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Αφιέρωμα στη Μαρίτσα Χ. Γεωργιάδη (από την Κuθρέα) 

Τιφα που έφυγες για το ανεπίστρεπτό 

σου ταξίδι, μαζί με τις ευχές μου για 

ανάπαυση τnς ψυχής σου, θα ήθελα να 

σου πω με αγάπη λίγα λόγια, απλά για 

τη ψυχή, όπως τα πίσπψε και τα 

πιστεύει ανά τους αιlίJνες ο ελληνισμός 

και ο χριστιανισμός. 

Ο Όμηρος πίστευε στην επιβίωση της 

ψυχής μετά θάνατο.. Στη ραψωδία λ της 

Οδύσσειας παρουσιάζει τον Οδυσαέα 

να κατεβαίνει ζωντανός στον Άδη 

καινα συναντά τις ψυχ~:ς όσων είχαν 

σκοτωθεί στις μάχες του Τρωικού πολέ

μου, καθlίJς και την ψυχτ1 ιης μάνας 

του. Αντίκλειας, την οποία όρμησε να 

αγκαλιάσει με συγκίνηση, αλλά αυτή 

του ξέφυγε σαν καπν6ς, διότι ήταν 

ό.uλη. 

Οι Ορφικοι και οι Πυθαγόρειοι φιλ•:'Jσο

φοι πίστευαν στην ύπαρξη της ψuχΙΊς 

και έγραψαν γι' αu ι·ή (μάλιστα δε οι 

Ορφικοί της έδωσαν το όνομα ψυχrJ, 

εννοcjJVτας με αυτό ψυχρή πνοή, διότι 

σαν αέριο που τη θερωρούσαν συμπιε

ζόταν για να χωρέσει στο στήθος του 

ανθρώπου και ψυχόταν). 

Ο Πλάτωνας, που διέσωσε στους δια

λόγους του τις φιλοσοφικές ιδέες του 

μεγάλου δασκάλου του Σωκράτη 

πίστευε ότι η ψυχή εξακολουθεί να ζει 

μετά το θάνατο του οlίJματος, όπως 

φαίνι::ται από τις θεωρίες που διατύπω-
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Φιλόλογος 

σε για την φuχή και τη γνώση, καθc.ίJς 

και από μερικές φράσεις του στο διά

λογό του «Φαlδων", όπως «είπερ η 

ψυχ:Ί αθάνατος (εστί) επιμε (η ψυχή) 

αθάνατος φοίνεται ουσα .... " Ο Αριστο
τέλης ί:γραψε ε:τίσης για την ψυχή, 

αποδίδοντας L!ΙυΧJΊ όχι μόνο στον 

άνθρωπο ( «διανσηηκ1Ί") αλλά και στα 

ζώα («cισθητικη") ι<αι στα φυτά («θρε 

πτική»). 

Στο χριστιανικό βασικό στοιχείο της 

πίστης, μας είναι η αθανασία τπς ψυχής 

και ακρογωνιαίος λίθος της ει ναι η Ανά

σταση του Χρωτού. Κανενός άλλου 

σπό τους ιδρυτές θρησκειών ο τάφος 

δεν έμεινε κεvός, ούτε του Βούδδα, 

οίηε του Βράχμcιν, ούτε του Μωαμεθ. 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Μόνο του Χριστού ο τάφος κενώθηκε 

με την ΑνάσταστΊ Του, γεγονός που μας 

πείθει για την αληθινότητα της θρη

σκείας που μας αποκάλυψε. Ο Απόστο

λος Παύλος σε επιστολές του είχε γρά

ψει «Ει δε Χριστός ουκ εγήγερται, 

ματαία η πίστις υμών>> και ,,Μνημονεύ

ετε Κύριον Ιησούν Χριστόν εγηγερμέ

νον εκ νεκρών .... ,, 
Μερικές μέρες πριν από τα Πάθη και 

την Ανάστασή του ο Χριστός nναστοί

vει το φίλο του Λάζαρο, που είχε πεθά

νει πριν από τέσσερις μέρες, επιβεβαι

ώνοντας έτσι την κοινή ανάστ.:ωη 

όλων των ανθρώπων κατό. την ημέρα 

της κρiσεως. 

Και aπογοητευμένος από την αρνητική 

στάση των Εβραίων προς Αυτόν και τη 

διδασκαλία του λέγει το γνωστό «Λοι

πόν καλώ τα έθνη κακείνα με δοξάσου

σι», υπονοώντας τα μέχρι τότε ειδωλο

λατρικά έθνη, που θα εκχριστιανίζο

νταν από τοι;ς Ατωστόλοuς και θα 

δέχονταν το Ευαγγέλιό του. 

Το πρώτο από αυτά τα έθνη υπήρξε το 

ελληνικό. Μ;Ίηως κατά θεία πrοχρι

στιανική πρόνοια είχαν φωτισθεί οι πιο 

πολλοί από τους aρχαίους Έλ\ηνες 

πνευματικούς ανθρώπους να μιλήσουν 
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για Τιl ιμυχή και τ1ν αθανασία της, απο

τελώντας το γεγονός αυτό τον προάγ

γελο του εκχριστιανισμού του ελληνι

κού έθνους. 

Οι άνθρωποι έρχονται σ' αυτό τον 

κόσμο και παρέρχονται. Ο Ομηρος στη 

ραψωδία Α της Ιλιάδας παρουσιάζει τον 

Ελληνα Διομήδη να έρχεται αντιμέτω

πος με τον Τρr.ί)α Γλαύκο και να τον 

ερωτά ποιος είναι κο ι ποια είναι η κατα

γωγή του 

Ο ΓλαίJκσς τ-ου απαντά, παρομοιάζο

·ντας στnν αρχι'Ί τη γενιά των ανθρώ

ϊΙιι-ν με τη γενιά των φύλλων των 

δέντρων που το φθινόπωρο τα ρίχνε< ο 

άνεμος :ωι την άνοιξη βγαίνουν και

νούργια. Έτσι και οι γενιές των ανθρώ

πων η μια γt-ννιέται και η άλλη πεθαί

νει: «Οίη περ φίιλλων γενεή τοίη δε και 

ανδρών .... Ως ανδρών yενεή η μεν φυει 
η δ' απολήγει». 

Ολοι εμείς «Οι ζώντες, οι περιλειπόμε

νοι>•, υπακούοντας στην κοινή θνητή 

μοipα των ανθρώπων, θα συναντήσου

με κάποτε τους προοποθανόντες στον 

τόπο του κο<νοίι αιώνιου προορισμού, ο 

καΘένας σιαν το ι.::ττιτρεψει γι' αυτόν ο 

Θεός. Καλή aντάμωση! 
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Στο προηγούμενο τεύχος του περιοδικοιJ υπ' aριθμ. 74-75 σrη σελίδα 152 είναι: 
Αποχαιρετισμός στη Μαρίτσα Χαρ. Γεωργιάδη από αθ,\εψία δεν καταχωρήθηκε το 

όνομα του εκφωνήσαντος. 

Να σημειωθεί ότι είναι: 

Ο κ. Νίκος Ορφανίδης Α· Εκπαιδευτικός Λειτουργός και Λογοτέχνης του Υπουρ

γείου Παιδείας και Πολιτισμού. 



ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΚΥΘΡΕΑΣ ΛΤΔ 

ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ 

Καταθέσεις: Όψεως, Προθεσμίας, Τρεχουμένων 

* * * * 
ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ 

Στεγαστικά δάνεια 

* * * * 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

Εξόφληση Λογαριασμών Τηλεφώνων, Νερού, 

Ηλεκτρικού ρεύματος, Αποχετευτικού κ.ά. 

* * * * 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

Οδός Καλλιπόλεως 3 

Δασούπολη - Λευκωσία 

Τηλ.: 22517400- Φαξ: 22499900 



100 Χρόνια Κόπροι; 
Αnεξ ΕυθυΒούίJου -
Μαρίνα Βρυωvίδου 

Η έκδοση ασχολείται 

με τη σύγχρονη 
ιστορία της Κύπρου, 

ιδιαίτερα με τις 
πολιτικέζ ανα-
ταραχές κατά 

τη διάρκεια του 
δεύτερου μισού 
του 20ού αιώνα. 

ελληνικά/αγγλικά 
f40,00 

Ενθύμιον 

Αμμοχώστου 

Σταύρος Λαζαρίδης 

Πολυτελή<; έκδοση 

στην οποία 

παρουσιάζεται 

η ιστορία τη<; 

Αμμοχώστου. 

ελληνικά/αγγλικά 
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