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Ο αγώνας του 1955-'59 μέσα από την Τέχνη 

Πενηνταπέντε έργα ζωγραφικής, 

γλυπτικής και χαρακτικής, 41 κατα

ξιωμένων Κυπρίων και Ελλαδιτών 

καλλιτεχνών, εμπνευσμένα από τον 

αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-'59, στεγάζο

νται στη Δημοτική Πινακοθήκη Λε~ε

σού. Εργα τα οποία όπως υποστηρί

ζει ο καθηγητrις Ιστορίας τέχνης, 

ακαδημαικός Χρύσανθος Χρήστου, 

«αποτελούν απόδειξη μνήμης, 

έκφραση αγαπης '{ια την πατρίδα και 

σύνδεσης με το παρελθόν και το 

παρόν της και εμπiστορύνης στο μέλ

λον της». 

Δημιουργίες της δεκαετίας του '90 τα 

έργα της Πινακοθήκης έρχονται ακό

μη μια φορα να τονισουν την εσωτε

ρική σύνδεση των καλλιτεχνών με τις 

μεγάλες, ιστορικές στιγμές της 

πατρ~αςτουςκαιναεκφράσουντην 

ιερότητα του αγώνα και το χαρακτή

ρα της θυσίας όσων χάθηκαν. Τα 

έργα της Πινακοθήκης Έργων Τέχνης 

του αγώνα στη Λεμεσό, αποτελοι::ν 

πρώτα-πρώτα ιστορική μαρτυρία και

διαμαρτυρία, καταδίκη της κάθε 

τυραννίας ι~αι άρνηση κάθε δυνί1στη, 

πίστη στον άνθρωπο και τις δυνατό

τητες του να διεκδικήσει τα δικαιώ

ματά του στη ζωή. 

Με έργα που προέρχονται από 

Αντιγόνη Σολομωνίδου Δρουσιώτου 

παραγγελίες, αλλά και ελεύθερες 

προσφορές, χωρίς κανενός είδους 

θεματογρι:::ιφικό και στuλιστικό περιο

ρισμό, οι δημιουργοί είχαν τη δυνα

τότητα να εκφράσουν,καθένας με 

τον τρόπο του, το ύφος του, τη συνά

ντηση με την ιστορία. Ανάμεσα σ' 

αυτούc: οι Χριστόφορος Σάββα,Νίκος 

Κουρούσιης, Άγγελος Μακρίδης, 

Ανδρέας 1\αδόμματος, Τζον Κόρμπι

τζ, Γιώργος Κατσώνης, Αντρέας 

Μακαρίου, Ιωάννης, Ελένη Νικοδή· 

μου, Δώρα Ορόντη, Στέλλα Μιχαηλί

δου, Λευτέρης Οικονόμου, Μίκης 

Φοινικαρίδης, Χρίστος Φουκαρ<Ίς, 

Δημήτρης Μυταράς, Χαμπής, Ανδρέ· 

ας Χρuοοχός και άλλοι 

«Μια Πιναrωθήκη σαν αυτή έχει 

αναμφίβολα και περισσότερους από 

ένα στόχους, αφού είναι ιστορική και 

παιδευτικιΊ, πληροφοριακή και ερμη

νευτική, χωρίς να θυσιάζεται το 

αισθητικό περιεχόμενο και η καθαρά 

καλλιτεχνική της διάσταση, ,καταλrΊ

γει ο ΧρίJσaνθος Χρήστου. 

Η ι.δέα για την έκθεση ανήκει στο 

Συμβουλιο Ιστορικής Μνήμης Αγι'uνcι 

ΕΟΚΑ 1955··1959, το οποίο ιδρύθηκε 

με απόφαση του Υπουργικοίι Συμβου

λlου για να συμβάλει στη σωστή προ

βολή του εθvικοαπελευθερωτικοιj 




