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ΩΣ ΕΙΚΟΝΑ

Στὶς 24 Ἀπριλίου ἐγκαινιάστηκε στὸ Λεβέντειο Δημοτικὸ Μουσεῖο
Λευκωσίας ἡ ἔκθεση «Ὁ Κόσμος τῆς Κύπρου τοῦ Ἀδαμάντιου

Διαμαντῆ ἐπιστρέφει».1 Ὁ πίνακας ἐν συνεχείᾳ θὰ ἐκτεθεῖ στὴ Λε-
βέντειο Πινακοθήκη στὴ Λευκωσία ὡς μέρος τῆς Κυπριακῆς Συλ-
λογῆς. Τὸ ἔργο ἀποτελεῖται ἀπὸ 11 συνεχόμενα τελάρα, ἔχει μῆκος
17.50μ. καὶ ὕψος 1.70μ. Ἀπεικονίζει 67 μορφὲς σὲ διάφορες στάσεις
καὶ ζωγραφήθηκε ἀπὸ τὸ 1967 ἕως τὸ 1972. Ἡ σύνθεσή του βασί-
στηκε σὲ σχέδια προσώπων καὶ τοπίων τῆς Κύπρου, ποὺ ἔκανε ὁ
Διαμαντῆς ἀπὸ τὸ 1931 ἕως τὸ 1959.2 Πρόκειται γιὰ ἔργο μὲ μεγα-
λωσύνη πέραν τῶν τοπικῶν ὁρίων. «Ἡ ζωγραφική», γράφει ὁ Δια-
μαντῆς, «στάθηκε ἡ κύρια ἀπασχόλησή μου, καὶ ἡ Κύπρος ―τὸ
τοπίο της, τὰ χωριά της, οἱ ἄνθρωποί της, τὸ κύριο ἐνδιαφέρον μου...
Προσωπικά, θὰ μείνω πιστὸς στὸν κόσμο μου ὅσο ὑπάρχει, ὅσο θὰ
μείνη ἀληθινὸς καὶ ζωντανός, ὅσο θὰ ἐξακολουθεῖ νὰ ἐμπνέει τὸν
σεβασμό μου. Ὁ κόσμος αὐτὸς μπορεῖ νὰ εἶναι ἕνα πολυμεταμορ-
φωμένο ὑπόλειμμα τοῦ παρελθόντος, γιὰ μένα ὅμως ἐστάθηκε μιὰ
ἀστείρευτη πηγὴ ἔμπνευσης» (αὐτοβιογραφικὸ σημείωμα, ἀπὸ Νέα
Πορεία 13, 1967, σελ. 65).

Μετά τὴν εἰσβολή τῆς Τουρκίας στὴν Κύπρο τὸ 1974 τὸ ἔργο με-
ταφέρθηκε στὴν Ἀθήνα καὶ τὸ 1976 ἀποκτήθηκε ἀπὸ τὸ Τελλόγλειο

1. Μαρίνα Σχίζα, «Ὁ κόσμος τῆς Κύπρου ἐπέστρεψε», Ἐφημ. Ὁ Φιλελεύθερος,
Ἑφτὰ μέρες/Πολιτισμός, 21-27 Απριλίου 2013, 10 και 15.

2. Ἑλένη Σ. Νικήτα, Ἀδαμάντιος Διαμαντῆς. Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του, Λευκωσία:
Πολιτιστικό Ἵδρυμα Τραπέζης Κύπρου, 1998. Στὶς σελ. 173-184 τῆς μονογραφίας
ὑπάρχει ἀνάλυση τοῦ «Κόσμου τῆς Κύπρου». 



Ἵδρυμα Τεχνῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Μὲ ἐνέργειες τοῦ Ἱδρύματος «Ἀναστάσιος Γ. Λεβέντης» ὁ πίνακας
ἐκτίθεται στὴ Λευκωσία στὸ πλαίσιο ἀνταλλαγῶν ἔργων τέχνης καὶ
ἐκθέσεων ἀνάμεσα στὸ Τελλόγλειο Ἵδρυμα, τὴ Λεβέντειο Πινακοθήκη
καὶ τὸ Λεβέντειο Δημοτικὸ Μουσεῖο Λευκωσίας.3

Εἶναι ἡ δεύτερη φορά ποὺ ὁ πίνακας παρουσιάζεται στὴ Λευκω-
σία. Ἡ πρώτη φορὰ ἦταν τὸ 1975 στὴν Παλαιὰ Ἀρχιεπισκοπὴ/Μου-
σεῖο Λαϊκῆς Τέχνης.4 Τότε ὁ ζωγράφος κυκλοφόρησε κείμενο 52 σε-
λίδων μὲ τὸν τίτλο «Ὁ Κόσμος τῆς Κύπρου, ἀφήγηση», ὅπου
ἐκτίθεται βῆμα πρὸς βῆμα ἡ διαδικασία κατασκευῆς τῆς εἰκόνας, ἡ
περιγραφή της καὶ ἡ παρουσίαση τῶν προσώπων ποὺ τὴν συνθέτουν.5
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3. Χαράλαμπος Μπακιρτζῆς, «Ἡ κυπριακὴ τέχνη στὸ Τελλόγλειο», Ἐφημ. Ὁ
Φιλελεύθερος, Ἑφτὰ μέρες/Πολιτισμός, 16-22 Ἰουνίου 2013, 9. 

4. Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἔκθεση παρουσίασα τὸν πίνακα στὸ λογοτεχνικὸ περιοδικὸ
Νέα Πορεία,  21 (1975), τεῦχος Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 1975, 198-201, ποὺ ἐ -
ξέδιδε στὴ Θεσσαλονίκη ὁ Τηλέμαχος Ἀλαβέρας. Ὁ πίνακας ἐξετέθη μαζὶ μὲ ἄλλα
ἔργα τοῦ Διαμαντῆ τὸ 1976 στὴν Ἀθήνα, βλ. κατάλογο «Ὑπουργεῖον Πολιτισμοῦ
καὶ Ἐπιστημῶν, Α. Διαμαντῆς /A. Diamantis, Ἐθνικὴ Πινακοθήκη / Μουσεῖον Ἀ-
λεξάνδρου Σούτζου» μὲ κείμενα τῶν Δημήτρη Παπαστάμου, Γιώργου Σεφέρη, Ἀν-
τρέα Χριστοφίδη καὶ τοῦ Διαμαντῆ. Στὴ συνέχεια ἐξετέθη στὸ Λονδίνο ἀπὸ τὶς 27
Νοεμβρίου ἕως 11 Δεκεμβρίου 1979, βλ. κατάλογο «A. Diamantis, A Retrospective
Exhibition of Paintings and Drawings 1922-1978, organised by the Anglo-Cypriot
Society – London, Mall Galleries London» μὲ κείμενα τῶν Πορφυρίου Δίκαιου,
David Hunt, Γιώργου Σεφέρη, Χρύσανθου Χρήστου καὶ τοῦ Διαμαντῆ. Γιὰ τὸν
«Κόσμο τῆς Κύπρου» ἀναλυτικὰ στὶς σελίδες 70-83 τοῦ καταλόγου. Γιὰ τὸν πί να -
κα στὸ Τελλόγλειο Ἵδρυμα Τεχνῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ σα λο -
νίκης βλ. τὸν κατάλογο ἔκθεσης «Κύπρος 1700-2000: Ἀδαμάντιος Διαμαντῆς, Ἀρχεῖο
Σπητέρη, Ταξιδιῶτες ζωγράφοι στὴν Κύπρο 1700-1960, Συλλογή Κώστα καὶ Ρίτας
Σεβέρη», ἐπιμέλεια Ἀλεξάνδρας Γουλάκη-Βουτυρᾶ, Θεσσαλονίκη 2003. Γιὰ τὸν
«Κόσμο τῆς Κύπρου» στὶς σελ. 25-34 γράφει ἡ Ἑλένη Νικήτα.  

5. Ἀδαμάντιος Διαμαντῆς, «Ὁ Κόσμος τῆς Κύπρου, ἀφήγηση», Κύπρος: Δῆμος
Λευκωσίας, 1975. Τὸ κείμενο γνώρισε ἐπανειλημμένες ἐκδόσεις.Ἐπανεκδόθηκε τὸ
1991 ἀπὸ τὸ Πολιτιστικὸ Ἵδρυμα Τραπέζης Κύπρου γιὰ τὰ 92 γενέθλια τοῦ
ζωγράφου μὲ εἰσαγωγικὸ σημείωμα τοῦ Ἀνδρέα Πατσαλίδη καὶ φιλολογικὴ ἐ-
πιμέλεια τοῦ Παύλου Παρασκευᾶ καὶ ἐκδοτικὴ ἐπιμέλεια τῆς Ἀγνῆς Μιχαηλίδου.
Τὸ 2002 οἱ Πολιτιστικὲς Ὑπηρεσίες τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ
ἐπανεξέδωσαν τὸ κείμενο μὲ φιλολογικὴ ἐπιμέλεια τῆς Σταματίας Λαουμτζῆ καὶ
τυπογραφικὴ καὶ καλλιτεχνικὴ ἐπιμέλεια τῆς Βούλας Κοκκίνου προσθέτοντας με -
τάφρασή του στὰ ἀγγλικὰ “The World of Cyprus. A Narrative”. Προσχέδιο τῆς
μετάφρασης εἶχε ἑτοιμαστεῖ ἀπὸ τὸν Διαμαντῆ καὶ τὴ σύζυγό του Ἀντουανὲτ



Ὁ γραπτὸς λόγος τοῦ Διαμαντῆ εἶναι παρατακτικός, ἄμεσος, ἔχει
σαφήνεια καὶ καθαρότητα, χαρακτηριστικὰ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας
ποὺ διδασκόταν στὸ Παγκύπριο Γυμνάσιο, τοῦ ὁποίου ὁ Διαμαντῆς
ὑπῆρξε μαθητὴς καὶ καθηγητὴς τεχνικῶν (1926-1962). Ἡ Ἀφήγηση
ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο μέρος τῆς εἰκόνας καὶ ἀπαιτεῖ προσεκτικὴ
ἀνάγνωση ἀπὸ ὅποιον ἐπιθυμεῖ τὴν εἰς βάθος κατανόησή της. Σήμερα,
στὴ συνάντηση τῶν συνεργατῶν του «Εἰκονοστασίου», πρόθεσή μου
εἶναι νὰ προσεγγίσω τὸ γιατί ὁ ζωγράφος ὀνομάζει τὸν πίνακά του
αὐτὸν εἰκόνα.6 Στὴν προσέγγιση θὰ στηριχθῶ σὲ ἀρχὲς τῆς βυζαντινῆς
ζωγραφικῆς μολονότι ὁ Διαμαντῆς δὲν εἶχε ἄμεση σχέση μὲ τὴν
ἀφαίρεση τῆς βυζαντινῆς ζωγραφικῆς εἰ μὴ μόνον μέσω τῆς κυ-
πριακῆς λαϊκῆς τέχνης.7 Ἡ βυζαντινὴ αἰσθητικὴ ἔχει καθολικὴ ἐφαρ-
μογὴ κυρίως γιὰ τὴν κατανόηση ἔργων ποὺ ἔχουν ἀποποιηθεῖ τὸ δυ-
τικὸ ὀρθολογισμό, ὅπως εἶναι τὰ ἔργα τῆς ὥριμης περιόδου τοῦ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ104 ~

καὶ πῆρε τὴν τελικὴ μορφὴ μὲ τὴν ἐπιμέλεια τοῦ υἱοῦ τους Ἀλέκου καὶ τῆς νύφης
τους Νόρμας. Προσετέθησαν νέες φωτογραφίες, πρόλογος τοῦ Οὐράνιου Ἰωαννίδη,
Ὑπουργοῦ Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ, καὶ ἐπιλογικὸ σημείωμα τῆς Ἀλίκης Τέλλογλου.
Μὲ ἀφορμὴ τὰ ἐγκαίνια τῆς ἐπιστροφῆς ἐπανεκδόθηκε ἀπὸ τὴ Λεβέντειο Πινακοθήκη
καὶ τὸ Λεβέντειο Δημοτικὸ Μουσεῖο Λευκωσίας σὲ πιστὸ ἀντίγραφο (facsimile) ἡ
πρώτη ἔκδοση τοῦ κειμένου μὲ προσθήκη σημειωμάτων τοῦ Ἀναστασίου Π. Λεβέντη,
Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος «Ἀναστάσιος Γ. Λεβέντης» καὶ τοῦ Κωνσταντίνου Γε-
ωρκάτζη, Δημάρχου Λευκωσίας.

6. Τὸ ἐπισημαίνει ἡ Ἑλένη Νικήτα (Ἀδαμάντιος Διαμαντῆς. Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο
του, 173), δίνοντας τὴν πληροφορία ὅτι ὁ Διαμαντῆς πολύ συχνὰ ἀποκαλοῦσε πί-
νακές του «εἰκόνες», ἀντὶ πίνακας, ἔργο, σύνθεση κ.λπ. λόγω τῆς σχεδὸν θρησκευ-
τικῆς σχέσης ποὺ εἶχε μὲ τὰ ἔργα του.

7. «Τὸ 1922 στὸ Λονδίνο», ἀφηγεῖται ὁ Διαμαντῆς, «ὅταν ἀπὸ τὸ Royal College
of Art κατέβηκα στὸ Victoria and Albert Museum εἶδα τὸ τέμπλο τῆς Ἀχέλειας στὴν
Πάφο καὶ ἔτριβα τὰ μάτια μου». Συνομιλία τοῦ Διαμαντῆ μὲ τὴ Νίκη Μαραγκοῦ,
Θεοδόση Νικολάου καὶ Νίκο Νικολάου στὸ περιοδικὸ Ἡ Λέξη, τεῦχος 36, Ἰούλιος-
Αὔγουστος 1984, 564. Ἡ σχέση τοῦ Διαμαντῆ μὲ τὴ βυζαντινὴ τέχνη ἦταν στὸ
στάδιο τοῦ σοβαροῦ προβληματισμοῦ. Γιὰ τὶς ἁγιογραφικὲς ἀπόπειρες τοῦ Διαμαντῆ
βλ. Ἑλένη Σ. Νικήτα, Ἀδαμάντιος Διαμαντῆς. Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του, 157-160. Ἡ
Ἕλενα Πάρπα στὸ «Τρεῖς ἀπόπειρες πρὸς μία ἑρμηνεία: Ἡ ἀλληλεξάρτηση τοπίου
καὶ τόπου στὸν Διαμαντῆ» μὲ ἀφορμὴ τὸν πίνακα Φυτεύτριες (1932-1933) στὴ
γκαλερί τῆς Λευκωσίας  Point Centre for Contemporary Art στὴν ἔκθεση Display 1
(Ἰούνιος 2013) γράφει ὅτι ὁ Διαμαντῆς κοίταζε ταυτόχρονα πρὸς τὴ βυζαντινὴ
τέχνη.



Διαμαντῆ καὶ τῆς συνάντησής του μὲ τὸν κόσμο τῆς Κύπρου.8
Εἰκών, κατὰ τὰ λεξικὰ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης τῶν Η. Η.Liddell,

R. Scott, Μ. Κωνσταντινίδη καὶ τοῦ Δ. Δημητράκου, σημαίνει «ὁμοί-
ωμα, εἰκόνα, ἀπείκασμα». Κατὰ τὸν Ἰωάννη Δαμασκηνὸ (ὄγδοος
αἰώνας) ὁμοίωμα καὶ παράδειγμα, καὶ ἐκτύπωμά τινος, ἐν αὐτῷ
δεικνύον τὸ εἰκονιζόμενον.9

Τὶ εἶναι ὅμως ὁ πίνακας; 
Ἡ περιγραφή, ποὺ ἀκολουθεῖ, εἶναι δικό μου μοντὰζ χωρίων ἀπὸ

τὴν Ἀφήγηση τοῦ Διαμαντῆ καὶ ἀποσκοπεῖ στὸ κατὰ τὴν ἄποψή
μου παρὼν τοῦ πίνακα, στὸ μέτρο ποὺ ἡ περίληψη καὶ ἡ προσωπικὴ

ματιὰ μπορεῖ νὰ στηρίξει:10
«Στὸ τελάρο 1 ὁ πρῶτος ποὺ

κάθεται μὲ τὸ τσιγάρο στὸ χέρι
ποὺ εἶναι ἀκουμπισμένο στὸν ἀρι-
στερὸ μηρὸ εἶναι ὁ Τομπούλας ἀπὸ
τὴ Λύση... Ὅταν περπατοῦσε ἦταν
μεγαλοπρεπής... Σκάλιζε σκαρα-
βαίους καὶ πέτρες. Γλύπτης ἀπὸ
διάθεση. Σκάλιζε ἀκόμα καὶ κολό-
τζια μὲ τοὺς ἥρωες τοῦ 21. Ὁ γέ-
ρος πίσω ἀπὸ τὸ ἀριστερό του
χέρι, ποὺ κοιμᾶται εἶναι ἀπὸ τὴν
Ἄλωνα καὶ ὁ διπλανός του ἄνδρας
ποὺ στρίβει τὸ μουστάκι καὶ φο-
ράει τὸ μαντήλι μὲ τὸ ξεχωριστό
του τρόπο εἶναι ἀπὸ τὴν Ἄσσια...
Ἄνω ἕνα ἀπὸ τὰ δύο κοριτσάκια
μὲ τὸ δάκτυλο στὸ στόμα, τὸ με-
λαχροινό, τώρα σωστὴ γυναῖκα,
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8. Πέλλη Μάστορα, «Ὁ βυζαντινὸς κόσμος τῆς Κύπρου στὸ ἔργο τοῦ Ἀδαμαντίου
Διαμαντῆ», ἐργασία στὸ Τμῆμα Ἱστορίας καὶ Ἀρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, 1991.

9. Ἰωάννης Δαμασκηνός, PG 94, 1337A.
10. Δημοσιεύθηκε στὴ Νέα Πορεία (βλ. σημ. 4).

Ὁ Κόσμος τῆς Κύπρου. 
Τελάρο 1.



πολιτικὸς μηχανικὸς στὴν Ἀμε-
ρική. Πάντα πρώτη στο Γυμνάσιο
τῆς περιοχῆς Μύρτου, καμάρι τῆς
μάνας της ὅπως καὶ τῆς διπλανῆς
ξανθῆς ἀδελφούλας της ποὺ μι-
κροπαντρεύτηκε καὶ ἀπόκτησε
χαριτωμένα παιδάκια... τὸ πρῶ-
το τελάρο γεμίζει μὲ ἕνα σπίτι
ἀπὸ τὰ Λεύκαρα, ποὺ συνεχίζε-
ται μὲ ἄλλα σπίτια καὶ δρόμο
στὸ τελάρο 2 ὅπου κυριαρχεῖ ὁ
Κοσμᾶς ποὺ κάθεται σὰν πα-
τριάρχης ― κι αὐτὸς ἀπὸ τὴ Λύ-
ση... Στὴν κουβέντα, τὴν ὥρα ποὺ
τὸν σχεδίαζα, μιλώντας γιὰ τὰ
καλὰ τῆς ζωῆς καὶ γιὰ τὰ γηρα-
τειὰ εἶπε τὸ ἀπαράμιλλο δίστιχο
ποὺ ἔγραψα κάτω ἀπὸ τὸ σχέδιο
ποὺ τοῦ ἔκαμα:

Ὅταν πεθάνω τζι’ ὲν θωρῶ τὸν κόσμο πῶς περάση
Θέλει ὁ ἥλιος ἂς χαθῆ, θέλει ἂς συνεφκιάση.

Ἔτσι προχωρεῖ ἡ ζωφόρος στὸ τελάρο 3 μὲ τύπους ἀπὸ δύο χω-
ριά, τὸν Λυθροδόντα καὶ τὸν Ἅγιο Ἐπίκτητο. Ὁ ἄνδρας μὲ τὰ χέρια
ἀντήλιο εἶναι ἀπὸ τὴ Μύρτου... Τὸ ἀγοράκι ποὺ ἀκουμπᾶ τὰ χεράκια
του εἶναι ἀπὸ τὸ ἴδιο χωριό. Οἱ ἄλλοι ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἐπίκτητο τῆς
Κερύνειας μυρίζουν ἀλλιώτικα, ὁ ἕνας μὲ τὰ χέρια ἀκουμπισμένα
στὸ μπαστοῦνι του καὶ τὴν φορεσιὰ μισοπολίτης, καὶ ὁ ἄλλος μὲ τὸ
τσιγάρο καὶ τὴν ψηλὴ ποδίνα, γνωστὸς τύπος τοῦ καφενείου ― Οἱ
γάτες ποὺ γεμίζουν καὶ ζωντανεύουν κάπως τὴν ἀτέλειωτη σειρὰ
τῶν χειροποίητων καθισμάτων τοῦ παλαιοῦ κυπριακοῦ καφενείου
εἶναι μαζὺ στολίδι καὶ ἀπήχηση μιᾶς ξέγνοιαστης μακαριότητας ―
ποὺ πάει νὰ σβύση γιὰ πάντα (εἴμαστε ἐδῶ στὸ 1954 περίπου)...
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Ὁ Κόσμος τῆς Κύπρου. 
Τελάρο 2.
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Στὸ τελάρο 4 ὁλόσωμος μὲ τ’ ἄσπρα του μουστάκια καὶ μαλλιὰ
κάθεται ἀμέσως μετὰ ὁ Χαραλαμπῆς ποὺ ἔρχεται καὶ αὐτὸς ἀπὸ
τὸν Ἅγιο Ἐπίκτητο. «Εἶμαι βοσκός», ἀπάντησε στὸ ἐρώτημά μου ὁ
Χαραλαμπῆς, «ἔμεινα ὀρφανός, κανένας δὲν ἦταν νὰ μὲ τροφίζη καὶ
ἔγινα βοσκός»... Τὰ δυὸ κεφάλια τῶν παιδιῶν δίπλα στὸν Χαρα-
λαμπῆ εἶχαν νὰ γεμίσουν μιὰ γωνιὰ τῆς εἰκόνας. Ὁ ἕνας πρὸς τὰ
δεξιὰ ἦταν τὸ συμπαθητικὸ ἀγόρι τῆς Ἑλένης στὴν Κερύνεια, γυιὸς
ψαρὰ ποὺ ἔχασε τὸ ἕνα του μάτι μετά... Ὁ ἄνδρας μὲ τὸ ἄσπρο
πουκάμισο καὶ τὸ τσιγάρο εἶναι ἀπὸ τοὺς συνηθισμένους τύπους
τῶν χωριῶν, ποὺ δουλεύουν στὴν πόλη. Τὸ κορίτσι μὲ τὰ χέρια στὸ
κεφάλι ἔξω ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἐπίκτητο κούνησε πρῶτα τὰ χέρια του
γιὰ νὰ μᾶς χαιρετίση καὶ μετὰ τὰ ἄφησε στὴν ἀσυνήθιστη αὐτὴ

Ὁ Κόσμος τῆς Κύπρου. Τελάρο 3.
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θέση. Ὁ πρὸς τὰ ἀριστερὰ ὅμως τύπος μὲ τὸ μαντῆλι ἰδιόρρυθμα
δεμένο εἶναι ἀπὸ τὴν Μύρτου ― μιλοῦσε γιὰ λεφτά, δάνεια καὶ τό-
κους καὶ ἦταν ἡ ἀντίθεση μὲ τὸν ἄκακο Χαραλαμπῆ ποὺ ἀντίκρυζε... 

Στὸ τελάρο 5 διάλεξα ἕνα βλοσυρὸ τύπο μὲ μαῦρο βλέμμα,
μπροστὰ σὲ μιὰ ἐκλεπτυσμένη μορφὴ τοῦ Χατζημιχαήλ, τοῦ γέρου
ἀπὸ τὸ χωριὸ Γέρι... Τὸν Χατζημιχαὴλ βρῆκα σ’ ἕνα καφενεῖο ποὺ
πῆγα νὰ δῶ μιὰ λαϊκὴ ζωγραφιὰ ποὺ τώρα δὲν ὑπάρχει. Ἡ τοιχο-
γραφία ἦταν ζωγράφισμα ἀπὸ τοῦρκο καραγκιοζοπαίχτη καὶ παρα-
δόξως ἦταν ὁ Ἀθανάσιος Διάκος καὶ ἀποκάτω ὁ Κουταλιανὸς μὲ
τέσσερις μαστοὺς ―ὅπως μοῦ ἐξήγησαν δεῖγμα παλληκαριοῦ, δυ-
νάμεως― ὅταν πῆγα γιὰ δεύτερη φορὰ γιὰ τὴ φωτογράφιση ὁ τοῖχος
εἶχε ἀσβεστωθῆ.

Ὁ τύπος στὸ κέντρο μὲ τὸ ροῦχο στὸν ὦμο εἶναι ἀπὸ τὴν Μύρτου...
Στὴν ἄκρη ἀριστερὰ εἶναι ὁ Παπάγιωρκης ἀπὸ τὴν Ἄσσια μὲ τὸ
μαῦρο του μπαστοῦνι ―σὰν τοὺς ἀρχιερεῖς― εὐθυτενὴς καὶ αὐ-

Ὁ Κόσμος τῆς Κύπρου. Τελάρο 4. Ὁ Κόσμος τῆς Κύπρου. Τελάρο 5.
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στηρὸς ποὺ μαζὺ μὲ τὸν Παπαπόστολον, τὸν δεύτερον ἀπὸ τὰ δεξιὰ
στὸ τελάρο 7 καὶ μερικοὺς χωριανοὺς ποὺ σκορπίστηκαν στὴν εἰκόνα
ἔβγαιναν ἀπὸ τὸν ἑσπερινὸ καὶ ἦλθαν νὰ κάτσουν στὸν εὐρύχωρο
πρόδρομο τοῦ καφενείου.

Ἕνας ἀπὸ τοὺς συνοδοὺς στὸ τελάρο 5 εἶναι ὁ διπλανός του μὲ
τὸ ἄσπρο μουστάκι καὶ μὲ τὸ μαντῆλι δεμένο μὲ τὸν ιδιόρρυθμο
τρόπο ποὺ ἐδέ-νετο στὴν Ἄσσια... Μεταξύ ὅμως τοῦ Παπάγιωρκη
καὶ τοῦ γέρου μὲ τὸ ἄσπρο μουστάκι εἶναι ἕνας ξεχωριστὸς τύπος...
ἀπὸ τὸν Πύργο τῆς Τυλληρίας... ὅταν τὸν ρώτησα πῶς τὸν λένε,
ἀπάντησε κάποιος ἄλλος καὶ μοῦ εἶπε ἕνα κοινὸ ὄνομα ποὺ δὲν
θυμᾶμαι, ὁ ἴδιος ὅμως ἐπενέβη καὶ πρόσθεσε ὁ Μακεδόνας. Δὲν ἐξι-
χνίασα πῶς πῆρε τὴν ἐπωνυμία αὐτή, τὸ ἔλεγε ὅμως μὲ τόση ὑπερη-
φάνεια ―μπορεῖ νἆταν καὶ παλαιὸς πολεμιστής. Πίσω ἀπὸ τὸν
παπᾶ καὶ τὸν Μακεδόνα εἶναι γυναῖκες ― ξεχωρίζουν δύο ―ἡ
πρώτη ποὺ φαίνεται ἀπὸ τὰ πλάγια εἶναι ἀπὸ τὸ τὸ χωριὸ Θελέτρα
τῆς Πάφου... ἡ ἄλλη ποὺ τὴν κοιτάζει εἶναι ἀπὸ τὴν Ἄλωνα.

Ἔτσι μὲ τὴν περιγραφή μας φθάσαμε στὸ κέντρο τοῦ «Κόσμου

Ὁ Κόσμος τῆς Κύπρου. 
Τελάρο 6.

Ὁ Κόσμος τῆς Κύπρου. 
Τελάρο 7.
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τῆς Κύπρου». Σ’ αὐτὸ τὸ
τελάρο 6 κυριαρχοῦν δύο
μορφές, ὁ Μᾶρκος ἀπὸ τὴν
Περιστερωνοπηγὴ καὶ ὁ Πα-
πακωνστάντινος ἀπὸ τὸ
Πέρα Χωριὸ τῆς Νήσου...
Ἦταν φυσικὸ οἱ δύο αὐτὲς
μορφὲς νὰ χρησιμέψουν μὲ
τὴν ἐπιβλητικότητά τους σὰν
κέντρο τῆς μακρόσυρτης
εἰκόνας... Στὸ τελάρο 7 ἡ
πρώτη πρὸς τὰ δεξιὰ γυ-
ναῖκα ποὺ στέκεται λίγο
σκυφτή, εἶναι καταλογι-
σμένη «ἡ γυναῖκα μὲ τὸ
σταυρὸ» ἀπὸ τὸν Ἅη Γιάννη
τῆς Πιτσιλιᾶς. Ἡ αὐστηρό-

της, ἡ λιτότης, ἡ περίσκεψή της πάντα μὲ ἔκαναν νὰ τὴν προσέχω...
Δίπλα σεβάσμιος, ἀδύνατος, βαρεμένος ἀπὸ τὰ χρόνια κάθεται ὁ
γεροπαπᾶς ἀπὸ τὴ Βυζατζιά, στὸ κεφάλι του ἔχει τὸ σκουφὶ τυλιγ-
μένο μὲ τὸ μαντῆλι ποὺ ἔφερε ἀπὸ τὸν Ἅγιο Τάφο ―μὲ τὴν παραγ-
γελία νὰ τοῦ τὸ φορέσουν ὅταν πεθάνη... Ὁ ἄνδρας μὲ τὸν γρόνθο
στὸ μάγουλο εἶναι ἀπὸ τὴν Κακοπετριά. Οἱ δύο ὅμως ἄνδρες πρὸς
τὰ ἀριστερά, ὁ ἕνας ποὺ διαβάζει ἐφημερίδα καὶ βλέπει τὸν φωτο-
γραφικὸ φακὸ (φωτογραφία ὠνόμασε τὸ σχέδιο ποὺ τοῦ ἔκαμνα)
καὶ ὁ διπλανός του μὲ τὸ ἰδιόρρυθμο κεφαλόδεσμο καὶ τὸ ἄσπρο
μουστάκι εἶναι ἀπὸ τὴν Κισσόνεργα τῆς Πάφου... 

Προχωρώντας πρὸς τὸ τελάρο 8 πρῶτος πρὸς τὰ ἀριστερὰ κάθεται
ἕνας τύπος ἀπὸ τὴν Μύρτου, ποὺ εἶναι ὁ χαρακτηριστικὸς «σφιχτός»,
ὅπως λέμε στὴν Κύπρο ―τσιγκούνης καὶ πολὺ λογαριασμένος―, ὁ
διπλανός του ἕνας ποὺ δουλεύει στὸ μεταλλεῖο μὲ τὶς γκέττες ἀντὶ
ποδίνες. Τὸ κορίτσι ποὺ κρατᾶ καβάλλα τὸ ἀδελφάκι της εἶναι
τούρκισσα ἀπὸ τὴν Μελάναρκα τῆς Καρπασίας, εἶναι ἡ Ἀρτζοῦ ποὺ
κρατάει τὸν Κεμὰλ στὴν ἀνάμικτη ὁμάδα τοῦ χωριοῦ... ὁ ἀρειμάνιος
ἄνδρας μὲ τὸ μαντῆλι μὲ τὰ λοξὰ μάτια, τὰ πόδια τὸ ἕνα πάνω στὸ

Ὁ Κόσμος τῆς Κύπρου. Τελάρο 8.
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ἄλλο, προφανῶς κυνηγὸς ― ἀρχίζει μιὰ νέα παρέα, μὲ τὸν ἀγαθὸ
γεροντάκο ἀπὸ τὴν Καλογραία μὲ τὸν πολὺ ἰδιόρρυθμο καὶ κομψὸ
κεφαλόδεσμο, ποὺ βρίσκεται ἄκρα δεξιὰ μπροστὰ στὴν ἀνοικτὴ κα-
μάρα-πόρτα τῆς Μεσαριᾶς.

Στὸ τελάρο 9... ἀρχίζουμε μὲ τὸν Στυλλῆ Χατζηδημήτρη, μὲ τὴν
χαρακτηριστικὴ του στάση... πίσω ἀπὸ αὐτὸν δύο νέοι ἀπὸ τὸν
Δαυλόν... μᾶς ὁδηγοῦν στὸ κέντρο τοῦ τελάρου 9 μὲ τὴν κυρίαρχη
μορφὴ τοῦ Κλεόβουλου Μιχαὴλ ἀπὸ τὴν Κισσόνεργα, ποὺ ἦταν ὁ
κατ’ ἐξοχὴν παραμυθᾶς τῆς περιοχῆς... Οἱ γύρω μπορεῖ νὰ λογαρια-
στοῦν πὼς εἶναι οἱ ἄνθρωποι ποὺ παρακολουθοῦν τὴ διήγηση, εἶναι
ὅμως παρμένοι ἀπὸ σχέδια ἄλλων χωριῶν, ὅπως ὁ τύπος πρὸς τὸ
ἄκρο δεξιὰ μὲ τὸ βαρὺ παλτό του, ποὺ ἀκουμπᾶ τὸ σαγόνι του στὸ

Ὁ Κόσμος τῆς Κύπρου. Τελάρο 9.
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γυριστό του μπαστούνι. Πίσω του ὄρθιος ἄνδρας ποὺ σχεδιάστηκε
ἀπὸ σχέδιο ποὺ ἀντέστρεψα, ὅπως ἡ κοπέλλα, ἡ Θεονίτσα, καὶ τὸ
ἕνα ἀπὸ τὰ δύο κεφάλια τῶν παιδιῶν εἶναι ἀπὸ σχέδιο μιᾶς ἄλλης
περιοχῆς ― ἀπὸ τὰ Λαουδερὰ τῆς Πιτσιλλιᾶς...

Στὸ τελάρο 10 ἡ σημαντικώτερη μορφὴ εἶναι ἡ κεντρικὴ ―εἶναι
ἀπὸ τὸ σχέδιο τοῦ Θεόδωρου τοῦ Βιολάρη στὴν Πάφο― στὸ Κτῆμα
τῆς Πάφου... Ἄρχισε ἀπὸ τὴν Λευκωσία καὶ κατέληξε στὴν Πάφο
ὅπου καὶ πέθανε τὸ 1945. Ἡ ἐντύπωσή μου ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ
ἀνθρώπου αὐτοῦ ἦταν καταπληκτική. Νομίζεις πὼς εἶσαι μπροστὰ
σὲ μιὰ διεθνῆ προσωπικότητα, μὲ τὸ τσιγάρο του καὶ τὸ βιολί, σκε-
λετωμένος μὰ ζωντανὸς καὶ ξύπνιος... Ὁ διπλανός του ποὺ στρίβει
τὸ μουστάκι εἶναι ἀπὸ τὴν Ἄσσια... Τὸ σπίτι μὲ τὶς καμάρες στὸ
βάθος εἶναι ἀπὸ τὸ χωριὸ Λύση.

Καὶ τώρα φθάνουμε στὸ τελευταῖο τελάρο 11 μὲ τὴν πρώτη πρὸς
τὰ ἀριστερὰ μορφὴ τῆς εἰκόνας τοῦ γέρου μὲ τὴν ποδιὰ ἀπὸ τὴν
Ἄσσια νὰ κάθεται στραμμένος πρὸς τὰ μέσα τῆς εἰκόνας σὲ κάποια

Ὁ Κόσμος τῆς Κύπρου. Τελάρο 10. Ὁ Κόσμος τῆς Κύπρου. Τελάρο 11.



ἀναλογία μὲ τὸν Τομπούλα, στὸ ἄλλο ἄκρο. Στὸ μέσο ἀκόμα ἕνας
ἄλλος ἀπὸ τὴν Ἄσσια μὲ τὸ μαντῆλι δεμένο κατά τέτοιο τρόπο ποὺ
σοῦ θυμίζει τὸν κρητικὸ ― μετὰ ἡ σκυφτὴ κοπελλίτσα καὶ ἄλλος γέ-
ρος μὲ τὸ μαντῆλι ποὺ τὸ ἔχει καὶ αὐτὸς δεμένο μὲ τὸν ξεχωριστὸ
δικό του τρόπο ἀπὸ τὴν Καλογραία. Στὸ βάθος κομμάτι ἀπὸ ἕνα
σπίτι στὴν Τρυπημένη ― Ἄνθρωποι – μορφές, σπίτια τῆς Κύπρου
ποὺ πάει νὰ σβύση».

* * *

Ἀπὸ τὴν περιγραφὴ ποὺ προηγήθηκε ἄφησα νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι ὁ
ζωγράφος δὲν περιγράφει τὶς φιγοῦρες ἀλλὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ
αὐτὲς ἀπεικονίζουν. Γι᾽ αὐτὸ συχνὰ παραπέμπει στὰ πρῶτα ἐκ τοῦ
φυσικοῦ σκίτσα τους. Χρησιμοποιεῖ τὴν παλιὰ τεχνικὴ τῶν ἀνθιβόλων
καὶ τὴ νεώτερη τοῦ κολλάζ. Στὶς δοκιμὲς τοῦ ἔργου, ποὺ προηγήθη-
καν τῆς τελικῆς σύνθεσης, οἱ μορφὲς εἰκονίζονται σὲ παραλλαγὲς
χωρὶς νὰ ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὰ πρωτότυπα. Εἰκὼν ἐστὶν ὁμοίωμα
χαρακτηρίζον τὸ πρωτότυπον, λέγει ὁ Ἰωάννης Δαμασκηνός (ὄγδοος
αἰώνας).11 Τὶς πρωτότυπες μορφὲς ὁ ζωγράφος τὶς τιμᾶ καὶ τὶς ὀνομάζει
«τύπους».12 Τὶς ἁπλοποιήσεις στὴν ἀπόδοσή τους, τὶς διαφυγὲς ἀπὸ
τὴ φυσικὴ ἀλήθεια καὶ ἀπὸ τὴν ἀναπαράσταση, π.χ. δὲν γίνεται κατα-
νοητὸ ποιό πόδι τοῦ βιολάρη στὸ τελάρο 10 εἶναι δεξὶ καὶ ποιὸ
ἀριστερὸ καὶ ἄλλα, ἐννοῶ ὡς ἀναζήτηση τῆς ὑποστάσεως τῶν πρωτο-
τύπων. Ἡ ὑπόστασις τοῦ πρωτοτύπου δὲν ἔχει σχέση μὲ τὴ φυσική
του ἀλήθεια. Ἡ ὑπόστασις οὐσία ἐστίν... ἡ γὰρ ὑπόστασις καὶ ἡ
οὐσία ὕπαρξίς ἐστιν, λέγει ὁ Ἀθανάσιος Ἀλεξανδρείας (4ος αἰώνας).13

Ὁ ζωγράφος γιὰ κάθε πρόσωπο κάτι ἔχει νὰ πεῖ, ἰδιομορφίες τοῦ
χαρακτήρα καὶ τῆς ἀμφίεσης, τὴν καταγωγή ―ἡ λέξη «ἀπὸ» ἐπα-

Ο «ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» ~ 113

11. Ἀναλυτικὰ Χαράλαμπος Μπακιρτζῆς (ἐπιμ.), Ἅγιος Νικόλαος Ὀρφανός. Οἱ
τοιχογραφίες, 86 κἑ., εἰδ. σελ. 91, στὸ κεφάλαιο «Ἀναγνώσεις τοιχογραφιῶν Ἁγίου
Νικολάου Ὀρφανοῦ», Ἐφορεία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης καὶ
Ἐκδόσεις Ἀκρίτας, 1991.

12. Σὲ ἀνθρώπινους τύπους, μορφές-σύμβολα, ἀναφέρεται ἡ Ἑλένη Νικήτα,
Ἀδαμάντιος Διαμαντῆς. Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του, 175.

13. Ἀθανάσιος Ἀλεξανδρείας, PG 26, 1036B.



ναλαμβάνεται συνεχῶς―, δὲν ἐγκαταλείπει τὰ πρόσωπα ποὺ ἀπει-
κονίζει, πολλὰ τὰ παρακολουθεῖ καὶ στὴ ζωή τους καὶ τὸ ἐνδιαφέρον
αὐτὸ δίνει στὶς ζωγραφισμένες μορφὲς διάσταση χρόνου. Εἶναι, θὰ
τολμοῦσα νὰ πῶ, σὰν σύντομα συναξάρια.

Ἀνάκατες οἱ μορφὲς ἀπὸ διάφορα χωριὰ τῆς Κύπρου δείχνουν
τὴν ἑνότητα τοῦ χώρου, τό πόσο τραγικὸς εἶναι ὁ σημερινὸς βίαιος
διαμελισμός της, τραγικὸς μὲ τὴν ἀρχαία σημασία τῆς λέξης ὅταν οἱ
ἄνθρωποι πάσχουν χωρὶς νὰ φταῖνε.14

Οἱ μορφὲς εἶναι ἀκίνητες στὴν εἰκόνα, περιγράφεται ὅμως ἡ
κίνησή τους στὴν ἀφήγηση καὶ ἀποκτοῦν θεατρικὴ ἐπικοινωνία,
ὀργανωμένες ὡς εἶναι σὲ ὁμάδες καὶ σὲ αὐτοτελῆ τελάρα, σὲ σκηνὲς
καὶ σὲ πράξεις μὲ πρόσωπα σὲ πρῶτο πλάνο καὶ πρόσωπα σὲ δεύ-
τερο πλάνο. Ὑπάρχει καὶ δραματικότητα μὲ τὶς ὁμοιότητες καὶ τὶς
ἀντιθέσεις τῶν τύπων, μὲ τὴ συνύπαρξη ἀλλὰ καὶ τὶς συγκρούσεις,
μὲ τὰ ἀκίνητα σὰν θεατρικὲς μάσκες πρόσωπά τους. Στὸν «Κόσμο
τῆς Κύπρου» βλέπω ἕνα δρώμενο, ἕνα χορὸ χωρὶς χορό, τοῦ ὁποίου
τὸν χῶρο τὰ κτήρια σὰν σκηνικὰ ὁρίζουν.15 Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο ἡ
ἔκθεση τῆς εἰκόνας σὲ Π στὴν Παλαιὰ Ἀρχιεπισκοπὴ τὸ 1975 καὶ
στὸ Λεβέντειο Δημοτικὸ Μουσεῖο τὸ 2013 εἰσάγει τὸν ἐπισκέπτη
στὸ δρώμενο καὶ τὸν ὑποδέχεται ὡς ἕναν ἐκ τῶν εἰκονιζομένων.

Δέχομαι τὸν χαρακτηρισμὸ τῆς ζωγραφιᾶς ὡς εἰκόνα διότι πιστεύω
ὅτι τὸ ἔργο στοχεύει στὴν ὑπόσταση τῶν εἰκονιζομένων ἀνθρώπων.
Ἡ ὑπόστασή τους συνίσταται στὴν πεισματάρικη ἐμμονὴ γιὰ ἐπι-
βίωση, στὴ μεταξύ τους κοινωνία καὶ στὴ στενὴ σχέση μὲ τὸν τόπο.
Οἱ πτωχοὶ οἱ Κυπριῶτες, γράφει ὁ Λεόντιος Μαχαιρᾶς, διατὶ εἶναι
ἀπλικεμένοι (= κατοικοῦν) ἀπάνω εἰς μίαν πέτραν εἰς τὴν θάλασ-
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14. Τὴν αἴσχιστη τῶν ἐντυπώσεων μοῦ προκάλεσε τὸ μὲ ἐπιστημονικὲς καὶ ἀ-
καδημαϊκὲς φιλοδοξίες βιβλίο τοῦ Allan Langdale, In a Contested Realm: An Illustrated
Guide to the Archaeology and Historical Architecture of Northern Cyprus, Kilkeran
Scotland: The Grimsay Press, 2012, ποὺ ἀπεικονίζει στὶς σελ. 484-485 τὴ μὴ κα-
τεχόμενη Κύπρο ἐντελῶς κενή, χωρὶς τίποτα, πόλεις, χωριά, τοπωνύμια, μνημεῖα,
ὡσὰν νὰ μὴν ὑπῆρξε, χωρὶς ἀναφορὰ στοὺς ἀνθρώπους. Ἀνάλογη εἶναι καὶ ἡ στάση
του ἔναντι τῆς βιβλιογραφίας.

15. Χορὸ ἀρχαίου δράματος ποὺ οἱ μαθητὲς τοῦ Παγκυπρίου Γυμνασίου ἀνέ-
βαζαν μὲ σκηνικὰ καὶ κοστούμια τοῦ Διαμαντῆ.
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σαν, καὶ ἀπὸ τὴν μίαν μερίαν εἶνε οἱ ἐχθροὶ τοῦ θεοῦ οἱ Σαρακηνοὶ
καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλην οἱ Τοῦρκοι.16

Ὁ «Κόσμος τῆς Κύπρου» ἀπευθυνόμενος στοὺς Κυπρίους λει-
τουργεῖ καὶ σήμερα καθοδηγητικὰ καθὼς ἡ ὑπόσταση τῶν εἰκονιζο-
μένων ἀνθρώπων παραμένει ἀναλλοίωτη ὡς εἰκόνα τοῦ πρωτοτύ-
που.17 Ἡ τῆς εἰκόνος τιμὴ ἐπὶ τὸ πρωτότυπον διαβαίνει, λέγει ὁ
Μέγας Βασίλειος.18 Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς ὁ ἐπισκέπτης ἀπὸ τὸ Ριζοκάρ-
πασο εἶδε στὴν εἰκόνα τοῦ Κόσμου τῆς Κύπρου τοῦ «ἐγγραφομένου
τὴν ὑπόστασιν»19 καὶ ἔγραψε γι’ αὐτὴ στὸ βιβλίο τῶν ἐπισκεπτῶν
χαρακτηρίζοντάς την «Εἰκονοστάσι τῆς Κύπρου».

16. Leontios Machairas, Recital concerning the Sweet Land of Cyprus entitled “Chron-
icle,” edited with translation and notes by R. M. Dawkins, I, Oxford at the Clarendon
Press, 1932, 80, παραγρ. 91.

17. Πρβλ. Ν. Κυριάκου, «Ὁ κόσμος τῆς Κύπρου», Ἐφημ. Πολίτης, 2 Ἰουνίου
2013.

18. Μέγας Βασίλειος, PG 32, 149C.
19. Mansi 13, 377D. 

Ὁ υἱὸς τοῦ Διαμαντῆ Ἀλέκος καὶ τὰ ἐγγόνια του 
Μάρκος (δεξιά) καὶ Γρηγόρης (ἀριστερά) στὸν Κόσμο τῆς Κύπρου, 

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσεῖο Λευκωσίας, Ἀπρίλιος 2013.


