
Ποιός υπήρξε ο Στέλιος το μαρτυρεί η οικογένειά του. Η δια βίου αφοσίωσή του στους
δικούς του. Που τους στήριξε και τους φρόντιζε πάντοτε. Οι συνάδελφοι και οι φίλοι
του. Έτσι αξιώθηκε να μεγαλώσει και να σπουδάσει τα παιδιά του, που διέπρεψαν σ’
αυτά που ασχολήθηκαν.

Σήμερα τον θρηνεί όλη η Κυθρέα μας. Η αγαπημένη μας. Έτσι τον κατευοδώνει εκεί-
νος ο αόρατος πια κόσμος της. Έτσι τον κατευοδώνουμε κι όλοι εμείς, τον αδελφό μας
και το δικό μας άνθρωπο.

«Έτσι λάμπει και πάλι η Κυθρέα Έρχονται τότε τα παιδιά
φωταψίες παντού κι όσοι δεν πρόλαβαν να ζήσουν
στους δρόμους κατεβαίνει κι από ψηλά
στους λόφους πέρα το σπίτι μας
στα περιβόλια το περιβόλι μας
έρχονται όλοι τα πορτοκάλια του να λάμπουν
όλη η γειτονιά είναι μαζί όπως εκείνα στις μεγάλες πλατείες
κι αυτοί που έφυγαν κατεβαίνει κι ένα λευκό φως
μέσα στους ελαιώνες και μας σκεπάζει
στον κάμπο κάτω κατεβαίνει κι ο πατέρας κι η μητέρα
ξεχασμένοι. μαζί κι όλοι οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι...»

Έτσι σε κατευοδώνω τώρα, που είσαι ολόκληρος μέσα από φως, αδελφέ μου. Στην
αγκαλιά της μητέρας μας και του πατέρα μας και της γειτονιάς μας που λαμπροφορεί.

Αιωνία σου η μνήμη.



Για την Ειρένα Ιωαννίδου Αδαμίδου

του σκηνοθέτη Κύρου Ρωσσίδη

Ειρένα μου,

Εκείνο που μετρά όταν φεύγουμε από τον πρόσκαιρο τούτο κόσμο, είναι αυτό που
παίρνουμε μαζί μας. Και φυσικά, δεν παίρνουμε ούτε χρήματα -πλούτη, ούτε δόξες, ούτε
τιμές και αξιώματα. Μια ψυχή μονάχα, αποσκευή μας. Ξέρω ότι η δική σου ψυχή είναι
εφοδιασμένη με πολλές αρετές. Κι αυτό είναι μικρή παρηγοριά στον τεράστιο πόνο που
μας προκάλεσε η αιφνίδια, τόσο αναπάντεχη φυγή σου. Πέρασαν τέσσερις μέρες για να
συνειδητοποιήσω ότι αυτό είναι αλήθεια. Έφυγε μια ψυχή γεμάτη καλοσύνη, αγάπη, δίψα
για δικαιοσύνη, σεβασμό και ευγένεια, ήθος, συνέπεια, ταπεινοφροσύνη και απλότητα. 

Την καλοσύνη κι αγάπη σου για τον συνάνθρωπο τις διαπίστωσα σε πολλές περιπτώ-
σεις. Ξέρω πως νοιαζόσουν και φρόντιζες γι ανθρώπους που είχαν ανάγκη, περισσότερο
κι απ’ την ίδια τους την οικογένεια. Πόσες φορές δεν μου έλεγες «αυτός ο συνάδελφος -
ο συνεργάτης- χρειάζεται βοήθεια, να κάνουμε κάτι». «Δωσ’ του την ευκαιρία». Κι αυτή
κι εκείνος. Για όλους έδειχνες ενδιαφέρον και η ανησυχία σου ήταν μήπως κάποιος αδι-
κηθεί. Την αδικία δεν την άντεχες. Κι οι μόνες φορές που σε είδα να θυμώνεις και να
διαμαρτύρεσαι ήταν σαν ένιωθες πως κάπου καταπατιόταν το δίκαιο. Επαναστατούσες. 

Και πάλι ωστόσο με ευγένεια και σεβασμό στην άλλη άποψη. Ποτέ με κακία. «Έτσι μ’
έμαθε ο πατέρας μου», έλεγες. «Αυτό με δίδαξε κι αυτό ακολουθώ»..
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Γεννημένη στην Αμμόχωστο, στις 5 Φεβρουαρίου 1939, τέλειωσες το Γυμνάσιο κι έφυ-
γες για σπουδές στο εξωτερικό. Μουσική και ξένες γλώσσες. Ακολούθησε ο γάμος κι η
εγκατάσταση στη Λευκωσία. Τα καλοκαίρια όμως, πάντα στην αγαπημένη πόλη: Μέχρι
το ’74, που έφυγες βιαστικά, παίρνοντας μόνο τις γραφομηχανές και όσα κείμενα πρό-
λαβες και με τελευταία εικόνα, χαραγμένη στο μυαλό, το νεκρό παιδί, κρεμασμένο απ’
το παράθυρο του μοιρασμένου ξενοδοχείου.

Νεαρή έχασες και τον πατέρα σου. Τα διδάγματα όμως και οι παρακαταθήκες του σε
ακολουθούσαν. «Αυτό ήταν αρχή του πατέρα μου κι είναι και δική μου», δήλωνες. Ευγέ-
νεια και ήθος εκ γενετής. Οικογενειακές καταβολές!

Όπως και η συνέπεια. Η αξιοπιστία! Όσες φορές συνεργαστήκαμε, ήξερα πως ήταν
γερές οι βάσεις. Γιατί ενεργούσες πάντα με ευσυνειδησία και γνώση.

Άλλες φορές διερωτόμουν: «Μα αυτή η γυναίκα που κάθεται απέναντί μου, τόσο απλή
και καταδεκτική κι ακούει τις απόψεις μου, έχει πάρει τόσα βραβεία διεθνή και περγα-
μηνές και τιμητικές διακρίσεις και μιλά έξι γλώσσες»; Eδώ είναι που διαπίστωνα τη με-
γάλη σου απλότητα και ταπεινοφροσύνη. Όπως μιλούσες σε μένα, μιλούσες στον καθένα.
Και στον πιο απλό. Καμία έπαρση. Καθόλου «αφ’ υψηλού». Ίση προς ίσους. Γενικά. Με
το πλατύ, ανοικτόκαρδο χαμόγελο να μη λείπει απ’ τα χείλη σου. 

Πίστη και αφοσίωση στους συνεργάτες, τους φίλους και βέβαια στην οικογένεια. Σε-
βασμός και απέραντη αγάπη στον δια βίου σύντροφό σου, φροντίδα στην ανατροφή των
παιδιών, στο τρέξιμο για τα εγγόνια. 

Αυτά όλα είναι χαρίσματα ψυχικά και τα πήρες μαζί σου. 

Όμως, Ειρένα μου, μετρά και το τι αφήνουμε πίσω μας. Κι εδώ έχουμε έργο πλου-
σιότατο. Από πού ν’ αρχίσω;

Από τα είκοσι έξι βιβλία; Διηγήματα, νουβέλες, μυθιστορήματα. Τα κοίταζα χθες, με
τις εγκάρδιες αφιερώσεις. Με αγάπη 2014, με αγάπη 2010, με αγάπη 2008, 2004, 19…
τόσο και πάει λέγοντας, σχεδόν κάθε δύο χρόνια και ένα. Από τα δεκαέξι σου, ακούρα-
στος εργάτης της πεζογραφίας.

«Η αγάπη είναι το κλειδί», έλεγες. «Ν’ αγαπούμε ό,τι κάνουμε». Αλλά και η αλήθεια.
«Πρέπει να μάθουμε τους εαυτούς μας, τα παιδιά μας κι εκείνα τα δικά τους παιδιά να
μη φοβούνται την αλήθεια, είτε είναι σκληρή, είτε άσχημη, είτε πικρή. Να μη εθελοτυ-
φλούν επειδή έτσι τους βολεύει, μα να την κοιτούν θαρρετά, καταπρόσωπο. Να γίνουμε
αγωνιστές, πρώτα της αλήθειας κι ύστερα όλων των άλλων ιδανικών». Λόγια κάποιου
ήρωα απ’ τη νουβέλα σου «Σαν τον ήλιο το δικό μας».

Άλλος ήρωας από το μυθιστόρημα «Μονομαχία με τον άνεμο» διερωτάται: «Αξίζει να
πολεμώ για αρχές και ιδανικά, ξέροντας ότι δεν πρόκειται να δικαιωθώ»; Η απάντηση
αυτονόητη. Φυσικά αξίζει.

«Κύριος στόχος», λες, «η αμεσότητα με τον αναγνώστη ή τον θεατή. Να κερδίσεις τη
συμμετοχή σου στις περιπέτειες των ηρώων». Και το πετύχαινες. Και στα βιβλία και στο
θέατρο.

Από τα εξήντα δύο θεατρικά σου έργα, τα πενήντα παρουσιάστηκαν στο θέατρο ή την
τηλεόραση ή ακούστηκαν από το ραδιόφωνο. Στην Κύπρο και το εξωτερικό. Θεατρικά
έργα, όπως και πολλά διηγήματα, μεταφράστηκαν σε χώρες της Ευρώπης, της Λατινικής
Αμερικής, στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Αλλά και το δικό σου μεταφραστικό έργο, σημαντικότατο! Εκατόν είκοσι περίπου
(116) μεταφράσεις ξένων έργων στα ελληνικά. Δεν υπάρχει, νομίζω, θεατρικό σχήμα στον
τόπο μας (με εξαίρεση ίσως κάποιες νεότερες ομάδες) που δεν ανέβασε ξένο έργο σε δική
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σου μετάφραση. Μια και δυό, πέντε κι εφτά φορές. Και τα περισσότερα από το πρωτό-
τυπο (αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά, ισπανικά). Θυμούμαι που μου έλεγες πόσο
δύσκολο είναι και πόση μαεστρία χρειάζεται για να αποδώσεις ένα κείμενο σε άλλη
γλώσσα και να το κάνεις προσιτό και οικείο, σα να’ναι πρωτότυπο. Όχι κατά λέξη μετα-
φράζοντας, αλλά και χωρίς να αλλοιώνεις τα νοήματα του συγγραφέα. Μιλούσες, ναι,
πέντε ξένες γλώσσες. Μα πάνω απ’ όλα μιλούσες κι έγραφες σωστά ελληνικά. 

Πόσο στενοχωριόσουν αλήθεια, όταν άκουες να παραποιείται η γλώσσα μας. Δεν το
ανεχόσουν. Κι εδώ θα μου επιτρέψεις να αναφερθώ στο σύντροφό σου, το φίλτατό μου
Πάνο Αδαμίδη, γιατί ξέρω πόσο αγωνιούσατε κι οι δυό για τα κακοπαθήματα της ελλη-
νικής γλώσσας.

Τηλεόραση; Έξι τηλεταινίες, κυρίως με θέμα τον απελευθερωτικό αγώνα του 55-59
και το «μυστικό αγώνα» του πατέρα σου, το κρυφό σου καμάρι. 

Και επτά σειρές. Η συνεργασία μαζί σου αποτελούσε σίγουρη επένδυση. Ήσουν στέρεο
έδαφος για να προχωρήσει κάποιος. Από τις πιο ευτυχισμένες μου στιγμές. Πώς να ξε-
χάσω τον «Κάμπο», το «Συμεό», «Το αηδόνι της Σμύρνης», τη «Ληστεία»; Ή τις επιτυχίες
σου με το φίλο, συνάδελφο, Αντρέα Κωνσταντινίδη, «Η κόρη του Θόδωρου», «Ο Κροίσος
κι ο ζωγράφος», «Πέρα απ’ το καλό και το κακό»;

Όλα στο Ρ.Ι.Κ, το δεύτερο σπίτι σου, όπως δήλωνες! 

Βραβεία και διακρίσεις; Πλήθος!

- Δύο πανελλήνια βραβεία πεζογραφίας, 1985 (3ο βραβείο), 1992 (1ο βραβείο).

- Πανελλήνιο βραβείο (1ο) Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, 1992.

- Παγκόσμιο βραβείο (1ο) Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, 1994.

- Παγκόσμιο βραβείο (3ο) πεζογραφίας «Οι κουλτούρες της Μεσογείου», 2005.

- Το 2004, παράσημο από τον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας για την προώθηση
της ιταλικής κουλτούρας, μέσω της λογοτεχνικής μετάφρασης.

Ειρένα μου,

Είναι μεγάλη η απώλεια. Πολύς ο πόνος. Ιδιαίτερα για το σύζυγο, τις δύο κόρες και
τα τρία εγγόνια σου, τον αδελφό και όλη σου την οικογένεια. Νομίζω όμως πως ο πόνος,
ίσως αντισταθμίζεται κάπως από τη μεγάλη περηφάνια που πρέπει να νιώθουν γιατί
είχαν μια τέτοια σύντροφο, μάνα, αδελφή και γιαγιά. Ο Θεός να τους δίνει δύναμη και
κουράγιο.

Οι φίλοι σου και δικοί τους φίλοι, πάντα. Αιωνία σου η μνήμη!



Για τον Σωτήρη Καλλή

του γιου του Μάρκου Καλλη

Αγαπημένε μας πατέρα,

Μαζευτήκαμε όλοι εδώ για να σε αποχαιρετήσουμε σε αυτό σου το ταξίδι.

Ήσουν πολυταξιδεμένος και θυμάμαι πάντα την ανυπομονησία μου κάθε φορά που
θα επέστρεφες από ένα μακρινό επαγγελματικό ταξίδι και θα έφερνες μαζί σου πολλά
χαμόγελα και δώρα.

Αυτό το ταξίδι είναι διαφορετικό. Είναι το πιο μακρινό και μας φέρνει μόνο δάκρυα.
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