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Η ΑΣΠΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
πως η αγάπη

προς τον πλούτον ή την πολυτέλεια ούτε την

προς τον πλησίον μας ήταν μια θεία επιταγή

αγάπη προς αυτό που δεν έχουμε. Εννοώ την

την οποίαν εκληροvομήσαμε από τους προγό+

αγάπη που δέχεται τη συγχώρεση και τη μετα

Μέχρι σήμερα

εγvωρίζαμε

νους μας και τη θρησκεiαv μας. Όμως μια

νόηση και που ξέρει να κάμνει θυσίες για το

είδηση που δημοσιεύτηκε πριν λίγες μέρες

καλό των συνανθρώπων μας. Εννοώ την αγάπη

στην «Ελευθεροτυπία, μας λέει πως η αγάπη

που ξέρει να ταπεινώνει τις πλεονεξίες. τις

είναι κάτι παραπάνω από θεία επιταγή. Η είδη

aυθάδειες, τις αδικίες. Εννοώ την αγάπη που

ση προσθέτει πως σύμφωνα με έρευνες που

ξέρει να δαμάζει τα μίση, τις υπερηφάνειες,

έγιναν σε διάφορες χώρες του κόσμου η αγά

τις κακίες, την εκδίκηση. Την αγάπη που είναι

πη, η πραγματική όμως αγάπη προστατεύει

η κινητήρια δύναμη των ανθρώπων και που

τον άνθρωπο από τον καρκίνο και άλλες θανα

σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες έχει τώρα

τηφόρες ασθένειες. Και δεν είναι μόνο σ' aυ

γίνει συνώνυμη με τη μακροζωία. Γιατί φαίνε

τόν που τη δίνει που προσφέρει προστασία

ται πως όσο πιο πολύ πιστεύουμε και αγαπού

αλλά και σ' αυτόν που την παίρνει την αγάπη.

με τους ανθρώπους και αγωνιζόμεθα για τα

Παρόλο που σι έρευνες δεν λέγουν τίποτε

δίκαια τους τόσο περισσότερο μεγαλώνει η

για το μίσος, αυτό πρέπει να είναι θανατηφόρο

δύναμη μας και προστατεύεται η υγεία μας.

και πρέπει να μοιάζει πιο πολύ με τον πόνο που
θανατώνει εκείνον που τον έχει πάρα εκείνον

Και αυτό έστω και αν δεν μας προσφέρεται
ευγνωμοσύνη ή αντιμισθία. Γιατί η αγάπη θαμ

που τον βλέπει. Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει

πώνεται από τις δικές της ακτίνες και δεν

και με τον φθόνο που ξέρει να γεννά χυδαίες

χρειάζεται ανταλλάγματα.

να βλέπουν ή να

Οι έρευνες έχουν ήδη επιβεβαιώσει ότι ο

υπομένουν την ευτυχία των άλλων ανθρώπων.
Πρόκειται γι' αυτές τις ψυχές που είναι πάντα
δυστυχισμένες και υποφέρουν σ' όλη τους τη
ζωή γιατί στοχάζονται πάντοτε με διεστραμέ

άνθρώπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αγάπη γι'

ψυχές

που

δεν μπορούν

νο μάτι.

αυτό όσοι δεν την έχουν πρέπει να κοπιάσουν
για να την εξασφαλίσουν. Ποιός ξέρει ίσως
κάποτε η επιστήμη να μας πει ότι η αγάπη είναι

η ίδια ζωή.
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6-ΚΟ-VΤαι αντιμέτωπα με την αγάπην όπως είναι
η κακία που ξέρει να κατοικά σε σκληρές και
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να μην υπάρχει ούτε ζωή ούτε Θεός στον πλα
νήτη μας.

άπονες καρδιές, η αχαριστία που αποτελεί το

πρώτο στοιχείο των αδικούντ_ων, η φιλοδοξία
που συλλαμβάνεται με την σμίξη σχεδόν όλων

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ

των ελαττωμάτων των ανθρώπων μαζί, το ψεύ~

Υ.Γ.: Είναι άνθρωποι που μεγαλώνουν μέσα

δος και οι προδοσίες που βρίσκουν προφάσεις

στην αγάπη και τη χαρά και όμως είναι κακοί.

εδώ

Και είναι άνθρωποι που μεγαλώνουν μέσα σrη

δεν θα ασχοληθώ με τα κακά των ανθρώπων,
αλλά με τα καλά των ανθρώπων, γι' αυτά που
επαινούνται και που όλα ξεκινούν από την

δυστυχία και το μίσος και όμως είνα καλοί.

αγάπη. Και όταν λέγω αγάπη δεν εννοώ την
αγάπη προς τον εαυτό μας, ούτε την αγάπη

το φαινόμενο.

για να αθωωθούν και άλλα πολλά.

· Ομως

Αυτά τα λέγω απλώς για να υπενθυμίσω στην
επιστήμη πως έχει χρέος να εξετάσει και αUτό

Ο ίδιος
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ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΌ ΜΑΣ

KPITIKH

ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΡΗΣΕ

Η «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ»
Από την εφημερίδα 11Αγώv>),Τρίτη
Εκδόθηκε και κυκλοφόρησε το ΙΕ · τεύχος
του τετραμηνιαίου περιοδικού «Ελεύθερη Κυ
θρέα", που εκδίδει το ομώνυμο προσφυγικό
Σωματείο. Τούτο καλύπτει την περίοδο
Σεπτέμβρη-Δεκέμβρη 1982 και σ' αυτό συνερ

23 Αυγούστου 1983

Α. Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Η Κύπρος στα βάθη των αιώνων. Μια ιστορία

και ένας διάλογος (Ιστορικό Διήγημα). Ο Τηλέ*
μαχος στην αρχαία Κυθήρη (Κυθρέα} και στην

Αμαθούντα. Χαίρε Παγκύπρια Χαρά.

γάζονται οι ακόλουθοι με τα πιο κάτω θέματα:
ΧΡ.ΠΕΤΣΑΣ
Γ. Στ. ΠΕΤΑΣΗΣ

Κυθρεώτικο Δημοτικό Τραγούδι

-

Η Αντρονί

κη. Ιερές μνήμες από τα σκλαβωμένα χώματα

μας. Η Κωμόπολη της Κυθρέας ...

Εποχιακές

καλλιέργειες

· Εκθεαη Ζω·

γραφικής Χρυστάλλας Δημητρίου. Αυτοί που
φεύγουν-Ευρυδίκη Δημητρίου.

Κυθρέα βασίλισσα της Μεσαρκάς. Κυθρέα

Περιοχή

ήταν

μπορετό.

Α.ΣΑΒΒΙΔΟΥ

Κατάντημα
Ποίημα.

(Ποίημα}.

Μ.Στ.ΠΕτΑΣΗΣ
Καλλιτέχνες που γεννήθηκαν στην Κυθpέα.

στην

Κυθρέας.

Αν

Γ. ΚΟΡΕΛΛΗΣ
Η Πλατεία Σεραγίου. Λαογραφικά·Μνήμες
και βιώματα.

Πολιτιστικές μνήμνες.

Π. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Υποθήκη Γρηγ.sρή Αuξevτίοli(nσιημα). σμί:

...• Jiναμνήσει5

λία στα εγκαίνια έκθεσης Χρυστάλλας Δημη*
τρίου. Θερσίτες

καταξιωμένοι (Ποίημα}. Τ ο

προανάκρουσμα.

ΕΥΗΣΩΖΟΥ

Π. ΚΛΕΙΤΟΥ
Ελιά της Κυθρέας (Ποίημα). Από τη δράαη
του Σωματείου.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΝΕΟΤΕΥΧΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ
Εκδόθηκεκαι κυκλοφορεί μέσα σ' αυτές τις

μέρες το 14ο τεύχος του περιοδικού «Ελεύθε·

τείου «Ελεύθερο Μόρφου", Υπόμνημα του

σωματείου στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

ρη Κυθρέα». Καλύmει την περlοδο Μαϊου·

Ν. Στυλιανού: Αύγουστος

Αυγούστου

Α. Μαλαού: Κυθρέα μου (Ποίημα)
Γ. Πετάση: Μνήμες από τα κατεχόμενα

1982

και συνεργάζονται σ' αυτό οι

πιο κάτω συνεργάτες:
Π. Στυλιανού: Ντερβίς Αλή Καβάζογλου {Ποίη·
μα) Από το Πουρκατόριο της Βώνης.

Κεφαλόβρυσος

της

74 (Ποίημα)

Κυθρέας

*

· Ο

Ανεξίτηλες

μνήμες (Ποίημα), Κυθρεώτικα δίστιχα (Ποίη·

I. Κυθρεώτη: Η Κυθρέα (Ποίημα)

μα). Ο Κωοταντάς (Ποίημα)

Μ. Καστελλανή: Η Κυθρέα·Η νύφη του Κεφα·

Μ. Πετάση: Η πορεία του θεάτρου Κυθρέας

λόβρυσου·

Γ. Ζένιου: Αρμενομονάστηρο

Π. Καρεκλά: Της Κυθρέας ... θύμησες (Ποίημα)

Γ. Γεωργίου: Δρόμος αντοχής (Διήγημα)

Surp Makara rank

Γ. Κορέλλη: Θρύλοι και παραδόσεις· Μνήμες

Παπαγρηγόρη Ευσταθίου: Ποττέ σου εν εχά·

και βιώματα

ρηκες (Ποίημα)

Χρ. Πέτσα: Η καλλιέργεια των εσπεριδοειδών

Φ. Κληρίδη: Επιμνημόσυνος λόγος στο μνομό·

στην Περιοχή Κυθρέας, Αυτοί που φεύγουν,

συνο πεσόντων της Περιοχής Κυθρέας.

Χαιρετιμός στην εκδήλωση μνήμης του σωμα·

