Καλωσορίσατε για ακόμη μια φορά
στο περιοδικό «Διά-θεση» το οποίο με
τη δική σας αγάπη και στήριξη κάθε μήνα βρίσκεται κοντά σας
εμπλουτισμένο με περισσότερη ύλη.
Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας που παιδεύει τους μαθητές και αρκετό άλλο
κόσμο, καθώς δεν έχει το -μ- που έχουν οι γειτονικοί του μήνες Σεπτέμβριος,
Νοέμβριος και Δεκέμβριος. Για όσους γνωρίζουν λατινικά το θέμα είναι
απλό: septem=εφτά octo=οχτώ novem=εννιά decem=δέκα  Από αυτούς
τους αριθμούς οι μήνες παίρνουν το όνομά τους: Σεπτέμβριος, Οκτώβριος,
Νοέμβριος και Δεκέμβριος αντίστοιχα. Παρατηρούμε ότι στο octo δεν
υπάρχει το -μ- που διατηρείται στα ελληνικά για τους άλλους μήνες.
Καλή ανάγνωση... Περιμένουμε τα δικά σας βιβλία ή οτιδήποτε άλλο επιθυμείτε στην εξής
διεύθυνση: Σύλβια Α. Λουκά, Μάρκου Δράκου 12, 4651-Τραχώνι, Λεμεσός-ΚΥΠΡΟΣ
Εισηγήσεις και δελτία τύπου μπορείτε να τα στέλνετε στις εξής ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
mplimplia@yahoo.gr diathesi2012@yahoo.gr
Θέλω να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που στηρίζουν το περιοδικό μας
από την αρχή της κυκλοφορίας του: κ. Νίκο Ζαβόλα και Νατάσα Ευαγγέλου
Ευχαριστώ όλους εσάς που μας εμπιστευτήκατε και μας εμπιστεύεστε για την προβολή του
δικού σας κόπου και δημιουργίας...

Με εκτίμηση,
Σύλβια Α. Λουκά
Φιλόλογος-Συγγραφέας
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Στις 16 Αυγούστου 1960 η Κύπρος ανακηρύσσεται ανεξάρτητη δημοκρατία, έχοντας ως
εγγυήτριες δυνάμεις την Ελλάδα, την Τουρκία και τη Μεγάλη Βρετανία

Σύμφωνα με τις συνθήκες της Ζυρίχης-Λονδίνου, η Βρετανία διατηρούσε δύο βάσεις στο
νησί, ενώ η πληθυσμιακή αναλογία Ελλήνων - Τούρκων καθόριζε τη συμμετοχή στα κοινά.
Η ανεξαρτησία της Κύπρου ήρθε μετά από σκληρό, ένοπλο αγώνα απέναντι στους
αποικιοκράτες Βρετανούς. Σε ρόλο πρωταγωνιστή η ΕΟΚΑ, η οργάνωση που υποστηρίχτηκε
από την ελληνική κυβέρνηση και στόχευε στην ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Η δράση
της δυναμική: ενέδρες σε βρετανικά οχήματα, επιθέσεις σε κυβερνητικά κτήρια,
αστυνομικά τμήματα και στρατιωτικές εγκαταστάσεις,.
Αρχηγός της Εθνικής Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών ήταν ο στρατηγός Γεώργιος Γρίβας
(1897 - 1974), γνωστός με το ψευδώνυμο «Διγενής». Η δράση της ΕΟΚΑ ξεκίνησε τον
Απρίλιο του 1955 και τερματίστηκε το Δεκέμβριο του 1959. Κατά τη διάρκεια του ένοπλου
αγώνα, αρκετοί κύπριοι αγωνιστές πιάστηκαν από τους Βρετανούς και βασανίστηκαν ή και
εκτελέστηκαν.
Ωστόσο, η ανεξαρτησία δεν εξασφάλισε ταυτόχρονα και την ευημερία στο νησί της
Αφροδίτης, το οποίο περιήλθε σε νέα δίνη αναταραχών, εθνικών αντιπαραθέσεων και
αιματηρών συγκρούσεων, με αποκορύφωμα την εισβολή τουρκικών στρατευμάτων το
1974. Μέχρι σήμερα, η Κύπρος παραμένει εν διαστάσει, ενώ η Λευκωσία αποτελεί τη
μοναδική διχοτομημένη πρωτεύουσα χώρας στον κόσμο.
Χρονολόγιο ανεξαρτησίας
Το 1878 η Μεγάλη Βρετανία αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της Κύπρου, μετά από
συμφωνία με την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
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Το 1950 οι Κύπριοι διεξάγουν δημοψήφισμα, στο οποίο αποφαίνονται υπέρ της ένωσης με
την Ελλάδα.
Το 1955, και αφού έχουν προηγηθεί αρκετές ειρηνικές προσπάθειες ένωσης με την Ελλάδα
και διαβήματα στον ΟΗΕ, ξεκινάει ο ένοπλος αγώνας της ΕΟΚΑ απέναντι στους Βρετανούς.
Θα ακολουθήσουν αιματηρές συγκρούσεις, βασανιστήρια και εκτελέσεις Κυπρίων,
κάνοντας τα «μάτια» της διεθνής κοινής γνώμης να στραφούν στο μαρτυρικό νησί.
Το 1959 οι συνθήκες της Ζυρίχης-Λονδίνου τερματίζουν τις εχθροπραξίες και ανοίγουν το
δρόμο για την ανεξαρτησία. Πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ο
αρχιεπίσκοπος Μακάριος (1913-1977), με αντιπρόεδρο τον Τούρκο Φαζίλ Κουτσιούκ.
Το 1960 (16 Αυγούστου) η Κύπρος ανακηρύσσεται ως ανεξάρτητη δημοκρατία.
Μάρτυρες κυπριακού αγώνα
Παρακάτω αναφέρονται ορισμένοι μόνο από τους πολλούς κύπριους αγωνιστές που
βρήκαν τραγικό θάνατο, μαχόμενοι για την ελευθερία της πατρίδας τους.
Γρηγόρης Αυξεντίου: κάηκε ζωντανός στις 3 Μαρτίου του 1957 (σε ηλικία 29 ετών), όταν οι
βρετανοί στρατιώτες ανακάλυψαν το κρησφύγετό του.
Αντρέας Δημητρίου: απαγχονίστηκε στις 10 Μαΐου του 1956 (σε ηλικία 22 χρόνων)
κατηγορούμενος πως πυροβόλησε το βρετανό πράκτορα Σίντνεϊ Τέιλορ
Μάριος Δράκος: σκοτώθηκε στις 18 Ιανουαρίου του 1957 (σε ηλικία 24 χρόνων), σε ενέδρα
που είχαν στήσει βρετανοί στρατιώτες.
Ανδρέας Ζάκος: εκτελέστηκε στις 15 Δεκεμβρίου του 1956 (σε ηλικία 24 χρόνων), μετά τη
σύλληψή του από τους Βρετανούς στη μάχη των Σόλων.
Μιχαλάκης Καραολής: απαγχονίστηκε στις 10 Μαΐου του 1956 (σε ηλικία 22 χρόνων),
κατηγορούμενος πως σκότωσε τον αστυνομικό Ηρόδοτο Πουλή.
Μιχαήλ Κουτσόφας: απαγχονίστηκε στις 21 Σεπτεμβρίου του 1956 (σε ηλικία 22 χρονών),
κατηγορούμενος πως δολοφόνησε το βρετανό σμηνία Πάτρικ Τζον Χέιλ.
Κυριάκος Μάτσης: κάηκε ζωντανός στις 19 Νοεμβρίου του 1958 (σε ηλικία 32 χρόνων),
όταν οι βρετανοί στρατιώτες ανακάλυψαν το κρησφύγετό του.
Στέλιος Μαυρομμάτης: εκτελέστηκε στις 21 Σεπτεμβρίου του 1956 (σε ηλικία 23 χρόνων),
κατηγορούμενος πως δολοφόνησε βρετανό σμηνία.
Ευαγόρας Παλληκαρίδης: απαγχονίστηκε στις 14 Μαρτίου του 1957 (σε ηλικία 19 χρόνων),
μετά τη σύλληψή του στο δάσος της Πάφου

Από την καθημερινή
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1. Πότε ανακάλυψες ότι αγαπάς τη φωτογράφιση;
Η πρώτη μου επαφή με τη φωτογραφία ήταν το καλοκαίρι μετά τις Πανελλαδικές
εξετάσεις, μόλις είχα τελειώσει το σχολείο. Οι γονείς μου γυρνώντας κάποια μέρα από μια
εκδήλωση όπου ήταν καλεσμένοι μού έφεραν μια μικρή ψηφιακή κάμερα. Ήταν αυτό που
λέμε «λαχείο»! Αυτό το τυχαίο γεγονός στάθηκε η αφορμή να μπω στη διαδικασία να
δοκιμάσω στην πράξη τις δυνατότητες μου και να καταλάβω πόσο πολύ αγαπώ τις
φωτογραφίες. Από μικρή ηλικία νομίζω είχα το μικρόβιο, τουλάχιστον «θεωρητικά»θυμάμαι από κάθε ταξίδι που κάναμε, επέστρεφα πάντα με μια αγκαλιά αναμνηστικές καρτ
ποστάλ, σε μια προσπάθεια να εγκλωβίσω με κάποιο τρόπο αυτά που είχα δει. Απλά,
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θεωρώ πως η μέρα που πήρα εκείνη τη μηχανή στα χέρια μου ήταν η μέρα που το
συνειδητοποίησα.

2. Πώς νιώθεις όταν βγάζεις μια φωτογραφία;
Η αλήθεια είναι ότι δεν το σκέφτομαι πάρα πολύ, πριν κάνω το κλικ. Τις περισσότερες
φορές όταν πρόκειται να βγάλω μια φωτογραφία η αντίδρασή μου γίνεται ενστικτωδώς
χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες ή φωτογραφικά κριτήρια στη σκέψη μου. Δεν
κάνω κάτι, επειδή πρέπει να το κάνω. Το διασκεδάζω, όταν τραβάω φωτογραφίες.
Αποτυπώνω πάντα κάτι που θα μου κινήσει το ενδιαφέρον, που θα μου φτιάξει τη διάθεση.
Κάτι που θα με κάνει να νιώθω το ίδιο όμορφα είτε την αμέσως επόμενη στιγμή όταν το δω
στην οθόνη της κάμεράς μου είτε μετά από καιρό όταν «συναντήσω» την ίδια εικόνα στα
αρχεία μου. Σίγουρα όταν βγαίνω έξω με τη φωτογραφική μου μηχανή είμαι σε εγρήγορση,
καθώς είναι μια πρόκληση για μένα το να προλαβαίνω να φωτογραφίσω έξυπνες και
εύστοχες εικόνες, ωστόσο έχω μάθει πως το πιο σημαντικό είναι να απολαμβάνεις τη
στιγμή, αντί να προσπαθείς αδιάκοπα να συλλάβεις την τέλεια εικόνα.

3. Γιατί δεν έχεις σπουδάσει το συγκεκριμένο αντικείμενο;
Η φωτογραφία δεν είναι κάτι που μπορείς να το σπουδάσεις, με την στενή έννοια του
όρου, κατά την ταπεινή μου άποψη. Φυσικά και δεν είμαι ειδικός επί του θέματος- θέλω να
το ξεκαθαρίσω αυτό- όμως, προσωπικά, δε νομίζω ότι θα μπορούσα να το δω σαν
επάγγελμα. Με έχει συνεπάρει τόσο πολύ ώστε να μην μπορώ να το αντιμετωπίσω σαν
δουλειά, αλλά ως κάτι μοναδικό. Είναι τέχνη. Αν κάποιος ενδιαφέρεται, ασφαλώς και
μπορεί να ακολουθήσει έναν κύκλο σπουδών ή μια σειρά σεμινάριων που θα τον κάνει
επαγγελματία στο είδος, υπό την έννοια επίσημων πιστοποιήσεων και αναγνώρισης. Αλλά,
για μένα, δεν είναι αυτό η φωτογραφία. Αν το έβλεπα σαν δουλειά, θα έχανε τη μαγεία
του, πιστεύω. Η φωτογραφία είναι πολύ περισσότερα από το απλά να τραβάς
φωτογραφίες· ανακαλύπτεις πολλά για τον εαυτό σου μέσα από αυτήν, ξεφεύγεις από την
καθημερινότητα, εστιάζεις σε πράγματα που σε γεμίζουν, είναι ένας τρόπος ζωής.

4. Σκοπεύεις να αξιοποιήσεις περισσότερο μελλοντικά αυτή την αγάπη;
Ειλικρινά, δεν έχω ιδέα τι θα γίνει στο
μέλλον! Αυτήν την στιγμή, δεν έχω
κάποιο πλάνο στο μυαλό μου. Ξέρω ότι
αυτό που κάνω τώρα με ενθουσιάζει,
είναι συναρπαστικό. Κατά καιρούς,
προσπαθώ και παίρνω μέρος σε
διαγωνισμούς
φωτογραφίας,
σε
εκδηλώσεις και δρώμενα. Σίγουρα αυτό
είναι κάτι που θα συνεχίσω να κάνω.
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Ασφαλώς, στόχος μου δεν είναι- δεν ήταν και
δεν θα είναι ποτέ- κάποιο υλικό βραβείο, η
νίκη. Αυτός είναι ο δικός μου τρόπος για να
δοκιμάσω τα όριά μου, να δω μέχρι που είμαι
σε θέση να φτάσω, τι μπορώ και τι δεν μπορώ
να κάνω. Το να δω και να διορθώσω τα λάθη
μου, το να βελτιωθώ, αυτό είναι το πιο
σημαντικό βραβείο, για μένα. Θέλω συνέχεια
να βελτιώνομαι και να αλλάζω τον τρόπο
προσέγγισης που έχω απέναντι στην εικόνα και τη φωτογραφία. Πρωταρχικός μου στόχος·
το να είμαι αύριο καλύτερη από αυτό που είμαι σήμερα. Μια μεγάλη ευχή για το μέλλον θα
ήταν κάποια στιγμή να μπορέσω να έρθω σε επαφή με ανθρώπους που έχουν εμπειρία στο
χώρο. Προτιμώ να ζω το παρόν και να ελπίζω για το μέλλον.

5. Νατάσα μου, είσαι ένα καταπληκτικό κορίτσι με καταπληκτικές φωτογραφίες. Το
περιοδικό "Διάθεση" κι εγώ προσωπικά σ' ευχαριστούμε για την αφιλοκερδή προσφορά
σου.
Εγώ είμαι αυτή που θα πρέπει να σας ευχαριστήσω. Σας χρωστώ μια ειλικρινή έκφραση
ευγνωμοσύνης που μου δώσατε την εξαιρετική αυτή ευκαιρία να συμμετέχω σε μια τόσο
αξιέπαινη, ενδιαφέρουσα και υπέροχη δουλειά, όπως είναι η Διάθεση. Είναι μεγάλη μου
τιμή να συνεργάζομαι μαζί σου, Σύλβια Λουκά, και σου οφείλω πολλές ευχαριστίες, γιατί
από την πρώτη στιγμή πίστεψες σε μένα και μου εμπιστεύτηκες κάτι τόσο σημαντικό.
Ευχαριστώ πολύ.
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Ο Άγιος Κυπριανός γεννήθηκε το 211 μ.Χ. στην Αντιόχεια της Συρίας. Καταγόταν
από μεγάλη και πλούσια οικογένεια. Οι γονείς του ήταν Συγκλητικοί γι’ αυτό και
πήρε μεγάλη μόρφωση. Διακρίθηκε στη φιλοσοφία και στη ρητορική. Η φήμη του
έγινε γρήγορα γνωστή με αποτέλεσμα να κερδίσει πολλά χρήματα.
Ο Κυπριανός στην αρχή ήταν ειδωλολάτρης και ασχολείτο με τη μαγική τέχνη. Έγινε
σιγά-σιγά μεγάλος μάγος και πολλοί άνθρωποι πήγαιναν καθημερινά κοντά του για
να τους βοηθήσει με τα μάγια του. Μια μέρα επισκέφτηκε τον Κυπριανό ένας πολύ
πλούσιος νέος για να ζητήσει από τον Κυπριανό να κάνει μάγια σε μια κοπέλα που
αγαπούσε για να την παντρευτεί. Η κοπέλα αυτή ονομαζόταν Ιουστίνη και ήταν
χριστιανή. Έτσι ο Κυπριανός ανέλαβε το έργο να κάνει την Ιουστίνη ν’ αγαπήσει τον
πλούσιο νέο. Τίποτε όμως δεν μπόρεσε να καταφέρει ο Κυπριανός με τα μάγια του.
Στο τέλος ζήτησε από τον ίδιο το σατανά να τον βοηθήσει. Μεταμορφώθηκε σε
γυναίκα και προσπάθησε με διάφορους τρόπους να την κάνει ν’ αλλάξει και να
ξεφύγει από τη χριστιανική ζωή που ζούσε. Όμως οι προσευχές της Ιουστίνης
στάθηκαν πιο δυνατές από τον ίδιο το διάβολο.
Βλέποντας αυτά ο Κυπριανός αποφάσισε ν’ αρνηθεί την ειδωλολατρία και τη μαγική
τέχνη και να γίνει χριστιανός. Έτσι βαπτίστηκε χριστιανός από τον ιερέα Καικήλιο.
Στη συνέχεια πήγε σε ένα έρημο μέρος και άρχισε να διαβάζει την Αγία Γραφή και
άλλους εκκλησιαστικούς συγγραφείς. Έδωσε όλη την περιουσία του στους φτωχούς
και λίγο αργότερα χειροτονήθηκε διάκονος. Ένα χρόνο μετά έγινε ιερέας και σε
ηλικία
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χρονών

χειροτονήθηκε

επίσκοπος

Καρχηδόνας.
Η δράση του ως επίσκοπος ήταν μεγάλη. Έκανε την
Ιουστίνη διακόνισσα της εκκλησίας και ηγουμένη των
ασκητριών που βρίσκονταν εκεί. Η φήμη του
Κυπριανού εξαπλώθηκε όχι μόνο στην Καρχηδόνα
αλλά και σ’ ολόκληρη τη Δύση και Ανατολή.
Εκείνη την εποχή ξέσπασε φοβερός διωγμός εναντίον
των χριστιανών από το Δέκιο και ακολούθησε ένας
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άλλος φοβερός διωγμός από τον αυτοκράτορα Ουαλεριανό. Ο Κυπριανός
συνελήφθηκε μαζί με την Ιουστίνη και οδηγήθηκαν σε σκληρά βασανιστήρια. Ο
Θεός όμως προστάτευε τους Αγίους του από την σκληρότητα των ειδωλολατρών.
Αφού ο αυτοκράτορας κατάλαβε πως δεν μπορούσε με τίποτα να τους αλλάξει την
πίστη τους τότε διέταξε την αποκεφάλιση τους. Πρώτα αποκεφαλίστηκε η Ιουστίνη
και μετά ο Κυπριανός, στις 14 Σεπτεμβρίου του 268 μ.Χ.
Τα λείψανα των αγίων τα άφησαν εκεί στον τόπο του μαρτυρίου με σκοπό να τα
βλέπουν οι άλλοι χριστιανοί και να φοβούνται. Έβαλαν μάλιστα και στρατιώτες για
να τα φρουρούν. Κάποιοι θαρραλέοι χριστιανοί κατάφεραν και πήραν τα λείψανα.
Αργότερα χριστιανοί τα μετέφεραν στη Ρώμη όπου τα παρέδωσαν στη Ματρώνα
Ρουφίνα, μια συγγενή του Καίσαρα Κλαυδίου που ήταν Χριστιανή. Εκείνη
τοποθέτησε τα λείψανα σε μια πολύτιμη θήκη και έκτισε ναό προς τιμή των Αγίων
στη Ρώμη. Ο ναός έγινε σύντομα μεγάλο προσκύνημα και πλήθος πιστών έρχονταν
για να προσκυνήσουν τα άγια λείψανα.
Φαίνεται ότι αργότερα ένα μέρος των λειψάνων των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης
μεταφέρθηκαν στην Αντιόχεια της Συρίας και έμειναν εκεί ως τις αρχές του 13ου
αιώνα. Εξαιτίας όμως της προέλασης των Αράβων τα άγια λείψανα μεταφέρονται από
Χριστιανούς πρόσφυγες στην Κύπρο (1268μ.Χ.) και τοποθετούνται σε μικρό
εκκλησάκι στο χωριό Μένοικο. Αυτό μαρτυρεί ο φημισμένος Κύπριος χρονογράφος
του 15ου αιώνα, Λεόντιος Μαχαιράς. Μέρος των λειψάνων αυτών φυλάσσεται μέχρι
και σήμερα στο ναό του Αγίου Κυπριανού στο Μένοικο.
Η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Κυπριανού στις 2 Οκτωβρίου.
Στο χωριό Μένοικο πραγματοποιείται κάθε χρόνο, στη γιορτή του Αγίου, μεγάλο
πανηγύρι. Πιστοί απ’ ολόκληρη την Κύπρο φτάνουν στο χωριό για να προσκυνήσουν
τον Άγιο Κυπριανό και την Αγία Ιουστίνη.
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Ζητήστε το στα βιβλιοπωλεία και στο
diathesi2012@yahoo.gr
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Ο άγιος μεγαλομάρτυρας Δημήτριος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και έζησε κατά
τους χρόνους του Αυτοκράτορα Διοκλητιανού και του Τετράρχη Γαλερίου
Μαξιμιανού (284-305μ.Χ), εποχή κατά την οποία έγινε φοβερός διωγμός κατά των
χριστιανών. Ήταν επιφανέστατο μέλος της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης, Δούκας της
πόλης και Στρατηγός όλης της Θεσσαλίας. Ο Δημήτριος που κατάγονταν από ευσεβή
οικογένεια, δε φοβήθηκε από τα διατάγματα των αυτοκρατόρων και συνέχισε να
κηρύττει τον ευαγγελικό λόγο, οδηγώντας στην πίστη πολλούς ειδωλολάτρες. Όταν ο
Μαξιμιανός έμαθε για την χριστιανική δράση του Δημητρίου διέταξε να συλληφθεί
και να οδηγηθεί μπροστά του. Ο Δημήτριος δε δίστασε να ομολογήσει τη χριστιανική
του πίστη, παρόλο που γνώριζε τα φρικτά βασανιστήρια στα οποία υποβάλλονταν οι
χριστιανοί. Αρχικά φυλακίστηκε σε ένα τόπο ακάθαρτο, σ' ένα παλαιό λουτρό στα
υπογεια του οποίου χύνονταν ακάθαρτα περιττώματα. Στο βρωμερό αυτό τόπο ο
άγιος

παρέμεινε

στερημένος

τη

συναναστροφή

των

ανθρώπων,

αλλά

παρηγορούμενος από το Θεό. Αυτό τον καιρό διεξάγονταν αθλητικοί αγώνες στη
Θεσσαλονίκη προς τιμή του αυτοκράτορα, ένας από τους συμμετέχοντες, ανθρωπος
του Μαξιμιανού, που ονομάζονταν Λυαίος, κόμπαζε πως ήταν ανίκητος και
παράλληλα χλέβαζε τους χριστιανούς καλώντας τους να αναμετρηθούν μαζί του.
Ένας νεαρός στρατιώτης και κρυφός μαθητής του Δημητρίου, που ονομάζονταν
Νέστωρας επισκέφθηκε το Δημήτριο στη φυλακή και του ζήτησε να προσευχηθεί για
να τον βοηθήσει ο Κύριος μας να αντιμετωπίσει τον Λυαίο. Ο άγιος
αφού προσευχήθηκε και του είπε: "Ύπαγε και τον Λυαίο θα νικήσεις και υπέρ
Χριστού θα μαρτυρήσεις". Ο Νέστωρας τότε παρουσιάστηκε στο στάδιο και
ζήτησε να αναμετρηθεί με τον φοβερό Λυαίο. Μάταια προσπάθησαν να τον
μεταπείσουν. Όταν ο Τετράρχης είδε πως δεν τον άκουε τον άφησε να
αντιμετωπίσει τον γιγαντόσωμο Λυαίο. Αυτός πλησίασε τον Λυαίο και
φωνάζοντας "Ο Θεός του Δημητρίου βοήθει μοι" του κατάφερε ένα φοβερό
χτύπημα με το σπαθί στη καρδία και αυτός αμέσως σωριάστηκε νεκρός.
Ο Μαξιμιανός αφού πληροφορήθηκε τα γεγονότα θεώρησε υπεύθυνο τον
Δημήτριο και διέταξε να τους σκοτώσουν και τους δύο αμέσως. Έτσι ο άγιος
Νέστωρας αποκεφαλίστηκε έξω από τη λεγόμενη Χρυσή Πύλη. Ο Δημήτριος
που βρίσκονταν ακόμα στο λουτρό φυλακισμένος μόλις είδε τους στρατιώτες
να έρχονται σήκωσε το δεξί του χέρι και οι στρατιώτες τον λόγχευσαν στην
11

πλευρά, έτσι έμοιασε στον Κύριο μας, τον γλυκύτατο Ιησού που και αυτός είχε
λογχευθεί στην πλευρά, ύστερα οι στρατιώτες των λόγχευσαν σε όλο του το
σώμα. Έτσι τελειώθηκε ο άγιος Δημήτριος δεχόμενος το μαρτυρικό στεφάνι.
Κάποιοι ευλαβείς χριστιανοί ήρθαν κρυφά και ένταφίασαν το σώμα του αγίου
στον ίδιο τον τόπο του μαρτυρίου, στο βρωμερό λουτρό που έμμελε πλέον να
γίνει ιατρείο ψυχών και σωμάτων. Κάποιος μάλιστα φίλος του αγίου που
ονομάζονταν Λούπος και ήταν παρόν την ώρα του μαρτυρίου όταν έφυγαν
οι στρατιώτες, πήγε γρήγορα και έβγαλε το δαχτυλίδι και το πανωφόρι του
αγίου και τα έβαψε στο αίμα του. Με αυτά ενεργούσε πολλά θαύματα:
αρρώστους ιάτρευε, δαιμονισμένους θεράπευε. Ο Μαξιμιανός μόλις έμαθε
αυτά έστειλε στρατιώτες και τον αποκεφάλισαν σε κάποιον τόπο ονομαζόμενο
Τριβουνάλιο.
ʼγιοι μεγαλομάρτυρες και φίλοι του Χριστού Δημήτριε, Νέστωρα και Λούπε,
πρεσβεύσατε εκτενώς
να λυτρωθούμε των φοβερών κολάσεων και να γευθούμε τις χαρές του
Παραδείσου. Αμήν
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Συχνά τις νύχτες δεν κοιμάμαι.
Φαντάζομαι πως ανοίγεις την πόρτα
και μπαίνεις.
Έχεις λάγνο βλέμμα.
Χαϊδεύεις τα κόκκινα μαλλιά.
Μυρίζεις το σώμα μου.
Εγώ δεν κουνιέμαι.
Σκύβεις
μου φιλάς το λαιμό.
Μετά φεύγεις
σιωπηλός
όπως ήρθες.
Μα εγώ έχω την αίσθηση πως κάτι ψιθυρίζεις,
σαν όνειρο πως λες
Μη σπαταλάς τις νύχτες σου, δεν θα ’ρθω.
Η ΑΡΝΗΣΗ ΣΟΥ
Την άρνησή σου την έκανα καράβι
που θα με ταξιδεύει στα χρόνια που θα ’ρθουν.
Κυματάκι της θάλασσας που πάνω του θα χαϊδεύομαι
Φωνούλα μέσα μου που τραγουδάει για αθωότητα.
Την άρνησή σου την έκανα στίχους ηχηρούς,
την έκανα στιγμή ολόκληρη γεμάτη από σένα,
ελπίδα ότι μπροστά μου θα σταθείς μια μέρα,
Κι εγώ,
ελεύθερη,
θα σου ψιθυρίζω την αλήθεια μας,
κι εσύ,
για πρώτη φορά,
θα την αποδέχεσαι.

AΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ
Από τη συλλογή «Πληγές» (Εκδόσεις Γαβριηλίδης, 2011)
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Μπορεί η αγάπη να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο; Πόσο μακριά μπορεί να φθάσει ένας
φίλος; Τι κερδίζει στο τέλος. Ο έρωτας ή η αυτοθυσία; Μια γυναίκα αντιμέτωπη με μια
δύσκολη αρρώστια καλείται να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα στην προσπάθειά της
να βρει επιτέλους την ευτυχία, τόσο για τον εαυτό της όσο και για εκείνους που αγαπά.
Στο μεταξύ, οι γύρω της κρύβουν ο καθένας τη δική του ιστορία και τα δικά του όνειρα.
Κάποιοι θα πετάξουν με τα φτερά των ονείρων τους, και κάποιοι θα γίνουν Λευκά
Περιστέρια.
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Διατίθεται μόνο στο diathesi2012@yahoo.gr
Ζητήστε το...
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H Ιταλία κηρύσσει πόλεμο και προσβάλλει τα από Αλβανίας σύνορα της Ελλάδας. Συνάντηση Χίτλερ Μουσσολίνι στη Φλωρεντία, τοπική ώρα 11.00. "Φύρερ, προελαύνουμε.." ήταν τα πρώτα λόγια του
Μουσσολίνι.
Ο ελληνοϊταλικός πόλεμος του 1940 ήταν η πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, η
οποία διήρκεσε από τις 28 Οκτωβρίου 1940 μέχρι τις 23 Απριλίου 1941. Επίσημη έναρξη του Πολέμου
θεωρείται η «επίδοση του τελεσιγράφου», ενώ μετά τις 6 Απριλίου 1941, με την επέμβαση των
Γερμανών, συνεχίστηκε ως ελληνοιταλικογερμανικός πόλεμος.
Ο πόλεμος αυτός ήταν το αποτέλεσμα της επεκτατικής πολιτικής του φασιστικού καθεστώτος του
Μπενίτο Μουσολίνι που είχε εγκαθιδρύσει στην Ιταλία. Στα μέσα του 1940, ο Μπενίτο Μουσολίνι,
έχοντας ως πρότυπο τις κατακτήσεις του Αδόλφου Χίτλερ, θέλησε να αποδείξει στους Γερμανούς
συμμάχους του Άξονα ότι μπορεί και ο ίδιος να οδηγήσει την Ιταλία σε ανάλογες στρατιωτικές επιτυχίες.
Η Ιταλία είχε ήδη κατακτήσει την Αλβανία από την άνοιξη του 1939, καθώς και πολλές βρετανικές βάσεις
στην Αφρική, όπως τη Σομαλιλάνδη, το καλοκαίρι του 1940, αλλά αυτές δεν ήταν επιτυχίες ανάλογες
αυτών της ναζιστικής Γερμανίας. Ταυτόχρονα ο Μουσολίνι επιθυμούσε να ισχυροποιήσει τα συμφέροντα
της Ιταλίας στα Βαλκάνια, που ένοιωθε ότι απειλούνταν από τη γερμανική πολιτική από την στιμή που η
Ρουμανία είχε δεχθεί την γερμανική προστασία για τα πετρελαϊκά της κοιτάσματα.
Τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Οκτωβρίου του 1940, ο Ιταλός Πρέσβης στην Αθήνα, Εμανουέλε
Γκράτσι επέδωσε ιδιόχειρα στον Έλληνα Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά, στην οικία του δεύτερου, στην
Κηφισιά, τελεσίγραφο, με το οποίο απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση του Ιταλικού στρατού από την
Ελληνοαλβανική μεθόριο, προκειμένου στη συνέχεια να καταλάβει κάποια στρατηγικά σημεία του
Ελληνικού Βασιλείου, (λιμένες, αεροδρόμια κλπ.), για τις ανάγκες ανεφοδιασμού και άλλων
διευκολύνσεών του για τη μετέπειτα προώθησή του στην Αφρική. Μετά την άρνηση του Πρωθυπουργού
(το περίφημο «όχι»), ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις άρχισαν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εισβολής
στην Ελλάδα.



Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό, ότι ανεξάρτητα των όσων έχουν γραφεί κατά καιρούς σε διάφορα
έντυπα, ο πόλεμος αυτός δεν ήταν αιφνίδιος. Η επίδοση του τελεσιγράφου αναμενόταν ήδη από ημέρα
σε ημέρα, η δε ημερομηνία αυτή της επίδοσης θεωρούνταν η πλέον πιθανή δεδομένου ότι αποτελούσε
εθνική επέτειο του φασισμού στην Ιταλία από το 1925. Αλλά και από ένα τεράστιο δίκτυο πληροφοριών
που είχε αναπτυχθεί τότε, σε συνδυασμό με διάφορα γεγονότα όπως αναφέρονται παρακάτω,
οδηγούσαν με απόλυτη ακρίβεια την επερχόμενη πολεμική σύγκρουση κατά την οποία η Ελλάδα
βρέθηκε τουλάχιστον έτοιμη να την αντιμετωπίσει.
Ο Ελληνικός Στρατός αντεπιτέθηκε και ανάγκασε τον ιταλικό σε υποχώρηση και μέχρι τα μέσα
Δεκεμβρίου, σχεδόν το ένα τέταρτο του εδάφους της Αλβανίας είχε καταληφθεί από τους Έλληνες. Η
αντεπίθεση των Ιταλών, το Μάρτιο του 1941, απέτυχε, με κέρδος μόνο μικρές εδαφικές εκτάσεις στην
περιοχή της Χειμάρρας. Τις πρώτες μέρες του Απριλίου, με την έναρξη της γερμανικής επίθεσης, οι
Ιταλοί ξεκίνησαν και αυτοί νέα αντεπίθεση. Από τις 12 Απριλίου, ο Ελληνικός Στρατός άρχισε να
υποχωρεί από την Αλβανία, για να μην περικυκλωθεί από τους προελαύνοντες Γερμανούς. Ακολούθησε
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η συνθηκολόγηση με τους Γερμανούς, στις 20 Απριλίου και με τους Ιταλούς, τρεις μέρες αργότερα, οι
οποίες περαίωσαν τυπικά τον ελληνοϊταλικόγερμανικό πόλεμο.
Η απόκρουση της ιταλικής εισβολής αποτέλεσε τη πρώτη νίκη των Συμμάχων κατά των δυνάμεων του
Άξονα στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και ανύψωσε το ηθικό των λαών στη
σκλαβωμένη Ευρώπη. Πολλοί ιστορικοί υποστηρίζουν ότι η νίκη των Ελλήνων επηρέασε την έκβαση
ολόκληρου του πολέμου, καθώς υποχρέωσε τους Γερμανούς να αναβάλουν την επίθεση κατά της
Σοβιετικής Ένωσης, προκειμένου να βοηθήσουν τους συμμάχους τους Ιταλούς που έχαναν τον πόλεμο
με την Ελλάδα. Η καθυστερημένη επίθεση τον Ιούνιο του 1941, ενέπλεξε τις γερμανικές δυνάμεις στις
σκληρές συνθήκες του ρωσικού χειμώνα, με αποτέλεσμα την ήττα τους στη διάρκεια της Μάχης της
Μόσχας.
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Be beautιfull by Fotoulla
Για όλες τις σημαντικές σας στιγμές, στις οποίες θέλετε να ξεχωρίζετε με
την κόμμωσή σας… κοπιάστε στο κομμωτήριο «be beautιfull», στο
Τραχώνι στη Λεμεσό και θα μείνετε ευχαριστημένοι… Η πολύχρονη πείρα
και η φαντασία συνεργάζονται άψογα και το αποτέλεσμα εκθαμβώνει όχι
μόνο εσάς, αλλά και τους γύρω σας… Περαιτέρω πληροφορίες: 99612619

Για όσους και όσες θέλουν να τραβήξουν όλα τα βλέμματα επάνω τους!
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Εισαγωγή:

Η εποχή του χαλκού στην Κύπρο παρουσιάζει ένα εκπληκτικό ενδιαφέρον. Η
ανακάλυψη και χρησιμοποίηση του μετάλλου αυτού στο νησί χωρίς υπερβολή άλλαξε
ριζικά την μοίρα του. Από την μια έγινε αιτία εξαιρετικής οικονομικής ανόδου, αλλά
ταυτόχρονα, και αφορμή να στραφούν αρπακτικά προς το νησί μεγάλες δυνάμεις της
περιοχής.
Οι φόροι σε είδος (κυρίως χαλκό) που αναφέρονται σε αιγυπτιακά και συριακά
κείμενα, ότι κατέβαλλαν οι Κύπριοι, είναι άγνωστο σε ποια περίοδο και κάτω από
ποιες συνθήκες εγκαινιάστηκαν. Η χρήση του χαλκού στην Κύπρο εισάχθηκε από την
Ανατολή και τα κυριότερα ορυχεία βρίσκονταν στην Ταμασό, στους Σόλους, τη
Λίμνη και τη Καλαβασό. Ο χαλκός πολύ γρήγορα αντικατέστησε τον λίθο στην
κατασκευή όπλων και εργαλείων, χωρίς, όμως, να τον υποσκελίσει εντελώς σ’ αυτήν
την περίοδο.
Με το μικρό χάλκινο κοπίδι που ανακαλύφθηκε στην Ερήμη χαράχτηκε η
κατακόρυφη πορεία ανάπτυξης της Κύπρου. Η ανακάλυψη αυτή έδωσε το όνομα στη
Χαλκολιθική Εποχή και η γενίκευση του χαλκού το όνομα στην επόμενη περίοδο, της
εποχής του Χαλκού και με την οποία θα ασχοληθούμε στην παρούσα εργασία.
Η εποχή του Χαλκού χωρίζεται στην Πρώιμη, Μέση και Ύστερη. Την εποχή αυτή,
η εντατική κατεργασία του χαλκού και η συστηματική εκμετάλλευση του προκαλούν
πραγματική επανάσταση στον τρόπο ζωής των Κυπρίων.
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που αποτέλεσε ένα επιπλέον σταθμό κατά την
Ύστερη εποχή είναι η χρησιμοποίηση της γραφής. Στην αρχή της Κυπρομινωικής και
στην πορεία της Κυπροσυλλαβικής. Αυτήν την εποχή γίνεται και ένα άλλο κορυφαίο
γεγονός, το οποίο στιγματίζει τη ζωή της Κύπρου μέχρι σήμερα. Αναφερόμαστε στον
εξελληνισμό της από τους πρώτους Έλληνες, τους Μυκηναίους, οι οποίοι ήρθαν στην
αρχή στο νησί ως έμποροι και μετά εγκαταστάθηκαν ως άποικοι. Εισήγαγαν τον
πολιτισμό, τη θρησκεία, τους θεσμούς και την τέχνη τους. Όλα αυτά αποτελούν μέχρι
σήμερα ζωντανά στοιχεία της πολιτισμικής μας ταυτότητας.
Τέλος, η Κύπρος παίρνει την τελική της ονομασία, μετά το Αλάσια, από τον ίδιο
τον χαλκό. Ο Κ. Χατζηιωάννου αναφέρει ότι το μέταλλο του χαλκού είχε ταυτιστεί
με την νήσο, το οποίο πιθανότατα στην γλώσσα των Ετεοκύπριων να ονομαζόταν
κύπρος ή κάτι τέτοιο και απ’ αυτό ονομάστηκε η Κύπρος κατά το σχήμα συνεκδοχής,
στη νήσο υπάρχει κύπρος=χαλκός, άρα η νήσος είναι Κύπρος.
Μια άλλη εκδοχή για την προέλευση της ονομασίας της Κύπρου είναι από το
λατινικό cuprum που σημαίνει χαλκός.
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Θα δούμε αναλυτικά όλες τις περιόδους αυτής της μεγάλης και σπουδαίας εποχής
για την Κύπρο, σε δύο τεύχη.
Ο χαλκός το μέταλλο της νήσου Κύπρου
Ο χαλκός είναι ένα είδος μετάλλου. Τον συναντούμε σε ποσότητες στην οροσειρά
του Τροόδους. Σε μικρές ποσότητες στη δυτική Κύπρο, όπως στην Κισσόνεργα και
τη Λέμπα. Τα κοιτάσματα των χαλκούχων σιδηροπυριτών υπέστησαν οξείδωση και
σχημάτισαν εκτεταμένες οξειδώσεις με έντονα κόκκινα και κίτρινα χρώματα. Τα
χρώματα αυτά συνέτειναν στην ανακάλυψη και εκμετάλλευση του χαλκού από τους
αρχαίους, από πολύ νωρίς.
Έτσι, η ιστορία της Κύπρου συνδέεται άμεσα με το χαλκό, διότι για περισσότερο
από 3000 χρόνια, υπήρξε το μεγαλύτερο κέντρο παραγωγής, επεξεργασίας και
εμπορίας χαλκού σ' ολόκληρο τον τότε γνωστό κόσμο. Το γεγονός αυτό είχε βέβαια
ευνοϊκές επιπτώσεις στην οικονομική και πολιτιστική εξέλιξη του νησιού, παράλληλα
όμως, κατέστησε το νησί «μήλον της έριδος» ανάμεσα στα ισχυρά κράτη της
αρχαιότητας. Άρα, μπορούμε να
πούμε ότι ο χαλκός υπήρξε «ευχή
και κατάρα» για την Κύπρο.
Αναμίγνυαν τον χαλκό με τον
ψευδάργυρο ή τον κασσίτερο και
έτσι παράγονταν ορείχαλκος ή
μπρούντζος αντίστοιχα. Αυτό το
έκαναν επειδή τα νέα κράματα
ήταν
σκληρότερα
και
ανθεκτικότερα μέταλλα και γι'
αυτό καταλληλότερα για την
κατασκευή όπλων ή εργαλείων.
Ο χαλκός εξαγόταν από τα
λιμάνια της Κύπρου, σε μορφή
ταλάντων,
δηλαδή
μεγάλων
κομματιών χαλκού, που είχαν
1 Τάλαντο χαλκού: Πριν χρησιμοποιηθούν τα μικρά και εύχρηστα σχήμα δέρματος βοδιού και
νομίσματα, αποτελούσε τη νομισματική μονάδα της εποχής.
βάρος μερικές δεκάδες κιλά.
Με το χαλκό κατασκεύαζαν
πλήθος αντικειμένων, εργαλεία, όπλα και κοσμήματα. Επίσης, στην ιατρική
χρησιμοποιήθηκαν ως φάρμακα, ορυκτά υποπροϊόντα και παράγωγα του χαλκού,
όπως ο θεϊκός χαλκός (γαλαζόπετρα). Από το χαλκό κατασκευάζονταν επίσης
καλλυντικά. Κοχύλι που περιείχε χρωστική ουσία με βάση το χαλκό ανακαλύφθηκε
στην Κισσόνεργα.
Τη σπουδαιότητα της Κύπρου ως κέντρου παραγωγής και εμπορίας χαλκού στην
Ύστερη εποχή του χαλκού φανερώνει «το αρχαιότερο ναυάγιο του κόσμου» (14ος 13ος αι. π.Χ.) που ανακαλύφθηκε το Ι982 κοντά στις νότιες ακτές της Μ. Ασίας,
κάπου ανάμεσα στην Κύπρο και τη Ρόδο. Το πλοίο μετέφερε ένα βαρύ φορτίο με
πλάκες χαλκού, αγγεία, εργαλεία, κ.λ.π.
Παρόλο που ο χαλκός πρόσφερε αίγλη στο μικρό νησάκι της Κύπρου και το έκανε
γνωστό και περιζήτητο στους γύρω λαούς, ωστόσο όμως, ήταν και η αιτία να
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καταστραφεί η δασσόεσσα νήσος. Επειδή, για την κατεργασία του μετάλλου
χρησιμοποιήθηκε άφθονη ξυλεία. Έτσι τα δάση της Κύπρου αποψιλώθηκαν και
ξαναδημιουργήθηκαν δεκαέξι φορές.
Πρώιμη εποχή του χαλκού 2500π.Χ.-2100π.Χ.
Η Πρώιμη εποχή του χαλκού έχει χαρακτηριστεί ως ο πολιτισμός της πρώτης νιότης
της Κύπρου. Πράγματι, όπως αποδεικνύεται και από την ονομασία της Κύπρου, πήρε το
όνομά της από το πολύτιμο μέταλλο που ήταν πλημμυρισμένη, το Χαλκό. Με την
ανακάλυψη και χρήση του χαλκού, η Κύπρος αποκτά σημαντική θέση στο χώρο της
Ν. Α. Μεσογείου. Η εξαγωγή του χαλκού στις γειτονικές χώρες διευκολύνει τις
σχέσεις του νησιού με τους λαούς της Ανατολής και Μ. Ασίας.
Όλη η περίοδος του χαλκού συνοδεύεται από ένα εκλεπτυσμένο πολιτισμό.
Ταυτόχρονα με τις εμπορικές συναλλαγές, η Κύπρος έρχεται σ' επαφή με τις
γειτονικές χώρες, γνωρίζοντας τη δική τους κουλτούρα. Δέχεται τις ξένες επιρροές,
όμως δεν τις αφήνει έτοιμες όπως τις βρίσκει, αλλά τις αφομοιώνει δημιουργώντας με
γνωρίσματα της δικής της φυσιογνωμίας. Τα μεταλλεία του χαλκού λειτούργησαν
από τ' αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Για την κατεργασία και το λιώσιμο του χαλκού,
χρησιμοποιούσαν ξυλεία από τα πλούσια δάση της νήσου. Αυτό συνιστούσε
πρόβλημα γιατί χρειαζόταν περισσότερη ξυλεία απ' ότι υπήρχε.
Στο χαλκό έδιναν σχήμα ταλάντου με το οποίο γίνονταν οι συναλλαγές στο
εμπόριο. Ο χαλκός είχε μεγάλη σημασία για το νησί, γιατί αυτός βοήθησε να
αναδυθεί η Κύπρος από την αφάνεια και ν' αποκτήσει σχέσεις με τις γειτονικές
χώρες. Αν και ένα σημαντικό μέρος της Κύπρου ασχολείται με την εξόρυξη του
χαλκού, βασικά ο πληθυσμός του νησιού είναι αγροτικός και η ανακάλυψη του
αρότρου από τους Σουμέριους έδωσε νέα ώθηση στη γεωργία. Οι Κύπριοι,
εξακολουθούν να κτίζουν τα σπίτια τους όλα κοντά μαζεμένα και ψηλά σε λόφους για
προστασία από ζώα ή γειτονικούς συνοικισμούς.
Πληροφορίες για τη ζωή των κατοίκων
αλλά και τις καθημερινές ασχολίες τους,
παίρνουμε από τα αντικείμενα που
ανεβρέθηκαν στις νεκροπόλεις (αγγεία,
πήλινα ομοιώματα, κοσμήματα, όπλα,
εργαλεία και τρόφιμα).
Ένα πολύ σπουδαίο και σημαντικό πήλινο
ομοίωμα
που
ανεβρέθηκε
και
μας δίνει πολύ
διαφωτιστικά στοιχεία για τη γεωργία, είναι αυτό με τη
σκηνή οργώματος από τους Βουνούς. Παρατηρώντας την
εικόνα βλέπουμε ότι το άροτρο σύρουν δύο ζεύγη βοδιών,
ενώ πίσω απ’ αυτά βρίσκονται οι γεωργοί. Δύο
ανθρώπινες μορφές κρατούν κρατούν δοχείο με σπόρους.
Καταλαβαίνουμε από δω ότι το βόδι έχει εξημερωθεί και
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2. Ευθροστιλβωτό αγγείο σε σχήμα λέβητα με
πλαστικές μορφές στα χείλη.

πως χρησιμοποιείται το άροτρο που είχαν επινοήσει οι Σουμέριοι. Αποτελεί, επίσης,
δείγμα της επίδοσης των κατοίκων στην κεραμική.
Πληροφορίες για τις γυναίκες παίρνουμε από τις
πλαστικές μορφές στα χείλη των αγγείων. Ασχολούνταν με
οικιακές δουλειές, όπως το άλεσμα του σιταριού, το
ζύμωμα και το ψήσιμο ψωμιών.
Επειδή γι’ αυτήν την περίοδο η αρχαιολογική σκαπάνη
μόνο νεκροπόλεις έφερε στο φως, δεν υπάρχουν
ικανοποιητικά στοιχεία για την αρχιτεκτονική της εποχής.
Η ανασκαφή μιας κατοικίας στην Αλάμπρα και ορισμένα
σκόρπια ερείπια στο Αμπελικού μας δίνουν τα λίγα
στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Οι κατοικίες αυτές
διαθέτουν ορθογώνια δωμάτια και ήταν κτισμένες με
πλίνθους που καλύπτονταν από επίπεδη στέγη. Μέσα από
την ανασκαφή διαφόρων νεκροπόλεων προέκυψε μια σειρά
3. Ερυθροστιλβωτό αγγείο από τη
ευρημάτων που σκιαγραφούν και συνθέτουν τον τρόπο
νεκρόπολη των Βουνών.
ζωής των κατοίκων της εποχής.
Στην κεραμική
αφομοιώνεται ένας νέος τύπος αγγείων. Ο Κύπριος
αγγειοπλάστης, καταφέρνει με τη φαντασία του, να κατασκευάζει μεγάλα αγγεία με
πλούσια διακόσμηση εγχάρακτων μοτίβων, στολισμένα με πουλιά, κεφαλές βοδιών,
ανθρώπινες μορφές ή ζώα και σκηνές από την καθημερινή ζωή.
Στους τάφους της εποχής αυτής, βρέθηκαν ακόμη χρυσά κοσμήματα, χάλκινα όπλα
και εργαλεία. Συνήθως τα αξιοσημείωτα δημιουργήματα ήταν φτιαγμένα από πηλό. Σ'
ένα πήλινο ομοίωμα που βρέθηκε στους Βουνούς φαίνεται η διαφοροποίηση των
θρησκευτικών αντιλήψεων των Κυπρίων αυτήν την εποχή. Ο Κύπριος της εποχής
αυτής χρησιμοποιεί σύμβολα που οικοδομούν την θρησκευτική του πίστη. Αφήνει
πίσω του τα ξόανα. Λατρεύει τον ταύρο, το σύμβολο της ζωής και της δημιουργίας
και το φίδι σύμβολο των χθόνιων δυνάμεων. Τα ίδια σύμβολα χρησιμοποίησαν
αργότερα και οι αρχαίοι Έλληνες.

4 . Πήλινο ομοίωμα υπαίθριου ιερού από τους Βουνούς. Εικονίζει κυκλικό τέμενος με είσοδο. Έχει
κυκλικό περιτείχισμα. Απέναντι από την είσοδο και πάνω στον τοίχο υπάρχουν τρία ανάγλυφα
ξόανα με βουκράνια. Από τα χέρια τους κρέμονται φίδια, ενώ μπροστά τους βρίσκεται γονατιστή
μια ανθρώπινη μορφή. Πάνω σε θρόνο κάθεται μια άλλη, πιθανόν ο αρχιερέας ή ο αρχηγός της
κοινότητας. Υπάρχουν κι άλλες ανθρώπινες μορφές μια από τις οποίες κρατά βρέφος που ίσως
προορίζεται για θυσία. Μέσα στο κυκλικό περιτείχισμα υπάρχουν και ταύροι. Κάποιος αμύητος,
ανεβασμένος στο περιτείχισμα, προσπαθεί να δει23
τι γίνεται μέσα, πράγμα που δείχνει το
μυστηριακό χαρακτήρα της τελετής.

MOΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
Πέτρος Κακολύρης
Η ιστορία της καρδιάς μου,
το χρονικό μιας μεταμόσχευσης
(εκδόσεις Εύμαρος)
«…Την πρώτη ημέρα που πήγαμε στο νέο μας σπίτι από τα Κ. Πετράλωνα στον
Ταύρο, λίγους μήνες μετά τη γέννησή μου, χιόνισε. Λένε πως αυτό είναι ευτυχία.
Στην διαδρομή μου πολλές φορές την πλησίασα όμως τη βίωσα με τον πιο απόλυτο
τρόπο 52 χρόνια μετά, το Μάη του 2009, όταν και ξύπνησα με την καρδιά ενός
27χρονου, να χτυπάει μέσα μου.
Το βιβλίο αυτό είναι η αφήγηση αυτής της συγκλονιστικής ιστορίας».

Σε επόμενο μας τεύχος θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να
φιλοξενήσουμε συνέντευξη του ίδιου του συγγραφέα...
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Θέλετε να διαφημιστείτε στο
περιοδικό μας;
Απλά επικοινωνήστε στο
diathesi2012@yahoo.gr
για περισσότερες πληροφορίες...

Γιατί το περιοδικό
μας προσφέρει
σίγουρη
ανταπόκριση και
συνέπεια...
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ρένα Τσόγκα Σινάνοβιτς
Της ψυχής αγγίγματα
(Α.Μ.Α 337)
Πίσω από κάθε ποίημα αυτής της ανθολογίας, κρύβεται
και μια εμπειρία απ’ τη ζωή μου. Μια εμπειρία ή κάποιο
περιστατικό, σημαντικό ή λιγότερο σημαντικό, που άγγιξε την
καρδιά μου… κι άφησε τ’ αχνάρι του στη ψυχή μου…
Τα αγγίγματα στην ψυχή μου άλλοτε πονούσαν… άλλοτε μου
έδιναν χαρά… άλλοτε με γέμιζαν απελπισία… κι άλλοτε με
ταξίδευαν στο όνειρο…
Ωστόσο, σήμερα ξέρω ότι αποτελούν το θησαυρό της ζωής μου…
Μια χούφτα μαργαριτάρια!
Γιατί μαργαριτάρια;
Λένε ότι αν σε ένα όστρακο.. εισβάλλει ένα ξένο σώμα,
όπως ένα πετραδάκι, το όστρακο στην προσπάθεια του να το
διώξει και να προστατευτεί, αρχίζει να εκκρίνει μια ουσία, το
μάργαρο. Με το μάργαρο περιβάλλει τον ''εισβολέα'' κι ύστερα
από μερικά χρόνια έχει δημιουργηθεί ένα πανέμορφο μαργαριτάρι...
Δεν μοιάζει άραγε και η ψυχή μας σαν όστρακο στην οποία συχνά εισβάλλουν ''ξένα
σώματα'', σαν πέτρες τραχιά, που την κάνουν να πονά, να δακρύζει, να αγωνιά; Τα δάκρυα
που χύνουμε… ο πόνος της καρδιάς μας… ο αγώνας… τα ξενύχτια… οι αγωνίες… αλλά και η
αγάπη… ο έρωτας… οι φιλίες… η προδοσία… η θυσία… όλα αυτά -μια ατελείωτη λίσταγίνονται τα πολύτιμα μαργαριτάρια μας, η εμπειρία μας, ο θησαυρός της ζωής μας!
Όλα αυτά τα αγγίγματα της ψυχής…
Ο μοναδικός πλούτος της…
Ρένα Τσόγκα
Η ζωή είναι απλή σαν άγγιγμα ψυχής και όμορφη σαν ετούτα τα ποιήματα που
έχουν τη δύναμη να μας κάνουν να νιώθουμε ανυπεράσπιστα ευάλωτοι βαθιά μας...να μας
κάνουν να δακρύζουμε και να χαμογελάμε, να νιώθουμε την αξία της άλλης όχθης... αυτής
που φιλοξενεί τα παιδικά όνειρά μας, τις προσδοκίες, την αναζήτηση και τη χαρά του έρωτα
αλλά και τη λύπη, τη συντριβή, την απώλεια και πάντα την ουσία της αγάπης και της
αλήθειας στην καθαρή της μορφή.
Ας αφήσουμε, λοιπόν, τους στίχους να μας αγγίξουν, να μας συγκινήσουν και να
μας ταξιδέψουν, για να νιώσουμε μετά το ταξίδι αυτό, λίγο καλύτεροι απ' ό,τι είμαστε και
λίγο περισσότερο ελεύθεροι απ' ό,τι αισθανόμαστε...
Φωτεινή Μ. Γαλεράκη
Φιλόλογος
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Λίγα λόγια για την συγγραφέα:
Η Ρένα Τσόγκα γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ταξίδεψε και
έζησε σε Ελβετία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Ασχολείται με τη συγγραφή διηγημάτων, ποιημάτων και μαντινάδων.
Το ποίημα ''Μια ανεμώνα μια φορά'' που περιλαμβάνεται στην παρούσα έκδοση
διακρίθηκε στο λογοτεχνικό διαγωνισμό της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών το 2010 και
δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ελληνική Δημιουργία, ενώ το ποίημα ''Πριγκίπισσα'' που
υπάρχει επίσης στην παρούσα έκδοση διακρίθηκε και δημοσιεύτηκε μαζί με το πρώτο
διήγημά της ''Ο Κλήδονας'' στην ειδική έκδοση του περιοδικού Fortezza με τίτλο ''Γράμματα
απ'την Fοrtezza''.
Το διήγημα της ''Μια κούκλα για την Πριγκίπισσα'' επιλέχτηκε στη Μικρή Λίστα
στο διεθνή διαγωνισμό που οργάνωσε το περιοδικό Eyelanders στο οποίο και δημοσιεύτηκε
τον Ιανουάριο του 2012.
Η Ρένα ζει σήμερα με το σύζυγό της και τις δύο κόρες τους στο Μόναχο, της Γερμανίας,
όπου εργάζεται ως Unit Manager σε διεθνή οργανισμό.
Περιέχει μελοποιημένους στίχους από το βιβλίο σε cd
Μουσική: Νίκος Μανδαράκης
Τραγούδι: Ιωάννα Κόρδα

Φωτογραφία από την παρουσίαση του βιβλίου της κ. Ρένας Τσόγκα

Κεντρική Διάθεση:
Δισκοπωλείο «Αεράκης», Κοραή 14, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ./Fax: 2810 225758
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Πραγματοποιήθηκε για 9η συνεχή χρονιά το φεστιβάλ παραδοσιακής κουλτούρας
που διοργανώνεται κάθε 1η του Οκτώβρη από το Σύλλογο γυναικών Υπαίθρου
Λάρνακας σε συνεργασία με τον ΚΟΤ. Φέτος, το χωριό που φιλοξενούσε το
φεστιβάλ, ήταν το Ζύγι, το οποίο δέχθηκε πάρα πολύ κόσμο, ντόπιους αλλά και
αρκετούς τουρίστες. Σε μια πρώτη εκτίμηση, θεωρείται ότι το πλήθος ξεπέρασε
τον αριθμό κάθε προηγούμενης χρονιάς.
Χορευτές, ντυμένοι με τις παραδοσιακές στολές της Κύπρου, χόρευαν ανάμεσα
στον κόσμο, χαρίζοντάς μας υπέροχες στιγμές. Στο Ζύγι, το οποίο είναι γνωστό
για τα φρέσκα ψάρια του, μεταξύ άλλων εδεσμάτων, προσφέρονταν δωρεάν
ψάρια στους παρευρισκομένους.

1.

Το παστελάκι
29της Λένιας. Φτιαγμένο στο χέρι με μέλι.

2

. Κι εγώ με τα βιβλία μου δεν θα μπορούσα να λείπω από ένα τέτοιο

φεστιβάλ. Συμμετοχή χωριό Ψεματισμένος.
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3

. Χειροποίητες καρτούλες από

την Αναστασία. Συμμετοχή χωριό

Ψεματισμένος.

Από τις 4 το απόγευμα, μέχρι τις 9 το βράδυ, το Ζύγι έσφυζε από ζωή. Και η
φετινή επιτυχία, έχει δώσει την υπόσχεση ότι ένας τέτοιος θεσμός δεν θα σταματήσει
να υπάρχει. Ό,τι μπορεί να δημιουργήσει ο άνθρωπος με τα χέρια του, με το μυαλό
του.... είναι πολιτισμός. Και ο πολιτισμός δεν πρέπει να χαθεί! Μέσα από αυτόν
δηλώνονται οι ρίζες μας και κατοχυρώνεται η ταυτότητά μας. Όλοι μαζί πρέπει να
αναβιώνουμε τα ήθη και τα έθιμά μας, γιατί αλλιώς, ΧΑΝΌΜΑΣΤΕ!!!!

Σύλβια Λουκά

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας τον Νοέμβριο.... Μέχρι τότε,
καλή ανάγνωση!!!
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