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Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) 

Εκπομπή: «Πανεπιστημιακοί Θησαυροί» 

Θέμα: ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΖΟΥΛΗ 

Συνέντευξη: Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023, 18:45-19:30  

                         (Ανδρέας Αντζουλής δ.φ., Γραμματέας Ιδρύματος) 

___________________________________________________________________________ 

 

Ερ.1: Από πού προέκυψε η ιδέα για τη δημιουργία ενός Ιδρύματος, του 

Ιδρύματος Αντζουλή, και πότε αρχίζει τη δράση του; 

Η ιδέα για τη δημιουργία του Ιδρύματος Αντζουλή, γεννήθηκε αρκετά χρόνια 

πριν, ως καρπός του κοινού οράματος των κοινών προσδοκιών και των 

αναζητήσεων της οικογένειας Αντζουλή. Ακολούθησε ένα μεγάλο χρονικό 

διάστημα κατά το οποίο έγινε ποιοτική έρευνα επί των αναγκών της κυπριακής 

κοινωνίας και του βαθμού συνάφειάς των συγκεκριμένων αναγκών με τους 

επιδιωκόμενους σκοπούς του Ιδρύματος και αφού συμφωνήθηκαν η μορφή, ο 

χαρακτήρας, οι σκοποί και εν τέλει το Καταστατικό του Ιδρύματος, τότε 

προχώρησε η επίσημη αίτηση για σύσταση και εγγραφή του Ιδρύματος. 

Πρόκειται, ομολογουμένως, για μίαν αυστηρή και χρονοβόρα διαδικασία, αν 

σκεφτεί κανείς ότι τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στη 

διαγραφή εκατοντάδων Ιδρυμάτων, Σωματείων, Ομίλων και Συλλόγων που είτε 

έμεναν αδρανείς είτε δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για επίσημη λειτουργία. 

Το Ίδρυμα ενεγράφη, τελικά, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου στη βάση 

των οικείων διατάξεων της σχετικής Νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

στις 20 Νοέμβριο του 2020, οπόταν και αρχίζει επίσημα τη δράση του, διοικούμενο 

από πενταμελές Συμβούλιο. Πρόκειται για Ίδρυμα Πολιτισμού μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα. 

  

Ερ.2: Αναφέρεστε σε Ίδρυμα Πολιτισμού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Δώστε μας κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με τους σκοπούς και τους στόχους 

του Ιδρύματος.  

Η αναφορά στον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα του Ιδρύματος έχει να κάνει πολύ 

απλά με το γεγονός ότι το Ίδρυμα δεν οικειοποιείται οποιαδήποτε έσοδα και 

κέρδη από τις δράσεις του. Όλα επιστρέφουν στην κοινωνία και στους πολίτες, 

αφού οι αιτούμενες δράσεις εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο έχει συσταθεί 

το Ίδρυμα και για τον οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εγκρίνει τη σύστασή 

του. Να σημειώσουμε εδώ ότι στα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας του το Ίδρυμα 

προσφέρει στην κοινωνία με κεφάλαια που έχει καταθέσει ο Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κυριάκος Προδρόμου Αντζουλής, και δεν έχει λάβει 

ακόμη οποιαδήποτε κρατική ή άλλη βοήθεια. 

Σε ό, τι αφορά στην αναφορά σε Ίδρυμα Πολιτισμού, ο όρος είναι γενικότερος και 

θα πρέπει, όντως να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Εν ολίγοις, το Ίδρυμα καλείται 

να προσφέρει στον χώρο των Γραμμάτων και των Τεχνών και ειδικότερα στο 
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πεδίο των Ανθρωπιστικών Σπουδών, που ως γνωστό, στις μέρες μας, διέρχεται τη 

μεγαλύτερη κρίση όλων των εποχών. Ειδικότερα, σε δράσεις που άπτονται των 

τομέων της Φιλοσοφίας, της Γλώσσας, της Λογοτεχνίας, της Ιστορίας, της 

Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, της Λατινικής Γραμματείας, της Αρχαιολογίας, 

του Θεάτρου, των Εικαστικών Τεχνών, της Φωτογραφίας, του Κινηματογράφου  

και άλλων σύγχρονων μορφών τέχνης.  

 

Ερ.3: Προτού προχωρήσουμε τη συζήτησή μας, θα σταθώ λίγο στο έμβλημα 

του Ιδρύματος: στη μορφή που κοσμεί το έμβλημα και στην περίεργη αυτή 

ρήση «ἐδιζησάμην ἐμεωυτόν». Εξηγήστε μας λίγο το σκεπτικό του 

εμβλήματος. 

Είναι προφανές ότι το έμβλημα ενός ιδρύματος ή ενός οργανισμού θα πρέπει να 

παρουσιάζει μίαν ενδοσυνάφεια με τους σκοπούς και τους στόχους του. Ο όρος 

«έμβλημα» αναφέρεται τόσο σε μία συμβολική παράσταση που χρησιμεύει  ως 

διακριτικό σημείο ενός οργανισμού όσο και σε ένα απόφθεγμα που 

επιγραμματικά θα πρέπει να προβάλλει μία βασική αρχή και μία στάση ζωής. 

Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωσή μας: στο έμβλημά μας εμφανίζεται ο 

προσωκρατικός φιλόσοφος Ηράκλειτος, ο οποίος έζησε στην Έφεσο της Μικράς 

Ασίας κατά τον 6ον π.Χ αιώνα. Η εν λόγω προτομή βρίσκεται στο Εθνικό 

Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάπολης και για την επεξεργασία και μεταφορά της 

στο έμβλημά μας το Ίδρυμα εξασφάλισε σχετική άδεια και πνευματικά 

δικαιώματα επί του έργου.  

Είναι γνωστό ότι ο Ηράκλειτος χαρακτηριζόταν ως «σκοτεινός» φιλόσοφος και 

«αινικτής», αφού οι ιδέες του διατυπώνονταν αινιγματικά.  

Η αινιγματική φράση «ἐδιζησάμην ἐμεωυτόν» προέρχεται από το Περί Φύσεως 

έργο του Ηράκλειτου και μεταφράζεται ως «αναζήτησα τον εαυτό μου». 

Πρόκειται για την πρώτη δήλωση στροφής προς το βάθος του ανθρώπινου 

εαυτού, γραμμένη στην ιωνική διάλεκτο.  

 

Ερ. 4: Το «ἐδιζησάμην ἐμεωυτόν» έχει δηλαδή την έννοια του «γνῶθι 

σαὐτόν»;  

Κατ’ ακρίβεια η φράση αυτή παρουσιάζει νοηματική συνάφεια με την αρχαία 

ελληνική φράση  «γνῶθι σαὐτόν» που μεταφράζεται ως «γνώρισε τον εαυτό σου» 

και η οποία βρισκόταν γραμμένη επάνω από την είσοδο του Μαντείου των 

Δελφών, όπως μαρτυρεί ο διάλογος μεταξύ του Σωκράτη και του Ευθύδημου στο 

Δ΄ Βιβλίο των Απομνημονευμάτων  του Ξενοφώντα.  

Ωστόσο, υπάρχει μία λεπτή διαφορά ανάμεσα στο «γνωρίζω» που δηλώνει το 

«γνῶθι»  και το «αναζητώ» που δηλώνει το «ἐδιζησάμην», αφού το πρώτο έχει 

περισσότερο την έννοια της αναζήτησης των ορίων και των δυνατοτήτων του 

ανθρώπου, ενώ το δεύτερο κινείται σε ένα βαθύτερο πεδίο αυτογνωσίας που 

αποκαλύπτει τα απρόσιτα όρια του λόγου και της ψυχής. 

Πιστεύω ότι η αυτογνωσία είναι ένα επίσης ζητούμενο της εποχής μας, 

αλληλένδετο με την ανάγκη στροφής προς τον εσώτερο άνθρωπο και κατ’ 
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επέκταση με τη στροφή προς τις σπουδές για τον άνθρωπο ως πρόσωπο και όχι 

ως άτομο και αριθμό, σ’ αυτό, δηλαδή, που ονομάζουμε Ανθρωπιστικές Σπουδές. 

Είναι προφανές ότι το έμβλημα αποτυπώνει σε δύο μόνο λέξεις τον σκοπό και το 

πεδίο δράσης του Ιδρύματος Αντζουλή. 

 

Ερ.5: Σε πρακτικό επίπεδο πώς μεταφράζεται αυτή η στροφή προς τον 

άνθρωπο και τις Ανθρωπιστικές Σπουδές και με ποιες γενικές δράσεις 

καλείται να την υλοποιήσει το Ίδρυμα Αντζουλή; 

Όπως σημειώνει, στο σκεπτικό της ίδρυσης, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος, «η  

ανθρωποκεντρική θεώρηση της ρήσης Πάντων χρημάτων μέτρον ἐστίν 

ἄνθρωπος, τῶν μέν ὄντων ὡς ἐστιν, τῶν δέ οὐκ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν (Πλάτων, 

Θεαίτητος 152a) του σοφιστή Πρωταγόρα, θέτει την υπαρξιακή και οντολογική 

βάση του αγαθού της ζωής. Για την ύπαρξη και τη μη ύπαρξη, την αξία και την 

απαξία, τα ιδανικά και τις ιδέες μοναδικό κριτήριο είναι ο άνθρωπος.  Αυτός 

νοηματοδοτεί τα πράγματα . αυτός δίνει αξιακό υπόβαθρο και σημασιολογικό 

φορτίο σε ό,τι τον περιβάλλει».  

Ο άνθρωπος του 21ου αιώνα, αιχμάλωτος των επιτευγμάτων και της προόδου 

του, βυθισμένος στην εσωστρέφεια και κλονισμένος από την κρίση των θεσμών 

και των αξιών, φαίνεται να αναζητεί την έξοδο από τον μονόδρομο της 

υλοφροσύνης και τον επαναπροσδιορισμό του στη βάση των ανθρωπιστικών 

ιδανικών που γέννησαν και εξέθρεψαν τον ανθρώπινο πολιτισμό.  

Αυτή την ανησυχία έχουμε αφουγκραστεί και σε αυτόν ακριβώς τον τομέα 

καλείται να συμβάλλει η προσπάθειά μας. 

Ήδη κατά τα δύο πρώτα έτη της λειτουργίας του, το Ίδρυμα Αντζουλή επιχειρεί 

να στηρίξει αυτόν ακριβώς τον επαναπροσδιορισμό με σταθερές και ορθά 

ιεραρχημένες δράσεις, που άπτονται αυστηρά των Ανθρωπιστικών Σπουδών. 

Αναφέρω, ενδεικτικά:  

(α) την οικονομική ή άλλου είδους στήριξη δράσεων ιδιωτών αλλά και 

οργανισμών,  

(β) τη διοργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων, διαλέξεων, εκθέσεων και 

άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων,  

(γ) τη διοργάνωση διαγωνισμών σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, 

Αθλητισμού και Νεολαίας,  

(δ) τη μετάφραση έργων κυπρίων συγγραφέων,  

(ε) τις εκδόσεις σε Κύπρο, Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρώπης,  

(στ) την παρουσίαση έργων κυπρίων λογοτεχνών και καλλιτεχνών στην Κύπρο 

και στο εξωτερικό,  

(ζ) τη στήριξη της έρευνας σε αρχειακό υλικό,  

(η) την προκήρυξη υποτροφιών,  

(θ) την υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας και Συναντίληψης με Μουσεία, 

Ιδρύματα, Πανεπιστήμια και οργανωμένους φορείς της Κύπρου και του 

εξωτερικού κ.ά. 
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Ερ.6: Αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται για δράσεις που καλύπτουν ένα ευρύ 

φάσμα της πολιτισμικής παραγωγής, αν κρίνει κανείς ότι όλα αυτά αφορούν 

και σε κάθε έναν επιμέρους τομέα των Ανθρωπιστικών Σπουδών. 

Ακριβώς! Όλα τα πιο πάνω αναφέρονται ξεχωριστά στους τομείς της Γλώσσας, 

της Λογοτεχνίας, της Ιστορίας, της Αρχαίας Ελληνικής και της Λατινικής 

Γραμματείας, της Φιλοσοφίας, της Αρχαιολογίας, ακόμη των Εικαστικών Τεχνών, 

της Φωτογραφίας, του Θεάτρου, του Κινηματογράφου (για ταινίες μικρού μήκους) 

και των σύγχρονων μορφών τέχνης. 

 

Ερ.7: Μπορείτε να σκιαγραφήσετε αδρομερώς τους αποδέκτες αυτής της 

βοήθειας και στήριξης του Ιδρύματος; Για παράδειγμα, πώς μπορεί να μάθει 

ο πολίτης ότι εμπίπτει σε μίαν από αυτές τις κατηγορίες που είναι δυνατό να 

στηριχθούν από το Ίδρυμα; 

Οι πολίτες μπορούν να μάθουν πολύ περισσότερες λεπτομέρειες επισκεπτόμενοι 

την ιστοσελίδα του Ιδρύματος και  κάνοντας αναζήτηση στον όρο «Ίδρυμα 

Αντζουλή» ή «Antzoulis Foundation». Να σημειώσω ότι η ιστοσελίδα λειτουργεί 

και στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. 

Για σκοπούς διευκόλυνσης της επεξεργασίας των αιτήσεων οι αποδέκτες της 

οποιασδήποτε βοήθειας εμπίπτουν σε πέντε βασικές κατηγορίες, οι οποίες έχουν 

ως ακολούθως:  

(α) Συγγραφείς – Δημιουργοί – Εκδότες 

(β) Καλλιτέχνες – Εικαστικοί – Παραγωγοί 

(γ) Ακαδημαϊκοί – Επιστήμονες – Ερευνητές 

(δ) Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 

(ε) Ιδρύματα και Οργανισμοί 

Θα μου επιτρέψετε να προβώ σε κάποιες διευκρινίσεις σε ό,τι αφορά στις 

κατηγορίες αυτές: 

(α) Στην κατηγορία «Συγγραφείς – Δημιουργοί – Εκδότες» εμπίπτουν δημιουργοί 

του γραπτού λόγου οι οποίοι δημιουργούν πρωτογενώς – όπως λογοτέχνες, 

ποιητές, πεζογράφοι και θεατρικοί συγγραφείς αλλά και εκδότες οι οποίοι 

αναζητούν συνεργάτες για εκδοτική παραγωγή στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 

Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν αρκετοί εγγεγραμμένοι εκδοτικοί οίκοι, οι οποίοι 

αναλαμβάνουν, επί της ουσίας, δραστηριότητες τυπογραφικές και αναζητούν 

συνεργάτες στον τομέα της επιμέλειας, της σελιδοποίησης και της φιλοτέχνησης. 

Το Ίδρυμα είναι σε θέση να προσφέρει όλο των κύκλο εργασιών. 

(β) Στην κατηγορία «Καλλιτέχνες – Εικαστικοί – Παραγωγοί» εμπίπτουν 

άνθρωποι που ασχολούνται με το Θέατρο, τις Εικαστικές Τέχνες - Ζωγραφική, 

Γλυπτική, Κεραμική, Χαρακτική κ.ά. – αλλά και με σύγχρονες μορφές Τέχνης, που 

εμπίπτουν στην ευρύτερη κατηγορία των εικαστικών, όπως η Φωτογραφία και ο 

Κινηματογράφος.  

Να σημειώσουμε ότι το Ίδρυμα Αντζουλή δίνει την ευκαιρία σε καλλιτέχνες, 

εικαστικούς και παραγωγούς να προβάλουν το έργο τους στην Κύπρο, στην 

Ελλάδα ή σε άλλη χώρα του εξωτερικού, με τη στήριξη και οικονομική ενίσχυση 
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της συμμετοχής τους σε τοπικές, εθνικές ή διεθνείς εκθέσεις Ζωγραφικής, 

Γλυπτικής, Κεραμικής, Χαρακτικής και Φωτογραφίας. Ταυτόχρονα, στηρίζει και 

ενισχύει στοχευμένες δράσεις στον χώρο του Θεάτρου και του Κινηματογράφου, 

όπως η εκτέλεση Θεατρικών Έργων και Παραστάσεων και η παραγωγή και 

προβολή Ντοκυμαντέρ και Ταινιών Μικρού Μήκους στην Κύπρο, στην Ελλάδα ή 

σε άλλη χώρα του εξωτερικού.  

(γ) Η κατηγορία «Ακαδημαϊκοί – Επιστήμονες – Ερευνητές» αναφέρεται στην 

οικονομική στήριξη του Ιδρύματος προς ακαδημαϊκούς, επιστήμονες και 

ερευνητές στον τομέα των Ανθρωπιστικών Σπουδών και αφορά τόσο στην έρευνα 

σε αρχειακό ή άλλο υλικό τόσο σε θέματα κυπρολογικού ενδιαφέροντος – όπως η 

Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, ο Παραδοσιακός Πολιτισμός, η Τοπική Διάλεκτος 

– όσο και σε θέματα εθνικού και ευρύτερου ενδιαφέροντος. 

Οι ακαδημαϊκοί, επιστήμονες και ερευνητές δύναται να λάβουν την οικονομική 

στήριξη του Ιδρύματος για την έρευνά τους σε πρωτογενές αρχειακό υλικό, αλλά 

και για την προβολή και παρουσίαση των πορισμάτων της έρευνάς τους – 

συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης σχετικής μονογραφίας και της διοργάνωσης 

ημερίδας ή συνεδρίου στην Κύπρο, στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα του εξωτερικού. 

Ως εκ τούτου, η στήριξη του Ιδρύματος δύναται να καλύψει μία μακρά χρονική 

περίοδο, αναλόγως του σχεδιασμού και της πορείας του ερευνητικού 

προγράμματος και αφού αποδεδειγμένα η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. 

(δ) Στην κατηγορία «Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές» είναι προφανές 

ότι ανήκουν σπουδαστές του βασικού ή του μεταπτυχιακού κύκλου, στο πεδίο των 

Ανθρωπιστικών Σπουδών, οι οποίοι στηρίζονται οικονομικά από το Ίδρυμα, 

κυρίως μέσω των υποτροφιών που κατά καιρούς προκηρύσσονται. 

(ε) Τέλος, με την ξεχωριστή κατηγορία «Ιδρύματα και Οργανισμοί» 

αναφερόμαστε τόσο στη συνεργασία που δύναται να προκύψει μέσα από την 

υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας και Συναντίληψης με άλλα Ιδρύματα, 

Μουσεία, Σχολές, Πανεπιστήμια και λοιπούς Οργανισμούς όσο και στην 

οικονομική στήριξή τους στις περιπτώσεις όπου αντιμετωπίζουν προβλήματα 

επιβίωσης παρά το έργο που αποδεδειγμένα επιτελούν. 

 

Ερ.8: Για όλες αυτές τις κατηγορίες υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι και 

προϋποθέσεις και συγκεκριμένη μορφή αίτησης που απευθύνεται στο 

Ίδρυμα; 

Ναι. Μία ξεχωριστή αίτηση για κάθε γενική κατηγορία. Η αίτηση συμπληρώνεται 

και καταχωρείται ηλεκτρονικά μαζί με την υποβολή των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών σε μορφή pdf. Για τους λιγότερο εξοικειωμένους με την υποβολή 

αιτήσεων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, δίνεται η δυνατότητα να τυπωθεί, να 

συμπληρωθεί και να αποσταλεί ταχυδρομικώς η αίτηση.  

Στόχος μας είναι η απλοποίηση των διαδικασιών προς το συμφέρον των 

συμπολιτών μας. 
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Τα αιτήματα, τυγχάνουν εξέτασης και γνωμάτευσης από Ειδική Επιστημονική 

Επιτροπή που ορίζεται - για τον σκοπό αυτόν και αναλόγως της θεματικής 

περιοχής - από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.  

Η τελική απόφαση και η απάντηση  για το εκάστοτε αίτημα κοινοποιείται 

ταχυδρομικά ή/και ηλεκτρονικά το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

 

Ερ.9: Είστε ένα Ίδρυμα που βρίσκεται επί της ουσίας στον δεύτερο χρόνο της 

λειτουργίας του. Ποιες είναι οι τρέχουσες δράσεις του Ιδρύματος; 

Όντως, αν κρίνει κανείς ότι η επίσημη έγκριση και εγγραφή του Ιδρύματος έγινε 

τον Νοέμβριο του 2020, μετράμε επί της ουσίας δύο χρόνια λειτουργίας. Οι 

προγραμματισμένες δράσεις είναι πολλές και καθότι η νομοθεσία απαγόρευε 

αυστηρά την οποιαδήποτε δημόσια εμφάνιση, ακόμη και για το όνομα του 

Ιδρύματος, μέχρι την επίσημη έγκρισή του, καλούμαστε να ξεδιπλώσουμε 

σταδιακά όλες αυτές τις δράσεις, βάσει ενός αυστηρού προγράμματος. 

Στηριζόμενο στο πρώτο πενταετές πλάνο του για την περίοδο 2021-2026, στη λήξη 

του οποίου οι σκοποί και οι στόχοι του Ιδρύματος θα τύχουν στο σύνολό τους μίας 

ευρείας υλοποίησης και εφαρμογής, το Ίδρυμα Αντζουλή:  

(α) εγκαινιάζει, εν πρώτοις, μία ξεχωριστή παρουσία στον χώρο των εκδόσεων, 

τόσο με τη σύσταση δικού του εκδοτικού οίκου στην Κύπρο όσο και με τη 

συνεργασία με εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού. Με την οικονομική στήριξη, και 

την ενεργό εμπλοκή του Ιδρύματος, οι πρώτες εκδόσεις κυκλοφόρησαν κατά την 

περίοδο 2021-2022, από έγκριτους εκδοτικούς οίκους στην Ελλάδα, ενώ εντός του 

2023 το Ίδρυμα εγκαινιάζει την εκδοτική του δράση στην Ισπανία. Το Ίδρυμα 

συνεκδίδει στην Ελλάδα με τον εκδοτικό οίκο Ίαμβος και στην Ισπανία με τον 

γνωστό οίκο Editorial Adarve που διακινεί χιλιάδες τόμους σε όλο τον 

ισπανόφωνο κόσμο του πλανήτη, 

(β) πέραν τούτου το Ίδρυμα Αντζουλή έχει διοργανώσει επετειακές δράσεις με 

αφορμή τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από τη συγγραφή του «Ύμνου εις την 

Ελευθερία» του εθνικού μας ποιητή Διονύσιου Σολωμού. Κύρια δράση είναι η 

Επιστημονική Ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Μάιο. Ως γνωστό, 

ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν γράφτηκε, στο πλαίσιο ενός ηχηρού πατριωτικού 

ξεσπάσματος του εθνικού μας ποιητή, τον Μάιο του 1823 στη Ζάκυνθο, τυπώθηκε 

το 1824 στο Μεσολόγγι και μελοποιήθηκε από τον Κερκυραίο Νικόλαο Μάντζαρο 

τέσσερα χρόνια αργότερα, 

(γ) να πούμε ότι έχει, επίσης, προγραμματιστεί Επιστημονική Ημερίδα με αφορμή 

τα 100 χρόνια από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023 στην Πανεπιστημιούπολη, 

καθότι το Ίδρυμα πέτυχε τη συνεργασία με το Τμήμα Βυζαντινών και 

Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η 

Επιστημονική αυτή Ημερίδα καλείται να φωτίσει το έργο του Κωνσταντίνου 

Θεοτόκη ως ποιητή, πεζογράφου και μεταφραστή, 
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(δ) βρίσκεται, επίσης, σε προχωρημένο στάδιο ο προγραμματισμός των 

παρουσιάσεων των πρώτων εκδόσεων του Ιδρύματος στην Κύπρο και στο 

εξωτερικό. Αναφέρομαι στην έκδοση μίας μονογραφίας για τον Διονύσιο Σολωμό 

που έγινε στην Αθήνα και στην έκδοση μίας ποιητικής συλλογής του Ανδρέα 

Γεωργαλλίδη, πολυβραβευμένου, πολυμεταφρασμένου και διεθνώς γνωστού – 

πλην όμως ταπεινού και σιωπηλού δημιουργού – που θα κυκλοφορήσει, εντός του 

μήνα στην Ισπανία, 

(ε) το Ίδρυμα έχει, επίσης, προκηρύξει υποτροφία με δικαιούχο προπτυχιακό ή 

μεταπτυχιακό φοιτητή στον τομέα των Ανθρωπιστικών Σπουδών, για την οποία 

οι αιτήσεις λήγουν στο τέλος του τρέχοντος μηνός, 

(στ) ακόμη, έχει ενισχυθεί το «Καλλινίκειο Μουσείο» για αγορά έργων βυζαντινής 

ψηφιδωτής τέχνης που θα εκτίθενται μόνιμα στον χώρο του. Το «Καλλινίκειο 

Μουσείο» βρίσκεται στην Αθηαίνου και φέρει το όνομα του εξ Αθηαίνου Μοναχού 

Καλλίνικου Σταυροβουνιώτη, μεγάλου ευεργέτη του Δήμου Αθηαίνου και δωρητή 

έργων ανεκτίμητης αξίας για τη σύσταση του Μουσείου. Αναφερόμαστε σε έναν 

αγιογράφο διεθνούς εμβέλειας, που μαθήτευσε σε μεγάλους δάσκαλους, 

ανάμεσά τους και ο Φώτης Κόντογλου, 

(ζ) το Ίδρυμα στηρίζει, επίσης, οικονομικά Θεατρικές Παραστάσεις σχολείων 

Μέσης Εκπαίδευσης που δεν έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν τις 

παραστάσεις τους σε κατάλληλο χώρο, δηλαδή σε αίθουσα θεάτρου, γεγονός που 

λειτουργεί πολλές φορές εις βάρος της αξιολόγησης του έργου τους. 

Ας αρκεστούμε στην αναφορά των κυριότερων δράσεων, καθότι πολλές άλλες 

δράσεις τρέχουν παράλληλα με αυτές. 

 

Ερ.10: Ιδιαίτερα ενδιαφέρον το πεδίο δράσης που αφορά στους επετειακούς 

εορτασμούς για τα 200 χρόνια από τη συγγραφή του «Ύμνου εις την 

Ελευθερία». Μπορείτε να μας πείτε κάτι περισσότερο για το περιεχόμενο 

αυτών των δράσεων;  

Ναι. Οι συγκεκριμένες επετειακές δράσεις αναφέρονται σε έξι διαφορετικά πεδία:  

(α) σε προκήρυξη πολυεπίπεδου μαθητικού διαγωνισμού, σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, στον οποίο 

διαγωνισμό θα δοθούν συνολικά εννέα βραβεία. Ο διαγωνισμός απευθύνεται στα 

Λύκεια και τις Τεχνικές Σχολές και αφορά στο πεδίο της ποιητικής γραφής, της 

διαθεματικής προσέγγισης και του ιστορικού δοκιμίου και συνδέει το πατριωτικό 

πνεύμα του Ύμνου και την ιδέα της ελευθερίας με την κυπριακή ιστορική 

πραγματικότητα, 

(β) σε αδελφοποιήσεις τριών σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου με 

αντίστοιχα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ζακύνθου, οι οποίες 

αδελφοποιήσεις συνοδεύονται με ανταλλαγές επισκέψεων μαθητών και 

εκπαιδευτικών, 

(γ) στη  διοργάνωση Επιστημονικής Ημερίδας, την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023, 

στην «Καστελιώτισσα» με ομιλητές από την Κύπρο και το εξωτερικό και την 
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ενεργό εμπλοκή του Μουσείου Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων και του 

Μουσείου Σολωμού Κέρκυρας, 

(δ) στην επετειακή έκδοση του «Ύμνου εις την Ελευθερίαν» κατ’ ακολουθία του 

πρωτότυπου κειμένου. Είναι προφανές ότι μπορεί να εκδοθεί αυτοτελώς, καθώς 

αποτελεί ένα εκτενές ποίημα της σολωμικής νεότητας που αποτελείται από 158 

τετράστιχες στροφές – συνολικά 632 στίχους - και του οποίου οι δύο πρώτες 

στροφές αποτελούν από το 1865 τον Εθνικό Ύμνο της Ελλάδος και από το 1966 

τον Εθνικό Ύμνο της Κύπρου,  

(ε) στη δυνατότητα συνεργασίας με τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες για τον 

σχεδιασμό επετειακών γραμματοσήμων και Φακέλων Πρώτης Μέρας 

Κυκλοφορίας τον μήνα Μάιο του 2023. Έχουμε καταθέσει την πρότασή μας στις 

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες και αναμένουμε την απάντησή τους και 

(στ) στην επικείμενη συνεργασία με τη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

Ιονίων Νήσων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της 

Ελλάδος, για τη συγκρότηση ενός Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, με 

αφορμή το επετειακό αυτό γεγονός. Το αίτημα έχει κατατεθεί προς το Ίδρυμα από 

την Περιφερειακή Εκπαίδευση Ιονίων Νήσων και αναμένει την έγκριση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, αφού δοθούν διευκρινιστικές οδηγίες και 

λεπτομέρειες που αφορούν στον εν λόγω Πρόγραμμα. 

 

Ερ.11: Να υποθέσουμε, λοιπόν, ότι άμεση προτεραιότητα του Ιδρύματος είναι 

δύο Επιστημονικές Ημερίδες για το έτος 2023; 

Ναι. Είναι στις άμεσες προτεραιότητες οι δύο Ημερίδες, για τα εν λόγω επετειακά 

γεγονότα, καθότι αποτελούν και την πρώτη επίσημη προβολή του Ιδρύματος στην 

κυπριακή κοινωνία και όχι μόνο.  

Να σημειωθεί ότι οι δράσεις, επί τη ευκαιρία της συμπλήρωσης των 200 χρόνων 

από τη συγγραφή του «Ύμνου εις την Ελευθερίαν», είναι οι πρώτες που 

οργανώνονται σε κρατικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, εξ’ ου και οι δύο πυλώνες 

της σολωμικής κληρονομιάς, το Μουσείο Σολωμού Κέρκυρας και το Μουσείο 

Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων της Ζακύνθου έρχονται στην Κύπρο τον 

ερχόμενο Μάιο για την Επιστημονική Ημερίδα που διοργανώνει το Ίδρυμα 

Αντζουλή. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το θέμα ενέταξε πρόσφατα και η 

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο στον θεσμοθετημένο διαγωνισμό Μαθητικού 

Δοκιμίου. 

Δεν εξαιρούνται, βεβαίως, των προτεραιοτήτων του Ιδρύματος:  

(α) η μόνιμη μεταστέγαση του σε ιδιόκτητο διατηρητέο αρχοντικό, στην 

Αθηαίνου, με εσωτερική αυλή εμβαδού 800 τ.μ. Το συγκρότημα αυτό του 

Ιδρύματος θα περιλαμβάνει συνεδριακή αίθουσα, εκθεσιακό χώρο για μόνιμες 

και εποχιακές εκθέσεις, εργαστήρια τέχνης, χώρους εκδηλώσεων, υπαίθριο 

αμφιθέατρο, βιβλιοθήκη, καφεστιατόριο, μικρό μουσείο παραδοσιακής τέχνης, 

γραφεία κ.ά.  

Να πούμε, ειδικά για τα εργαστήρια τέχνης ότι θα λειτουργούν στον χώρο ενός 

τεράστιου αναπαλαιωμένου αχυρώνα, ότι θα είναι ανοικτά για τα σχολεία 
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Προδημοτικής, Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης και εκεί θα λειτουργούν κατά 

καιρούς επιμορφωτικά εργαστήρια ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής κ.ά. στην 

παρουσία καταξιωμένων καλλιτεχνών του τόπου. Μετά την πρόσφατη έκδοση 

του διατάγματος για τον χαρακτηρισμό του ως διατηρητέου, έχουν κατατεθεί τα 

αρχιτεκτονικά σχέδια για τις σχετικές άδειες και προσδοκούμε ότι τα έργα 

αναπαλαίωσης θα ξεκινήσουν τον ερχόμενο Μάρτιο και θα ολοκληρωθούν σε δύο 

φάσεις: στην πρώτη φάση θα αναπαλαιωθεί το κυρίως κτήριο για την άμεση 

μεταστέγαση του Ιδρύματος και στη δεύτερη φάση τα κτίσματα του προαύλιου 

χώρου. 

(β) στις προτεραιότητές μας είναι, επίσης, η διεύρυνση των σχέσεων του 

Ιδρύματος με άλλα Ιδρύματα και Οργανισμούς μέσω της υπογραφής Μνημονίων 

Συνεργασίας και Συναντίληψης. Ήδη μελετούμε την υπογραφή Μνημονίων με τη 

Θεολογική Σχολή της Χάλκης, το Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων 

της Ζακύνθου, το Μουσείο Σολωμού Κέρκυρας και την Έδρα Οδυσσέα Ελύτη στο 

Πανεπιστήμιο Rutgers του New Jersey, 

(γ) προτεραιότητα αποτελεί και η επικύρωση της υποτροφίας σε προπτυχιακό ή 

μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια των Ανθρωπιστικών Σπουδών, βάσει των όρων που 

συνοδεύουν την προκήρυξη και  

(δ) βεβαίως η επέκταση του εκδοτικού προγράμματος του Ιδρύματος. 

 

Ερ.12: Μπορείτε να μας πείτε κάτι περισσότερο για το εκδοτικό πρόγραμμα 

του Ιδρύματος;   

Το εκδοτικό πρόγραμμα του Ιδρύματος, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις του 

Καταστατικού, αφορά σε μερική ή ολική χορηγία για την έκδοση επιστημονικών 

μελετών, κριτικών δοκιμίων, μονογραφιών, βιογραφιών, αυτοβιογραφιών, 

λογοτεχνικών έργων, συλλογικών τόμων, πρακτικών συμποσίων, επετηρίδων, 

λευκωμάτων κ.ά. που εμπίπτουν στην ευρύτερη θεματική κατηγορία των 

Ανθρωπιστικών Σπουδών και υπηρετούν τον γενικό σκοπό και τους ειδικότερους 

στόχους του Ιδρύματος. 

Η ανοικτή συνεργασία του Ιδρύματος Αντζουλή με εκδοτικούς οίκους του 

εξωτερικού – και όχι μόνο της Κύπρου και της Ελλάδος - δίνει στους/στις 

δημιουργούς μία μοναδική ευκαιρία να εκδώσουν τα έργα τους στη γλώσσα και 

στη χώρα που επιθυμούν.  

Η άρση οποιουδήποτε περιορισμού σχετικά με το εάν το πόνημα αφορά σε 

Διδακτορική Διατριβή ή όχι, δίνει – επίσης – την ευκαιρία σε νέους επιστήμονες, 

με αξιόλογο ερευνητικό έργο, να γίνουν γνωστοί στο ευρύ επιστημονικό κοινό, 

χωρίς τις απαγορευτικές διατάξεις και τα προσκόμματα που θέτουν ενίοτε οι 

εκδοτικοί οίκοι.  

Έχω ήδη αναφέρει ότι με την ενεργό εμπλοκή και την οικονομική στήριξη του 

Ιδρύματος, οι πρώτες εκδόσεις κυκλοφορούν, από το Ίδρυμα Αντζουλή, σε 

συνεργασία με έγκριτους εκδοτικούς οίκους, στην Ελλάδα και στην Ισπανία. 

 



10 
 

Ερ.13: Υπάρχει κάποια σχετική διαδικασία υποβολής αίτησης για έκδοση 

πονήματος; 

Ναι. Τα αιτήματα υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του 

Ιδρύματος, είτε με την αποστολή έντυπης αίτησης μέσω του ταχυδρομείου. 

Σχετικές οδηγίες βρίσκουν οι ενδιαφερόμενοι/ες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. 

Το Ίδρυμα, κατόπιν αιτήματος του/της δημιουργού - και ανεξαρτήτως του εάν θα 

λάβει η εγκεκριμένη έκδοση οποιαδήποτε χορηγία στη βάση των συστάσεων της 

Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής - δύναται να αναλάβει, επί πληρωμή,  όλο το 

φάσμα εργασιών για την έκδοση βιβλίων στην Κύπρο – όπου και διατηρεί τον δικό 

του εκδοτικό οίκο - και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης, της 

φιλολογικής επιμέλειας, της σελιδοποίησης, της φιλοτέχνησης του εξωφύλλου, 

της μετάφρασης και της διαπραγμάτευσης με τον εκδοτικό οίκο μέχρι και την 

παράδοση του έργου στον/στη δημιουργό.  

Έχουμε την τύχη να ανήκει στην ομάδα και στην οικογένεια του Ιδρύματος μία 

ταλαντούχος Υπεύθυνη Καλλιτεχνικών και Οπτικής Επικοινωνίας, η κ. Μαρία 

Καδή, που είναι βαθύς γνώστης όλης της εκδοτικής πορείας, από την παράδοση 

ενός άτακτου χειρογράφου μέχρι και την τελική έκδοση ενός βιβλίου, 

συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας που ακολουθείται στα ενδότερα των 

τυπογραφείων ακόμη και σε ό,τι αφορά στη λειτουργία των τυπογραφικών 

μηχανών. 

Η όλη διαδικασία διέπεται από λεπτομερές Ιδιωτικό Συμφωνητικό Έκδοσης, το 

οποίο υπηρετεί αυστηρά τη σχετική Νομοθεσία Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και 

κοινοποιείται εγκαίρως στα συμβαλλόμενα μέρη, ώστε να μελετηθεί το 

περιεχόμενο των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων, καθώς και των 

δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που διέπουν τη συνεργασία. Το Ιδιωτικό 

Συμφωνητικό Έκδοσης τίθεται σε εφαρμογή μετά την υπογραφή του από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. 

 

Ερ. 14: Όπως πληροφορούμαι συγγραφέας της πρώτης μονογραφίας που έχει 

εκδώσει το Ίδρυμα, και η οποία αναφέρεται στο έργο του Διονύσιου 

Σολωμού, είστε εσείς. Θα θέλατε να μας πείτε κάτι για το βιβλίο σας; 

Το γεγονός ότι η πρώτη έκδοση έτυχε να είναι το δικό μου βιβλίο έχει να κάνει 

απλώς με μία χρονική συγκυρία. Η στιγμή της έκδοσης ήταν πολύ κοντά στη 

σύσταση του Ιδρύματος, άρα αποτελούσε μία μοναδική ευκαιρία για προβολή του 

εκδοτικού μας έργου. 

Το βιβλίο αυτό, που φέρει τον τίτλο «Διονύσιος Σολωμός. Έννοια, πρόσληψη και 

αναπαράσταη του Υψηλού στο έργο της ωριμότητας», πραγματεύεται ένα πολύ 

απαιτητικό ζήτημα, αυτό των επιδράσεων του Γερμανικού Ιδεαλισμού στην 

ποίηση του Διονύσιου Σολωμού. Είναι καρπός πολυετούς έρευνας σε αρχειακό 

υλικό του Μουσείου Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων και της Εθνικής 

Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και εξετάζει τους χειρόγραφους κώδικες με τις 

μεταφράσεις του Νικόλαου Λούντζη για τον Διονύσιο Σολωμό. Πρόκειται για 

μεταφράσεις έργων της γερμανικής φιλοσοφίας και – εν μέρει – λογοτεχνίας από 
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τη γερμανική στην ιταλική, που ήταν και η μητρική γλώσσα του ποιητή. 

Αναφερόμαστε σε 25 πολυσέλιδους τόμους χειρογράφων. Αντιλαμβάνεστε τον 

χρόνο που χρειάστηκε να μελετηθούν τα γερμανικά φιλοσοφικά κείμενα, 

ακολούθως να γίνει η αντιπαραβολή τους με τις ιταλικές χειρόγραφες – το τονίζω 

– μεταφράσεις, να εντοπιστούν τα αναγνωστικά ίχνη του ποιητή και να 

τεκμηριωθεί η σχέση των φιλοσοφικο-αισθητικών του αναγνωσμάτων με το 

ποιητικό έργο της ωριμότητάς του. Η όλη διαδικασία κράτησε εννέα συνολικά 

χρόνια και από αυτήν προέκυψε αρχικά μία διδακτορική διατριβή και ακολούθως 

ένα βιβλίο συγχρωτισμού φιλοσοφικής θεωρίας και ποίησης έκτασης 647 σελίδων. 

Το βιβλίο ανήκει στο Ίδρυμα. Τα έσοδα από τις πωλήσεις του καταλήγουν στο 

Ίδρυμα και συμβάλλουν στην οικονομική στήριξη νέων επιστημόνων που ζητούν 

την ενίσχυση του Ιδρύματος για την έκδοση του έργου τους. 

Να πούμε ότι το βιβλίο εκδόθηκε στην Αθήνα με δαπάνες του Ιδρύματος και έχει 

ταξιδέψει σε όλες σχεδόν τις έδρες Νεοελληνικών Σπουδών της Ευρώπης και των 

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ενώ από το τρέχον εξάμηνο αποτελεί 

προτεινόμενο σύγγραμμα σε σχετικό μάθημα της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 

Ερ.15: Έχετε αναφερθεί, προηγουμένως, στη μόνιμη μεταστέγαση του 

Ιδρύματος. Υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος που έχετε επιλέξει την 

Αθηαίνου για μόνιμη έδρα σας; 

Προφανώς η καταγωγή μας. Η οικογένεια Αντζουλή κατάγεται από την 

Αθηαίνου. Άσχετα αν ακολουθήσαμε διαφορετικούς επιστημονικούς και 

γεωγραφικούς δρόμους, με τον Πρόεδρο του Ιδρύματος να συμπληρώνει συνολικά 

σαράντα χρόνια δράσης στο εξωτερικό, έχουμε επιστρέψει στη γενέτειρά μας και 

μάλιστα με την αγορά ενός αριστουργήματος μεσαορίτικης αρχιτεκτονικής επί 

της βασιλικής οδού των Γόλγων, όπου να σημειώσουμε βρίσκεται τόσο η πατρική 

μας κατοικία όσο και η κατοικία των παππούδων μας. Είναι, συνεπώς, πολλές οι 

συνδηλώσεις. 

Θα πρέπει να σημειώσουμε στους ακροατές μας ότι το αρχαίο βασίλειο των 

Γόλγων είναι, επί της ουσίας, η αρχαία πόλη της Αθηαίνου κτισμένη, σύμφωνα 

με την παράδοση, από Σικυωνίους αποίκους της Πελοποννήσου, με αρχηγό τους 

τον Γόλγο.  

Πέραν τούτου, η αγάπη για τον τόπο μας και η πολύ στενή συνεργασία μας με 

τον Δήμο Αθηαίνου, τους οργανωμένους φορείς του τόπου και τον απλό 

συνδημότη μας είναι κάτι που ενισχύει ηθικά την προσπάθειά μας. 

Και εδώ φαίνεται να ακολουθείται μία αντιστρόφως ανάλογη κίνηση. Ενώ θα 

έλεγε κανείς ότι το Ίδρυμα «περιθωριοποιείται» μετακινούμενο από την πόλη της 

Λάρνακας και το παραλιακό μέτωπο όπου έχει την προσωρινή του έδρα, στην 

ύπαιθρο και στην ακριτική κωμόπολη της Αθηαίνου, εντούτοις το Ίδρυμα 

ακολουθεί μία συγκροτημένη εξωστρεφή πολιτική - αναπτύσσοντας συνεργασίες 

από την Κωνσταντινούπολη, τα Επτάνησα, την Αθήνα, τη Μαδρίτη και το New 

Jersey – ταξιδεύοντας μαζί του και την Αθηαίνου.  
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Ερ.16: Σε όλη αυτήν την πολύπτυχη και πολυεπίπεδη δράση του, το Ίδρυμα 

έχει κάποια οικονομική στήριξη από εξωτερικούς φορείς;  

Όπως έχω προαναφέρει, το Ίδρυμα κινείται προς το παρόν με δικά του κεφάλαια 

που, δεν το κρύβουμε, έχει καταθέσει ο Ιδρυτής του και Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε στα Μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου που είναι ο κ. Κυριάκος Αντζουλής (Πρόεδρος), ο κ. Αντρέας 

Αντζουλής (Αντιπρόεδρος),  ο υποφαινόμενος (Γραμματέας), και οι κ. Κώστας 

Αντζουλής και Πρόδρομος Αντζουλής (Μέλη). Μην σας ξενίζει το γεγονός ότι το 

Διοικητικό Συμβούλιο έχει μέλη που φέρουν στο σύνολό τους το όνομα 

«Αντζουλή». Είναι κάτι που προνοεί το Καταστατικό του Ιδρύματος, 

ακολουθώντας το πρότυπο παλαιότερων Ιδρυμάτων και Οργανισμών. 

Σε ό,τι αφορά στην εξωτερική στήριξη το Ίδρυμα έχει Φίλους και Ευεργέτες, των 

οποίων η βοήθεια δεν είναι κατ’ ανάγκην οικονομική. Έχουμε πει ότι το Ίδρυμα 

είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που κρατά ως προμετωπίδα τη ρήση του 

σοφιστή Πρωταγόρα «Πάντων χρημάτων μέτρον ἐστίν ἄνθρωπος» σε μίαν εποχή 

όπου μάλλον ισχύει το «Πάντων ανθρώπων μέτρον εστίν χρήμα». 

Έχουμε ήδη δύο μεγάλους ευεργέτες, τον κ. Ανδρέα Χατζηθωμά και τον κ. 

Γεώργιο Αιμίλιου Ηλιάδη που έχουν δωρίσει στο Ίδρυμα εκατοντάδες τόμους 

βιβλίων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας και έχει ανοίξει τον δρόμο για 

ακόμη μία μεγάλη δωρεά με πανεπιστημιακά βιβλία και μεγάλη πινακοθήκη , 

δωρεά που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση στην Αθήνα. 

Σε ό,τι αφορά στο καθαρά οικονομικό μέρος, σημειώνουμε ότι μετά τη 

συμπλήρωση του δεύτερου έτους λειτουργίας το Ίδρυμα έχει το δικαίωμα να 

υποβάλει αίτημα για επιχορήγηση των δράσεων του από τις Πολιτιστικές 

Υπηρεσίες του Υφυπουργείου Πολιτισμού στο πλαίσιο των χορηγιών που 

προσφέρει για το έτος 2023 το Πρόγραμμα «Πολιτισμός ΙΙ» (2021-2025). Για τις δύο 

Επιστημονικές Ημερίδες έχουμε προβεί σε αντίστοιχες αιτήσεις προς τις 

Πολιτιστικές Υπηρεσίες. 

Γενικά το Ίδρυμα είναι ανοικτό για δωρεές και χορηγίες που εξυπηρετούν τους 

σκοπούς και τους στόχους του, με την προϋπόθεση ότι αυτές δεν υποσκάπτουν 

και δεν δεσμεύουν την πολιτική του. Για τον σκοπό αυτόν το Καταστατικό 

αναφέρει ρητά ότι, εξ ορισμού, δεν γίνονται δεκτές χορηγίες από πολιτικά 

πρόσωπα, κόμματα και πολιτικούς σχηματισμούς. 

 

Ερ.17: Βλέπετε να διαφαίνονται κάποια εμπόδια στη μετέπειτα πορεία του 

Ιδρύματος; 

Αν πιστεύαμε κάτι τέτοιο θα καταριόμασταν τον εαυτό μας. Στόχος μας είναι η 

προσφορά προς την κοινωνία και τον συνάνθρωπο μέσα από ένα ανιδιοτελές 

ανθρωποκεντρικό σύστημα, που θέλει να αναδείξει έμπρακτα το όφελος της 

ενασχόλησης με τις οικουμενικές αρχές και αξίες, όπως αυτές εκπηγάζουν μέσα 

από την ενασχόληση με τις Ανθρωπιστικές Σπουδές.  



13 
 

Πιστεύω ότι η ανιδιοτελής προσφορά προς τον συνάνθρωπο επιστρέφει 

πολλαπλώς. Αν σκεφτόμασταν την οικονομική μας επιβίωση δεν θα μπαίναμε σ’ 

αυτήν τη διαδικασία. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μίαν επιχείρηση. 

Ξεκινήσαμε να βηματίζουμε, αφού πρώτα βεβαιωθήκαμε ότι μπορούμε να 

στηριχτούμε στα δικά μας πόδια. Η προσπάθειά μας είναι κάτι πιο πέρα από την 

υλοφροσύνη των ημερών μας.  

Συνεπώς, μόνο αυταπάρνηση, δυναμικότητα και αισιοδοξία μας χαρακτηρίζει.  

 

Ερ.18: Κλείνοντας τη συζήτησή μας, ποιο είναι το μήνυμά σας για τους 

ακροατές της εκπομπής μας; Μπορούμε να ατενίσουμε με αισιοδοξία το 

μέλλον των Ανθρωπιστικών Σπουδών; 

Επιθυμία και ευγενής φιλοδοξία μας θα ήταν οι πολίτες να σταθούν δίπλα σε 

παρόμοιες προσπάθειες που έχουν να κάνουν με τα Γράμματα, τις Τέχνες και εν 

γένει τον Πολιτισμό. Στην Κύπρο γίνεται μία πολύ δυνατή προσπάθεια προς την 

κατεύθυνση αυτήν και είναι μία πολύ σοβαρή εξέλιξη το γεγονός ότι, αν και 

μικρός τόπος, έχουμε πλέον το δικό μας Υφυπουργείο Πολιτισμού να 

αναλαμβάνει τον δικό του ρόλο πλάι στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και 

Νεολαίας. Κάποια θέματα είναι ζήτημα παιδείας, τα σοβαρότερα, ωστόσο, είναι 

ζήτημα αγωγής.  

Έχω την εντύπωση ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα δίνει ολοένα και 

περισσότερο βάρος σε μία παιδεία γνώσεων και απομνημόνευσης που καθίσταται 

αναποτελεσματική σε ό,τι αφορά στο ήθος και τις αξίες, δηλαδή σε αυτό που οι 

πρόγονοί μας ονόμαζαν αγωγή. Και εδώ έχει ρόλο να επιτελέσει η Τέχνη και ο 

Πολιτισμός. 

Το μέλλον των Ανθρωπιστικών Σπουδών εμείς, οι πολίτες, θα το φτιάξουμε. Δεν 

αρκούν, βέβαια, οι μεμονωμένες πρωτοβουλίες Ιδρυμάτων που παραμένουν 

ευαισθητοποιημένα στα ζητήματα αυτά. Θα πρέπει να γίνει συνείδηση του 

κόσμου και της προσφερόμενης παιδείας ότι δεν επαρκεί η ύλη για να πάμε 

μπροστά ούτε και για να ανταγωνιστούμε τον εκτός Κύπρου κόσμο. Οι πρώτοι 

διδάξαντες ήταν οι αρχαίοι Έλληνες και μάλιστα οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι 

που σκέφτηκαν για πρώτη φορά επί της αρχής και της δομής του κόσμου. Εκεί 

βρίσκεται η ρίζα, εκεί η αρχή, εκεί και η λύση.  

Να μου επιτρέψετε να δώσω δημόσια μία πληροφορία. Στο ωρολόγιο πρόγραμμα 

των Λυκείων μας υπάρχει ένα πολύ υποσχόμενο μάθημα το οποίο φέρει τον τίτλο 

Λογική-Φιλοσοφία. Ένα μάθημα, που εμείς, ως απόγονοι των δημιουργών της 

Φιλοσοφίας, θα έπρεπε να έχουμε υποχρεωτικά σε όλες τις βαθμίδες και σε όλες 

τις κατευθύνσεις, δηλαδή τους κλάδους. Αντί αυτού, μετά τη σχετικά πρόσφατη 

αναδόμηση του Ωρολογίου Προγράμματος Μέσης Εκπαίδευσης, το μάθημα 

περιορίστηκε ως μάθημα επιλογής σε μία μόνο μερίδα μίας μόνο Κατεύθυνσης 

Σπουδών του Λυκείου, αυτής των Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Το 

αποτέλεσμα είναι να λειτουργούν παγκύπρια μόνο δύο (2) τμήματα της Β΄ 

Λυκείου και τέσσερα (4) της Γ΄ Λυκείου που όλα μαζί αριθμούν κάτι λιγότερο από 
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25 μαθητές. Και το τονίζω, σε ολόκληρη την Κύπρο, δηλαδή επί του συνόλου 

σαράντα χιλιάδων (40000) μαθητών/τριών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης. 

Την ίδια ώρα, σε αρκετές χώρες της Ευρώπης το μάθημα διδάσκεται υποχρεωτικά 

σε όλες τις βαθμίδες και σε όλες τις τάξεις.  

Για παράδειγμα, στη Γερμανία οι μαθητές του Λυκείου διδάσκονται το μάθημα 

της Φιλοσοφίας δύο (2) περιόδους την εβδομάδα, με έμφαση στην Ανθρωπολογία, 

την Ηθική, τη Γνωσιολογία και τη Μεταφυσική. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

παρέχει στους /στις εκπαιδευτικούς τις γενικές θεματικές ενότητες και το 

πρωτογενές υλικό και αυτοί/τές έχουν την ευθύνη και την ευελιξία σε ό,τι αφορά 

στην επιλογή του διδακτικού υλικού. 

Από την άλλη στη Γαλλία το μάθημα της Φιλοσοφίας έχει καταστεί υποχρεωτικό 

για όλους τους μαθητές/τριες του Λυκείου από την εποχή του Ναπολέοντα (1809) 

και , παρά τις ποικίλες ενστάσεις που διατυπώθηκαν κατά καιρούς σε ό,τι αφορά 

στο διδακτικό περιεχόμενο, σήμερα το μάθημα της Φιλοσοφίας, ενταγμένο στο 

Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών της Γαλλίας, διδάσκεται στο Λύκειο ως 

υποχρεωτικό για την απόκτηση του Απολυτήριου και την πρόσβαση στο 

Πανεπιστήμιο. 

Οι μαθητές στη Γαλλία και στη Γερμανία γνωρίζουν τόσα πολλά για το έργο του 

Σωκράτη, του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη την ίδια ώρα που οι δικοί μας μαθητές 

αγνοούν παντελώς την ύπαρξή τους, παραμένοντας βασανιστικά 

προσκολλημένοι στον φαύλο κύκλο μίας απομνημονευτικής διαδικασίας που 

τους επιβάλλει ένα καθαρά εξετασιοκεντρικό σύστημα.  

Συνοψίζοντας, πιστεύω βαθύτατα ότι αν θέλουμε να πάμε μπροστά, θα πρέπει 

να κινηθούμε προς τα πίσω, στις ρίζες μας, και να κινηθούμε από αυτό που 

ονομάζουμε εκπαίδευση σε αυτό που ονομάζουμε αγωγή.  

Δύσκολος αγώνας, γιατί όποιος κολυμπάει κόντρα στο ρεύμα έχει αυξημένες 

πιθανότητες να πνιγεί. Ωστόσο, μόνο αυτός έχει τη δυνατότητα να φτάσει στις 

πηγές. 


