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Αφιέρωμα: Γιώργος Θεμιστοκλέους  

 

Ο Γιώργος Θεμιστοκλέους γεννήθηκε στην Λεμεσό το 1934. Αποφοίτησε από το 

Λανίτειο γυμνάσιο το 1953 και μετά σπούδασε φαρμακευτική. 

Η αγάπη του όμως για την ζωγραφική τον οδήγησε στην Πνευματική στέγη και 

ακολούθως μαζί με μια ομάδα καλλιτεχνών στην ίδρυση του Επιμελητηρίου Καλών 

Τεχνών Κύπρου. 

Παίρνει τα πρώτα του μαθήματα από τον ζωγράφο Βίκτωρα Ιωαννίδη και στην συνέχεια 

από τον Χριστόφορο Σάββα ενώ παράλληλα μελετά και παρακολουθεί τα δρώμενα της 

παγκόσμιας Τέχνης. 

Παίρνει μέρος στην πρώτη του ομαδική έκθεση στην γκαλερί Απόφαση το 1961 μαζί με 

τους Χριστόφορο Σάββα, Στέλιο Βότση, Λευτέρη Οικονόμου κ.α. Ενώ στην συνέχεια 

οργανώνουν μαζί συναντήσεις και συζητήσεις για την Τέχνη. 

«Πολλές φορές συναντιόμασταν στην οδό Λήδρας πάνω από το ζαχαροπλαστείο Χαλέπι 

για να συζητήσουμε για την μοντέρνα Τέχνη. Νιώθαμε λίγο καταδιωγμένοι γιατί η Τέχνη 

μας δεν ήταν αποδεχτή. Θυμούμαι τότε φέραμε και ένα κριτικό Τέχνης από την Ελλάδα 

υπερασπιστή της μοντέρνας Τέχνης για να μιλήσει.»  

- Τι εννοείτε μοντέρνα Τέχνη; 

-«Αφαιρετική, αφηρημένη.» 

-«Πως νιώθετε για την Τέχνη και για την δική σας δουλειά ιδιαίτερα;» 

-«Με εκφράζει περισσότερο η αφηρημένη Τέχνη, μου αρέσει η σύνθεση και τα σχήματα. 

Όταν ζωγραφίζω συγκεκριμένα νιώθω ότι με περιορίζει. Με την αφαιρετική τέχνη όμως 

νιώθω ελευθερία κατά την πορεία της δημιουργίας του έργου. Αυτή η αυθόρμητη εξέλιξη 

μου προσφέρει ικανοποίηση.» 

-Γιατί νιώσατε την ανάγκη να ιδρύσετε το Επιμελητήριο; 

-«Ήταν ιδέα του Κάνθου και του Διαμαντή ώστε να βοηθηθούν οι καλλιτέχνες στην 

Κύπρο όπως γινόταν και στο εξωτερικό. Συμφωνήσαμε όλοι.» 

Η έκθεση των έργων Τέχνης του Γιώργου Θεμιστοκλέους είναι η 6
η
 κατά σειρά έκθεση 

που οργανώνεται από το επιμελητήριο προς τιμή των ζώντων ιδρυτών του. Θα είναι 

ανοικτή από την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014 στις 7:30 μ.μ. έως την Τετάρτη 26 

Φεβρουαρίου 2014 στο οίκημα του Ε.ΚΑ.ΤΕ. 

 

Τα εγκαίνια θα τελέσει η πρώην Πρόεδρος του Ε.ΚΑ.ΤΕ., κα Δάφνη Τριμικλινιώτη. 
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