


 

 

 

 

 

 Η «Διά-θεση» σας καλωσορίζει στις σελίδες της!!!  

 

 Ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, μηνύματα ζωής κι άλλα πολλά θα μας 

απασχολήσουν στο παρόν τεύχος. 

 

 Ευχαριστώ για ακόμη μια φορά την Νατάσα Ευαγγέλου με τις 

πραγματικά εκπληκτικές της φωτογραφίες, ειδικά αφιερωμένες στη «Διά-

θεση»... 

 

 Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας; Απλά στείλτε μας e-mail στις 

εξής διευθύνσεις:  diathesi2012@yahoo.gr και mplimplia@yahoo.gr  

 

 Θέλετε να μας αποστείλετε το δικό σας έργο κι εμείς να το 

προβάλουμε στο περιοδικό; Κανένα πρόβλημα: Περιοδικό Διάθεση, 

υπεύθυνη: Σύλβια Α. Λουκά, Μάρκου Δράκου 12, 4651-Τραχώνι-

Λεμεσός, Κύπρος 

 

 Θέλετε να διαφημιστείτε κοντά μας έξυπνα και φτηνά; 

Επικοινωνήστε στο diathesi2012@yahoo.gr 

 

 Ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε πιστοί αναγνώστες του 

περιοδικού μας από τον Μάρτιο του 2012... 

 

 Αλλά, και όλους εσάς που τώρα έχετε γνωριστεί με τη «Διά-θεση»... 

 

 Και.... για οτιδήποτε άλλο βέβαια επιθυμείτε, εμείς είμαστε πάντοτε στη 

«διάθεσή» σας... 
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Με την ευκαιρία της νέας δουλειάς του 

σκηνοθέτη Χρήστου Ν. Καρακάση, 

"Μορφογένεση " και "Η Γένεση μιας ιδέας" τον 

ρωτήσαμε για τη γνώμη του , για τα ελληνικά 

δεδομένα στο τομέα του . Τι σημαίνει για τον 

ίδιο, " κάνω τέχνη στην Ελλάδα" και ποια είναι 

τα μελλοντικά του σχέδια . 

Ας τον απολαύσουμε . 
  

  

  

  

Ε.Π. : Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος ενός σκηνοθέτη;  Το καλοκαίρι 

σκηνοθετήσατε το έργο "οι Συνένοχοι "; 

 

Χ. Ν. Καρακ.: Η σκηνοθεσία σε οποιοδήποτε έργο παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο 

,και ιδιαίτερα σε έργα όπως οι συνένοχοι. Το στοιχείο του παραλόγου συνδέεται και 

αναπτύσσεται παράλληλα με τα πρόσωπα του έργου, με φόντο τη νεοελληνική 

ψυχοσύνθεση και την ευρωπαϊκή καταστροφολογία. Οι ήρωες είναι αθώοι και 

ταυτόχρονα ένοχοι, αστείοι αλλά γεμάτοι αληθινό πάθος, κωμικοί δίχως όμως να το 

θέλουν. Η βαθύτερη ανάγκη τους για έρωτα, εξουσία, όνειρο τους οδηγεί να 

ξεγυμνωθούν. Όσα τους συμβαίνουν είναι συγκλονιστικά και μη αναστρέψιμα σύντομα 

όμως θα ανακαλύψουμε ότι όλα είναι μια πλάνη. Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, ούτε 

ο χώρος ούτε οι άνθρωποι. 

 

Ε.Π:  Είστε αυστηρός κριτής ;  

  

Χ. Ν. Καρακ.: Ναι,  είμαι πολύ αυστηρός κριτής ,δεν θα μπορούσα να μην είμαι, μόνο 

έτσι μπορείς να σκηνοθετήσεις. 

 



Ε.Π.:  Ασχολείστε με το κινηματογράφο και συγκεκριμένα έχετε σκηνοθετήσει 

ένα ντοκιμαντέρ , ανάμεσα σε 2 πατρίδες που εξιστορείται η ζωή ενός μετανάστη 

Έλληνα στη Φινλανδία.  

 

Χ. Ν. Καρακ.: Ασχολούμαι με το θέατρο και τον κινηματογράφο πάνω από 15 χρόνια. 

Η Ιδέα να κάνω ένα ντοκιμαντέρ για ανθρώπους που έχουν βρει μια άλλη πατρίδα 

ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια. Όταν γνώρισα τον Ηλία Μισύρη ,αμέσως θέλησα να 

κάνω ένα ντοκιμαντέρ με αφορμή την ζωή του. Με συγκίνησε το γεγονός ότι το ταξίδι 

που ξεκίνησε ο Ηλίας άρχισε στα 7 του χρόνια. Το ντοκιμαντέρ πραγματεύεται την 

ιστορία του, και πώς βρέθηκε στη Φινλανδία, για να ανακαλύψει σε ξένο τόπο την ίδια 

του την πατρίδα. Η οικογένειά του, εγκατεστημένη στο Ξυλόκαστρο, εκδιώχθηκε στη 

διάρκεια της δικτατορίας, εξόριστη επί εφτά χρόνια στα βουνά της Τρίπολης. Τα χρόνια 

αυτά τον καθόρισαν σημαντικά. Εγκατέλειψε τις σπουδές του και ταξίδεψε εκτός 

Ελλάδας, βρίσκοντας στη Φινλανδία, μια δεύτερη πατρίδα. Εκεί βίωσε έντονα τα 

φιλελληνικά αισθήματα του φινλανδικού λαού, ενώ ταυτόχρονα ανακάλυψε τον 

πολιτισμό της χώρας που τον «υιοθέτησε». Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά και ο ίδιος 

ο Ηλίας Μισύρης, «από ένα σημείο και μετά επήλθε η ανοστιά. Όχι ανοσία, αλλά 

ανοστιά. Δεν υπήρχε ο νόστος. Ο νόστος που έχεις ως ξένος σε ξένη χώρα. Υπήρχε κάτι 

το οποίο σε έκανε να σου λείπει η Ελλάδα όταν είσαι στη Φινλανδία και να σου λείπει η 

Φινλανδία όταν είσαι στην Ελλάδα». Κατάφερε αυτήν την αρνητική συγκυρία να την 

μετατρέψει σε θετική θέση στην ζωή του! Η αλήθεια είναι ότι κατά την διάρκεια την 

κινηματογραφικής διαδικασίας μπήκαμε όλοι οι συντελεστές σε ένα εσωτερικό ταξίδι. 

Το εξαίρετο κείμενο της Συγγραφέως Βασιλικής Κάππα το οποίο συνοδεύει το 

ντοκιμαντέρ γεννήθηκε μέσα από μια σύνθεση λυρικότητας και φιλοσοφικής θεώρησης. 

Η Βασιλική ακολούθησε όπως όλοι μας αυτό το ταξίδι αυτογνωσίας και ουσιαστικά 

πετύχαμε αυτό που ένα έργο το κάνει ξεχωριστό. Να είναι απλό ,να αφορά την 

ανθρώπινη φύση και να μας δίνει την δυνατότητα να σκεφτόμαστε το αύριο κτίζοντας 

το παρόν ζώντας στο σήμερα, και αναπολώντας και κρίνοντας το χτες !!!  

 

  

Ε.Π: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του θεάτρου και του κινηματογράφου; 

  

Χ. Ν. Καρα. :Για μένα που έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια και με τα δύο ,η διαφορά 

είναι καθαρά ο τρόπος παρουσίασης μιας δουλειας. Η τεχνικές διαφορές θα μπορούσε 

να πει κάποιος τα διαφορετικά εργαλεία που έχει η κάθε τέχνη. Ο ηθοποιός στο θέατρο 

είναι η διαφορά. Αυτό άλλωστε, με ελκύει, η ζωντανή παρουσία ,η διαφοροποίηση της 

παράστασης κάθε μέρα , οι νέες γραμμές υποκριτικής που αναπτύσονται. Στον 

κινηματογράφο τα τελευταίο χρόνια ,με τα νέα ψηφιακά μέσα βρίσκω την καλλιτεχνική 

μου φόρμα (camera stylo). Κινηματογραφώ, μοντάρω ,σκέφτομαι, νιώθω πάρα πολύ 

ελευθερος. Ετσι γεννήθηκε και η ιδέα για το Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου 

Αθήνας.  

 

Ε.Π.¨ Μιλήστε μας για το φεστιβάλ ψηφιακού κινηματογράφου; Πως ξεκίνησε η 

ιδέα;  

 

Χ. Ν. Καρ. : Το Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας φιλοδοξεί να 

καθιερώσει ένα τόπο συνάντησης των δημιουργών και των θεατών του 

κινηματογράφου, με προβολές και άλλες εκδηλώσεις, σε χώρους που δεν είναι κατ’ 

ανάγκην κινηματογραφικές αίθουσες, αλλά που προσφέρονται για το διάλογο του 

κοινού με νέους δημιουργούς και όχι μόνο, απ’ όλη την Ελλάδα. Το 1o Φεστιβάλ, 



προωθώντας την ιδέα του ψηφιακού κινηματογράφου περιλάμβανε ταινίες 

μυθοπλασίας, τεκμηρίωσης, κινουμένων σχεδίων πειραματικές, ό,τι art, που 

δημιουργήθηκαν με την χρήση των νέων ψηφιακών μέσων.  

Ο Έλληνας σήμερα κάνει κινηματογράφο; 

Το 2o Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας απλώνει τις φτερούγες πάνω από 

την πόλη ξεκινώντας στις 25 Μαΐου το κινηματογραφικό του ταξίδι προβάλλοντας 

ταινίες και αφιερώματα σε Φεστιβάλ της Ελλάδας της Ευρώπης και της Κίνας. Οι 

συμμετοχές μας ξεπέρασαν τις 200 δείχνοντας ότι σε μια εποχή κρίσης οι δημιουργοί 

προσπαθούν ,και θέλουν να αλλάξουν το αύριο της χώρας μας 

 

Ε.Π:  Ποια είναι τα σχεδία σας για το μέλλον ; 

 

Χ. Ν. Καρ.: Να συνεχίσω στην Ελλάδα να κάνω τέχνη. Να μου επιτρέψει η χώρα μου 

να το κάνω αυτό. Να βελτιωθούν τα πράγματα και οι αντιλήψεις. Να βοηθήσω όσο 

μπορώ πάνω σε αυτό! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  

 

Ο Παραγωγός Σεναριογράφος Σκηνοθέτης Χρήστος Ν. Καρακάσης Γεννήθηκε στην Αθήνα. 

Σπούδασε Μουσική, Πληροφορική, και Σκηνοθεσία Θεάτρου, Κινηματογράφου,Τηλεόρασης.  

Είναι ιδρυτής της Εταιρείας Παραγωγής KOYINTA Production www.kouinta-production.gr και 

της πολιτιστικής εταιρείας  ΚΟΥΪΝΤΑ. 

Έχει επιμεληθεί οπτικοακουστικά καλλιτεχνικά, οργανωτικά και σε τεχνικό επίπεδο πολλές 

εκδηλώσεις παρουσιάσεις, διαφημίσεις, Video art, Φεστιβάλ. Σαν  Σκηνοθέτης Παραγωγός 

έχει παρουσία από το 1992 Οι ταινίες του έχουν προβληθεί στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. 

Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών ,Της Ένωσης Σκηνοθετών, Παραγωγών 

Κινηματογράφου Ιδρυτικό Μέλος του Δικτύου Ελληνικού Ντοκιμαντέρ και της Κίνησης 

DOCFRIENDS. Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας. 

Σπουδές : 

Τμήμα Πληροφορικής-Προγραμματισμός Η/Υ, Πληροφοριακά συστήματα, 

Μουσική θεωρία, Απόφοιτος Κινηματογραφικής Σχολής 1996 (τμήμα Σκηνοθετών) 

ΕΑΠ Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, (τμήμα Ελληνικός Πολιτισμός) 

Παρακολούθησε θεατρικά μαθήματα για 2 χρόνια 



ΕΡΓΑ - ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ  

 

-ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΔΥΟ ΠΑΤΡΙΔΕΣ  

 

Ο μίτος σε βοηθάει να ξαναβρείς το δρόμο της επιστροφής. Προς τον τόπο που 

άφησες. Δεν ξέρεις όμως πώς να τον ξανανιώσεις τελείως δικό σου. Τον κοιτάς όπως 

κοιτάμε έναν παλιό έρωτα, κάτι γνώριμο που τώρα πια δεν μας ταράζει. Ίσως η 

αιώρηση ανάμεσα στις δύο χώρες να είναι η μόνη πραγματική πατρίδα. Το ταξίδι 

άρχισε 7 χρονών, όταν η οικογένειά μας αναγκάστηκε να πάρει το δρόμο της εξορίας, 

επί χούντας, γιατί μας ξεσπιτώσανε απ το σπίτι μας στο Ξυλόκαστρο κι απʼ τη 

θάλασσά μας και μας στείλανε στα βουνά της Τρίπολης για 7 χρόνια. Δυσμενή 

μετάθεση τη λέγανε τότε την εξορία. Κι ήταν ένα τραυματικό γεγονός, ένα τραύμα 

που πιστεύω ότι ήτανε σημαντικό γιατί μʼ έβαλε στην πορεία από μικρό κι έπαιξε 

ρόλο αργότερα στην απόφασή μου να εγκαταλείψω τις σπουδές μου στην Ελλάδα και 

να ψάξω να βρω τον κόσμο το δικό μου, έξω απʼ τα σύνορα της Ελλάδας.     

Είναι πάρα πολύ συναρπαστικό αυτό το ταξίδι γιατί όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά 

που υπάρχει στην κουλτούρα, τόσο μεγαλύτερη είναι και η έλξη που υπάρχει μεταξύ 

των ανθρώπων αυτής της κουλτούρας. Η ζωή ταξιδεύοντας ήτανε κάτι διαφορετικό. 

Κατʼ αρχήν σου έδινε μια ελευθερία.  Επειδή δεν ήσουνα σκλάβος της βαρύτητας. 

Ήσουνα συνέχεια στο δρόμο γνώριζες ανθρώπους, έπεφτες βέβαια και σε δύσκολες 

καταστάσεις, αλλά αυτό σʼ έκανε πιο δυνατό και βέβαια σου έδινε φτερά να πετάξεις 

και να πας όπου ήθελες. Εγώ ήμουνα τυχερός γιατί γνώρισα τους φιλέλληνες  τους 

Φιλανδούς, τη μουσική, τον πολιτισμό κι έτσι βρήκα την Ελλάδα στη χώρα που με 

υιοθέτησε. Αυτοί οι άνθρωποι με βοήθησαν να βρω την Ελληνική ταυτότητα, και 

έγινα πατριώτης. Έλληνας πατριώτης στη Φιλανδία Ηλίας Μισσύρης ένας Έλληνας 

ανάμεσα σε δύο πατρίδες»  

 

 

-Το νέο ντοκιμαντέρ του Χρήστου Ν. 

Καρακάση «Η ΓΕΝΕΣΗ ΜΙΑΣ ΙΔΕΑΣ»  

Δημήτρης Ψωμοδότης 

Οργάνωση παραγωγής - Βασιλική Κάππα 

 

Συνεχίζονται τα γυρίσματα για το 

κινηματογραφικό Ντοκιμαντέρ για τον Δημήτρη 

Ψωμοδότη "Η γένεση μιας ιδέας". Ο Δημήτρης 

Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Το 1979 

αποφοίτησε από το επιμορφωτικό κέντρο καλών 

τεχνών του Κώστα Ηλιάδη Το 1981-1985 

σπουδή και ειδίκευση στην γλυπτική ξύλου στο 

εργαστήριο του Foat Imbraim. Υλικά Γλυπτικη: σε ξύλο μάρμαρο πέτρα και μέταλλο. 

Το εργαστήριο που δημιουργεί είναι στα Εξάρχεια στην οδό Ασκληπιού από το 1985. 

Προβολή σε Αθήνα και Φινλανδία για το νέο Ντοκιμαντέρ του Σκηνοθέτη 

Παραγωγού Χρήστου Ν. Καρακάση «Μορφογένεση». Επίσημη συμμετοχή 

(διαγωνιστικό στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας 9- 14 Οκτωβρίου) και προβολή 

τον Νοέμβριο στο WILDLIFE VAASA FESTIVAL 2012 Φινλανδίας, 21 με 25 

Νοεμβρίου SPECIAL AWARD NOMINATIONS υποψήφια για το βραβείο 

Καλύτερης Καλλιτεχνικής ταινίας TERRANOVA ARTISTIC AWARD by THE 

OSTROBOTHNIAN. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Πώς γεννήθηκε η ιδέα ενός 

τέτοιου βιβλίου, όπως είναι το βιβλίο σας 

«Διόρθωση»; 

Η ιδέα οποιουδήποτε έργου προκύπτει 

θεωρώ, τις περισσότερες φορές, από την 

ανάγκη του δημιουργού του για 

επικοινωνία. Γεννιέται πιστεύω για έναν 

διάλογο που ο  δημιουργός αισθάνεται πως 

θέλει να κάνει με τον αναγνώστη και για 

όσα θέλει να μοιραστεί μαζί του. Ήταν οι 

εσωτερικές μου αναζητήσεις που οδήγησαν 

στη συγγραφή ενός έργου που θα 

προβλημάτιζε τον αναγνώστη, 

προκειμένου αυτό να τον βοηθήσει να 

αναστοχαστεί τη ζωή και τις εμπειρίες του, 

εφόσον το  θέλει, ίσως από ένα πρίσμα 

λίγο διαφορετικό από το δικό του…. 

Δε γνωρίζω ποια ταυτότητα υπερίσχυσε… 

αυτή του ψυχολόγου, του αναγνώστη ή του 

συγγραφέα γιατί κατά τη διάρκεια της 

συγγραφής οι τρείς ταυτότητές μου ανταγωνίζονταν  η μία την άλλη. Έγραψα όσα 

είχα ζήσει, ακούσει ή φανταστεί, τα προσέγγισα ως ψυχολόγος και τέλος τα 

παρουσίασα όπως θα ήθελα να τα διαβάσω ως αναγνώστης, εάν έπαιρνα ένα 

αντίστοιχο βιβλίο στα χέρια μου… 

 

 

2. Γράφοντας το βιβλίο αυτό, γνωρίζατε από την αρχή ότι θα το 

προσυπογράφατε ως «Ανώνυμος Ξένος», ή το ψευδώνυμο αυτό προέκυψε στην 

πορεία; 

Στην αρχή δε γνώριζα πώς θα εξελισσόταν το βιβλίο, δε γνώριζα καν  εάν θα 

προέκυπτε ένα αποτέλεσμα αξιόλογο να δοθεί προς έκδοση. Όταν τελικά αποφάσισα 

να απευθυνθώ σε κάποιους εκδοτικούς οίκους, ήθελα το έργο αυτό να διαβάζεται από 

τους αναγνώστες και να παραμένουν ανεπηρέαστοι από οποιαδήποτε ταυτότητα θα 

προσέδιδε το όνομα και η ζωή του συγγραφέα στον ήρωα. Δεν είναι ο συγγραφέας 

που μιλά για τη ζωή του… άλλωστε οι ιστορίες που αναφέρονται είναι τόσο αλήθεια 

όσο θέλει ο αναγνώστης να πιστέψει και τόσο μύθος όσο θέλει το βιβλίο να διηγηθεί. 

Θέλω ο αναγνώστης να αισθάνεται πως είναι ο ίδιος που κάνει διάλογο με τις σελίδες 



του βιβλίου. Θέλω στην ανωνυμία του συγγραφέα, στην ανωνυμία του ήρωα, να 

τοποθετήσει οποιοδήποτε πρόσωπο εκείνος θέλει. Να βάλει το πρόσωπο αυτό 

απέναντί του και να κάνει έναν διάλογο, να του πει αυτά που θα ήθελε, αυτά που 

αισθάνεται… 

Το βιογραφικό μου προστέθηκε την τελευταία στιγμή στην έκδοση. Πριν την έκδοση 

του βιβλίου, δέχτηκα κάποια σχόλια αμφισβήτησης από τους οικείους μου, πως  

κρύβομαι από τα λόγια μου, πως πίσω από την ανωνυμία μου πιθανόν σκεπάζεται ο 

φόβος της κριτικής του έργου μου. Όμως δεν είναι έτσι, είμαι περήφανος που ένα 

έργο σαν τη «διόρθωση.» τελικά αγκαλιάστηκε τόσο πολύ από το αναγνωστικό κοινό 

στο οποίο εξαρχής ήθελα να απευθυνθώ και το οποίο ευχαριστώ για την πάντα ζεστή 

αγκαλιά του για το έργο μου. Το βιογραφικό μου είναι διαθέσιμο σε όποιον θα ήθελε 

να ανταλλάξουμε ιδέες, απόψεις και προβληματισμούς και σε όποιον θέλει να 

ασκήσει κριτική… 

 

 

3. Ποιο είναι το τελικό μήνυμα που θέλετε να μεταδώσετε στους αναγνώστες 

μέσα από την «Διόρθωση»; 

Αυτό που εμένα μου πήρε τόσα χρόνια σπουδών να καταλάβω: Πως όλα είναι στο 

μυαλό! Και το κάθε μυαλό είναι διαφορετικό… Ο άνθρωπος δεν πρέπει να  

εγκλωβίζεται στις απόψεις και στις ερμηνείες, αλλά τελικώς πρέπει είναι ο κύριος της 

ζωής του… Καθένας από εμάς πρέπει να λαμβάνει υπόψη πως αυτό που πιστεύει με 

το δικό του μυαλό είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που πιθανόν συμβαίνει… Ακόμα 

και μια πεποίθηση εάν  βοηθήσω να αναθεωρηθεί, όχι απαραίτητα να αλλάξει, απλώς 

να ταρακουνηθεί σε κάποιον αναγνώστη, το βιβλίο αυτό θα έχει πετύχει το σκοπό 

του. Δεν πρόκειται για βιβλίο αυτοβοήθειας, δε δίνει συνταγές «ευτυχίας». Μέσα 

όμως από τις ιστορίες που αναφέρονται στο βιβλίο, θέλω ο αναγνώστης να δει πως 

υπάρχει και μια οπτική γωνία της ζωής διαφορετική από τη δική του. Όχι καλύτερη ή 

χειρότερη, απλώς διαφορετική. 

 

4. Θα μπορούσαν τα ποιήματά σας να αποτελέσουν ένα ξεχωριστό βιβλίο. 

Γιατί δεν το έχετε κάνει; 

Ο αρχικός σχεδιασμός του βιβλίου ήταν με τις σκέψεις και τα ποιήματα να 

συμπλέκονται με το έργο, στα σημεία όπου αυτά αναφέρονταν. Οι σκέψεις αυτές, τα 

γνωμικά διαφορετικά, προέκυπταν σαν συμπεράσματα σε κάθε μία από τις στιγμές τις 

ιστορίας. Τα ποιήματα ήταν σαν τη μουσική που έντυνε το έργο… Έπειτα από 

παρότρυνση της εκδότριάς μου, αποφασίσαμε να παραθέσουμε τα γνωμικά και τα 

ποιήματα στο τέλος του βιβλίου, ως σύνοψη των σκέψεων που προκύπτουν από τα 

προηγούμενα, αφήνοντας στον αναγνώστη την ευχέρεια να τα αντιστοιχίσει στο 

μυαλό του με τα όσα διάβασε. Είναι μια επανάληψη των βασικών σημείων του έργου, 

σε μια ιδιότυπη μορφή που είναι –όπως αποδείχθηκε- πιο εύκολη, πιο ευχάριστη και 

πιο γόνιμη, για να τα θυμάται. Δεν αποτελούν ένα ξεχωριστό έργο λοιπόν γιατί 

ουσιαστικά συνοδεύουν την ιστορία, έστω και έξω από το κυρίως κείμενο… 

 

 

5. Ετοιμάζετε καινούργιο βιβλίο; 

Ναι, αυτήν τη στιγμή ολοκληρώνω το δεύτερο έργο μου και ελπίζω να καταφέρω να 

το φέρω κοντά στο αναγνωστικό κοινό πολύ σύντομα. 

 

 

 



 

6. Ποια είναι η γνώμη σας για το e-book; 

Είμαι υπέρ οποιουδήποτε μέσου μπορεί να φέρει ένα βιβλίο κοντά στον αναγνώστη. 

Είτε από θέμα κόστους, είτε από θέμα διευκόλυνσης, εάν έστω και ένας άνθρωπος 

που διαφορετικά δεν θα  γνώριζε ένα έργο, μέσω του ηλεκτρονικού βιβλίου το πάρει 

στα χέρια του και το μελετήσει απολαμβάνοντας το, αυτό είναι κέρδος για το πνεύμα 

της κοινωνίας μας. 

 

7. Πιστεύετε ότι όσοι έχουν εκδώσει κάποιο βιβλίο θεωρούνται κατ’ ανάγκη 

«συγγραφείς»;  

Θα σας απαντήσω με μια ερώτηση: γιατί κάποιος να θέλει οπωσδήποτε να έχει την 

ταυτότητα του συγγραφέα ή οποιαδήποτε άλλη ταυτότητα γενικότερα; Είναι κάποια 

απόδειξη της ύπαρξής και της αξίας του; Πιστεύω πως ο δημιουργός έχει την 

ταυτότητα της προσωπικότητάς του και όχι του προσδιορισμού του. Εάν θέλει να 

λέγεται συγγραφέας, μουσικός, ζωγράφος ή καλλιτέχνης, αυτό δεν τον κρίνει ως 

άνθρωπο…. Οι πράξεις και τα έργα του είναι που τον προσδιορίζουν. Συνεπώς δεν 

πιστεύω στις ταυτότητες που προσδιορίζουν κάποιον άνθρωπο από τις δημιουργίες 

και τα επιτεύγματά του. Δεν ξέρω εάν θεωρούνται κατ’ ανάγκη «συγγραφείς» όσοι 

έχουν εκδώσει κάποιο βιβλίο, γνωρίζω όμως πως όταν θα κληθούν να κάνουν έναν 

απολογισμό της ζωής τους δεν θα έχει σημασία μια επιτυχημένη έκδοση, αλλά ένα 

χαμόγελο που μοιράστηκαν με έναν άνθρωπο… 

 

  

  

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας. Εύχομαι 

επίσης η «Διόρθωση» να αγκαλιαστεί από το αναγνωστικό κοινό και να βάλει 

πολλά λιθαράκια στη διόρθωση του ατόμου και κατ’ επέκταση της κοινωνίας μας. 

 

Σύλβια Α. Λουκά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος 

Μέση εποχή του Χαλκού 2100π.Χ.-1650π.Χ. 

   Η περίοδος αυτή δεν έχει ουσιαστικά να παρουσιάσει κάποιο πολιτισμό. Είναι το 

μεταβατικό στάδιο από την πρώιμη εποχή προς την ύστερη εποχή του χαλκού. Η παρουσία 

των προηγούμενων συνοικισμών συνεχίζεται και κοντά σ’ αυτούς προστίθενται και νέοι, 

όπως αυτός της Καλοψίδας. Η οικία που έχει ανακαλυφθεί στην Καλοψίδα αποτελείται από 

δέκα δωμάτια κτισμένα στις τρεις πλευρές μιας υπαίθριας αυλής και είναι ενδεικτική της 

αναπτυγμένης οικιακής αρχιτεκτονικής και του πλούτου της πόλης την εποχή αυτή. Οι 

τοίχοι σε όλες τις κατοικίες έχουν πάχος που φθάνει τα δύο μέτρα, τα δάπεδα έχουν 

επίστρωση από παχύ στρώμα πηλού και είναι εξοπλισμένα με λιθόκτιστα κρεβάτια 

κτισμένα στους πλάγιους τοίχους. 

   Η Καλοψίδα παρουσιάζεται επίσης ως το πιο δυναμικό εμπορικό κέντρο στο νησί. Οι 

κάτοικοί της κατάφεραν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους το εμπόριο προς την Ανατολή. Η 

μετατόπιση αυτή προς το νότο μάλλον οφείλεται σε επιδρομές εισβολέων που λυμαίνονταν 

τα βόρεια παράλια. Οι κάτοικοι του νησιού πριν στραφούν προς τις νότιες περιοχές, 

φαίνεται ότι προσπάθησαν με οχυρωματικά έργα στις βόρειες περιοχές να αμυνθούν. Η 

οχύρωση στο Κρηνί, κοντά στη Κερύνεια είναι η πιο σημαντική. Σώζεται ένα τείχος 

καλοκτισμένο με μεγαλύτερες πέτρες, ενισχυμένο με πύργους. Ακόμα ήρθαν στο φως στους 

Νικολήδες καθώς και στη Νιτοβίκλα και άλλα οχυρωματικά έργα.  

   Σύμφωνα με το σχολικό μας βιβλίο το φρούριο της Νιτοβίκλας στην κορυφή ενός λόφου, 

πάνω από τον κόλπο της Αμμοχώστου, είναι το πιο αξιόλογο οχυρωματικό έργο. Είναι 

κτίριο τετράπλευρο με χοντρούς τοίχους που χρησίμευαν ως περιτείχισμα και δύο 

λιθόκτιστους πύργους στην είσοδο, κατά το πρότυπο των συροπαλαιστινιακών οχυρώσεων. 

Γενικά οι οχυρώσεις και τα οχυρωματικά έργα δηλώνουν περίοδο αναστατώσεων. 

   Αρχίζουν να αναπτύσσονται κι άλλες πόλεις όπως το Κίτιο και η Έγκωμη. Το Κίτιο που στην 

πρώιμη εποχή αποτελούσε ένα μικρό αγροτικό 

συνοικισμό τώρα εξελίχθηκε σε λιμάνι με πλούσια 

εμπορική κίνηση. 

   Η αγγειογραφία έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με 

εκείνα της προηγούμενης εποχής, εμπλουτίζεται όμως 

με νέα περίπλοκα σχήματα και αντιπροσωπεύεται 

κυρίως από τα λευκά γραπτά αγγεία. Αυτά έχουν 

διακόσμηση ζωγραφιστή με γεωμετρικά μοτίβα σ’ 

ολόκληρη την επιφάνεια. Τα ερυθροστιλβωτά αγγεία 

και η εγχάρακτη διακόσμηση βαθμιαία γίνονται 

σπανιότερα, ώσπου εκλείπουν εντελώς. 



   Η πρώτη επιτύμβια στήλη που βρέθηκε ανήκει σ’ αυτήν την εποχή. Βρέθηκε στο τοίχωμα 

του διαδρόμου ενός τάφου. Πιθανόν η επίδραση της να είναι αιγυπτιακή. Τάφοι 

διαφορετικού τύπου που προσιδιάζουν σε ανάλογα κτίσματα της Συρίας και της 

Παλαιστίνης, βρέθηκαν στην Παλαιοσκούτελλα, κοντά στη Νιτοβίκλα. Δεν αποκλείεται να 

αποτελούν ένδειξη παρουσίας των Υκσώς (λαού της θάλασσας) στο ανατολικό τμήμα του 

νησιού μετά τον ΙΖ’ π.Χ. αιώνα. Ακόμη, βρέθηκε το πρώτο ταφικό ανάγλυφο (ανθρώπινη 

μορφή) στην πλευρά του δρόμου ενός θαλαμοειδούς τάφου κοντά στο Κάρμι. 

 

Ύστερη εποχή του Χαλκού 1650π.Χ-1050π.Χ 

    

   Την πιο σημαντική και κοσμογονική φάση της κυπριακής προϊστορίας αποτελεί η 

περίοδος της Ύστερης εποχής του χαλκού. Η στρατηγική της θέση στην ανατολική 

Μεσόγειο και ο φυσικός της πλούτος έγιναν πόλος έλξης για τις Δυνάμεις που 

κυριαρχούσαν τότε στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. 

   Στις αιγυπτιακές πηγές η Κύπρος αναφέρεται σαν Άσυ ή Αλάσια και όπως φαίνεται 

από τις πινακίδες της Τελ-ελ-Αμάρνα, πληρώνει σε χαλκό φόρο υποτελείας. Παρ’ 

όλα αυτά η διοίκηση της Αιγύπτου δεν φαίνεται να είναι σκληρή. Απλώς οι Κύπριοι 

πληρώνουν κάποιους φόρους διατηρώντας ταυτόχρονα και την αυτονομία τους. Αυτό 

φαίνεται και από επιστολή του βασιλιά της Αλασίας προς το Φαραώ της Αιγύπτου, 

τον οποίο αποκαλεί «αδελφό» του, παρά το γεγονός ότι του είναι υποτελής. 

Επιστολές σε σφηνοειδή γραφή μεταξύ του Φαραώ και του Κύπριου βασιλιά 

υπάρχουν αρκετές, όλες γραμμένες σε αρκετά οικείο τόνο που δείχνουν μάλλον την 

ύπαρξη φιλικών σχέσεων παρά σχέση κατακτητή προς υποτελή. 

   Σημαντικό γεγονός αποτελεί η σύνδεση και σταδιακά η ταύτιση του νησιού με το 

Μυκηναϊκό κόσμο. Η κάθοδος των Αχαιών στο νησί, στα πλαίσια του Α’ αποικισμού, 

μετέβαλε το νησί στο πιο ακμαίο τμήμα του ελληνισμού στην ανατολική Μεσόγειο, 

χαράζοντας τη μοίρα του μέχρι την εποχή μας. Οι Μυκηναίοι εγκαθίστανται γύρω 

στο 1400π.Χ. σε κυπριακά λιμάνια, κυρίως στα νότια και ανατολικά, 

εκμεταλλεύονται τις συνθήκες ειρήνης που επικρατούσαν στη Μέση Ανατολή το 13
ον

 

αιώνα και μεταφέρουν με ασφάλεια τα εμπορεύματά και τον πολιτισμό τους στις 

χώρες της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου. 

   Εξελληνίζουν τους Κύπριους, τους Ετεοκύπριους συγκεκριμένα, μέσω μιας 

μακρόχρονης βέβαια διαδικασίας. Οι Αχαιοί φέρουν βέβαια μαζί τους και γλώσσα,  

τοπωνύμια, θεσμούς, πολιτιστικά επιτεύγματα και τύπους λατρείας. Οι σχέσεις με την 

κυρίως Ελλάδα γίνονται τώρα πιο σπάνιες και το μαρτυρούν ο μεγάλος αριθμός 

μυκηναϊκών αγγείων που βρέθηκαν στο νησί. 

   Η έκταση της εγκατάστασης των Αχαιών στο νησί φαίνεται και μέσα από 

διάφορους μύθους που κυκλοφόρησαν υστερότερα. Έτσι σαν οικιστής της Σαλαμίνας 

αναφέρεται ο Τεύκρος, ο γιος του Τελαμώνα, βασιλιά του νησιού της Σαλαμίνας. 

Ιδρυτής της Νέας Πάφου ο Αγαπήνορας από την Αρκαδία, του Ιδαλίου ο 

Χαλκάνωρας, ο Πράξανδρος από την Λακωνία της Λαπήθου, ο Χύτρος έδωσε το 

όνομά του στους Χύτρους (σημερινή Κυθρέα), ο Δημοφώντας ίδρυσε την Αίπεια, ο 

Κηφέας την Κερύνεια, οι Αργείοι την Ασίνην και ο Ακάμας έδωσε το όνομά του στο 

ομώνυμο ακρωτήρι στα Β.Δ. του νησιού.  



   Κατά το τέλος του 13
ου

 αιώνα, όπου συμπίπτει και με την άφιξη των Αχαιών στο 

νησί, η εκμετάλλευση και εμπορία του χαλκού προκάλεσαν καθοριστικές αλλαγές 

στην οικονομική και κοινωνική δομή της Κύπρου και με τεράστιες επιπτώσεις στον 

πολιτιστικό τομέα. 

    Ιδρύθηκαν αστικά κέντρα τόσο στην ενδοχώρα για τη μεταφορά και τη κατεργασία 

του χαλκού, όσο και στα λιμάνια για τη διεξαγωγή των εμπορικών συναλλαγών με τις 

γειτονικές χώρες. Επίσης, κατασκευάστηκαν έργα υποδομής για διευκόλυνση των 

συγκοινωνιών και των μεταφορών. Η μικροτεχνία έφθασε σε εκπληκτική τελειότητα, 

καθώς χρησιμοποιήθηκαν ντόπια ή εισαγμένα νέα ποικίλα υλικά, αλλά και νέες 

τεχνικές  και μεθόδους. 

   Σ’ αυτήν την πλέον εξελιγμένη κοινωνία, η χρησιμοποίηση της γραφής κατέστη 

απαραίτητη. Έτσι, έκαναν την εμφάνισή τους, πρώτα η Κυπρομινωική και στην 

πορεία η Κυπροσυλλαβική. 

   Πριν από την εγκατάσταση των Μυκηναίων στο νησί, η Κύπρος αποτελούσε ένα 

ενιαίο βασίλειο. Μετά την εγκατάστασή τους, το ενιαίο βασίλειο τεμαχίζεται και 

ιδρύονται ξεχωριστά βασίλεια, όπου το καθένα αποτελείται βασικά από μια πόλη, 

όπως το πρότυπο των ελληνικών βασιλείων. Διοικητικά και οικονομικά ήταν 

οργανωμένα κατά το μυκηναϊκό πρότυπο. Δηλαδή, ο μονάρχης είχε όλες τις εξουσίες 

συγκεντρωμένες στα χέρια του. Το βασίλειο αποτελεί το κέντρο του οικονομικού 

συστήματος και τέλος η οργάνωση των βασιλείων είναι γραφειοκρατική. Οι γραφείς 

εργάζονταν στα ανάκτορα ως γραμματείς και λογιστές και καταγράφουν τις 

οικονομικές και όλες γενικά τις δραστηριότητες. Είχαν σημαντική θέση και για το 

λόγο αυτό είχαν και μεγάλη ισχύ. 

   Η πολεοδομία και η οχύρωση είναι ένα επιπλέον χαρακτηριστικό της μυκηναϊκής 

επίδρασης στο νησί. Βοήθησε εξάλλου και η εμπορία του χαλκού σε μια 

κοινωνικοοικονομική πρόοδο. 

   Όλα τα χαρακτηριστικά της μυκηναϊκής αρχιτεκτονικής τα συναντούμε στην 

Έγκωμη. Η πολεοδομική διάταξη με τους φαρδιούς ευθύγραμμους δρόμους που 

διασταυρώνονται σχηματίζοντας ορθές γωνίες, το οικοδομικό σύστημα με τις 

πελεκητές πέτρες, η κεντρική πλατεία, το ανάκτορο τύπου μεγάρου, η εγκατάσταση 

λουτρών και αποχωρητηρίων στις κατοικίες, η ύπαρξη αποχετευτικού συστήματος, το 

εκπληκτικό λιμάνι και οι οχυρώσεις  με τα «κυκλώπεια τείχη». «Κυκλώπεια τείχη», 

στα 1200π.Χ. συναντούμε στο Κίτιο, τη Σίντα και τη Μάα-Παλαιόκαστρο. 

   Το μεγάλο κτίριο που βρέθηκε στον οικισμό του Αγίου Δημητρίου, κοντά στην 

Καλαβασό, ήταν φτιαγμένο με πελεκητές πέτρες και είχε ορειχάλκινα βαρίδια και 

πήλινους σφραγιδοκύλινδρους με Κυπρομινωική γραφή. Όλα αυτά τα ευρήματα 

μαρτυρούν εξελιγμένο επίπεδο εμπορικών συναλλαγών και όχι απλή ανταλλαγή 

προϊόντων. Επίσης, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το κτίριο θα 

ήταν το διοικητικό κέντρο της περιοχής, όπου γινόταν κάποια 

συστηματική καταγραφή στοιχείων που είχαν σχέση με το 

εμπόριο και την ιδιοκτησία. Κοντά σ’ αυτό κτίριο βρέθηκαν 

κατοικίες, ίσως των αρχόντων καθώς και χώροι εργασίας. 

Επιπλέον και άλλα τέσσερα οικοδομήματα κτισμένα γύρω από 

5. Κωνικό ρυτό από 
φαγεντιανή. 
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έναν κεντρικό χώρο με πολυάριθμα δωμάτια και αποθηκευτικούς χώρους μαρτυρούν 

την ύπαρξη κεντρικής διοίκησης και αρκετά οργανωμένης κοινωνίας. 

   Ακόμη, κοντά σ’ αυτό το δημόσιο κτίριο βρέθηκε και ένας τάφος ο οποίος 

θεωρείται ως ένας  από τους πλουσιότερους στην Κύπρο. Τα κτερίσματα ήταν 

μυκηναϊκά αγγεία, ταυρόσχημα ρυτά, πολύτιμα εισαγμένα αντικείμενα ή φτιαγμένα 

από εισαγμένες πρώτες ύλες, όπως ελεφαντόδοντο και χρυσά κοσμήματα 

(περιδέραια, βραχιόλια, δακτυλίδια), συνολικού βάρους μισού περίπου κιλού. Τα 

ευρήματα του τάφου είναι πιο πολλά ακόμη κι από τα κτερίσματα των πιο πλουσίων 

τάφων της Έγκωμης του 14
ου

 αιώνα π.Χ.  

   Στον ποταμό του Μαρωνιού, εντοπίστηκε κι ακόμη ένα εντυπωσιακό κτίριο, το 

οποίο πιστεύεται ότι ήταν διοικητικό κέντρο. Έχει τοίχους πλάτους 2μ. κτισμένο κατά 

το ένα μέρος του με πελεκητούς λίθους. Κοντά σ’ αυτό γινόταν η κατεργασία του 

χαλκού και διεξάγονταν γεωργικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες. Ενδείξεις για τις 

δραστηριότητες αυτές αποτελούν τα ίχνη από χαλκό στο πάτωμα, οι αποθηκευτικοί 

χώροι και το ελαιοτριβείο. 

   Αρκετό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η θρησκεία της εποχής. Στον Άγιο Ιάκωβο 

Αμμοχώστου ανακαλύφθηκε το αρχαιότερο ιερό της Ύστερης εποχής. Αγροτικό ιερό 

ανακαλύφθηκε και στις Πηγάδες κοντά στη Μύρτου, το οποίο αποτελείται από μια 

υπαίθρια αυλή, στις δύο πλευρές της οποίας υπήρχαν δωμάτια. Μέσα στην αυλή 

ανακαλύφθηκε βωμός κτισμένος με πελεκητές πέτρες, επιστεγασμένος από ιερά 

κέρατα-σύμβολα της κρητομυκηναϊκής θρησκείας. 

   Οι ναοί που ανακαλύφθηκαν στο Κίτιο συγκοινωνούσαν απευθείας με τα 

εργαστήρια του χαλκού. Από δω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η μεταλλουργία 

βρισκόταν υπό την επίβλεψη των ιερέων και αυτοί θα ενεργούσαν εκ μέρους του θεού 

που είχε υπό την προστασία του την παραγωγή χαλκού.  

   Προστάτης θεός μεταλλείων χαλκού λατρευόταν και στην Έγκωμη, όπως μαρτυρεί 

και το άγαλμα κερασφόρου θεού που βρέθηκε σε ναό της πόλης. Ο θεός κρατώντας 

ασπίδα και ακόντιο, πατά σε βάση σχήματος ταλάντου. Με τον ίδιο τρόπο 

παριστάνεται και μια θεά που ίσως να συμβόλιζε την γονιμότητα των μεταλλείων του 

χαλκού. 

   Το χάλκινο άγαλμα κερασφόρου θεού που βρέθηκε σ’ ένα από τα τέσσερα ιερά της 

Έγκωμης πρόκειται για τον αρκαδικό θεό Απόλλωνα Κεραιάτη. Η ονομασία του 

οφείλεται στα κέρατα βοδιού που υπάρχουν στο κάλυμμα της κεφαλής. Το άγαλμα 

αποτελεί ισχυρή μαρτυρία εισαγωγής θρησκευτικών στοιχείων από το μυκηναϊκό 

κόσμο. 

   Συνεχίζεται και η λατρεία της θεάς της γονιμότητας, όπως φανερώνουν τα ειδώλια 

της «πτηνόμορφης θεάς-μητέρας». Τα ειδώλια αυτά μοιάζουν με τα μινωικά. 

 

 

 



 

6.1. Κερασφόρος 

Απόλλων Κεραιάτης. 

2.Μπρούντζινο 

αγαλματάκι πολεμιστή 

θεού που πατά πάνω σε 

τάλαντο.  

3.Πτηνόμορφη θεά-

μητέρα. 

 

 

  Μέσα από τα δείγματα της κεραμικής της ύστερης εποχής, οι μελετητές μπόρεσαν 

να σχηματίσουν μια πιο καθαρή εικόνα όσο αφορά τις πολιτιστικές επιδράσεις και τις 

σχέσεις του νησιού. Οι εμπορικές και πολιτιστικές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες 

επηρέασαν το έργο των Κυπρίων. 

   Προμηθεύονταν από την Αίγυπτο χρυσάφι, φαγεντιανή, γυαλί και αλάβαστρο. Αυτό 

μαρτυρείται από τα κυπριακά αγγεία που βρέθηκαν στην Αίγυπτο. Από την 

Παλαιστίνη επηρεάζονται όσο αφορά τη δίχρωμη διακόσμηση (πουλιά-ψάρια). Όπως 

έχουμε ήδη αναφέρει, οι Κύπριοι αγγειοπλάστες παίρνουν τα ξένα στοιχεία, τα 

αφομοιώνουν και φτιάχνουν τα δικά τους. Όπως τα αγγεία με δακτυλιόσχημη βάση 

και τα αγγεία με λευκό επίχρισμα και μελανή διακόσμηση, τα οποία είναι οι πιο 

σημαντικοί τύποι των κυπριακών αγγείων. 

   Τα αγγεία με δακτυλιόσχημη βάση δίνουν την αίσθηση μεταλλικών αγγείων 

εξαιτίας του σχήματος, του χρώματος και της ανάγλυφης διακόσμησής τους. Είναι 

συνήθως οινοχόες. Από την άλλη, τα αγγεία με λευκό επίχρισμα και μελανή 

διακόσμηση είναι κυρίως ημισφαιρικά κύπελλα. Ο διάκοσμος αυτών των αγγείων 

είναι εμπνευσμένος από την υφαντική, καθώς τα μικρά γεωμετρικά μοτίβα θυμίζουν 

ραφές δερμάτινων σκευών. 

   Τα μυκηναϊκά αγγεία εμφανίζονται το 1400π.Χ. Αρχικά εισάγονται στο νησί, ενώ 

μετά φτιάχνονται σε τοπικά εργαστήρια από Μυκηναίους τεχνίτες. Τα πιο 

χαρακτηριστικά από αυτά είναι τα αγγεία ζωγραφικού ρυθμού με κύριο γνώρισμα το 

στοιχείο της εικονογράφησης με πλούσια διακόσμηση. Κυρίαρχες είναι οι 

παραστάσεις χταποδιών, ανθρώπων, ζώων και αρμάτων. Αργότερα εμφανίζεται και ο 

ποιμενικός ρυθμός με απεικονίσεις ζώων και μοτίβα δέντρων και ένας απλούστερος 

μυκηναϊκός ρυθμός με απλές κυματιστές γραμμές, που σχετίζονται με την άφιξη 

Αχαιών αποίκων στο νησί. 

http://www.google.com.cy/imgres?q=%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82+%CE%B8%CE%B5%CF%8C%CF%82+%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%89+%CF%83%CE%B5+%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF&um=1&hl=el&rlz=1W1ADFA_elCY472&biw=1366&bih=641&tbm=isch&tbnid=cdyHLHArWvXdLM:&imgrefurl=http://www.sakketosaggelos.gr/Article/507/&docid=zCwDhtuYRBFRIM&imgurl=http://www.sakketosaggelos.gr/Images/Uploaded/image005(182).jpg&w=329&h=342&ei=aKCpT8TrFcel4gS8pMysCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=308&vpy=134&dur=248&hovh=229&hovw=220&tx=110&ty=109&sig=105902593676525473065&page=1&tbnh=142&tbnw=131&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:1,s:0,i:68
http://www.google.com.cy/imgres?q=%CF%80%CF%84%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%B7+%CE%B8%CE%B5%CE%AC+%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7+%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE&um=1&hl=el&rlz=1W1ADFA_elCY472&biw=1366&bih=641&tbm=isch&tbnid=o99Bkep5AgMLNM:&imgrefurl=http://195.14.149.87/directory/view-topic.rx?tid=69947&docid=3Cc2hF05UoXkHM&imgurl=http://195.14.149.87/iu/03_epochi_chalkou/media/03-05-04-02-f2.jpg&w=119&h=302&ei=xKCpT9LsA-Xk4QTurbTICA&zoom=1&iact=hc&vpx=150&vpy=128&dur=342&hovh=241&hovw=95&tx=98&ty=109&sig=105902593676525473065&page=1&tbnh=142&tbnw=56&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:0,s:0,i:66


Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αγγεία του εικονιστικού ρυθμού είναι ο επονομαζόμενος 

"κρατήρας του Διός" από την Έγκωμη της 

Κύπρου. Εικονίζεται σ' αυτόν μια επίσημη 

ανδρική μορφή που φορά ιερατικό χιτώνα και 

ζυγίζει τάλαντα χαλκού. Η μορφή στέκεται 

εμπρός σ' ένα άρμα με δύο επιβάτες, ενώ μια 

άλλη μορφή, πιθανώς γυμνή, βρίσκεται κάτω 

από το άρμα και φαίνεται να μεταφέρει στον 

ώμο ένα τάλαντο. Διάφορα 

παραπληρωματικά στοιχεία μεταξύ των 

οποίων δύο χταπόδια κι ένας ταύρος, 

γεμίζουν το έδαφος. 

Έχει διατυπωθεί η θεωρία ότι η κεντρική 

μορφή είναι ίσως ο Ζεύς που κρατά τη 

"ζυγαριά της μοίρας". Είναι γνωστό από 

μεταγενέστερα χρόνια ότι η ζυγαριά ανήκει 

στον Δία και τον αγγελιοφόρο του, τον Ερμή. 

Στην περίπτωση αυτή, η ζυγαριά είναι 

σύμβολο του θανάτου με την έννοια του 

πεπρωμένου που κανείς δεν μπορεί ν' αποφύγει. Δεν γνωρίζουμε αν στον κρατήρα της 

Έγκωμης εικονίζεται πράγματι ο Ζευς. Οπωσδήποτε όμως η σκηνή έχει θρησκευτικό 

χαρακτήρα, όπως υποδηλώνουν τα εικονιζόμενα τάλαντα.  

Επίλογος 

 

    Αναμφίβολα, μέσα απ’ όλα αυτά τα στοιχεία που έχουμε παρατηρήσει, βλέπουμε 

ότι ο χαλκός έχει παίξει πρωταρχικό και πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και 

εξέλιξη της Κύπρου. Με τον χαλκό της δίνεται η ευκαιρία να έλθει σε επαφή με τους 

γύρω λαούς, να δώσει και να πάρει στοιχεία. Αν και έγινε το «Μήλον της Έριδος» 

στην Ανατολή, ωστόσο, ούτε οι Αιγύπτιοι κυρίαρχοι την εξουσιάζουν αλλά ούτε και 

οι Μυκηναίοι έρχονται με κατακτητικές διαθέσεις.  

   Στους Μυκηναίους οφείλεται μέχρι σήμερα το προσόν η Κύπρος να 

συγκαταλέγεται ανάμεσα στα ελληνικά νησιά, καθώς από τότε που έγινε ο 

εξελληνισμός της, δεν άλλαξε φυσιογνωμία και χαρακτήρα, όσο και αν προσπάθησαν 

κατά καιρούς κάποιοι κατακτητές να το κάνουν. 

  Τα αγγεία, τα κοσμήματα και όλα τα άλλα ευρήματα αποτελούν πολύ σημαντικά 

στοιχεία που μας βοηθούν να ανασχηματίσουμε κατά κάποιο τρόπο, την εικόνα της 

τότε εποχής. 

Βιβλιογραφία: 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Ιστορίας της Κύπρου, Λευκωσία 1997 

Εγκυκλοπαίδεια, Ιστορία Πολιτισμός Κύπρος, εκδόσεις 2002 

www.google.com 

http://www.google.com/


 

...το γεγονός ότι υπάρχουν στην Κύπρο αυτά τα λευκά παγόνια. 

Συγκεκριμένα βρίσκονται στο εστιατόρια High Chapparal στην Λεμεσό. 

Τρελάθηκα πραγματικά όταν τα είδα για πρώτη φορά.  

Βέβαια, μακάρι να μπορούσαν όλα τα ζώα να ζουν στο φυσικό τους 

περιβάλλον, κι όχι έγκλειστα στα κλουβιά για να τα θαυμάζουμε. 

 Έχουν ένα απίστευτο κλάμα όταν ειδικά πεινάνε, αλλά όχι τόσο 

ενοχλητικό. 

 

Για όσους θέλουν να τα δουν από κοντά, δεν έχουν παρά να επισκεφθούν 

το συγκεκριμένο εστιατόριο. Περισσότερες πληροφορίες στις 

διαφημίσεις μας... 

 

Φιλικά, 

Σύλβια Λουκά  



 

 

 

 

 

1. Κ. Πέτρο, το βιβλίο σας αποτελεί την προσωπική σας εμπειρία μεταμόσχευσης  

καρδιάς. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να  δώσετε μέσα απ’ αυτήν την 

εμπειρία; 

Απάντηση: Χρειάστηκε να υποβληθώ σε μεταμόσχευση καρδιάς τον Μάιο του 2009, 

μετά από εννέα αναμονής στη λίστα. Με το βιβλίο μου θέλω να στείλω ένα διπλό 

μήνυμα: α) Σε όσους και όσες περιμένουν στη λίστα να είναι αισιόδοξοι και να 

πιστέψουν πως θα τα καταφέρουν και β) προς την κοινωνία πως δεν υπάρχει 

σημαντικότερο πράγμα από το να χαρίζεις ζωή σε εννέα συνανθρώπους σου (τόσους 

σώζει ένας δότης).  Και επίσης πως ακόμα και στο πιο δύσκολο πρόβλημα που 

αντιμετωπίζεις μπορείς να βγεις νικητής εφόσον το πιστέψεις και αγωνιστείς γι' αυτό. 

2. Θα μπορούσατε να γράψετε όλα τα γεγονότα με την μορφή μυθιστορήματος. 

Γιατί, όμως, επιλέξατε την μορφή του αφηγήματος; 

Απάντηση: Θα μπορούσε να ήταν μυθιστόρημα εφόσον ήταν μυθοπλασία. Αντιθέτως 

αφηγούμαι τα πραγματικά γεγονότα - και συναισθήματα- όπως τα βίωσα. 

 

1 Πέτρος Κακολύρης 



3. Το βιβλίο σας χωρίζεται σε κεφάλαια, ωστόσο όμως, οι θεματικές ενότητές τους 

δεν είναι αυτοτελείς αλλά αποτελούν συνέχεια του προηγούμενου κεφαλαίου. 

Κατά πόσο σας βοήθησε εσάς στη συγγραφή τους; 

Απ: Τα κεφάλαια που μπορεί κανείς να τα διαβάσει και κανείς αυτόνομα είναι σχεδόν με τη 

χρονολογική σειρά που βίωσα τα γεγονότα. Η διάγνωση, η πορεία προς τη μεταμόσχευση 

και το μετά. Θέλησα όμως, όπως θα διαπιστώσατε, οι  τίτλοι των κεφαλαίων να μην είναι 

«στεγνοί» και στερεότυποι αλλά πρωτότυποι να αποφορτίζουν τον αναγνώστη.  

4. Τι σημαίνει «ευτυχία» για σας; 

 

Απάντηση:  Το βιβλίο αρχίζει με τον ορισμό που μου ζητάτε. «…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».  

 

5. Πέστε μας μια φράση την οποία σας είπε κάποιος/α και επηρέασε την ζωή σας σε 

θετικό βαθμό, και μέχρι σήμερα εξακολουθείτε να την έχετε στο μυαλό σας. 

 

Απάντηση:: Θα σας πω δυο, μια που τη διάβασα και μια που την έφτιαξα εγώ. Η 

πρώτη  είναι «Να δίνω ζωή στα χρόνια μου και όχι χρόνια στη ζωή μου» και αυτό 

που συμπέρανα από την όλη μου περιπέτεια είναι πως «Ο μόνος τρόπος να 

νικήσεις το θάνατο είναι να δίνεις ζωή». 

 

Σας ευχαριστώ πολύ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το βιβλίο του Πέτρου Κακολύρη όχι απλώς μιλάει για το 

χρονικό μιας καρδιάς, αλλά αγγίζει και τις καρδιές ολονών 

μας... 

Αν και αποτελεί προσωπικό βίωμα του συγγραφέως, ωστόσο 

περνάνε μέσα απ’ αυτό τόσα πολλά μηνύματα ζωής, τα οποία 

όλοι αξίζει να διαβάσουμε αλλά και να παραδειγματιστούμε... 

Σύλβια Α. Λουκά 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Εκδήλωση ΕΟΜ, 1 Νοεμβρίου 2011, Ημέρα της Δωρεάς Οργάνων.  

3. Ο Πέτρος Κακολύρης με τον πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεως, κ. Χατζή. 



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

 

 

Ο Πέτρος Κακολύρης γεννήθηκε το Μάρτιο του 1957 στα Κ. Πετράλωνα και 

μεγάλωσε στον Ταύρο. 

Σπούδασε Κοινωνιολογία στο Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

της Μπολόνιας (Ιταλία) και έκανε μεταπτυχιακό σεμινάριο στο Παντοίο 

Πανεπιστήμιο με θέμα «Κοινωνία και Πολιτισμός». 

Ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία και συνεργάστηκε με τις εφημερίδες, 

Ελευθεροτυπία, Αυγή και Εποχή και το περιοδικό Ταχυδρόμος. Επί σειρά ετών 

ήταν υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της «Μονρόε αμορτισέρ».  

Το 1995  ίδρυσε την εφημερίδα Εν Ταύροις. Αργότερα ασχολήθηκε με τις εκδόσεις, 

ιδρύοντας τις εκδόσεις Αντίκτυπος (1999).  

Ιδρυτικό μέλος της Λέσχης των Ελλήνων που έζησαν και σπούδασαν στην Ιταλία 

και υπεύθυνος του περιοδικού Λιμπρέτο. Συμμετείχε στη ραδιοφωνική ομάδα της 

Λέσχης αυτής, με εκπομπές στα ραδιοφωνικούς σταθμούς Δίαυλος 10 και Τικ- Τακ 

9,31 στα fm. Από το Μάιο του 2010 είναι πρόεδρος του ομίλου πολιτισμού 

Εύμαρος και υπεύθυνος των εκδόσεων Εύμαρος. 

Έχει δημοσιεύσει ποιήματα και διηγήματα σε διάφορα περιοδικά ενώ συμμετείχε 

και στο συλλογικό έργο Vivere pericolosamente: 26 ιστορίες από την Ιταλία με το 

διήγημα Una storia obscura.  

Από το Φεβρουάριο του 2010 είναι αντιπρόεδρος του συλλόγου μεταμοσχευμένων 

καρδιάς  Συνεχίζω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Απόσπασμα από τον πρόλογο (σαν συζήτηση με 
τους αναγνώστες) της ποιητικής συλλογής του 
Λάσκαρη Π. Ζαράρη: «Παράθυρο στα όνειρα», 
ιδιωτική έκδοση, 2010, σελ. 137 
 
Τα όνειρα, πλουτίζοντας με νόημα τη ζωή μας, δεν 
αντιπροσωπεύουν κάτι αφηρημένο και άπιαστο, μα 
συνιστούν την βασική κινητήρια δύναμη του 
ταξιδιού και των εμπειριών. Είναι «το παράθυρο του 
ωραιότερου κόσμου», όπως αναφέρω στο ποίημα 
«Απελευθέρωση ονείρων», γιατί «δεν φτάνει να 
έχεις ωραία μάτια για να δεις / τα ωραία 
πράγματα», πρέπει παρακάμπτοντας την «Απάτη 

των χρωμάτων», να φτάσεις στην «Παράλογη 

απογύμνωση», «διαχωρίζοντας την ύλη της 
ψεύτικης ζωής / από το πνεύμα της αληθινής ζωής». 

Θα εντυπωσιαστείτε από «ένα βασίλειο πέρα απ’ τον κόσμο / τον ρηχό, όπου 
όλα κινούνται / με τις μηχανές του ονείρου» στο ποίημα «Νέα ποιητική γη». 
    
Στα περισσότερα από τα ποιήματα της συλλογής, όλα δίνονται έμμεσα, 
υπονοούνται ή το ένα νόημα παραπέμπει σε κάποιο άλλο. Μοιάζουν το 
καθένα μ’ έναν ξεχωριστό λαβύρινθο, ένα μεγάλο αίνιγμα, που ο αναγνώστης 
πρέπει να εξηγήσει σε μεγάλο βαθμό, επιλέγοντας τον δικό του δρόμο, την 
δική του διέξοδο. 
    
Τελικά, θα νιώσω ικανοποιημένος, αν «σταθείτε για ένα λεπτό / κάπως 
αναστατωμένοι, με μια υποψία / πως τελείται κάτι ιερό», όπως γράφω στο 
ποίημα «Ορισμοί και κρίσεις» ή αν κοιτάξετε «με το μάτι της αληθινής 
υπόστασης» στο ποίημα «Ονειροπόλος». Ίσως στο τέλος του ταξιδιού και των 
περιπετειών σας ανακαλύψετε το δικό σας «Ερημονήσι», που θ’ 
αντιπροσωπεύει κάτι τόσο πολύτιμο για εσάς, ενώ το δίδαγμα απ’ όλη την 
ταλαιπωρία σας μπορεί να είναι η φράση: «Να ’σαι ο εαυτός σου ό,τι κι αν 
κάνεις / να βοηθάς τους πονεμένους / και να φιλάς σταυρό στ’ όνομα της 
αγάπης» (Διδάγματα του βυθού). Αλλά ίσως ψάξετε και βρείτε το πιο 
κατάλληλο δικό σας «πολύχρωμο μολύβι», όπου θα «γράφει πάνω στο χαρτί 
τη μοίρα ασταμάτητα. / Και όσο εκείνο το στιχάκι σβήνεται / πάντα θ’ 
αναπαράγεται στη θέση του / όλο χαρά η ακούραστη αγάπη / αιώνια 
μελάνι» (Αιώνια μελάνι). Θα γράφεται σ’ έναν κόσμο, που φιλοδοξεί να σας 
μυήσει: «στον ακούραστο λυγμό για την προπαίδεια / των πιο ωραίων μας 
στιγμών» (Η μύηση), ώσπου να οδηγηθείτε στο «ποτάμι-παιδική ψυχή» που 
είναι το «άγγιγμα ερωτικό του ανείπωτου» (στο ποίημα «Η μνήμη και η 
σοφία της ψυχής» ). 
    
Πολλοί θα έχετε βρεθεί μπροστά «στον γκρεμό του ανείπωτου» (Η δοκιμασία 

του ανείπωτου), έως ότου γίνετε «Μαχητές φωτός» στο ομώνυμο ποίημα, 
καθώς «οι λέξεις που ξεκαθάρισαν απ’ την τυφλή μας πάλη / της πρωινής 



ηλιαχτίδας άρπαξαν το δόρυ / μαχητές φωτός ξανανιωμένοι / ηχούν 
παράξενα στο τρύπημα του σκοταδιού», για να έρθει επιτέλους η «Άνοιξη», 
«στο μάγουλο της γριούλας λυπημένης / η δροσερή βροχή να μαλακώσει / 
μες στην άγρια τη μοίρα της / ο τόπος». Αυτοί οι «Άνθρωποι καθημερινοί, με 
κουρασμένα πρόσωπα / κρυφό πάθος και πόθο να ξεφύγουν απ’ το θολό 
τοπίο», ν’ ανοίξουν το παράθυρο αποφασιστικά, κάνοντας μία «Επίκληση 

ωραιότητας», εξηγώντας το θαύμα της ζωής και των ονείρων, με την εξής 
βεβαιότητα που θα απευθύνουν κάποτε στον εαυτό τους, αναμεμιγμένη με 
αρκετή πίκρα: «Φοβόσουν το ξεπέταγμα διστακτικό πουλί», από το ποίημα 
«Η ταυτότητα του ποιητή», ώστε να πατήσουμε όλοι μας στην «Απάτητη 

ζωή», «έστω για λίγο η σκέψη να αγγίξει / ό,τι πιο πρόσκαιρο κι ανείπωτο / 
έχει χαρίσει στο νου η αιώνια διαφυγή / η απάτητη ζωή». 
   Έτσι, μετά από την καταβύθιση σε σκέψεις, «σαν δύτες των πιο κρυφών 
στιγμών σου», ανακαλύπτουμε το «άγαλμα του βυθού / αλήθεια εκρηχτική 
είσαι / του υποθαλάσσιου κόσμου» (από την ιστορία της βυθισμένης). 
Σιγουρευόμαστε ότι «μες στα γεμάτα δειλινά μια αιώνια υποψία / πως ο 
χρόνος μένει στον αφρό» (στις Κρυφές συνομιλίες στο άγνωστο). Οι 
«φοβισμένες υπάρξεις είναι σαν τις τρικυμίες / και αντανακλούν τον πρώιμο 
χαμό. / Να πέσουν απ’ τ’ όνειρο ή ν’ αντέξουν / το κενό;» (Από το δίλημμα 
της «Συμπαντικής αρμονίας» ). 
 
Όμως, αυτό το «κενό» συνεχώς συμπληρώνεται με την γνώση της ύπαρξης 
μας, με το απαλό χάδι σαν των αχτίδων του ήλιου, «Με τα φτερά της 

ποίησης», εφόσον «το νικηφόρο βλέμμα μας  χαρίζεται / της αιώνιας ζωής». 
 

Λάσκαρης Π. Ζαράρης 
Νέα Αγχίαλος  Μαγνησίας 

                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιογραφικό Σημείωμα του Λάσκαρη Π. Ζαράρη 
 
   Ο Λάσκαρης Π. Ζαράρης γεννήθηκε στο Βόλο το 1969 και κατοικεί στη Νέα Αγχίαλο. Έχει 
γράψει πάνω από 300 ποιήματα και από το 2008 επιδίδεται ταυτόχρονα και στη συγγραφή 
διηγημάτων. Επίσης, το 2010 ολοκλήρωσε δύο μικρά παιδικά μυθιστορήματα, το ένα εξ αυτών 
έχει τίτλο: «Το νησί και το αθάνατο νερό» και εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2012 από τον εκδοτικό 
οίκο «Ήρα Εκδοτική» στο Βόλο. 
   Είναι τακτικό μέλος της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος, της Διασπορικής Λογοτεχνικής 
Στοάς και του Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων της Αθήνας.  
   Δημοσιεύει ποιήματα και διηγήματα στις εφημερίδες: «Νέα Αγχίαλος» και «Κυπριακός 
Ελληνισμός», στα λογοτεχνικά περιοδικά: «Μουσών Μέλαθρον», «Δευκαλίων ο Θεσσαλός», 
«Νέα Αριάδνη» και «Πνευματική Ζωή», στο διαδίκτυο και ιδιαίτερα στο προσωπικό του blog: 
http://parathyrostaoneira.blogspot.com/  
   Από το 2008 μέχρι σήμερα έχει βραβευτεί επανειλημμένα από Φιλολογικούς Συλλόγους, 
Ενώσεις Λογοτεχνών, Πολιτιστικές Εταιρείες και Λογοτεχνικά Περιοδικά σε πανελλήνιους 
λογοτεχνικούς διαγωνισμούς.  
   Έχει συμμετάσχει σε πολλές ανθολογίες και συλλογικές εκδόσεις, ενώ το 2010 κυκλοφόρησε το 
πρώτο βιβλίο του, μία ποιητική συλλογή με τίτλο: «Παράθυρο στα όνειρα», η οποία έλαβε το 
Νοέμβρη του 2010 βραβείο στο διαγωνισμό βιβλίου που διοργάνωσε «Το Καφενείο των Ιδεών» 
στη Σαλαμίνα. 
 
 
Λάσκαρης Π. Ζαράρης 
 

 

http://parathyrostaoneira.blogspot.com/


 

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! 

 



 

 

 

...το γεγονός ότι η πατρίδα μας είναι μοιρασμένη 

στα δυο από τον Ιούλιο του 1974. 

15 Νοεμβρίου-Μαύρη επέτειος.  

Ανακήρυξη της κατεχόμενης γης ως Τουρκική 

Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου.  

Ένα κράτος που έχει αναγνωριστεί μόνο από την 

Τουρκία.  

Το ψευδοκράτος τους είναι καιρός να πάψει να 

υπάρχει... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

Η «Καντή» είναι το πρώτο μυθιστόρημα της 

Κατερίνας Φραγκάκη. Βασίζεται σε πραγματικά 

γεγονότα ή έχει εμπνευστεί κατά ένα μέρος από 

αυτά, τα οποία διαδραματίζονται στην Κρήτη του 

Μεσοπολέμου και καταλαμβάνουν τις δεκαετίες 

’30-’50, όπως της τα μετέφερε η γιαγιά της, που 

δε ζει πια. Θα το απολάσευτε... 
 

 
 

 

 

 

 

Στο επόμενό μας τεύχος θα φιλοξενήσουμε συνέντευξη της ίδιας της συγγραφέως... 



Θέλετε να διαφημιστείτε στο 

περιοδικό μας; 

 

Απλά επικοινωνήστε στο 

diathesi2012@yahoo.gr  

για περισσότερες πληροφορίες... 

 

Γιατί το περιοδικό 

μας προσφέρει 

σίγουρη 

 ανταπόκριση και 

συνέπεια...  

 

 

 

mailto:diathesi2012@yahoo.gr


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     

 

 

 

   Το Σαββατοκυρίακο 3-4 Νοεμβρίου 2012, τελέστηκαν τα εγκαίνια 

του νέου παιδικού καταστήματος Mon bebe d’ amour, το οποίο 

βρίσκεται στην οδό Γλάδστωνος 56, στη Λεμεσό. 

   Στην παρουσία πλήθους κόσμου, τελέστηκε ο απαραίτητος αγιασμός 

από τον αξιότιμο Αρχιμανδρίτη Φιλόθεο Μαχαιριώτη. 

   Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος, Ξένια Παπανδρέου, δήλωσε ότι το 

καινούργιο κατάστημα ήταν ένα όνειρο που χρόνια ήθελε να 

πραγματοποιήσει και τώρα που τα κατάφερε και «ο αέρας πνέει 

θετικός», είναι σίγουρη πως όλα θα πάνε καλά. 

  Οι παρευρισκόμενοι επωφελήθηκαν έκπτωση στα προϊόντα του 

καταστήματος, απόλαυσαν φαγητό και ποτό. Οι μικροί φίλοι έλαβαν 

δωράκια, ζωγράφισαν όση ώρα οι γονείς τους ψώνιζαν και χάρηκαν με 

το face-painting. 

 

1. Η οικογένεια Παπανδρέου. Από αριστερά Ξένια, Στέλιος, Γεωργία και Άκης. 



  

 

2. Στο βάθος διακρίνεται η υπέροχη πτέρυγα βάπτισης. 

 

3. Η Γεωργία Παπανδρέου στην πτέρυγα κοριτσιών. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ο Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος 
Μαχαιριώτης ο οποίος τέλεσε τον 

αγιασμό. 

5. Η Σύλβια Λουκά που δεν θα μπορούσε να λείπει 

από ένα τέτοιο γεγονός. 



 

6. Τελικά, οι ζωγραφιές δεν είναι μόνο για τους μικρούς μας φίλους... 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ο λουλουδένιος αρκούδος που 
έκλεψε την παράσταση...  

Δημιουργία του ανθοπωλείου "Ζωή" 
στο Τραχώνι, Λεμεσού. 

Το περιοδικό «Διά-θεση» εύχεται 

καλός χειμώνας να μας βρει και 

ανανεώνει 

 το ραντεβού του για τον 

Δεκέμβριο... 


