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Μιχάλης Κάσιαλος

• 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.  Τα έργα του εξακολουθούν να 
παρουσιάζονται σε Εκθέσεις και μετά το θάνατό του σε χώρες 
διάφορες και η τέχνη του συνεχίζει να κατακτά τη διεθνή 
αναγνώριση . Ο Μιχάλης Κάσιαλος δεν είχε την ευκαιρία να 
σπουδάσει. Φοίτησε μόνο στο δημοτικό σχολείο .  Ο Μιχάλης 
Κάσιαλος ξεκίνησε να ζωγραφίζει σε μεγάλη ηλικία. Ο Κυριάκος 
Περίδης τον βοήθησε να κάνει την πρώτη του έκθεση το

• 1960. Ακόμη μια έκθεση που έκανε ήταν στην Δημοτική Πινακοθήκη 
Λεμεσού το 1961. 



Μιχάλης Κάσιαλος



• Ο Μιχαήλ Κάσιαλος παρά το ότι άρχισε να ζωγραφίζει σε μεγάλη ηλικία (μετά τα 70 του 
χρόνια), έδωσε αξιόλογο έργο και ποιοτικά και ποσοτικά. Γεννημένος σε χωριό της 
Μεσαορίας, του σιτοβολώνα της Κύπρου, όπου πέρασε όλη του τη ζωή, αμόρφωτος, 
χωρίς καν να έχει δει και γνωρίσει έργα ζωγραφικής εκτός από τις εικόνες των 
εκκλησιών, διέθετε ωστόσο ένα τεράστιο απόθεμα πείρας και γνώσεων από τη σκληρή 
καθημερινή ζωή των κατοίκων της κυπριακής υπαίθρου και ιδιαίτερα του μεσαρίτικου
κάμπου, τα ήθη, τα έθιμα, τις δοξασίες και τις παραδόσεις.

• Αν και δεν ασχολήθηκε επαγγελματικά με τη ζωγραφική παρά σε αρκετά προχωρημένη 
ηλικία, ωστόσο η κλίση του προς την τέχνη είχε εκδηλωθεί από τα παιδικά του χρόνια. 
Όπως ο ίδιος είχε διηγηθεί, για επτά χρόνια παρακολουθούσε μαθήματα σαν βοηθός 
του αγιογράφου Κυριάκου Πιερίδη από την Αθηένου. Σε μια άλλη περίπτωση, ἦρταν
κάτι πατέρες πού τό Καϊμακλίν˙ τά ὀνόματά τους ἦταν Κύριλλος τζιαί Νύφων
τζ' ἐζωγραφίζαν τόν ἅγιον Γεώργιον εἰς τό χωρκόν τζ' ἐπήαιννα πού τό παραθύριν τζιαί
τόν ἔκαμνα τζ' ἐγιώ. Εἴδαμ' με μιάν ἡμέραν τζ' εἶπαμ' μου νά πηαίννω τζ' ἐγιώ νά τους 
θωρῶ πού ἐζωγραφίζαν˙ ἐπήαιννα πεντ' ἕξη μῆνες...



• Λαϊκός ζωγράφος, ο σημαντικότερος απ' όσους έχει να 
επιδείξει η Κύπρος στον τομέα της αφελούς ζωγραφικής, με 
διεθνή αναγνώριση. Γεννήθηκε το 1885 στο 
χωριό Άσσια της Μεσαορίας και πέθανε στη Λάρνακα στις 31 
Αυγούστου 1974.

http://www.polignosi.com/cgibin/hweb?-A=1394&-V=limmata
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