
 

Με ένα πινέλο στο στόμα 

Η ζωή τού στέρησε τα χέρια και τα πόδια αλλά τον προίκισε με θέληση και πείσμα για να μετατρέψει την αναπηρία του σε 
ταλέντο. Στην περίπτωσή του ταιριάζει γάντι η φράση: άτομο με ειδικές ικανότητες! 
 
Ο Κυριάκος Κυριάκου, Κύπριος του Λονδίνου και τώρα στο Λιοπέτρι, μετά από ατύχημα και ζημιά που υπέστη η σπονδυλική του στήλη, 
έμεινε παράλυτος στα άνω και κάτω άκρα στα 15 του χρόνια. Αποτέλεσμα να μην μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί και να μην μπορεί να κάνει 
λειτουργίες, οι οποίες για τους περισσότερους ανθρώπους είναι φυσιολογικές και δεδομένες. Όπως το να μπορεί να τρώει μόνος του.  

* 
 
Αν και χρειάστηκε να περάσουν τρία χρόνια για να αποδεχτεί το πρόβλημά του, τελικά κατόρθωσε να ... "αρπάξει τη 
ζωή απ' τα μαλλιά". "Ήθελα αρκετό καιρό για να αποδεχτώ το πρόβλημά μου. Απέφευγα να φτάσω στο 'γνώθι 
σαυτόν' γιατί δεν ήθελα να δω κατάματα τις αδυναμίες μου. Καθόμουν στον καναπέ και έβλεπα τηλεόραση. Άπραγος. 
Δεν δεχόμουν να καθίσω σε αναπηρική καρέκλα", δηλώνει χωρίς να αναπολεί καθόλου την περίοδο εκείνη. 
 
Η δύναμη της ψυχής 

 
Η δύναμη της ψυχής του ήταν μεγαλύτερη από τις αδυναμίες του και μπόρεσε να υπερνικήσει τις ανασφάλειές του. Δειλά - δειλά 
προσπάθησε να δει θετικά τη ζωή. Άρχισε να ζωγραφίζει με το στόμα κάνοντας αριστουργήματα, και οι βραβεύσεις, οι εκθέσεις της δουλειάς 
του σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, η αναγνώριση της προσπάθειάς του, η τεχνική του να δουλεύει τα πινέλα με εξαιρετική ακρίβεια και 
δεξιοτεχνία με το στόμα, του έδιναν κουράγιο και δύναμη.  
 
"Είχα έμφυτο ταλέντο στη ζωγραφική και πριν το ατύχημα. Το είχα εντοπίσει και ζωγράφιζα με πολύ μεράκι. Μετά το ατύχημα, αυθόρμητα, 
ενστικτωδώς, έψαξα να βρω ένα αδιέξοδο που θα με βοηθούσε να ξεπεράσω το πρόβλημά μου και να δω τη ζωή από μια πιο θετική οπτική 
γωνία, έξω απ' τη μιζέρια. Και σαν σανίδα σωτηρίας άρπαξα το πινέλο με τα δόντια και άρχιζα να ζωγραφίζω από τότε ασταμάτητα"... 
 
Το ατελιέ του 
 
Στο εργαστήρι ζωγραφικής του Κυριάκου υπάρχουν πολλοί πίνακες που αποδεικνύουν το ταλέντο του και οδηγούν τους επισκέπτες του στα 
δικά του ταξίδια. Το δωμάτιο είναι κατάμεστο από πινέλα, χρώματα και νερομπογιές. "Όταν ζωγραφίζω αφήνομαι στη μαγεία των χρωμάτων 
και παρασύρομαι με τη φαντασία μου", δηλώνει. Ο Κυριάκος ανήκει στη "Διεθνή Ένωση Καλλιτεχνών που ζωγραφίζουν με το στόμα και το 
πόδι" και κάθε χρόνο διοργανώνονται εκθέσεις σε διάφορες χώρες του κόσμου για να προβληθεί το αξιέπαινο έργο τους. Ο Κυριάκος μάς 
εξηγεί ότι η ζωγραφική και οι εκθέσεις που πραγματοποιούνται ανά τον κόσμο δίνουν νόημα στη ζωή του. "Μου δίνεται η δυνατότητα να 
συναναστρέφομαι με άτομα με τις ίδιες καλλιτεχνικές ανησυχίες, και ταυτόχρονα είμαι οικονομικά ανεξάρτητος".  
 
Τα παιχνίδια της μοίρας 
 
Ο Κυριάκος εξηγεί ότι μάλλον υπάρχει κάτι μεταφυσικό, κάτι πέρα από το ανθρώπινο, το οποίο κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει και το οποίο 
καθορίζει το σχέδιο της ζωής του κάθε ανθρώπου. Τη μέρα που ξεκίνησαν να πάνε στο Brighton για να απολαύσουν τον "ακριβοθώρητο" 
ήλιο της Αγγλίας και τις βουτιές στη θάλασσα, οι τρεις μοίρες η Κλωθώ, η Λάχεση και η Άτροπος, που κλώθουν τη μοίρα του ανθρώπου και 
καθορίζουν τι θα "λάχει" στον καθένα, είχαν άλλα σχέδια για την οικογένεια.  
 
Ο Κυριάκος μιλάει για τα προειδοποιητικά στοιχεία τα οποία εκ των υστέρων τα εκλαμβάνει ως προειδοποίηση από μια "ανώτερη δύναμη", 
που όμως δεν αφουγκράστηκε. Κατά τη διαδρομή η Αστυνομία τους σταμάτησε, η εξάτμιση του αυτοκινήτου χάλασε, και ο μικρός τότε 
Κυριάκος ξέχασε τη θαλάσσια περιβολή του και αναγκάστηκε να δανειστεί το μαγιό από τον ξάδερφό του.  
 
Όλες αυτές τις συμπτώσεις αργότερα, μετά το συμβάν συνειδητοποίησε ότι ήταν μηνύματα για να μην πάνε σε εκείνη την εκδρομή, που είχε 
αυτό το άδοξο τέλος. "Θα ήθελα να γυρίσω το χρόνο πίσω για να σβήσω από το χάρτη της ζωής μου αυτήν την εξόρμηση που μας κόστισε 
ακριβά, κυρίως στη σωματική υγεία του παιδιού μου", λέει η μητέρα του Αλεξάνδρα. 
 
"Ήμουν τυχερός" 
 
Ο Κυριάκος πιστεύει ότι παρά το ατύχημα, η τύχη ήταν με το μέρος του πολλές φορές. "Και μόνο το γεγονός ότι ζούσα στην Αγγλία για 
μένα ήταν ευτύχημα", επισημαίνει. Ερωτηθείς να εξηγήσει περαιτέρω, ανέφερε ότι η αγγλική κυβέρνηση είναι πολύ ευαισθητοποιημένη σε 
θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας και σε άτομα με ειδικές ικανότητες. "Οι Άγγλοι έχουν διαφορετική νοοτροπία.  
 
Είναι ανοιχτόμυαλοι και είναι απαλλαγμένοι από τις προκαταλήψεις που μαστίζουν τις κλειστές κοινωνίες απέναντι στα διαφορετικά άτομα", 
δηλώνει. "Είναι οργανωμένη χώρα. Είχα κατ' οίκον δασκάλα που με δίδασκε τέχνη και όλα τα μαθήματα, είχα κατ' οίκον νοσοκόμα και η 
κυβέρνηση μου παρείχε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη". Επίσης, η βρετανική κυβέρνηση έχει μεριμνήσει για την ασφάλεια των 
ατόμων που κινούνται με αναπηρικό καροτσάκι και υπάρχουν παντού ράμπες που τους διευκολύνουν να κινούνται όπου θέλουν, κάτι που 
δεν έχει μεριμνήσει η κυπριακή κυβέρνηση. 
 
 
"Στην Κύπρο υπάρχει μια αλυσίδα γραφειοκρατικών ενεργειών που δυσχεραίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε κάποιες διευκολύνσεις 
της κυβέρνησης. Θα έπρεπε να μας φροντίζουν, να έχουμε βοήθεια και κάποια επιείκεια αφού είμαστε τόσο δυσκίνητοι λόγω του 
προβλήματός μας", συμπληρώνει τονίζοντας μάλιστα ότι το πρόβλημα επιτείνεται για τα άτομα που κατάγονται από την επαρχία 
Αμμοχώστου και αναγκάζονται να ταξιδέψουν μέχρι τη Λευκωσία για να συμπληρώσουν τις απαραίτητες αιτήσεις. 
 
"Μήπως είμαι αόρατος;" 
 
Καμία σύγκριση δεν χωράει ανάμεσα στην κοινωνία της Βρετανίας και της Κύπρου στην αντιμετώπιση έναντι στη διαφορετικότητα. "Όταν 
επαναπατρίστηκα οι άνθρωποι με κοιτούσαν παράξενα. Αρνούνταν να με εντάξουν στην κοινότητά τους", αναφέρει. "Θυμάμαι μάλιστα όταν 
πήγαινα στην υπεραγορά να αγοράσω κάτι, οι υπάλληλοι με αγνοούσαν και αντί να εξυπηρετήσουν εμένα που είχα σειρά, μιλούσαν σε 
άλλους πελάτες. Έφτασα σε σημείο να αναρωτιέμαι αν είμαι αόρατος". 
 
Ευτυχώς για εκείνον ήταν δυνατός. "Η αυτοπεποίθηση και η πυγμή που με διακρίνει, πηγάζουν από την οικογένειά μου", ισχυρίζεται ο κ. 
Κυριάκου. "Η οικογένειά μου με αγκάλιασε, με αποδέχτηκε και με στήριξε ψυχολογικά, όχι μόνο για να επιβιώσω αλλά και για να διαπρέψω 
στη ζωγραφική με το ταλέντο μου", συμπληρώνει. Αν και η λαϊκή παροιμία λέει ότι 'η σιωπή είναι χρυσός', ο κ. Κυριάκου πιστεύει ότι δεν 
πρέπει να είμαστε σιωπηλοί και ντροπαλοί, αν θέλουμε να διεκδικήσουμε μια θέση στην κοινωνία.  
 
"Έχω μάθει να μιλώ, να διεκδικώ μια θέση απέναντι στο συνάνθρωπό μου και καθημερινά καταρρίπτω το μύθο που θέλει να επιβάλλει ότι οι 
άνθρωποι με ειδικές ανάγκες είναι παιδιά ενός κατώτερου θεού", υπογραμμίζει. Ωστόσο, ο κ. Κυριάκου, νιώθει χαρούμενος επειδή έχει 
κερδίσει τους συγχωριανούς του με το χαρακτήρα του και τη θετική στάση ζωής του. "Αν και στην αρχή με αντιμετώπιζαν με αμφισβήτηση 
οι συγχωριανοί μου, τους έχω αποδείξει ότι είμαι ίσος απέναντί τους και μάλιστα πολλοί με θαυμάζουν", δηλώνει.  
 
Η αγάπη της ζωής μου 
 
Η ζωή χαμογέλασε στον Κυριάκο όταν συνάντησε την αγάπη της ζωής του, πριν 10 περίπου χρόνια. Την Μπλάντια από τις Φιλιππίνες. 
"Ήταν η νοσοκόμα μου αλλά με τον καιρό συνειδητοποίησα ότι ήταν η γυναίκα της ζωής μου", δηλώνει συγκινημένος. Σύμπτωση το 
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γεγονός ότι η Μπλάντια γεννήθηκε τη μέρα του δυστυχήματος του Κυριάκου. Η Μπλάντια μάς αποκάλυψε ότι απολαμβάνει τη ζωή της με 
τον Κυριάκο και καθημερινά της δίνει μαθήματα ζωής, πώς να αντιμετωπίζει κάθε εμπόδιο στη ζωή και να το μετατρέπει σε ευλογία. Όπως 
έκανε εκείνος. "Οι δυσκολίες της ζωής που φαντάζουν ανυπέρβλητες είναι το ισχυρό κίνητρο για να πεισμώσουμε και να πάμε κόντρα στις 
δυσκολίες. Μόνο έτσι βελτιώνεται η ζωή. Αυτό μου διδάσκει ο Κυριάκος καθημερινά".  
 
*πινακας ζωγραφισμενος απο τον Κυριακο Κυριακου 
Πηγή: Πολίτης Online - Της Ελευθερίας Σωφρονίου

Page 2 of 2Με ένα πινέλο στο στόμα - InOut

7/6/2012http://www.inout.gr/showthread.php?t=32117


