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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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Για εμάς όμως θα είναι σαν να μην έφυγες ποτέ. Γιατί φρόντισες προτού φύγεις να
φορτώσεις τις ψυχές μας με εικόνες, με γέλιο, με μνήμες, με αγάπη που θα μας συντρο-
φεύουν μέχρι τη μέρα που θα ξαναϊδωθούμε.

Τα τελευταία χρόνια φρόντισες να καταγράψεις τις αναμνήσεις σου από τον τόπο που
γεννήθηκες και αγάπησες, την Κυθρέα. Αρκετά από τα συγγράμματά σου πρόλαβαν να
δημοσιευτούν στο περιοδικό της Κυθρέας και ξύπνησαν πολλές μνήμες στους Κυθρεώτες.
Επικοινωνούσες τακτικά με συγγενείς και συγχωριανούς για να μαζέψεις και να επιβε-
βαιώσεις και την παραμικρή λεπτομέρεια, προτού την αποτυπώσεις στο χαρτί με τον δικό
σου μοναδικό τρόπο. Και στη συνέχεια τα διάβαζες ξανά και ξανά και βούρκωνες. Το βι-
βλίο σου έλεγες ότι έμεινε ατελές. Η αλήθεια όμως είναι ότι είχες θέσει τον πήχυ τόσο
ψηλά, που κάθε φορά έβρισκες κάτι ακόμα να προσθέσεις ή κάποιο γραμματικό λάθος
να αναλύσεις και να διορθώσεις. Τα αγαπημένα σου λεξικά που με ευλάβεια συμβου-
λευόσουν ήταν ακόμα στοιβαγμένα δίπλα από την πολυθρόνα σου χτες στον καφέ της πα-
ρηγοριάς.

Ξεχώριζες πάντα γιατί ήσουν τεράστιος. Και όχι, δεν μιλώ για το επιβλητικό μπόι σου.
Ήσουν τεράστιος στο ήθος, στο πνεύμα, στο χιούμορ, στις γνώσεις. Οι συμβουλές σου
πάντα στο τέλος αποδεικνύονταν σωστές, ακόμα και αν στην αρχή μου φαίνονταν παρά-
λογες. Ήσουν η ήρεμη δύναμη σε κάθε επαγγελματική ή οικογενειακή κρίση που εμφα-
νιζόταν, και η φωνή της λογικής που ξεχώριζε με την ευθεία και διαυγή σκέψη. Ήσουν
αστείρευτη πηγή από ανέκδοτα και ιστορίες από την παιδική σου ηλικία και τα 8 αδέρφια
σου στο χωριό, τα φοιτητικά σου χρόνια στο Λονδίνο της δεκαετίας του 60, τα εκατοντά-
δες ταξίδια σου σε μακρινούς προορισμούς, και τους αμέτρητους φίλους που έκανες σε
αυτή την πορεία των εβδομηνταενός χρόνων σου, σε αυτό τον ψεύτικο κόσμο.

Ξέρω ότι φοβόσουν πολύ για τη υγεία σου τα τελευταία χρόνια. Οι αρρυθμίες της καρ-
διάς σου έκαναν τις δικές μας καρδιές να λαχταρήσουν πολλές φορές. Όμως με τα αστεία
σου κατάφερνες πάντα να ξεγελάς και εμάς και τον ίδιο τον θάνατο. Αντιμετώπιζες με
χιούμορ το κάθε περιστατικό της υγείας σου, όμως ξέρω πόσο βαθειά προβληματισμένος
ήσουν για το μέλλον. Γι’ αυτό και βιαζόσουν να διευθετήσεις την κάθε εκκρεμότητα μέχρι
και την τελευταία σου μέρα.

Νιώθω ότι έφυγες ευτυχισμένος γιατί σε λίγους μήνες θα πάντρευες τη μια σου κόρη,
κάτι που ήθελες τόσο πολύ. Και αυτό μου δίνει παρηγοριά, και ας μην πρόλαβα να σου
πάρω τα παπούτσια για τον γάμο.

Τον Ιούνιο του 2015 γνώρισα και εγώ τη σύντροφο που αισθάνομαι ότι θα με στηρίζει
για την υπόλοιπή μου ζωή. Ακριβώς ένα χρόνο αργότερα το έφερε η μοίρα να χάνω εσένα.
Τον άνθρωπο που με στήριζε από την πρώτη μέρα που είδα το φως μέχρι σήμερα. Χαί-
ρομαι όμως που προλάβατε σε αυτό το μικρό διάστημα να γνωριστείτε και να αναπτύξετε
μια αμοιβαία σχέση αγάπης και αλληλοεκτίμησης, και χαίρομαι που είδα τη δική σου
χαρά και ικανοποίηση για την εξέλιξη αυτή στη ζωή μου.

Την Παρασκευή, στα σκαλιά του νοσοκομείου, η Αγγελική μου είπε “έχασα το στή-
ριγμά μου“. Θέλω να ξέρεις ότι η Άννα, η Κική και εγώ θα είμαστε το στήριγμά της από
εδώ και πέρα. Ας μην γελιόμαστε. Η μάνα μας, την οποία δεν θυμάμαι πότε να στεναχώ-
ρησες, στάθηκε δυνατή σε όλες τις περιπέτειες υγείας που αντιμετωπίσαμε όλοι στην οι-
κογένεια, και η στήριξη και αγάπη μας προς αυτήν είναι πράγματα δεδομένα και αδια-
πραγμάτευτα. Γι’ αυτό να είσαι βέβαιος.

Καλή αντάμωση...
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EIΣΦOPEΣ

Η κα Αγάθη Κούτσουρου Μηχανικού από τη Χρυσίδα Κυθρέας και

τώρα στη Νότιο Αφρική εισέφερε το ποσό των €200 στη μνήμη των

γονέων της.

Ο δρ Χρίστος Ροδούλης από τη Χρυσίδα Κυθρέας εισέφερε το ποσό

των €100 στη μνήμη των γονέων του.

Ο κος Θάσος Σοφοκλέους από την Χαρδακιώτισσα Κυθρέας εισέ-

φερε το ποσό των €60 στη μνήμη των γονέων του.

Ο κος Αθανάσιος Παπαϊωάννου από τον Άγιο Ανδρόνικο Κυθρέας

εισέφερε το ποσό των €50 στη μνήμη των γονέων του.

Ο κος Ανδρέας Κωνσταντίνου από την Καμάρα εισέφερε το ποσό των

€50 ευρώ στη μνήμη των γονέων του.

Το Δ.Σ. του Σωματείου ευχαριστεί θερμά.

Το παρόν τεύχος έχει επιχορηγηθεί από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Η επιχορήγηση δεν σημαίνει την αποδοχή του περιεχομένου ή των από-
ψεων που εκφράζονται από την συντακτική επιτροπή από πλευράς του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
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Ο Σπύρος Χατζηγιακουμής
της Ανθής Πέτσα-Σαββίδου

Ο ηρωομάρτυρας Σπύρος Χατζηγιακουμής γεννήθηκε στη

Συρκανιά της Κυθρέας το 1932 και πέθανε από βασανιστήρια

των  Άγγλων ανακριτών στις 16.10.1958. Γονείς του ο συρ-

κανίτης Κωνσταντίνος Χατζηγιακου μής και η Ελένη από τον

Άγιο Αμβρόσιο. Ετεροθαλή αδέλφια του οι Αννίκα, Νικόλας,

Ανδρέας, Ελένη, Αντώνης, Γιακουμής, Θέκλα και αδέλφια του

οι Μαρίτσα, Γεώργιος,  Παύλος και Παρασκευή.

Ο Σπύρος τέλειωσε το δημοτικό σχολείο και ήταν ήταν βοσκός

στον Πενταδάκτυλο. Το 1953 παντρεύτηκε την Ειρήνη Ζησί-

μου από τον Λάρνακα της Λαπήθου και εγκαταστάθηκαν στην

Συρκανιά.  

Ο πρωτότοκος γιoς τους Ανδρέας, γέννημα το 1954, πολίτης-

εθελοντής της Εθνικής Φρουράς το 1974 βρισκόταν μέχρι το

2007 στον μακρύ κατάλογο των αγνοουμένων. Τα οστά του

τάφηκαν με τιμές ήρωα στις 19.8.2007. Άλλα παιδιά του

Σπύρου και της Ειρήνης οι: Κώστας ( 21.9.1955) παντρεμένος με την Παναγιώτα Μιχαήλ

από το Νέο Χωρίο Κυθρέας Παιδιά τους: Αντρέας (σύζυγος Σοφία Αγαθαγγέλου από Κυθρέα

-παιδί Κωνσταντίνος), Σπύρος (σύζυγος Παυλίνα Αποστόλου από Μενεού), Άγγελος (Στέφανη

Χριστοδούλου από Λευκωσία), και η Ειρήνη. Σπύρος (βαφτισμένος Ιωάννης πήρε μετά το

θάνατο του Σπύρου, το όνομά του) (25.2.1957). Γυναίκα του η Κατερίνα Αβραάμ από την

Τύμπου. Παιδιά Μαρίνα και Ραφαήλ. Χρυστάλλα (20.3.1958) Σύζυγος Πέτρος Καμπούρης

από την Αγία Βαρβάρα. Παιδιά: Σταύρος (σύζυγος Κωνσταντίνα Λεμονάρη από τη Λευκωσία

-παιδιά Πέτρος και Έφη) Ανδρέας (σύζυγος Ηλέκτρα Χατζηπαύλου από την Αγία Βαρβάρα -

παιδιά Μαρία και Χρυσταλλένη), Σπύρος (μνηστή Σάβια Ορφανίδου από τη Νήσου) και Ει-

ρήνη (σύζυγος  Διονύσης Διακόπουλος από Ελλάδα).

Στις 16 Οκτωβρίου 1958 επιβλήθηκε κατ’ οίκον περιορισμός στην Κυθρέα οι δε Άγγλοι είχε μαζί τους

προδότη κουκουλοφόρο. Αφού μάζεψαν τους άνδρες στον Κεφαλόβρυσο άρχισαν οι έρευνες στα σπίτια.

Όλοι οι άνδρες περνούσαν μπροστά από τον κουκουλοφόρο ο οποίος υποδείκνυε τους αγωνιστές. Συνε-

λήφθησαν τριάντα άτομα, μεταξύ τους και ο Σπύρος. Αφού τον ανέκριναν μεταφέρθηκε σε αποθήκη

έξω από το χωριό για περαιτέρω ανακρίσεις και από εκεί στη Λευκωσία, όπου υποβλήθηκε σε βασανι-

στήρια.

Ο κατ’ οίκον περιορισμός κράτησε οκτώ μέρες. Την όγδοη μέρα οι στρατιώτες μετέφεραν στο χωριό

νεκρό το Σπύρο για να τον πάρουν στο νεκροταφείο για ταφή. Οι κάτοικοι του χωριού, που αντιλήφθη-

καν τις προθέσεις των Άγγλων να τον θάψουν, όρμησαν στους δρόμους αγνοώντας τον περιορισμό, απέ-

σπασαν το νεκρό από τα χέρια τους και τον μετέφεραν στην εκκλησία. Τα πόδια του ήταν διάτρητα

και το κεφάλι του θρυμματισμένο. 

Στην ταφή του, που έγινε υπό την απειλή των όπλων, ο ιερέας σκόπιμα δεν έριξε χώμα στο φέρετρο για

να γίνει βράδυ εκταφή του νεκρού για νεκροψία, την οποία οι Άγγλοι δεν είχαν διενεργήσει όπως προ-

βλεπόταν. 

Ο τάφος όμως φρουρείτο τόσο από στρατιώτες όσο και από ελικόπτερο για αρκετές μέρες και η εκταφή

ήταν αδύνατη. Οι δικοί του κατέφυγαν τότε στο δικαστήριο, αλλά οι Άγγλοι δεν επέτρεψαν την εκταφή.

Και ο λόγος είναι αυτονόητος.1

Επειδή και λόγω κατοχής και γιατί η στήλη προς τιμή του στον Κεφαλόβρυσο έχει καταστρα-

φεί, κάθε χρόνο μετά το εθνικό  μνημόσυνο γίνεται τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στην

προτομή του ήρωα στην Αγία Βαρβάρα και τιμάται ο «άξιος» άνδρας που γέννησε η Κυθρέα

μας. 

1 Σπύρος Χατζηγιακουμής, Κέντρο Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Αγώνα της ΕΟΚΑ  (Διαδικτυακά)
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