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Ομιλία από τιμητική εκδήλωση της 29.5.1987 
προς τιμή του κ. Γιάγκου Κωνσταντινίδη 

«Στο Γυμνάσιον είχα χαμnλr'iν επίδοσιν εις τnν ζωγραφικnν, αλλ' όταν μετεπr'ίδnσα 

εις το διδασκαλείον άρχισα δουλειάν να ζωγραφίζω - καμάρες, σπίτια, βουνά, 

δέντρα, ζώα κ.τ.λ. Κι είπα n Ζωγραφικn είναι ένα γερό μάθπμα, υποβοπθnτικόν για 

τα πλείστα μαθnματα. Γεωγραφίαν, ιστορίαν. Φυσικnν κ.τ.λ. και σ' αυτnν τnν 

Μουσικnν ακόμn είναι χρnσιμn n Ιχνογραφία - Ζωγραφικn. 

Επίδοσιν στο μάθnμα τnς τέχνnς σnμείωσα μετά το 1971 που αφυπnρέτnσα και ιδία 
μετά τnν εισβολr'i του 1974 και άρχισα να ζωγραφίζω .... » 

Έτσι μας πλnροφορεί ο ίδιος ο κ. Γιάγκος Κωνσταντινίδnς στnν αυτοβιογραφία του. 

για το πώς άρχισε να υπnρετεί τnν τέχνn τnς ζωγραφικnς. 

Με ύφος που σου θυμίζει Μακρυγιάννn, χωρίς σχnματα λόγου και εξεζnτnμένn 

έκφρασn, ανεπιτnδευτα, απλά και ταπεινά ανοίγει τnν καρδιά του ... 

ο λαϊκός μας ζωγράφος, που δε μαθnτευσε σε σπουδασμένο δάσκαλο-ζωγράφο, 

που δεν μπnκε σε εργαστnρι σύγχρονο μα μόνος του - aυτοδίδαχτος - θέλnσε να 
χαράξει μια ολότελα δικn του καλλιτεχνικn πορεία, παρουσιάζεται κάπως όψιμα, στα 

65 χρόνια του χρόνια, να νιώθει εκείνn τnν ανάγκn τnς έκφρασnς ενός πλούσιου 
εσωτερικού κόσμου που έχει τn διάστασn μιας ολάκερnς ζωr'iς. 

Μέσα από τα έργα του ξεπnδά μια στρατιά προσώπων και πραγμάτων, γεγονότων και 

καταστάσεων, που συνθέτουν έναν κόσμο απλό, ειλικρινn, απέριττο. χωρίς το εξε

ζnτnμένο, όπως απλά κι aπέριττα τον έζnσε και τον διατnρnσε ζωντανό μέσα του ο 

ίδιος ο Γιάγκος. Έναν κόσμο με τα μάτια του αεικίνnτου, του ακαταπόνnτου εργάτn 

τnς ζωr'iς. 

κι αυτn τnν πλούσια βιωματικn του εμπειρία τn μετουσιώνει σε τέχνn. 

Με ποιο τρόπο ζωγραφίζει. ποια κεντρίσματα τον ερεθίζουν κι από πού αντλεί τα 

θέματά του μας το λέει ο ίδιος. 

«Ζωγραφίζω; 

Πότε εκ του φυσικού με προοπτικnν. Βλέπω κάτι, σύρω μερικές γραμμές και τελειώ

νω το σχέδιο σπίτι μου, όπως τnν Αγγελόκτιστn του Κιτίου, τnν ΤερσεΦάνου, τnν 

Ορμr'iδεια, τον Άρακα. τnν Κοίμnσn τnς Θεοτόκου και τnν εκκλnσία του Προδρόμου 

στο Λονδίνο. 
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Πότε παίρνω μιαν φωτογραφίαν από εγκυκλοπαίδειαν rΊ βιβλίον rΊ πμερολόγιον και 

συμπλnρώνω φανταστικά, όπως ο πίνακας με τον Νεροφόρον. 

Πότε από μνrΊμnς όπως τα θυμούμαι πριν 50-60 χρόνια όπως τnν Κυθρέα, τn Λεύκα, 
τις Καμάρες, το Φάρο Ακρωτnρίου Κάβο - Γάτα, τις ΚαμrΊλες, τους Απαλέτες κ.ά. 

Πότε μεγαλώνω εικόνες Ελβετίας, Ελλάδας κ.τ.λ.» 

Ανάλογα με το περιεχόμενο μπορούμε να κατατάξουμε τα έργα του κ. Γιάγκου στις 

εξrΊς κατnγορίες: 

α> Διδακτικά, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζει «Ο σκυλλοκαυγάς» rΊ όπως αλλιώς θέλει 

ο ίδιος να τον ονομάζει «ΕιρrΊνπ υμίν». 

β> ιστορικά έργα, όπως είναι οι πίνακες: 

- Η Κυθρέα στις φλόγες 

- Η Λευκωσία από ψnλά το 1928 

- Οι δεκατίες επί Αγγλοκρατίας 

- Οι γάτες του Ακρωτnρίου Κάβο Γάτα 

- Η Κύπρος διψά κ.ά. 

ν> Λαογραφικά όπως είναι: 

- Οι Απαλέτες 

- Η Λάντα τnς Καμάρας 

- Οι γονείς μου στο αλώνισμα 

- Τρεις έντεκα. τρεις δώδεκα 

- Το πατρικό μου σπίτι κι n μnτέρα μου κ.ά. 

δ> Περιγραφικά, που είναι και τα περισσότερα, όπως είναι: 

- Η Κυθρέα 

- Η Καμάρα 

- Η ΟρμrΊδεια 

- Η Τερσεφάνου 

-ο Αρακαπάς 

- Οι Αγιοί Βαβατσινιάς 

- Το όρος Σινά, ο Φάρος, ο Άγιος Σέργιος Αμμοχώστου 

- Η εκκλnσία τnς Θεοτόκου και n εκκλnσία του Προδρόμου στο Λονδινο κ.ά. 

Κάθε πίνακας έχει και το ιστορικό του. Κάθε στοιχείο που βάζει ο Γιάγκος, είτε πρό-
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σωπο είναι αυτό, είτε ζώο n πράγμα, έχει και τπν ερμπνεία του. Κι όλα μαζί, τοποθε
τπμένα με τάξπ και καθαρότπτα σκέψπς, λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο, εκφράζο

ντας με ενάργεια τον πλούτο των συναισθπμάτων του καλλιτέχνn. 

Ένα ιδιαίτερο χαρακτπριστικό τπς δουλειάς του είναι ότι αρκετοί πίνακες συνοδεύο

νται από λαογραφικό ποίπμα, γνωμικό n έμμετρπ δραματοποίπσn, όλα αυτά, πότε 
παρμένα από το απόθεμα τπς πολυσnμαντπς πολιτιστικnς κλπρονομιάς που φέρει 

μέσα του και πότε δπμιουργπμένα από το γεμάτο δυναμισμό ψυχικό του κόσμο. 

Μια ματιά σε μερικά χαρακτπριστικά του έργα μας δίνει μια άλλπ διάστασπ του 

Γιάγκου. Εκείνπ του λαογράφου - καλλιτέχνπ. 

Μιλώντας ο ίδιος για τον πίνακά του με το παιγνίδι «Τρεις έντεκα» θυμάται, λέει, τα 

παιδιά που απάγγελλαν: 

Τρεις έντεκα, rρεις δώδεκα 

rρεις πίπες και f/ουκάνικα 

αυγά καθαρισμένα 

στον flάκκον κρεμασμένα 

πετάχrπκεν ο κάμπf/ος 

τζι' εν άφnσεν ούτ' ένα. 

Για τον πίνακά του «Ο φόρος τπς δεκατίας» γράφει: 

«Επί αγγλοκρατίας π Κυβέρνπσπ εισέπραττε φόρον εις είδος από τον γεωργόν, τον 

παραγωγόν. 'Επαιρνε το 1; 10 από τπν εσοδείαν του. Πρώτα το μετρούσαν άνθρωποι 
τπς Κυβέρνπσπς, και μετά τπ μέτρπσπ αφού εδιάκοΦκαν το μερτικόν τπς 

Κυβέρνπσπς, έφευγαν και ακολουθούσαν ζπτιάνοι περιμένοντας κάτι από τον γεωρ

γόν, να πάρουν σιτάρι το οποίον n θα αντάλλασσαν με αλεύρι n θα το πουλούσαν». 

Οι στίχοι που ακολουθούν είναι σχετικοί: 

ιιΦεύγ' ο μεμμούρnς 

φεύγ' ο κορτζιnς 

Διακόπnν n δεκατία 

Τζιαι ταπισόν ακοflουθεί 

φτώχεια, κακοριζιrζιά 

ri επαιτεία". 

Μπαίνουμε στον πειρασμό να σταθούμε για λίγο σ' έναν εξαιρετικό πίνακα «Τους 
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Αnαλέτες" οι οποίοι όπως γράφει ο ίδιος, nταν «γεωργοί-παραγωγοί από τα 

Κοκκινοχώρια, τn Μεσαρκά>>. Παίρνουν το σιταροκρίθι στο μύλον να το αλέσουν και 

άμα απολέσουν <εξ ου και απαλέτεςJ θα γυρίσουν στο χωριό τους να φέρουν το 

αλεύρι και μ· αυτό να γίνει ο άρτος ο επιούσιος που τον περιμένουν νnστικά στόμα

τα. 

Οι πιτσιρίκοι, βλέποντες τους, απαλέτες, απαγγέλλουν: 

Ξύπνα, ξύπνα μυflωνά 

κι nflθαν rα γομάρκα σου 

nflθαν που rπν Μεσαρκάν 

έννα flέσουν rζ' έννα παν 

rζιαι 'ννα μεν πκιάσεις ππαράν. 

ο πίνακας με τίτλο «'An Νικόλας <Ακρωτnρι, Κάβο ΓάταJ είναι φανταστικός. Αφορμn 
για το έργο του αυτό πnρε από μια συνομιλία που είχε με ένα βοσκό. που συνάντn

σε σε μια επίσκεψn του εκεί. 

«'Ενας βοσκός», γράφει ο κ. Γιάγκος, <<με μιαν επίσκεψn μου, μου ανέφερε: 

«- Θωρείς δάσκαλε τις γούρνες; 

Δαμέσα τάιζαν τους γάτους που έστειλε n Αγία Ελένn. Σnμερα n Μnτρόπόλn έχτισε 
δίπλα κελλιά ... » 

κι ο Γιάγκος, με το ανnσυχο και δnμιουργικό πνεύμα, ζnτά πλnροφορίες σχετικές με 

τnν παράδοσn. Γίνεται ερευνnτnς ανnσυχος και συγκεντρώνει υλικό γύρω από το 

θέμα του. Δεν αρκείται σε μια πnγn. Διασταυρώνει τις πλnροφορίες για να φτάσει σε 

πιο ασΦαλrl συμπεράσματα. Μέσα από τις σnμειώσεις του παρελαύνουν ο επισκέ

πτnς Βιλλαμόντ, n Αθnνά Ταρσούλn, ο Σεφέρnς, ο Π. Ιωαννίδnς. 

«Ο δε κύριος Σεφέρnς, ο διαβασμένος, γράφει: 

Τον καιρό τnς μεγάλnς στέγνιας 

- σαράντα χρόνια αναβροχιά - ρnμάχτnκε όλο το νnσί 

Πέθαινε ο κόσμος και γεννιούνταν φίδια, 

μιλιούνια φίδια, σ' τούτο το ακρωτnρι. 

χοντρά σαν το ποδάρι ανθρώπου και φαρμακερά. 

Το μοναστnρι τ' Άι Νικόλα το είχαν τότε 

Αγιοβασίλnδες καλογέροι. 
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Κι ούτε μπορούσαν να δουλέψουν τα χωράφια 

κι ούτε να βγάλουν τα κοπάδια στn βοσκn. 

Τους έσωσαν οι γάτες π' ανάθρεψαν ... 

Τnν κάθε αυνn χτυπούσε μια καμπάνα 

και ξεκινούσαν τσούρμο νια τnν μάχnν. 

Όλn μέρα χτυπιούνταν ως τnν ώραν 

που σnμαιναν το βραδινό ταγίνι. 

Απόδειπνα πάλι n καμπάνα. 

κι έβγαιναν νια τον πόλεμο τnς νύχτας. 

Ήτανε θαύμα να τις βλέπεις, λένε, 

άλλn κουτσn κι άλλn στραβn, 

τnν άλλn χωρίς μύτn, χωρίς αυτί. 

Έτσι, με τέσσερις καμπάνες τnν nμέραν, 

πέρασαν μnνες, χρόνια, καιροί κι άλλοι καιροί ... 

Άγρια πεισματικές και πάντα λαβωμένες, 

ξολόθρευσαν τα φίδια ... » 

Μα εκεί που ξεχωρίζει n ποιnτικn συνθετικn ικανότnτα του Γιάγκου είναι n δραματο
ποιnμένn παρουσίασn του πίνακά του n «Λάντα τnς Καμάρας». 

Η ΛΑΝΤΑ ΤΗΣ ΚΑΜΑΡΑΣ 

- Μες στnν λάνταν τnς Καμάρας, νάκκον έξω του χωρκού 

λούνονταν τα Τζυρκωτούδκια, σε τζιαιρόν καλοτζιαιρκού. 

- Με τις πέτρες, με τα χόρτα, τζιαι με κάμποσον πnλόν 

κόλυμπον βαθύ εκάμαν τζι' εσταλώναν το νερό 

Μονομιάς βκάλλουν τα ρούχα, τζιαι μεάλοι τζιαι μιτσιοί 

τζι' εν εσκέφτnκαν καθόλου του Κκολά το καμμουτσί 

- Τζι' ούλλοι τους σαν τους βορτάκους στα νερά βορτοκλωτσούν 

τζι' οι φωνές τους βκαίνουν πέρα, ως τα αλώνια του Κουτσού. 

Τζι' ο Στυλλnς ο Σαλαχώρnς, τζι' ο Σωτnρnς τnς Τζυρκάκας 
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που 'ρτασι με τα κουπάδκια ειc; του λάκκου το νερό 

να ποτίσουν τζαι να Φύουν άμα εύρουσιν τζιαιρό 

εσσιαστr'iκακι τον Κκόλαν με το φτυάρι να βουρά 

τζι' έβαλαν Φωνέc; μεγάλες να γλυτώσουν τα μωρά 

- Μ' ένα σάλτο ούλοι τρέχουν, άλλοι τζιει τζιαι άλλοι δα. 

Εκρυφτr'iκαν, εχαθr'iκαν μέσα στα πυκνά δεντρά. 

- Τζι' έμειναν μέσα στnν λάντα, ένα-δκυο-τρία μωρά 

πών επr'iρασι χαπάρι για τον φόον του Κκολά. 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Σnμ: Το παρόν ποίnμα, λαογραφικόν, εγράφn ωc; αντιπροσωπεύον μιαν άλλnν 

ζωγραφιάν. Μαc; θυμίζει τι έκαμναν τα Καμαρίτικα στnν Κυθρέαν, αφού n θάλασσα 
r'iτo πολύ μακρυά και συγκοινωνία δεν υπr'iρχε πριν 70 χρόνια. 

Πολλά άλλα Κυθρεώτικα παιδιά προτιμούσαν τους λάκκους των αλευρομύλων. 

<Από το nμερολόγιό τouJ 

Αυτός είναι ο κύριος Ιωάννnc; Κωνσταντινίδnc;, ο Γιάγκος τπc; Κυθρέαc;, ο Γιάγκος τnc; 

Αραδίππου. 

Όταν είσαι μαζί του τον χαίρεσαι να σου μιλά ασταμάτnτα για τπ ζωr'i του. για τιc; 

ασχολίες του, για τιc; ανnσυχίεc; του και τα μελλοντικά του σχέδια, με εκείνn τnν 

απλοϊκότπτα. το χαρακτnριστικό χαμόγελο, τπ φρεσκάδα, τnν παιδικότnτα ακόμα 

μπορεί να πει κανείς! 

Κύριε Γιάγκο, 

Εμείς εδώ που σr'iμερα σε χαιρόμαστε, σε θαυμάζουμε και σε τιμούμε, τούτο μονά

χα έχουμε να πούμε. 

- Αγάππσεc; τον τόπο σου, όχι τον εαυτό σου· 
επρόσφερεc; τόσα πολλά ειc; το συνάνθρωπό σου. 

- Μπροστάρnc; μέσα στn ζωr'i, άνοιξες νέους δρόμους 
σnκώνονταc; βάρπ πολλά στους στερεούς σου ώμους. 

Από καρδιάς σου ευχόμαστε, με του Θεού τπ χάρπ, 

να υγιαίνειc; δάσκαλε, του τόπου μας καμάρι. 

Γεώργιος Ευθυμίου 




