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το οικείο 
♦ 
κτήνος  
 
 
Ήθελα να ’χω ένα σπίτι εξοχικό 
μ’ έναν πολύ μεγάλο κήπο— όχι τόσο 
για τα λουλούδια, για τα δένδρα, και τες πρασινάδες 
(βέβαια να βρίσκονται κι αυτά· είν’ ευμορφότατα) 
αλλά για να ’χω ζώα. A να ’χω ζώα! 
Τουλάχιστον επτά γάτες— οι δυο κατάμαυρες, 
και δυο σαν χιόνι κάτασπρες, για την αντίθεσι. 
Έναν σπουδαίο παπαγάλο, να τον αγρικώ 
να λέγει πράγματα μ’ έμφασι και πεποίθησιν. 
Aπό σκυλιά, πιστεύω τρία θα μ’ έφθαναν. 
Θα ’θελα και δυο άλογα (καλά είναι τ’ αλογάκια). 
Κι εξ άπαντος τρία, τέσσαρα απ’ τ’ αξιόλογα, 
τα συμπαθητικά εκείνα ζώα, τα γαϊδούρια, 
να κάθονται οκνά, να χαίροντ’ οι κεφάλες των. 
 
Κ. Καβάφης, «Σπίτι με κήπον»  
 
Αν στους «Όρνιθες» του Αριστοφάνη η Νεφελοκοκκυγία είναι η μυθική πολιτεία των 
πτηνών στο ενδιάμεσο θνητών και αθανάτων, στην ποιητική χώρα που πλάθει ο 
Ανδρέας Παρασκευά, τα λογής λογής ζώα κατέχουν εξέχουσα θέση στα σπίτια και 
τους δρόμους μας. Δεν μας ανήκουν, μάλλον εμείς τους ανήκουμε, δεν επιβαρύνουν 
τον οικιακό μας χώρο, μάλλον εμείς σφετεριζόμαστε το δικό τους. Εμείς ξαπλώνουμε 
στα στρώματά τους, εμείς καθόμαστε στους καναπέδες τους, εμείς τρώμε στα 
τραπέζια τους και ευφραινόμαστε με το κρασί τους. Ο καλλιτέχνης μάς προσφέρει 
ποικίλες όψεις αυτή της ανατροπής. Τόποι-βατήρες της λύπης και της προσδοκίας. 
Χώροι δημόσιοι και ιδιωτικοί, με ψυχική ένταση και χαμηλό φωτισμό, με προοπτική 
το περιθώριο και την προσμονή σε κάτι το αγαθό που αργεί επειδή απλούστατα δεν 
μας αξίζει.  
 
Στο κάθε έργο οι άνθρωποι και τα ζώα συμμερίζονται το αίσθημα που διαχέεται στο 
χώρο καθώς και την ευθύνη της εξέλιξης της κάθε ιστορίας. Τα ζώα αποσιωπούν, 
παρακολουθούν, κρίνουν, τιμωρούν με το βλέμμα και τη σιωπή, παρηγορούν με την 
παρουσία τους. Στον αντίποδα, οι άνθρωποι έχουν εκχωρήσει αναφαίρετες εξουσίες 
στα ζώα. Παρέδωσαν άθελά τους το προνόμιο του ελέγχου των οίκων και των βίων 
τους. Είναι πλέον ένοικοι και όχι οικοδεσπότες.   
 
Ο Παρασκευά με τη δεινότητα και την τόλμη της τέχνης του εικονογραφεί μια 
καταστατική συνύπαρξη, του ανθρώπου με το έτερο ζώο. Οι εικόνες του θέτουν 
αμείλικτα ερωτήματα σε σχέση με την ανθρώπινη δράση στους φυσικούς χώρους 
των ζώων. Δεν μιλάμε πλέον για σπίτια, δρόμους και τεχνητές δεξαμενές, αλλά για 
δάση, κάμπους και θάλασσες. Έχουμε σεβαστεί αυτές τις περιοχές ως ιερούς 
τόπους του έμβιου κόσμου και της κτίσης; Ποιος είναι κατ’ ουσίαν ο εισβολέας και 
ποιος ο νόμιμος κληρονόμος; Ποιος είναι ο αθώος και ποιος ο υπόλογος;  
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Ο ζωγράφος υπαινίσσεται πως, ως κάτοικοι της ποιητικής του χώρας, έχουμε 
απολέσει κάθε ηθικό έρεισμα. Το αποτέλεσμα αυτής της διασάλευσης είναι 
νομοτελειακό· τα ζώα και η μοίρα θα αποδώσουν δικαιοσύνη. Ο παπαγάλος, ο 
ρινόκερος, η μαϊμού, ο αγριόχοιρος, η γάτα, το σκυλί και το παγώνι θα σβήσουν μια 
νύχτα τον κεντρικό διακόπτη και θα παραδώσουν τα σπίτια μας στη λήθη. Υπάρχει 
ελάχιστος χρόνος για να αποφύγουμε τη συμφορά. Ο τρόπος είναι ένας και 
μοναδικός. Να κοιταχτούμε κατάματα και να ξεριζώσουμε από μέσα μας το οικείο 
κτήνος.     
 
Κώστας Μαννούρης 
συγγραφέας 
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Intimate beast 

I want to have a country house  

with a very large garden – not so much  

for the flowers, the trees, and the greenery  

(of course they will also be found there; they are too beautiful)  

but to keep animals. Oh, I will have animals!  

At least seven cats, two of them pitch-black  

and as a contrast two as white as snow. 

An imposing parrot, I may be afraid that he  

will say things I have argued and confessed.  

Dogs, I think I would have three.  

I would also want two horses (riding is great).  

And by all means three, four of those remarkable,  

sympathetic animals, the asses,  

to laze around with, to delight in their heads. 

K. Cavafys, “House with a Garden”  
 
 
 
If in Aristophanes' play “The birds”, Nephelokokkygia (a sort of Cloud cuckoo land) is 
the mythical state of birds, in the midst of mortals and immortals, in the poetic land of 
Andreas Paraskevas, all sorts of animals have prominent places in our homes and 
streets. They do not belong to us, rather we belong to them. They do not burden our 
home space, but rather we usurp theirs. We lie on their mattresses, we sit on their 
couches, we eat on their tables and we enjoy their wine. The artist offers us various 
views of this overthrow. Places of sadness and expectation. Public and private 
spaces, with mental stress and low lighting, viewing the edge and hoping for 
something good to happen. The latter is constantly delayed because we simply do 
not deserve it. 
 
In each work, humans and animals share the feeling of being diffused in space, as 
well as the responsibility of the unfolding of each story. Animals are silenced, 
watching, judging, punishing with their look and lack of words, comforting with their 
presence. In contrast, humans have conferred irrevocable authorities to animals. 
They unwittingly gave to animals the privilege of controlling their homes and lives. 
Humans are now renters and not hosts. 
 
 
Paraskevas, with the artfulness and boldness of his art, illustrates a constitutional 
coexistence of humans with animals. His images set relentless questions about 
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human action in the natural spaces of animals. We are no longer talking about 
houses, roads and artificial tanks, but about forests, plains and seas. Have we 
respected these areas as sacred places of the living world and of Creation? Who is 
essentially the intruder and who is the legal heir? Who is innocent and who is to 
blame?  
 
The artist implies that, as residents of his “poetic country”, we have lost all moral 
ground. The result of this distortion is perfectly predictable; the animals as well as 
fate will deliver justice. One night, the parrot, the rhinoceros, the monkey, the wild 
boar, the cat, the dog and the peacock will switch off the central power supply and 
will deliver our homes to oblivion. There is very little time to avoid catastrophe. The 
only way to do this is to look at ourselves in the mirror and uproot the beast from 
within us. 
 
Costas Mannouris 
Writer  

 
 

 

 
 

 

 
 



Ανδρέας Παρασκευά   ‘’ Το οικείο κτήνος ’’ 

 

 Ο Ανδρέας Παρασκευά είναι ο καλλιτέχνης που ξεχωρίζει  για το ποιοτικό του 

έργο. Θα μπορούσε σήμερα να θεωρηθεί ως ένας από τους λίγους καλλιτέχνες 

που υπηρετούν πιστά και με αγάπη το δυσδιάστατο καμβά και τον χρωστήρα. 

Πριν επτά περίπου χρόνια ( 2012), είχα την ευκαιρία να γράψω για το έργο του  1 

« [..] Ο καλλιτέχνης ευαισθητοποιεί τον θεατή με μια δική του προσέγγιση, με ένα 

προσωπικό σουρεαλισμό, όπου ο αινιγματικός χώρος και το βυζαντινό κόκκινο –

μπλε, ενισχύουν τον πόνο[….]”. Τότε αναφέρθηκα στον καθημερινό  

σουρεαλισμό της ζωής μας, αφού οι μορφές  ήταν ως επί το πλείστον 

μεμονωμένες και είχαν την δική τους ιστορία.  

Στην έκθεση αυτή, ο ζωγράφος παραμένει συνεπής στο ύφος και στην 

ζωγραφική τεχνική. Σταθεροποιεί το χωροχρονικό του ταξίδι, όπου  ο χώρος  

παραμένει αινιγματικός - στα όρια ενός αστυνομικού μυθιστορήματος και  ο 

χρόνος υποκλίνεται μπροστά στο αφήγημα.   

Τα πρόσωπα, άνθρωποι και ζώα (ρινόκερος, αγριόχοιρος, πίθηκος, σκύλος  

αλλά και ο δικός του γάτος), είναι οι ήρωες των μικρών παραστάσεων, που 

έκδηλα ο ζωγράφος διαφοροποιεί. Οι «ιστορίες» τους, προσωπικές 

μυθοπλασίες, έχουν σύγχρονες προεκτάσεις και ενισχύουν την «κίνηση» του 

χρόνου με τη συνύπαρξη στοιχείων από χρονικά μακρινές αλλά και σύγχρονες 

εποχές.  

Ο καλλιτέχνης καθοδηγούμενος από τη δομή του έργου και κυρίως την 

προοπτική, εναποθέτει αρκετές φορές τη διείσδυση του φωτός από το εξωτερικό 

στο εσωτερικό, αξιοποιώντας κατ΄ αυτό τον τρόπο τις τεχνικές δόμησης.  

Ο  Ανδρέας Παρασκευά σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας   με 

δάσκαλο τον Π. Τέτση και αναπόφευκτα το χρώμα έχει δέσει με το έργο του. 

Αυτό ισορροπεί και στηρίζει μορφές και αντικείμενα προσδίδοντας μια δική του 

πραγματικότητα. Σε κάποια  από αυτά, όπως “η μελαγχολία του Βασιλιά’’, 

υιοθετεί τύπους από την ολλανδική τέχνη (πολυθρόνα, δάπεδο) και κυρίως από 

το έργο του Γιαν Βερμέερ2. Σε άλλα έργα όπως ‘’η σιέστα’’, ‘’η απουσία’’ κ.ά, οι 

λεπτομέρειες καθηλώνουν το θεατή και προσφέρουν την ανατροπή στο έργο. 

Αυτές οι «μικρές ολοκληρωμένες παραστάσεις» ξεχωρίζουν για το εξαιρετικό 

τους σχέδιο, τον χρωματικό πλούτο και την προσωπική μυθοπλασία. Αποτελούν 

μια έκδηλη απόδειξη ότι η ζωγραφική του Ανδρέα Παρασκευά έχει υπόσταση και 

μέλλον.  

Δρ Τώνια Λοΐζου 

 
1 Κατάλογος έκθεσης στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, «Ανδρέας Παρασκευά, Εύρος Ευρυβιάδης, 
Μικέλλα Ψαρά, Μαρία Τούρου», Λάρνακα 2012 
2 Johannes Vermeer (1632 – 1675), Ολλανδός ζωγράφος 



Ιστορικός Τέχνης 
Andreas Paraskeva 8/11/2019 Intimate beast 

Andreas Paraskeva is an artist who stands out for his quality of work. He could 

be considered one of the few artists who faithfully and lovingly is loyal to the two-

dimensional canvas and paint. 

Seven years ago (2012), I had the opportunity to write about his work. 1 "[..]The 

artist sensitises the viewer through his own approach, through a personal 

surrealism, where the enigmatic space and the Byzantine red and blue enhance 

the pain[...].". Then I referred to the daily reality of our lives, since the forms were 

mostly isolated and had their own story. 

In this exhibition, the painter remains consistent in his style and painting 

technique. He balances his space-time journey, where the space remains 

enigmatic - within the limits of a police novel and time bows in front of the 

narrative. 

The characters, humans and animals (rhinoceros, wild boar, monkey, dog and 

his own cat) are the heroes of the small ‘shows’, which the painter clearly 

differentiates. Their "stories", personal fictions, have modern extensions and 

reinforce the "movement" of time through the coexistence of elements from both 

distant and modern times. 

Guided by the structure of his work, and especially the perspective, the artist 

deposits the penetration of the light from the exterior into the interior several 

times, thus utilizing the structure techniques. 

Andreas Paraskeva studied at the Athens School of Fine Arts with the guidance 

of Panayiotis Tetsis and inevitably the colour is linked with his work. This 

balances and sustains the forms and objects, giving it its own reality. In some of 

them, such as ''The Melancholy of the King'', he adopts forms from Dutch art 

(armchair, floor) and most notably from the work of Johannes Vermeer2. In other 

works such as “The Siesta”, “The Absence”' etc., the details captivate the viewer 

and offer subversion to the work. 

These "small integrated shows" stand out for their exquisite design, the colour 

richness and the personal fiction. They are a clear proof that the works of 

Andreas Paraskeva have existence and expectations. 

Dr. Tonia Loizou 
Art Historian 
 

1 Exhibition catalogue, Municipal Art Gallery of Larnaca, "Andreas Paraskeva, Evros Evriviades, 
Mikella Psara, Maria Tourou", Larnaca 2012 
 2Johannes Vermeer (1632 - 1675), Dutch painter 

 
 



Ο ζωγραφικός κόσμος του Ανδρέα Παρασκευά, είναι συνδεδεμένος με τον κόσμο των ονείρων. 

Πραγματεύεται μια μεταφυσική προσέγγιση της πραγματικότητας, με κυρίαρχα στοιχεία την τόλμη και 

τη φαντασία. Ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί με μαεστρία το χρώμα, και μέσα από μια γκροτέσκο διάθεση, 

προσδίδει στο έργο του μια σκόπιμη υφολογική υπερβολή. 

Η παρουσία του ανθρώπου και του ζώου σε ακαθόριστους χώρους ,δημιουργούν ένα αλλόκοτο και 

αινιγματικό γρίφο, τον οποίο ο θεατής καλείται να λύσει μέσα από την δική του οπτική αντίληψη. 

Γιώτα Ιωαννίδου  

Είκαστικός  

 

Andrea Paraskeva’s painting world is connected to the world of dreams. It deals with a 

metaphysical approach to reality, with boldness and imagination being the dominant elements. 

The artist masterfully uses colour and, through a grotesque mood, deliberately gives his work a 

stylistic exaggeration. 

The presence of man and animal in unspecified spaces creates a weird and enigmatic puzzle 

which the viewer is called upon to solve through his own visual perception. 

Yiota Ioannidou 

Visual Artist 
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