεχνικό δυναμικό 

της Ένωσης εντάχθηκαν σχεδόν αμέσως οι Λευτέρης Οικονόμου, Κώστας Ιωακείμ, Άντης 

Ιωαννίδης και Δώρα Ορφανού, που δεν είχε ακόμη αναχωρήσει για σπουδές και από τους 

παλαιότερους οι Τάσος Στεφανίδης, Κώστας Αβερκίου, Λώνιας Ευθυβούλου και Ανδρέας 

Ασπρόφτας, αυτοδίδακτοι, και οι τέσσερις που θέλησαν να συμμετάσχουν στην ανανεωτική 

προσπάθεια της ΠΕΦ. 

 Η ΠΕΦ στεγάστηκε αρχικά σ΄ένα μικρό οίκημα στην οδό Απόλλωνος 44Β στην παλιά 

Λευκωσία, που έγινε σύντομα το κέντρο της πνευματικής και καλλιτεχνικής κίνησης με 

συνεχή διοργάνωση εκδηλώσεων, διαλέξεων και εκθέσεων. Η ΠΕΦ φιλοξένησε ατομικές 

και ομαδικές εκθέσεις των μελών της και οι δραστηριότητές της φαίνονταν να βγάζουν από 

το τέλμα την κυπριακή ζωγραφική. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη διάρκεια του 1956, τον 

πρώτο χρόνο λειτουργίας της Ένωσης, οργανώθηκαν στο οίκημά της έξι διαλέξεις και 

τέσσερις εκθέσεις. Να σημειωθεί ότι οι δραστηριότητες αυτές γίνονται σε μια ιδιαίτερα 

δύσκολη περίοδο με διαδηλώσεις, εκρήξεις βομβών, κατ΄οίκον περιορισμούς και άλλα 

μέτρα εκτάκτου ανάγκης. Η ΠΕΦ μετονομάστηκε το 1959 σε Παγκύπριο Όμιλο 

Φιλοτεχνών. Κύκνειο άσμα του ΠΟΦ υπήρξε η διοργάνωση τον Ιούνιο του 1959 ομαδικής 

έκθεσης με τη συμμετοχή δεκαέξι καλλιτεχνών. Ανάμεσά τους, τα ιδρυτικά μέλη της ΠΕΦ 

Χριστόφορος Σάββα, Κώστας, Λευτέρης Οικονόμου και Στέλιος Βότσης, Την έκθεση 

κλήθηκε να προλογίσει ο Αδαμάντιος Διαμαντής. Ουσιαστικά, οι νέες δυνάμεις κατέθεταν 

τα όπλα. Τα νέα δεδομένα, η ίδρυση του κυπριακού κράτους, η επιλογή της διοργάνωσης 

ατομικών εκθέσεων σε οργανωμένους εκθεσιακούς χώρους, όπως ήταν εκείνος του Λήδρα 

Παλάς, επέφεραν τη διάλυση της ΠΕΦ, που είχε γίνει ΠΟΦ. 

10. Οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες της Αγγλοκρατίας δεν ευνόησαν την προβολή σημαντικών 

νέων δημιουργών, όπως ήταν η Λουκία Νικολαΐδη και ο Κώστας Στάθης, που το έργο τους 

παρέμεινε για χρόνια στην αφάνεια. Κατά την προπολεμική περίοδο μάλιστα, κατά την 

οποία εμφανίστηκαν οι δυο αυτοί σημαντικοί καλλιτέχνες, οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα 

δυσμενείς. Η Λουκία Νικολαΐδη είχε να αντιμετωπίσει την προκατάληψη για τις γυναίκες 

σε μια εποχή που οι Κύπριες γενικά δεν πάνε για σπουδές. Δεν έχουμε ακόμη γυναίκες 
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γιατρούς, δικηγόρους, αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Μια γυναίκα στον χώρο της τέχνης 

δεν ήταν μόνο πρωτόγνωρη, ήταν τολμηρή και δημιουργούσε πολλές επιφυλάξεις. Ο 

Στάθης, από την άλλη, λίγο νεώτερος, πρωτοπόρος και νεωτεριστής, δεν κατόρθωσε να 

διαρρήξει τις παραδοσιακές δομές της κυπριακής τέχνης. Η εποχή ήταν δύσκολη για τους 

καλλιτέχνες και γινόταν ακόμη πιο δύσκολη για όσους επιχειρούσαν μια ανανεωτική 

πορεία. Είναι χαρακτηριστική η διαπίστωση του κριτικού Πέτρου Λιμπέρη το 1938. 

Χαρακτηρίζει τους Κύπριους καλλιτέχνες «ήρωες», που  

 

αγωνίζονται να ζήσουν, να εξελιχθούν, να επιβληθούν, να δημιουργήσουν μέσα 

σε μια στενή ασφυκτική ατμόσφαιρα εγκληματικής αδιαφορίας, αν όχι και 

αντίδρασης877. 

 

Με τα δεδομένα και τις διαπιστώσεις αυτές, σίγουρα, η Αγγλοκρατία μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως η «ηρωική περίοδος» για την ιστορία της νεότερης Κυπριακής Τέχνης.  

 

 

  

                                                           
877 Πέτρος Λιμπέρης, «Πικρές αλήθειες. Οι συνθήκες των καλλιτεχνών μας», Εσπερινή, Λευκωσία 30 
Σεπτεμβρίου 1938. 
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ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

I. Αρχεία 

• Αρχείο Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Αθήνα 

• Αρχείο Τύπου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Λευκωσία 

• Κρατικό Αρχείο Κύπρου 

 

II. Περιοδικά 

 

Αβγή: 1924 

Κυπριακά Γράμματα: 1935, 1936, 1937, 1939, 1940, 1941, 1944,1945,1946, 1947, 1948, 

1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956 

Πάφος: 1936, 1937, 1938, 1939 

 

III. Εφημερίδες 

 

Αγών, Πάφος: 1907, 1910 

Αλήθεια, Λεμεσός: 1898, 1899, 1901,1908,1910, 1912, 1914, 1922, 1923, 1927 

Αλήθεια, Λευκωσία: 1952, 1954, 1957, 1959 

Ανεξάρτητος, Λευκωσία: 1940, 1953 

Έθνος, Λευκωσία: 1948, 1950, 1951, 1952,1953,  1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 

Ελευθερία, Λευκωσία: 1907, 1909, 1910,1914,1916,1922, 1929, 1932, 1934,1937, 1938, 

1940, 1944, 1947, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 

Εμπρός, Λευκωσία: 1954 

Ένωσις, Λάρνακα: 1912, 1914 

Εσπερινή, Λευκωσία: 1938,1940, 1942, 1945, 1948, 1951 

Ευαγόρας, Λευκωσία: 1892, 1898, 1899, 1900, 1901 

Εφημερίς, Αθήνα: 1892 

Η Καθημερινή, Αθήνα: 1955 

Κυπριακός Τύπος, Λευκωσία: 1936, 1937, 1938, 1941, 1944, 1945 
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Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία: 1907, 1908, 1909,1915, 1919, 1920, 1922, 1923 

Κύπριος, Λευκωσία: 1900, 1901, 1904, 1905,1906 

Κύπρος, Λευκωσία: 1954,1955, 1956, 1957, 1959 

Νέοι Καιροί, Λευκωσία: 1957, 1959 

Νέον Έθνος, Λάρνακα: 1893,1894, 1901, 1911, 1913, 1914, 1915, 1916, 1930 

Νέος Κυπριακός Φύλαξ, Λευκωσία: 1927,1928, 1935, 1938, 1940, 1950 

Παρατηρητής, Λεμεσός: 1932, 1934, 1950, 1951, 1952, 1953,1954, 1956, 1957, 1958, 

1959 

Πατρίς, Λευκωσία: 1905, 1909, 1910, 1915, 1920, 1922 

Πάφος, Πάφος: 1946 

Πρωινή, Λευκωσία: 1932, 1933, 1934, 1937 

Σάλπιγξ, Λεμεσός: 1888, 1891, 1899, 1904,1905, 1909,1910, 1914, 1916 

Στασίνος, Λάρνακα: 1883 

Ο Φιλελεύθερος, Λευκωσία: 1957, 1959 

Φωνή της Κύπρου, Λευκωσία: 1887, 1893, 1894, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 

1906, 1907, 1909, 1910,1912,1916, 1917, 1927, 1928, 1931, 1932 

Χαραυγή, Λευκωσία: 1956, 1957, 1958, 1959 

Χρόνος, Λεμεσός: 1932, 1933, 1934, 1939, 1954, 1957 
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IV. Επιλογή Βιβλιογραφίας 
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Λεμεσός 2018 

Αλεξοπούλου – Καλλιγιάννη Ιωάννα, Η νεοελληνική ζωγραφική, γλυπτική, λογοτεχνία 

(Σχέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής και ποίησης 1830 – 1922), Βιβλιοθήκη Σοφίας Σαριπόλου, 

Ε.Κ.Π.Α., Φιλοσοφική Σχολή, Αθήνα 1922 

Ανδρέου Χρ. (Εκδόσεις), Κύπριοι καλλιτέχνες, Λευκωσία 1982-1983 

Αριστείδου Αικατερίνη, Η υφαντουργία της Κύπρου, από την αρχαιότητα μέχρι τον 20ο 

αιώνα και η συμβολή του Κώστα Χριστοδούλου, τόμοι Α – Β, Κέντρο Επιστημονικών 

Ερευνών, Λευκωσία 2005 

Beardsley G. Monroe, Ιστορία των αισθητικών θεωριών, Νεφέλη, Αθήνα 1989 

Βόλχαϊμ Ρίτσαρντ, Η Τέχνη και τα αντικείμενα της, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Αθήνα 

2009 

Βρυωνίδου-Γιάγκου Μαρίνα, επιμ., Με εκτίμηση…Επιλογές από τη συλλογή έργων τέχνης 

της Marfin Laiki Bank, Πολιτιστικό Κέντρο Marfin Laiki Bank, Λευκωσία 2010 

Γραίκος Νικόλαος, «Η εκκλησιαστική ζωγραφική στην Ελλάδα και στην Κύπρο από τα 

μέσα του 19ου αιώνα ως σήμερα: πολιτισμικό και καλλιτεχνικό πλαίσιο, σχέσεις και 

αλληλεπιδράσεις» στο Ζωγραφίζοντας το θείον. Τάσεις και επιδράσεις στην εκκλησιαστική 

ζωγραφική της Κύπρου κατά τον 19ο και 20ο αιώνα και ο ρόλος του Νεοελληνικού Κράτους, 

(κατάλογος έκθεσης), Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, Κυπριακή Επιτροπή Βυζαντινών 

Σπουδών, Λευκωσία 2014 

Γραίκος Νικόλαος, Ακαδημαϊκές τάσεις της εκκλησιαστικής ζωγραφικής στην Ελλάδα κατά 

τον 19ο αιώνα. Πολιτισμικά και εικονογραφικά ζητήματα, Θεσσαλονίκη 2011 

Δανός Αντώνης, Κύπριοι καλλιτέχνες. Η δεύτερη γενιά, τμ 1. Πολιτιστικό Κέντρο Marfin-

Laiki Bank, Λευκωσία 2009 

Δημητρίου Μαργαρίτα, Παραδοσιακή Αγγειοπλαστική στην Κύπρο, Λευκωσία 2001 

Διαμαντής Αδαμάντιος, «Η τέχνη στην Κύπρο», Κυπριακά Γράμματα, τμ. ΚΑ΄, Λευκωσία 

1956, σ. 199 - 207 
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Δρούλια Λουκία - Κουτσοπανάγου Γιούλα, επιμ., Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου 

1784-1974, τόμοι Α΄- Δ΄, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 

Αθήνα 2008 

Ζαΐρη Μ., «Η πνευματική Κάλυμνος. Οι σημαντικότεροι συγγραφείς και ζωγράφοι του 

νησιού» στο Κάλυμνος. Το νησί των σφουγγαράδων. Η Καθημερινή. Επτά Ημέρες, Αθήνα 

1994 

Ζιώγου-Καραστεργίου Σιδηρούλα, Η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-

1893), Αθήνα 1986 

Ηλιάδης Ιωάννης, «Η εκκλησιαστική ζωγραφική της όψιμης τουρκοκρατίας στην Κύπρο 

και οι προσπάθειες ανανέωσής της» στο Ζωγραφίζοντας το θείον. Τάσεις και επιδράσεις 

στην εκκλησιαστική ζωγραφική της Κύπρου κατά τον 19ο και 20ο αιώνα και ο ρόλος του 

Νεοελληνικού Κράτους, (κατάλογος έκθεσης), Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, Κυπριακή 

Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών, Λευκωσία 2014 

Ιακωβίδης Κυριάκος, «Γεώργιος Πολ. Γεωργίου: ένας “collaborator” του Lawerence Durrel 

και της βρετανικής διοίκησης; Η διερεύνηση ενός χαρακτηρισμού», Η Δέλτος, έτος 2ο, τχ 

2, Λευκωσία Ιανουάριος-Ιούνιος 2018, σ.149-158 

Ιακώβου Μαρία - Μητσού Μαριλίζα, επιμ., Ιωάννης Κισσονέργης (1889-1963), 

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Λευκωσία 1992 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τμ ΙΓ΄, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 2000 

Ιωνάς Ιωάννης, Παραδοσιακά επαγγέλματα της Κύπρου, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, 

Λευκωσία 2001 

Κάσδαγλης Εμμανουήλ, Γιάννης Κεφαλληνός. Ο χαράκτης, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής 

Τράπεζας Αθηνών 1991 

Καμπουρίδης Χάρης - Λεβούνης Γιώργος, Νεοελληνική Τέχνη. 20ος αιώνας. Ζωγραφική -

Χαρακτική - Γλυπτική. Οι πολύτιμες συλλογές της Πινακοθήκης Ρόδου, Υπουργείο Αιγαίου, 

Αθήνα 1999 

Κατσούρης Γιάννης, Βασίλης Μιχαηλίδης. Η ζωή και το έργο του, Χρ. Ανδρέου, Λευκωσία 

1987 

Κοκκινόφτας Κωστής, «Ο Διονύσιος Χρηστίδης και η επανίδρυση της Μ. Σταυροβουνίου 

το 1889» Κυπριακαί Σπουδαί, τμ Ο΄, Λευκωσία 2006 

Κολοκοτρώνης Γιάννης. Με το βλέμα και την σκέψη. Κείμενα για την τέχνη και τους 

καλλιτέχνες (1987 – 2014), Μέλισσα, Αθήνα 2015 
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Κουδουνάρης Αριστείδης, Βιογραφικόν Λεξικόν Κυπρίων 1800-1920, Λευκωσία  62010 

Λαπίθης Πέτρος, γεν. επιμ., Καλλιτέχνες της Κύπρου, Γκαλερί Πάνθεον, Λευκωσία χ.ε. 

Λοϊζίδη Νίκη, Μνήμες και σύγχρονοι δρόμοι της κυπριακής πλαστικής, Πολιτιστικές 

Υπηρεσίες Κύπρου, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού - Οργάνωση Πολιτιστικής 

Πρωτεύουσας Ευρώπης «Θεσσαλονίκη 1997», Θεσσαλονίκη 1997 

Λοϊζίδη Νίκη, Γεώργιος Πολυβίου Γεωργίου. Ένας δημιουργός στο Σταυροδρόμι Ανατολής 

και Δύσης, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία 1999 

Λοΐζου Τώνια - Αντώνης Δανός, Κύπριοι καλλιτέχνες. Η δεύτερη γενιά, τμ 2. Πολιτιστικό 

Κέντρο Marfin Laiki Bank, Λευκωσία 2009 

Λυδάκης Στέλιος, Η Ιστορία της Νεοελληνικής Ζωγραφικής. Οι Έλληνες Ζωγράφοι, τόμος 

3ος, Μέλισσα, Αθήνα 1976.  

Λυδάκης Στέλιος, Λεξικό των Ελλήνων Ζωγράφων και Χαρακτών (16ος - 20ος αιώνας).Οι 

Έλληνες Ζωγράφοι τμ 4ος, Μέλισσα, Αθήνα 1976 

Μαθεόπουλος Ευγένιος, Η συμμετοχή της Ελλάδας στη Μπιενάλε Βενετίας, τμ Α΄ (ανέκδοτη 

διδακτορική διατριβή), Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή 

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 1996 

Μαρκάτου Δώρα, επιμ., Νεοελληνική ταφική γλυπτική. Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης 

Μιχελή, Αθήνα 2015 

Μαυρογένης Γιώργος, επιμ., Μαυρογένης, Ένωση Συντακτών Κύπρου, Λευκωσία 2000 

Μεντζαφού- Πολύζου Όλγα, Σολωμός Φραγκουλίδης. Ένας γνήσιος Δημιουργός, 

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία 2009 

Μιχαηλίδη Αγνή, Λεμεσός, η παλιά πόλη, Λευκωσία 1981 

Μιχαηλίδης Βασίλης (πρόλογος Ν. Ξιούτας), Ποιήματα, Κύπρος 1960 

Μουλέν Ρευμόντ, Η αγορά της τέχνης. Παγκοσμιοποίηση και νέες τεχνολογίες, Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών, Αθήνα 2009 

Μπίρης Κώστας Η., Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο, Αθήνα 1957 

Munro I. Eleanor, Παγκόσμια Εγκυκλοπαίδεια της Τέχνης, Φυτράκης, Αθήνα ΧΧΕ  

Νικήτα Ελένη, Αδαμάντιος Διαμαντής, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου,  Λευκωσία 
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Πολιτιστικό Κέντρο Λαϊκής - Εν Τύποις, Λευκωσία 2002 
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1998 

Παπαδημητρίου Ελένη, Λιθανάγλυφα της Κύπρου, Εν Τύποις, Λευκωσία 2011 

Παπαδόπουλλος Θεόδωρος, επιμ., Κώδιξ Σχολείων Λευκωσίας, Λευκωσία 1991 

Παπαντωνίου Ιωάννα, Η ελληνική ενδυμασία. Από την αρχαιότητα ως τις αρχές του 20ου 

αιώνα, Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 2000 

Παπαπολυβίου Πέτρος, «Καθηγητές εξ Ελλάδος στην αγγλοκρατούμενη Κύπρο. Η πρώτη 

περίοδος (1893-1931)», στο Guirao Motos - Μορφακίδης Φυλακτός Μόσχος, επιμ., 

Πολύπτυχον, Αφιέρωμα στον Ιωάννη Χασιώτη, Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos 

y Chipriotas, Γρανάδα 2008, σ.513-524  

Παππάς Αθανάσιος - Μαρτίνης Γεώργιος, «Αναδρομή στην Ιστορία» στο Σύλλογος 

Εικαστικών Δωδεκανήσου. Οι εικαστικές τέχνες στα Δωδεκάνησα. Γλυπτική, Ζωγραφική, 

Ψηφιδωτό, Κεραμική, Αγιογραφία, Αθήνα 1990 

Παυλίδης Άντρος, επιμ., Η Κύπρος ανά τους αιώνες, μέσα από τα κείμενα ξένων επισκεπτών 

της, τμ Γ΄, Λευκωσία 1995 

Περιστιάνης Ι. Κ., Ιστορία των Ελληνικών Γραμμάτων. Από της τουρκικής κατακτήσεως 

μέχρι της αγγλικής κατοχής (1571-1878), Λευκωσία 22000 

Πηλαβάκης Κώστας Α., Η Λεμεσός σ’ άλλους καιρούς, Ονήσιλος, Λεμεσός 21997 
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Πούλος Παναγιώτης, επιμ., Έννοιες της Τέχνης του 20ου αιώνα, Ανωτάτη Σχολή Καλών 

Τεχνών, Αθήνα 2006 

Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου Ευφροσύνη,  Η αστική ενδυμασία της Κύπρου κατά τον 18ο και 

τον 19ο αιώνα, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία 1996 

Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου Ευφροσύνη, Η εθνογραφική συλλογή του Ομίλου Λαϊκής, 

Πολιτιστικό Κέντρο Ομίλου Λαϊκής, Λευκωσία 2006, σ. 282. 

Σοφοκλέους Μίμης Α., Το φως στον Βασίλη Μιχαηλίδη. Ανάμεσα στον Διαφωτισμό και τον 

Ρομαντισμό, Αφή, Λεμεσός 2017 

Σπυριδάκης Κωνσταντίνος, «Η ίδρυση του Παγκυπρίου Γυμνασίου» στο Γεώργιος Ν. 

Χατζηκωστής, επιμ., Παγκύπριον Γυμνάσιον. Εκατονταετηρίδα. Αναμνηστικόν Λεύκωμα, 

Λευκωσία 1993 

Στεφανίδης Μάνος, Μικρή Πινακοθήκη, Πρόσωπα, κρίσεις και αγίες της νεοελληνικής 

τέχνης, Καστανιώτης, Αθήνα ²2002 

Στεφανίδου Θάλεια, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, 

Λευκωσία 2012 

(Συλλογικό), Οι Έλληνες Ζωγράφοι. Από το 19ο αιώνα στον 20ο, τόμοι Α΄ και Β΄, Μέλισσα, 

Αθήνα 1975 

Σωφρονίου Μάρω Θ., Όθων Γιαβόπουλος. Ζωγράφος Αθηναίος 1862-1936. Η ζωή και το 

έργο του στην Κύπρο, Εν Τύποις, Λευκωσία 2011 

Ταρσούλη Αθηνά, Κύπρος, τόμοι Α΄ - Β΄, Εκδόσεις «Α», Ι. Μ. Σκαζίκη, Αθήνα 1955 και 

1963 

Τσούχλου Δήμητρα - Μπαχαριάν Ασαντούρ, Η Ανωτάτη Σχολή των Καλών Τεχνών. 

Χρονικό 1836-1984, Αθήνα 1984 

Φιλίππου Λοΐζος, Τα Ελληνικά Γράμματα εν Κύπρω. κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας 

1571-1878, Λευκωσία 22000 

Φραγκούδης Επαμεινώνδας Ι., Ο Θέρσανδρος και άλλα αφηγήματα, (εισαγωγή Λευτέρη 

Παπαλεοντίου), Αθήνα 22002  

Φραγκούδης Επαμεινώνδας Ι., Πανηγυρικός των υπέρ πίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων, 

Βουκουρέστι 1863  

Φωτογραφία (λήμμα), Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα, τμ 60, Αθήνα 1996 

Χαραλάμπους Δημήτρης, Η ίδρυση του πρώτου δημόσιου γυμνασίου στην Κύπρο (1893): 

αναζητήσεις, θέσεις και αντιθέσεις, Λευκωσία 1997 
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Χατζηαθανασίου Μαρία, Το Βρετανικό Συμβούλιο στην Κύπρο 1935-1955, Χρονικό (ένθετο 

εφημερίδας Πολίτης), τχ 67, Λευκωσία 9 Ιουνίου 2019 

Χατζηβασιλείου Ανδρέας, Ιστορία του Κυπριακού Αθλητισμού, τόμοι Α΄ - Β΄, Λευκωσία 

2007 

Χατζηδάκη Ρένα, επιμ., Οι μεγάλοι ζωγράφοι. Τα αριστουργήματα της Τέχνης, τόμοι Α΄ - Ε΄, 

Εκδόσεις Fabbri (Μιλάνο) - Μέλισσα (Αθήνα), Αθήνα 21977 

Χατζηθωμάς Ανδρέας, επιμ., 33 Κύπριοι Καλλιτέχνες, Διαγόρας, Λευκωσία 1987 

Χατζηκωστής Γεώργιος Ν., Σελίδες από την Ιστορία και τη ζωή του Παγκυπρίου Γυμνασίου, 

Λευκωσία 1993 

Χατζηκωστής Γεώργιος Ν, επιμ., Παγκύπριον Γυμνάσιον. 1893 Εκατονταετηρίδα 1993. 

Έργα Τέχνης στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, Λευκωσία 1992 

Χρήστου Χρύσανθος, Η Εθνική Πινακοθήκη, Ελληνική Ζωγραφική 19ος - 20ος αιώνας, 

Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1992 

Χρήστου Χρύσανθος - Κάνθου Ελένη, Τηλέμαχος Κάνθος. Το πορτρέτο ενός δημιουργού, 

τόμοι Α΄ - Β΄, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία 2005 

Χρήστου Χρύσανθος, Η Ιταλική Ζωγραφική κατά τον δέκατο έκτο αιώνα, τόμος Α΄ και Β΄, 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 1986 

Χρήστου Χρύσανθος, Η ζωγραφική του εικοστού αιώνα, τόμοι Α΄ και Β΄, Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, Αθήνα 1986 

Χρήστου Χρύσανθος, Εισαγωγή στην Τέχνη. Ζωγραφική - Χαρακτική – Σχέδιο, Σύλλογος 

προς Διάδοσιν Ωφέλιμων Βιβλίων, Αθήνα 1988 

Χρήστου Χρύσανθος, Σύντομη Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Κυπριακής Τέχνης, 

Μορφωτική Υπηρεσία Υπουργείου Παιδείας, Λευκωσία 1983 

Χρυσοχός Ανδρέας, Χρίστος Σαββίδης Τρίχας, επιμ., Κύπριοι καλλιτέχνες, Εκδόσεις Χρ. 

Ανδρέου, Λευκωσία 1983 

Visconti Grivelli Jacopo, επιμ., Χριστόφορος Σάββα, Πρόωρα παρών, Hatje Cantz, 

Βερολίνο 2019 
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