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Τηλέμαχος Κάνθος  
1910 -  1993

Τηλέμαχος Κάνθος θεωρείται ένας από τους “πατέρες” της κυπριακής ζωγραφικής και υπήρξε 
ο πρώτος χαράκτης στο νησί. Κατάγεται από την Άλωνα της Πιτσιλιάς. Η μητέρα του, Ευγενία 
Αραβή, ήταν αγρότισσα και ο πατέρας του, ο Χριστόδουλος Κάνθος, ήταν δάσκαλος. Σχέδιά του, 
όταν ήταν ακόμα μαθητής στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, είχαν βραβευτεί σε έκθεση, στην Αθήνα. 

Ο Τηλέμαχος Κάνθος φοίτησε στο δημοτικό σχολείο Άλωνας και από το 1923 στο Ελληνικό 
Γυμνάσιο Αμμοχώστου. Το 1929 πήγε στην Αθήνα με πρόθεση να προετοιμαστεί για σπουδές 
αρχιτεκτονικής στο Πολυτεχνείο και παράλληλα γράφτηκε στη ζωγραφική, την οποία τελικά 
επέλεξε να ακολουθήσει. Δάσκαλοί του ήταν ο Σπύρος Βικάτος, ο Δημήτρης Μπισκίνης και 
ο Ουμβέρτος Αργυρός. Το 1934 έγινε δεκτός στην τάξη χαρακτικής του Γιάννη Κεφαλληνού, 
όπου και διέπρεψε. Φοιτητής ακόμα, είχε την ευκαιρία να εργαστεί ως βοηθός με τον χαράκτη 
δάσκαλό του σε πολυτελείς εκδόσεις βιβλίων. Το 1936 έζησε και εργάστηκε για μερικούς 
μήνες στην Κέρκυρα, στο Εργαστήριο Γραφικών Τεχνών Ασπιώτη-ΕΛΚΑ, εταιρεία με την οποία 
συνέχισε να συνεργάζεται και στην Αθήνα. 

Το 1939 αναγκάστηκε, λόγω του πολέμου, να επιστρέψει και να παραμείνει στην Κύπρο, 
όπου βιοπάλαιψε. Τα πρώτα δυο χρόνια έμεινε αποκλεισμένος στην Άλωνα χαράζοντας και 
ζωγραφίζοντας, ενώ αργότερα του ζήτησαν να εργαστεί ως σκηνογράφος και ενδυματολόγος 
στο νεοσύστατο κυπριακό θέατρο “Λυρικό” και “Νέο Λυρικό”. Παράλληλα έκανε σ’ αυτή την 
περίοδο εκατοντάδες πορτρέτα, σχέδια, ακουαρέλες και ελάχιστες ελαιογραφίες. Ευκαιρία να 
πάρει το δίπλωμά του στη χαρακτική του δόθηκε το 1956.

Ο 



Το 1950 ταξίδεψε στο Λονδίνο, όπου έμεινε για πέντε μήνες. Επισκέφθηκε εκεί μουσεία και 
πινακοθήκες όπως και στη Γαλλία και την Ιταλία. Επιστρέφοντας στην Κύπρο δέχτηκε διορισμό 
ως καθηγητής τέχνης στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, όπου γνώρισε τη Ζωή Χαρικλείδου και 
παντρεύτηκαν το 1952.
 
Ο Τ. Κάνθος ανταποκρίθηκε θετικά σε κάθε κάλεσμα του τόπου του και ως μέλος της πρώτης 
καλλιτεχνικής γενιάς ίδρυσε το 1964 μαζί με άλλους το Επιμελητήριο Καλών Τεχνών Ε.ΚΑ.ΤΕ. 
Υπήρξε παραγωγικότατος καλλιτέχνης στον οποίο η μοίρα χάρισε το προνόμιο να είναι σε θέση 
να εργάζεται μέχρι το θάνατό του, στις 18 Νοεμβρίου του 1993. Άφησε  σημαντικό και υψηλής 
ποιότητας έργο: ελαιογραφίες, σχέδια, ακουαρέλες και χαρακτικά, στην πλειονότητά τους 
εμπνευσμένα από την Κύπρο, τη φύση και τους ανθρώπους της, ιδιαίτερα από τη γενέτειρά του, 
την Άλωνα, αλλά και από την Αττική, την Κέρκυρα, το Λονδίνο και από τη Βιέννη, όπου ζούσαν 
οι θυγατέρες του ως μουσικοί. 

Η ζωγράφος Μαρία Κάνθου - Δανιήλ, κόρη του αδελφού του, επιθεωρητή ζωγραφικής, 
Θεόδοτου Κάνθου, ερευνήτρια του έργου του Τ. Κάνθου γράφει: Η ζωγραφική του Τηλέμαχου 
Κάνθου χαρακτηρίζεται από σταθερές, δυναμικές γραμμές και ανεπανάληπτους κραδασμούς 
χρωμάτων. Υπάρχει μια εσωτερικότητα στο έργο του, ιδιαίτερα στα φίνα και πολύ ευαίσθητα 
σχέδια. Στην πολύ δημιουργική περίοδο της σταδιοδρομίας του, από το 1950 μέχρι το 1974, έδωσε 
απίθανες χρωματικά δημιουργίες με δυνατές σχηματικές γραμμές και διάφορα στάδια αφαίρεσης. 
Πολύ σημαντικά είναι και τα έργα της σειράς «Γυναικοπάζαρο» που ζωγράφισε σε διάφορα στάδια 
της ζωής του με βάση σχέδια αλλά και αναμνήσεις από το Γυναικοπάζαρο της Λευκωσίας. Μια 
άλλη ομάδα έργων, οι «Παραλλαγές από μιάν Αυλή» έχουν πιο ήπια παστέλ χρώματα. Η τέχνη του 
χαρακτηρίστηκε και από άλλους καθώς και από τον ίδιο ως “βιωματική”. Ζωγράφιζε δηλαδή αυτό 
που ζούσε. Ζωγράφιζε όμως κάθε τι όπως το ζούσε και το ένιωθε ο ίδιος, δίνοντας στην τέχνη του 
το αυθόρμητο λυρικό στοιχείο που κάνει το έργο του τόσο μοναδικό.

Σε αντίθεση η χαρακτική του, ιδιαίτερα στα έργα που σκάλισε το 1941 στη διάρκεια του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου και μετά το 1974, είναι ρωμαλέα και δραματική με τρομερή εκφραστική 
δύναμη. Η σύνθεση των έργων είναι λιτή με συμβολικό, πανανθρώπινο χαρακτήρα. Ιδιαίτερη 
θέση στο χαρακτικό του έργο έχει η  σειρά των δώδεκα ξυλογραφιών με τίτλο “Σκληροί Χρόνοι” 
για την εσωτερικότητα και ένταση της έκφρασης,  η οποία και βραβεύτηκε το 1984 στην ΧV 
Μπιενάλε της Αλεξάνδρειας. Το 1979 ο Τ. Κάνθος βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών για 
τη συνολική του προσφορά.

Έργα του έχουν εκτεθεί διεθνώς σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις και υπάρχουν σε πολλές 
κρατικές και ιδιωτικές συλλογές στην Κύπρο, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες.

 Ελένη Κάνθου, 2009  



Χαιρετισμός του Πρόεδρου του Συμβουλίου 

του Πανεπιστημίου Κύπρου Χάρη Χαραλάμπους



δωρεά 12 ξυλογραφιών του Τηλέμαχου Κάνθου, προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αποτελεί 
μια ευγενή χειρονομία της κόρης του κ. Ελένης Κάνθου και Προέδρου του Ιδρύματος 
«Τηλέμαχος Κάνθος», προς την οποία και μεταφέρω τις θερμές ευχαριστίες του Συμβουλίου 
του Πανεπιστημίου και όλης της Πανεπιστημιακής κοινότητας. 

Αποτελεί πραγματική τιμή, για το πρωτοπόρο πνευματικό ίδρυμα της Κύπρου, η φιλοξενία μιας 
ενιαίας θεματικής ενότητας του έργου του, σε μορφή 12 ξυλογραφιών και ταυτόχρονα μεγάλη 
ευθύνη αξιοποίησης και μετάδοσης σε όλη την κοινωνία των μηνυμάτων που συμπυκνώνουν 
τα 12 έργα.

Η σύγχρονη Κυπριακή τέχνη είναι μία καλλιτεχνική δημιουργία χωρίς σημαντικό παρελθόν, 
σε αντίθεση με την τέχνη των περισσοτέρων Ευρωπαϊκών λαών, που βασίζεται σε μία 
σημαντική παράδοση, που αφετηρία της έχει την αναγέννηση. Τον 20ο αιώνα η Κυπριακή 
τέχνη παρουσιάζει μία εξαιρετική άνθηση που οφείλεται και στη βελτίωση του βιοτικού και του 
μορφωτικού επιπέδου του Κυπριακού λαού, αλλά και στα ερεθίσματα που δέχεται από κέντρα 
καλλιτεχνικής δημιουργίας του εξωτερικού.

Οι καλλιτέχνες που γεννήθηκαν την περίοδο 1900-1922 αποτελούν την πρώτη γενεά των 
δημιουργών, οι οποίοι μεγάλωσαν τα χρόνια του μεσοπολέμου και ωρίμασαν μετά τον Β’ 
Παγκόσμιο πόλεμο, μέχρι και τα τραγικά συμβάντα του 1974, στην πατρίδα μας.

Ο Τηλέμαχος Κάνθος, ο μεγάλος αυτός δημιουργός και δάσκαλος, ανήκει σε αυτή τη σχολή και 
τη δουλειά του απασχόλησε ιδιαίτερα η τοπιογραφία. Στα έργα του είναι φανερή η επίδραση 
που δέχτηκε από το ζωγράφο Σεζάν και τον ΄Ελληνα δημιουργό Μαλέα. 

Μερικά από τα έργα του είναι «Δειλινό στην ΄Αλωνα», «Λιλά τοπίο», «Πρωϊνό», «Τα 3 Δέντρα», 
«Τοπίο με σπίτια». Στα χαρακτικά του έργα ο καλλιτέχνης ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να συνδυάσει 
την ανθρώπινη μορφή με το φυσικό χώρο. Τα πιο χαρακτηριστικά χαρακτικά του έργα είναι 
«Ο γέρος στο δάσος», «Γυναίκες καθιστές σε εσωτερικό», «Αιχμάλωτοι», «Δύο γυναικείες 
μορφές», «Στην πέτρα της υπομονής». Ο Τηλέμαχος Κάνθος άφησε ακόμα μεγάλα έργα από 
ελαιογραφίες, σχέδια και ακουαρέλλες. 

Το Πανεπιστήμιο με χαρά και ιδιαίτερη συγκίνηση αποδέχεται τη δωρεά των 12 ξυλογραφιών 
και διαβεβαιώνει ότι θα γίνει κήρυκας και μεταδότης της αυθεντικής του δημιουργίας προς 
τις νέες γενιές.

Η 



Χαιρετισμός του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καθηγητή Σταύρου Α. Ζένιου



ε ιδιαίτερη συγκίνηση προλογίζω αυτό το έντυπο, το οποίο έχει ως στόχο να παρουσιάσει έργα 
ενός ξεχωριστού και διεθνώς καταξιωμένου Κύπριου ζωγράφου και χαράκτη, του Τηλέμαχου 
Κάνθου, ο οποίος δίκαια θεωρείται ως ένας από τους «πατέρες» της σύγχρονης κυπριακής τέχνης.  
Ως Πανεπιστήμιο Κύπρου, είχαμε την τύχη να γίνουμε δέκτες των ξυλογραφιών «Σκληροί 
Χρόνοι», που μας δόθηκαν απλόχερα από το Ίδρυμα Τηλέμαχος Κάνθος, ως δωρεά, στις 10 
Νοεμβρίου 2009.
 
Ο ζωγράφος και χαράκτης Τηλέμαχος Κάνθος, με την πολυετή του προσφορά στο χώρο της 
τέχνης και του πολιτισμού διακρίθηκε τόσο εντός, όσο και εκτός συνόρων και εκπροσώπησε 
επάξια την Κύπρο στη Μπιενάλε της Αλεξάνδρειας το 1984, εξασφαλίζοντας το Β’ βραβείο 
χαρακτικής με τα έργα «Σκληροί Χρόνοι». Τα εν λόγω χαρακτικά που κοσμούν σήμερα 
την Αίθουσα Συνεδριάσεων της Συγκλήτου, η οποία βρίσκεται στο Κτήριο Συμβουλίου 
Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» στην Πανεπιστημιούπολη, καταγράφουν τα έντονα 
συναισθήματα πόνου και οδύνης, από την τραγωδία της τουρκικής εισβολής και θυμίζουν 
σε όσους χειρίζονται την πορεία του Πανεπιστημίου Κύπρου τους σκληρούς χρόνους που 
ακόμα διέρχεται η πατρίδα μας. Συνεισφέρουν παράλληλα στην επαφή των μελών της 
πανεπιστημιακής κοινότητας με την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως ίδρυμα εκκόλαψης αυριανών επιστημόνων, αλλά και συνειδητο-
ποιημένων πολιτών, επιδιώκει, όχι μόνο την προσφορά γνώσης, αλλά και την καλλιέργεια 
ήθους και δημιουργικής σκέψης. Η τέχνη αποτελεί μια διαχρονική αξία, άρρηκτα συνδεδεμένη 
με την ανθρώπινη φύση και ικανή να οδηγήσει στην πνευματική ανύψωση του ατόμου. Η 
διάθεση της εν λόγω αξιόλογης συλλογής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, συμβάλλει ενεργά στην 
επίτευξη του στόχου αυτού, αφού ενδυναμώνει την πρόθεσή μας όπως δημιουργήσουμε, σε 
βάθος χρόνου, μια πινακοθήκη με έργα των σημαντικότερων Κυπρίων ζωγράφων, γλυπτών, 
χαρακτών- εκπροσώπων όλων των καλλιτεχνικών τάσεων και τεχνοτροπιών.  Πρόκειται 
για μια Συλλογή ανεκτίμητης αξίας που να πιστοποιεί την εγκυρότητα, την εμβέλεια και το 
κύρος της Πινακοθήκης σε τέτοιο βαθμό, ώστε να θεωρείται καταξίωση αν όχι τιμή για έναν 
καλλιτέχνη να εκτίθενται έργα του στην Συλλογή της και παράλληλα να αποτελεί και τον 
πολιτιστικό πνεύμονα του Πανεπιστημίου.

Υπό αυτό το πρίσμα θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Ίδρυμα Τηλέμαχος Κάνθος για τη 
συμβολή του στην επιτέλεση του έργου του Πανεπιστημίου, το οποίο στοχεύει στην προώθηση 
και ανάδειξη του πολιτισμού μας και ειδικότερα στην προβολή της πνευματικής και καλλιτεχνικής 
δημιουργίας.

M 



Σκληροί χρόνοι: Δεκέβρης του ‘63
1964, Ξυλογραφία σε χαρτί, 32 χ 32,5 εκ.
Σκληροί χρόνοι: Δεκέβρης του ‘63
1964, Ξυλογραφία σε χαρτί, 32 χ 32,5 εκ.





Σκληροί χρόνοι: Στην πέτρα της υπομονής
1976, Ξυλογραφία σε χαρτί, 80 χ 37 εκ.





Σκληροί χρόνοι: Τέσσερεις αιχμάλωτοι
1976, Ξυλογραφία σε χαρτί, 19,5 χ 55 εκ.





Σκληροί χρόνοι: Φουρτουνιασμένα γηρατειά
1976, Ξυλογραφία σε χαρτί, 69,5 χ 35,5 εκ.





Σκληροί χρόνοι: Θρήνος γυναικών
1976, Ξυλογραφία σε χαρτί, 33 χ 30 εκ.





Σκληροί χρόνοι: Ραχήλ
1977, Ξυλογραφία σε χαρτί, 45,5 χ 36,5 εκ.





Σκληροί χρόνοι: Αιχμάλωτος Ι
1977, Ξυλογραφία σε χαρτί, 51,5 χ 19,5 εκ.





Σκληροί χρόνοι: Αιχμάλωτος ΙΙ
1977, Ξυλογραφία σε χαρτί, 49,5 χ 19,5 εκ.





Σκληροί χρόνοι: Αιχμάλωτος ΙΙΙ
1977, Ξυλογραφία σε χαρτί, 61,5 χ 21,5 εκ.





Σκληροί χρόνοι: Φυγή
1977, Ξυλογραφία σε χαρτί, 45 χ 30 εκ.





Σκληροί χρόνοι: Μαύρο θέρος του ‘74
1977, Ξυλογραφία σε χαρτί, 54 χ 30,5 εκ.





Σκληροί χρόνοι: Στην πέτρα της υπομονής
1978, Ξυλογραφία σε χαρτί, 29 χ 59 εκ.
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