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Κάσιαλος



Εργασία από την Αντουανέτα



Λίγα πράγματα για τον κύριο Μιχάλη

 Ο Μιχάλης Κάσιαλος καταγόταν από την Άσσια. Ήταν ένας απλός άνθρωπος του 

λαού. Γεννήθηκε το 1885 όμως στις 30 Αυγούστου 1974 ο Μιχαήλ Κάσιαλος
ξεψύχησε. 



Οι ιστορία για της ζωγραφιές του

 Τα έργα του χαρακτηρίζονται από όλα τα τυπικά χαρακτηριστικά της ναΐφ 

τέχνης που αναφέραμε προηγουμένως. Ενώ όμως σχεδόν πάντα ο 

Κάσιαλος υπέγραφε τα έργα του, σπάνια τα χρονολογούσε. Το πιο παλιό 

χρονολογημένο του έργο, είναι το «Ερωτόκρικος και Αρετούσα», που φέρει 

την υπογραφή Μ. Μηλής Κάσιαλος και τη χρονολογία 1950



 Το 1970 πήρε μέρος στην Παγκύπρια Καλλιτεχνική Έκθεση. Τον ίδιο χρόνο εξέθεσε έργα 
του σε ατομική έκθεση στο Λύκειο Ελληνίδων στην Αμμόχωστο και σε άλλη ατομική 
έκθεση στο Δημοτικό Μέγαρο της Κερύνειας (Βλέπε Βίντεο Ψηφιακός Ηρόδοτος Αρχείου 
ΡΙΚ). Το 1973 πήρε μέρος σε ομαδική έκθεση καλλιτεχνών της πόλης και επαρχίας 
Αμμοχώστου, στην Αμμόχωστο, που ήταν και η τελευταία του, ενόσω βρισκόταν στη 
ζωή.

 Το 1972 κατάφερε να κτίσει εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Σπυρίδωνα στο χωριό του 
την Άσσια, εκπληρώνοντας ένα δικό του τάμα. Κατά την πρώτη Θεία Λειτουργία που 
τέλεσε ο Αρχιμανδρίτης Φώτιος Κωνσταντινίδης παρευρέθηκε στην εκκλησία πλήθος 
κόσμου, μεταξύ των οποίων και ο κτήτορας Μιχαήλ Κκάσιαλος. (Βλέπε Βίντεο Ψηφιακός 
Ηρόδοτος Αρχείου ΡΙΚ)

https://www.digital-herodotus.eu/archive/video/items/6770/mikhael-kkasialos-sunenteukse-1971/?page=
https://www.digital-herodotus.eu/archive/video/items/6778/kkasialos-tama-ktisimo-ekklesias-1972/?page=


 Ο Μιχαήλ Χρίστου Κάσιαλος φοίτησε μόνο στο δημοτικό σχολείο του 
χωριού του και από μικρός ασχολήθηκε με κατασκευές αντί με 
γεωργικές εργασίες. Εργάστηκε κυρίως ως παπουτσής για πολλά 
χρόνια. Κατά τα χρόνια του δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου (γύρω στο 
1940) άρχισε να ασχολείται με άλλο είδος «κατασκευών», σχετικά 
προσοδοφόρο: κατασκεύαζε «αρχαία» αντικείμενα, απομιμήσεις 
αρχαιολογικών ευρημάτων (αγάλματα, τερρακότες, κεραμική) που 
πωλούσε σε ξένους και ντόπιους ενδιαφερόμενους, συχνά μάλιστα 
παρουσιάζοντάς τα και διαθέτοντάς τα ως «πρωτότυπα». Τα 
αντικείμενα που κατασκεύαζε τα έκανε να φαίνονται παλαιά με 
τρόπους που επινόησε ο ίδιος.



http://www.polignosi.com/cgibin/hweb?-A=13329&-V=limmata







