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Το Πάθος και η Ανάσταση σε τρία έργα Κυπρίων ζωγράφων

Το έργο των Κυπρίων ζωγράφων είναι γήινο. Είτε παραστατική,
είτε αφαιρετική, η κυπριακή ζωγραφική έχει μέσα της μια χού-

φτα από το χώμα του τόπου. Όταν, λοιπόν, οι Κύπριοι ζωγράφοι μι-
λούν για τον Χριστό, τον φέρνουν στα χώματα της Κύπρου, στην
ιστορία της και το παρόν της. Κι ακόμα περισσότερο, μιλάνε για
τον Χριστό, επειδή θέλουν να μιλήσουν για την Κύπρο. 

Ο Γεώργιος Πολυβίου Γεωργίου ζωγραφίζει μια σειρά έργων
όπου ο Χριστός, η Παναγία, οι άγιοι απεικονίζονται όχι με την πα-
ραδοσιακή ορθόδοξη τεχνοτροπία της εικονογραφίας, αλλά με το
απόλυτα προσωπικό στιλ του, το οποίο, όμως, έχει δεχτεί σαφείς
επιδράσεις από την ορθόδοξη ζωγραφική.1

Στον πίνακά του «Ο Χριστός ανασταίνεται στην Κύπρο. Γέννηση,
Σταύρωση, Ανάσταση» η Παναγία ως Κύπρια χωριάτισσα θηλάζει
το Θείο Βρέφος, ενώ γυναίκες, ως άλλοι άγγελοι της παραστέκονται
με αναμμένες λαμπάδες και οι ποιμένες βόσκουν τα κατσίκια τους·
ο Χριστός, με τα νώτα στραμμένα στο θεατή, ντυμένος με βράκα
και μαντήλα και ανεβασμένος σε ένα κυπριακό γαϊδουράκι εισέρχε-
ται στην πόλη, ενώ άνθρωποι του τόπου τον υποδέχονται με βάγια·

1. Πολλά έχουν γραφτεί για τις επιρροές που δέχτηκε ο Γεωργίου, ο ίδιος,
όμως, συνήθιζε να τα απορρίπτει. Για την επίδραση της ορθόδοξης ζωγραφικής στο
έργο του, βλ. Ε. Νικήτα, Γεώργιος Πολυβίου Γεωργίου. Ένας πρωτοπόρος ζωγράφος
του κυπριακού μοντερνισμού, Γεώργιος Πολ. Γεωργίου, Κρατική Πινακοθήκη Σύγ-
χρονης Τέχνης, 15 Απριλίου-16 Μαΐου 1999 και Ελληνικό Κέντρο Λονδίνου 29
Μαΐου-27 Ιουνίου 1999, Λευκωσία: Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού -Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη, 1999, 20-24.



δύο άνθρωποι με κόκκινο ένδυμα έχουν σταυρωθεί. Στη ρίζα του
ενός από τους δύο σταυρούς γυναίκες θρηνούν, ενώ ο άλλος άντρας
-ο Χριστός, όπως δείχνει η επιγραφή- έχει ήδη πεθάνει και τον κα-
τεβάζουν από το σταυρό. Το πρόσωπό του είναι αθέατο· στην
κορυφή του πίνακα, ένας λευκοντυμένος Χριστός βγαίνει από τον
τάφο, ενώ Κύπριοι χωρικοί κοιμούνται γύρω από το μνημείο με τα
γεωργικά τους εργαλεία παρατημένα δίπλα τους. Όλα αυτά συμ-
βαίνουν στο άνυδρο κυπριακό τοπίο, καλυμμένο από θερισμένα
στάχυα, φραγκοσυκιές και αναιμικά δεντράκια. 

Ο χρόνος ενοποιείται στο έργο αυτό, κατά το παράδειγμα της
μεσαιωνικής ζωγραφικής, αφού όλα συμβαίνουν ταυτόχρονα. Η κα-
τάργηση του χρόνου αφαιρεί από τα γεγονότα την αποκλειστική
ιστορική τους σημασία: η Γέννηση, το Πάθος και η Ανάσταση του
Κυρίου συμβαίνουν στην Κύπρο της εποχής του καλλιτέχνη. 

Και η εποχή αυτή δεν είναι διόλου τυχαία: ο Γεωργίου δημιουργεί
το έργο αυτό γύρω στο 1955, τη χρονιά δηλαδή της έναρξης του
απελευθερωτικού αγώνα. Έχοντας υπόψη αυτήν την ιστορική πλη-
ροφορία, τα σύμβολα του πίνακα του Γεωργίου γίνονται εύγλωττα:
ο ζωγράφος απεικονίζει το ξαναγέννημα του λαού του μέσα από τη
μήτρα του αγώνα, προλέγει προφητικά την πορεία του στο Πάθος
και καταλήγει στο αισιόδοξο μήνυμα της τελικής Ανάστασης του
κυπριακού λαού, δηλαδή της Ένωσης με την Ελλάδα. 

Πέντε χρόνια μετά η Ένωση είχε αποκλειστεί και η Κύπρος
έπαιρνε το δρόμο της ως ανεξάρτητη δημοκρατία, μια Ανεξαρτησία
που σύντομα μετατράπηκε σε ένα δυσλειτουργικό συμβιβασμό, ο
οποίος, μερικά χρόνια αργότερα θα οδηγούσε στα δραματικά γεγο-
νότα που κορυφώθηκαν με την τουρκική εισβολή. 

Έτσι, το 1974-75, αμέσως μετά την εισβολή, ένας νέος ζωγράφος, ο
Ανδρέας Χαραλάμπους, φοιτητής τότε στην Ακαδημία Σούρικωφ της
Μόσχας, επιλέγει για την πτυχιακή του εργασία τέσσερις μελέτες για
νωπογραφίες με τίτλο «Κύπρος ̓74», όπου επαναλαμβάνονται τα σύμ-
βολα του Πάθους και της Ανάστασης του Χριστού.2 Το έργο αυτό
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2. Βλ. Η Κυπριακή Τέχνη τον 20ό Αιώνα (τρίγλωσση έκδοση), Λευκωσία: Νε-
οκυπριακός Σύνδεσμος, 2005, 94.
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είναι ζωγραφισμένο σε στιλ που θα μπορούσε να ονομαστεί «νέο-ρε-
αλιστικό» ή «μεταμοντέρνο» και κινείται στην εικαστική αντίληψη
του Γεωργίου: τα πρόσωπα τοποθετούνται στην Κύπρο της εποχής
του ζωγράφου. Η τάση αυτή δεν αποτελεί, βεβαίως, εφεύρημα των
Κυπρίων αυτών δημιουργών. Είναι μια αρχαιότατη συνήθεια των ζω-
γράφων, ανατολικών και δυτικών, να απεικονίζουν τα γεγονότα της
ζωής του Χριστού σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής τους, κάτι
που μπορεί να τους αφαιρεί την ιστορικότητά τους, αλλά παράλληλα
τους προσδίδει οικουμενικότητα και διαχρονικότητα καθώς παρα-
σταίνονται να συμβαίνουν σε ένα διαρκές παρόν. 

Το έργο του Χαραλάμπους μοιάζει να απεικονίζει τα γνωστά γε-
γονότα της ζωής του Χριστού, αλλά στην πραγματικότητα τα δια-
φοροποιεί, μεταφέροντάς τα στη δική του ιστορία: το πρώτο προ-
σχέδιο, η «Καταστροφή» αποτελεί μια εικόνα βιβλικού χαλασμού,
ενώ στη «Σταύρωση» οι εσταυρωμένοι είναι δύο, ο ένας γυμνός και
ο άλλος με παντελόνι τζιν, και ο χώρος είναι διάσπαρτος από πλήθος
σταυρών· στο «Θρήνο» γυναίκες κλαίνε ένα νεκρό άντρα ξαπλωμένο
στο χώμα, στον τύπο του νεκρού Χριστού, αλλά αντί για σταυρός,
δίπλα τους υπάρχει ένα ξεραμένο δέντρο· τέλος, στην «Αποθέωση»
μια λευκοντυμένη γυναίκα, με ένα σπαθί στο χέρι, εισέρχεται μέσα
από ένα ναόσχημο οικοδόμημα, που στην κορυφή του υπάρχει ένα
λάβαρο με τον Εθνικό Ύμνο, και ο λαός, κυρίως νέοι, με όπλα και
ελληνικές και κυπριακές σημαίες στα χέρια, την υποδέχεται, ενώ
στα πόδια της, ένας ανοιγμένος τάφος φανερώνει τρία κρανία. 

Τόσο ο πίνακας του Γεωργίου, όσο και το έργο του Χαραλάμπους
χρησιμοποιούν, ανεξαρτήτως τεχνοτροπίας, το Θείο Πάθος και την
Ανάσταση ως σύμβολα για το παρόν και το μέλλον της Κύπρου:
απεικονίζουν το παρόν ―ένα παρόν δύσκολο και μεγαλειώδες για
τον Γεωργίου, ένα παρόν ζοφερό για τον Χαραλάμπους― και δια-
πνέονται από την ελπίδα της αναγέννησης του νησιού, που ο Γεωρ-
γίου απεικονίζει με την Ανάσταση και ο Χαραλάμπους ονομάζει
Αποθέωση. 

Τα παραπάνω έργα συναντώνται στο μνημειώδες έργο του Αδα-
μάντιου Διαμαντή «Γυναίκα με απλωμένα χέρια». Ο πίνακας αυτός



ζωγραφίστηκε όταν ο ζωγράφος ήταν ογδόντα τεσσάρων ετών, το
1984, και ήταν πρώτος πίνακας που ζωγράφιζε μετά την τουρκική
εισβολή στην Κύπρο, και ο τελευταίος που θα ζωγράφιζε μέχρι το
τέλος της ζωής του, δέκα χρόνια αργότερα.3

Η γυναίκα βρίσκεται στο κέντρο του πίνακα, και τα απλωμένα
χέρια της παραπέμπουν άμεσα στο μοτίβο της σταύρωσης. Το παιδί,
που είναι κουλουριασμένο στο πλευρό της, θα μπορούσαμε να πούμε
ότι θυμίζει τις γυναίκες στον Επιτάφιο Θρήνο.

Τα σύμβολα είναι αρκετά ευανάγνωστα: η γυναίκα μπορεί να ταυ-
τιστεί με την Κύπρο ή και με οποιαδήποτε Κύπρια γυναίκα, πρόσφυγα,
μητέρα αγνοούμενου ή σκοτωμένου, που ατιμάστηκε από τους εισβο-
λείς, και που η σταυρωμένη στάση της συμβολίζει τα φοβερά δεινά
της. Εν τέλει, πρόκειται για μια αλληγορία της Κύπρου.

Η σταύρωση, όμως, ο θρήνος, αυτή η τρομακτική σύγχυση που
επικρατεί στον πίνακα, δηλαδή στον κόσμο της Κύπρου, δεν αποτε-
λούν το τέλος: η επιλογή του μοτίβου της σταύρωσης υποδηλώνει
και την Ανάσταση που ακολουθεί. Είναι η «Αποθέωση» του τετρά-
πτυχου του Ανδρέα Χαραλάμπους, η Ανάσταση του Χριστού και η
Ανάσταση του κυπριακού λαού. 

Ακριβώς αυτός ο λαός, το πλήθος των ανθρώπων στους πίνακες
είναι χαρακτηριστικό: δεν πρόκειται για παθητικούς θεατές, αλλά
για συμμετέχοντες. Το Πάθος και η Ανάσταση δεν είναι ποτέ ατομική
υπόθεση: βλέποντας τον Χριστό που εικονίζεται ή υπονοείται στα
έργα αυτά, ο θεατής συνειδητοποιεί ότι η σωτηρία δεν είναι θέμα
ενός ανθρώπου, αλλά του κοινωνικού σώματος. Το σώμα του Χριστού
που πάσχει, πεθαίνει και αναστήνεται είναι η ίδια η κοινότητα, είναι
η Εκκλησία.4 Ο Κύπριος, που αισθάνεται τρομερή μοναξιά να τον
βαραίνει,5 βρίσκει τον εαυτό του εντός της κοινότητας, όχι μόνο
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3. Το μοτίβο της γυναίκας με απλωμένα χέρια εμφανίζεται σε σχέδιο του 1958,
ενώ ο ζωγράφος επανήλθε σε αυτό το 1974, οπότε και έκανε ένα προσχέδιο με
μελάνι του μεταγενέστερου πίνακα, βλ. Ε. Νικήτα, Αδαμάντιος Διαμαντής. Η ζωή
και το έργο του, Λευκωσία: Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, 1998, 163, 171. 

4. Bλ. Ρωμ. 12:5.
5. Για τη μοναξιά των μικρών και αδύναμων λαών, πρβλ. Ο. Πας, Ο λαβύρινθος

της μοναξιάς, μτφρ. Ν. Μπόμπολου, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1997, 274-280.



προστατευμένο, αλλά και υπεύθυνο για τη σωτηρία της· ο θρήνος
και η Ανάσταση αφορούν τον ίδιο ως οργανικό μέλος ενός σώματος,6
όπου όλοι, όσο μικροί κι ασήμαντοι κι αν είναι, έχουν το δικό τους,
ξεχωριστό ρόλο.7

Η τοποθέτηση, λοιπόν, της ζωής του Χριστού στις ειδικές συνθήκες
του εκάστοτε χωροχρόνου, δεν προσδίδει οικουμενικότητα μόνο στα
συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα του βίου του Θεανθρώπου. Πάνω
απ’ όλα αποκτά οικουμενικότητα η εποχή του ζωγράφου και το
ιστορικό της γίγνεσθαι. 

Μια θεολογική, λοιπόν, ανάγνωση των έργων αυτών, βλέπει στο
σώμα που υποφέρει και αναστήνεται το σαρκωμένο Λόγο, αλλά βλέπει
επίσης και το σώμα της Εκκλησίας, που περιέχει τον κόσμο και τον
οδηγεί στη σωτηρία του, εντός της ιστορικής πραγματικότητας.8 Τα
δεινά, λοιπόν, της Κύπρου, ιδωμένα υπό αυτήν την οικουμενική προ-
οπτική, αποτελούν ένα κομμάτι αυτής της δυναμικής και ματωμένης
πορείας προς τα έσχατα. Στην ίδια πορεία εντάσσεται και ο αγώνας
που ο κάθε άνθρωπος και ο κάθε λαός καλείται να δώσει, ενώ η νίκη
θεωρείται θετικά, όχι ως η τιμωρία των ενόχων, αλλά ως η θέωση των
δικαίων. Άλλωστε, πουθενά δεν εικονίζονται οι δήμιοι, καθώς το πάθος
είναι ένα εσωτερικό γεγονός που βιώνεται ως λύτρωση.

Οι μορφές στους πίνακες των Κυπρίων δημιουργών πορεύονται
από το πάθος στην Ανάσταση, ως πολλά, μοναδικά πρόσωπα που
αποτελούν ένα σώμα. Το σώμα της πάσχουσας κοινότητας, το σώμα
του σαρκωμένου Λόγου, το σώμα ως σύμπαν και ως τόπος της Ανά-
στασης. 
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6. Για την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος, βλ. Ν. Ματσούκας, Δογματική
και Συμβολική Θεολογία Β´, Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναράς, 2004, 414-415.

7. Βλ. Α´ Κορ. 12:12-27.
8. Βλ. Ν. Ματσούκας, Δογματική και Συμβολική Θεολογία Β´, 355 κ.ε.


