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ΒΑΘΙΑ ΘΛΙΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΕΝΑΣ ΙΑΤΡΟΥ
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής πενθεί τον άδικο χαμό της απόφοιτής του,
Έλενας Ιατρού, η οποία έφυγε, στις 4 Ιουνίου 2017, τόσο πρόωρα και άδικα από τη ζωή, μετά από σοβαρό
πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε.
Απόφοιτος του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου στην κατεύθυνση Δημοτικής
Εκπαίδευσης, και κάτοχος του Μάστερ στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Κύπρου,
δίδαξε για λίγα χρόνια στο Δημοτικό Σχολείο του Terra Santa. Το Φεβρουάριο του 2016 διαγνώστηκε
ξαφνικά με λευχαιμία. Στην εξόδιο ακολουθία της που έλαβε χώραν στον ιερό ναό Κωνσταντίνου και
Ελένης, στο Τσέρι, το Πανεπιστήμιο Κύπρου εκπροσωπήθηκε από την Καθηγήτριά της, Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια Ελένη Φτιάκα, η οποία κατέθεσε στεφάνι και εξεφώνησε τον ακόλουθο επικήδιο λόγο.
«Έλενα Ιατρού.
Την Έλενα είχα καιρό να τη δώ!
Ιούνιος ήταν πάλι η τελευταία φορά, μια βραδυά γεμάτη περηφάνια και χαμόγελα, φιλιά, αγκαλιές,
λουλούδια και συγχαρητήρια, όταν έπαιρνε το Μάστερ της, το Μάστερ στην Ειδική και Ενιαία
Εκπαίδευση. Γιατί η Έλενα δεν αρκέστηκε στο πρώτο της πτυχίο, το πτυχίο της Δημοτικής Εκπαίδευσης,
αλλά συνέχισε και στο μεταπτυχιακό, να μάθει κι άλλα, όσα μπορεί περισσότερα, να γίνει καλλίτερη
δασκάλα, κι έτσι είχα τη χαρά να την έχω και πάλι στην τάξη μου.
Έτσι μας αρέσει να αποχαιρετάμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας: με συγχαρητήρια και χαμόγελα!
Είναι ο δικός μας γάμος αυτός! Ένας ακαδημαϊκός γάμος όπου φτάνουμε μαζί στο τέλος μιας μακράς και
δύσκολης πορείας, μιας πορείας γεμάτης ξενύχτια κι αγωνία και σκληρή δουλειά. Μιας πορείας δύσκολης
μα συνάμα δημιουργικής, που ενώ μοιάζει με τέλος, είναι -στην πραγματικότητα- ένα ξεκίνημα για την
ενήλικη ζωή τους. Για την καρριέρα που τόσο πεθύμησαν, για την οικονομική και πνευματική τους
ανεξαρτησία, για μια οικογένεια ίσως.
Από κει και πέρα μαθαίνουμε τα νέα τους περιστασιακά, από φίλους, συμφοιτητές, συγγενείς. Καμμιά
φορά μας θυμούνται και οι ίδιοι, κυρίως όταν τα πράγματα πάνε πολύ καλά, ή πολύ άσχημα.
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Έτσι μάθαινα κι εγώ τα νέα της Έλενας. Ότι ήταν καλά, οτι έψαχνε για δουλειά, οτι βρήκε δουλειά, και
μάλιστα στο αντικείμενό της, και μάλιστα σε καλό σχολείο! Οτι τα πάει καλά στη δουλειά της, οτι έχει μια
σχέση αγάπης με τους μαθητές και τις μαθήτριές της, οτι αξιοποιεί σωστά όλα όσα διδάχτηκε, όλα όσα
έμαθε κοντά μας.
Και ήμουν χαρούμενη για κείνη, και για μένα, γιατί τί μεγαλύτερη καταξίωση για μια δασκάλα από το να
γίνουν οι φοιτήτριές της δασκάλες καλές! Ήμουν χαρούμενη, που είχε μια καλή δουλειά σε μια τόσο
δύσκολη εργασιακή συγκυρία, που τα πήγαινε καλά, που ήταν η ίδια ευχαριστημένη με τον εαυτό της, που
έβαζε τις βάσεις για μια καλή ζωή...
Κι ύστερα... Ύστερα άρχισαν να φαίνονται κάποια σύννεφα στον ορίζοντα, και σύντομα τα σύννεφα
πύκνωσαν, και ήρθε καταιγίδα!
Ήθελα να πάω να τη δώ, αλλά πληροφορήθηκα οτι η κατάστασή της δεν επέτρεπε επισκέψεις. Μάθαινα
πάλι νέα της, αλλά τώρα ήταν νέα για τον αγώνα της να ξεπεράσει το πρόβλημα, να βγει από την εντατική,
να γίνει καλλίτερα, να πάει στο σπίτι της... Για τα ταξίδια της στο εξωτερικό για θεραπεία. Για τη
βελτίωση της υγείας της, για τις ελπίδες της, για τα όνειρα που άρχισε πάλι να κάνει...
Κι ύστερα σιωπή! Και είπα: Καλλίτερα! Γιατί no news is good news! Γιατί τα κακά μαντάτα ταξιδεύουν πιο
γρήγορα.
Μέχρι χτες!
"Κι ήρθε εχτές το νέο, έτσι απροσδόκητα,
σιγά ο γιατρός στο διάδρομο εμιλούσε
Και τ´ άκουσα!
Στην κάμαρα εσκοτείνιαζε.
Κι ο θόρυβος του δρόμου
εσταματούσε.
Έκλαψα βέβαια κάτω απ' την κουβέρτα μου,
λυπήθηκα. Για σκέψου! Τόσο νέα!
Όμως, στον εαυτό μου αμέσως υποσχέθηκα
πως θα φανώ -σαν πάντοτε- γενναία!" 1
Ήρθε το νέο εκεί που νομίζαμε όλοι πως τα πράγματα πήγαιναν καλά επιτέλους. Πως είχε κερδηθεί η
μάχη, είχε αποφασιστεί επιτέλους ο πόλεμος.
Αλλά όχι!
Κι εδώ ήταν που ανατράπηκε η σειρά των πραγμάτων!
Εδώ είναι που ούτε εγώ, ούτε οι συμφοιτήτριες και φίλες της μπορούμε να αποχαιρετίσουμε την Έλενα με
συγχαρητήρια και χαμόγελα!
Εδώ είναι που μένουμε όλοι σοκαρισμένοι και βουβοί.
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Υπάρχει ένα λαϊκό ρητό, ενός παλιού σοφού λαού: "Ευτυχία είναι να πεθαίνουν οι άνθρωποι σε μια
οικογένεια με τη σωστή σειρά." Το ίδιο ισχύει και για το σχολείο. Κι εδώ η σειρά μας χάλασε και ο καϋμός
μας έχει ξεχειλίσει.
Έλενα,
η γεμάτη ζωντάνια παρουσία σου, η γεμάτη αυτοπεποίθηση φωνή σου, οι έντονες απόψεις σου, το
χιούμορ σου, το γέλιο σου, θα μείνουν κοντά μας, κι ας φεύγεις εσύ μακριά. Η αγάπη που έδωσες και
πήρες, θα ξεπεράσει τα όρια του πεπερασμένου χρόνου που έζησες στη γή, και θα συντροφεύει για πάντα
τους αγαπημένους σου. Και είθε η ευλογία που φέρνει η μέρα της Πεντηκοστής που διάλεξες να
ξεκινήσεις το ταξίδι σου, να σταλάξει βάλσαμο στις καρδιές όλων μας, των γονιών σου, των αδερφών σου,
των γιαγιάδων σου, των συγγενών και φίλων σου, που σε αποχαιρετούν σήμερα, εδώ μαζί μας!
Καλό σου ταξίδι! Καλή ανάπαυση, γιατί κουράστηκες πολύ τώρα στα τελευταία... Θα σε θυμόμαστε και
θα σ' αγαπάμε! Κι εσύ θα μας συντροφεύεις από κει ψηλά...
ΕΦ
4/6/17
1 Νίκος Καββαδίας»

Τέλος ανακοίνωσης
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