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Αφιέρωµα από καρδιάς
για
τον
Στέλιο
Πισή
∆άσκαλος ευψυχίας, υπόδειγµα τόλµης και πρότυπο αυτάρκειας
Της ΜΙΡΕΤΤΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙ∆ΟΥ

∆

ευτέρα, 13 Νοεµβρίου. Μόλις έχω επιστρέψει στο σπίτι µετά από µια µουσική
παράσταση- αφιέρωµα που ακούει στο γενικό τίτλο “Υπέρβαση”. Πολυδιάστατος ο
όρος εξακτινώνεται σ’ ένα εύρος εννοιών
και διεισδύει σε ένα βάθος απροσµέτρητο. Με τον τίτλο αυτό είχε κυκλοφορήσει το 1999 ο δεύτερος δίσκος του τιµωµένου προσώπου, του µεγάλου
καλλιτέχνη, του υπέροχου ανθρώπου, του απαροµοίαστου µαχητή της ζωής, του Στέλιου Πισή.
∆εν πιστεύω να υπάρχει πια άνθρωπος στην Κύπρο
που να µην ξέρει το όνοµά του, αν όµως κάνω λάθος
λυπάµαι γι’ αυτόν, όποιος και να ’ναι. Βλέπετε ο Στέλιος Πισής είναι µια προσωπικότητα ξεχωριστή, µια περίπτωση ιδιάζουσα, ένας νεαρός τόσο άτυχος και τόσο απίστευτα τυχερός... Ένας νέος άνδρας καθηλωµένος στο κρεβάτι που έχει όµως τόσο απογειωθεί που
κανείς δεν µπορεί να τον φτάσει.
Προικισµένος από τη φύση µε τόση µουσικότητα και
τέτοιο ταλέντο, έχει κάνει περιώνυµους καλλιτέχνες,
όπως ο Νταλάρας, προσωπικότητες όπως ο Μιχάλης
Κακογιάννης και Πανεπιστηµιακούς όπως ο Ανδρέας
Χαραλάµπους, να µιλούν γι’ αυτόν µε εγκώµια. Σφραγισµένος από τη δωρεά του Θεού δίνει µαθήµατα σε
κάθε αρτιµελή όχι εγκαρτέρησης αλλά ελπίδας, αισιοδοξίας και αγωνιστικότητας, γι’ αυτό και δεν υπήρξε τυχαία η βράβευσή του στο Μέγαρο Μουσικής στην
Αθήνα, µε το “Βραβείο Θέλησης”, µέσα στα πλαίσια
του θεσµού “Leaders of the Year’’. Έχουν τόσα πολλά
γραφτεί γι’ αυτόν, που ό,τι και να προσθέσω µοιάζει
κοινοτοπία. ∆εν µπορώ όµως αλλιώς να διοχετεύσω
όσα µε συγκλονίσανε απόψε, σ’ αυτή τη συναυλία που
διοργάνωσε και που την τιµά ιδιαίτερα γι’ αυτό, η ΑΤΗΚ
µε υποστηρικτές το Υπουργείο Παιδείας και άλλους φορείς. Μια συναυλία που τα έσοδά της προσφέρονται
στο Σύνδεσµο Μυοπαθών Κύπρου. Το ∆ηµοτικό Θέατρο Στροβόλου κατάµεστο από ανθρώπους που δεν
µπορούσαν να συγκρατήσουν τη συγκίνησή τους, όταν
είδαµε στην οθόνη τον Στέλιο µε τον αναπνευστήρα,
ξαπλωµένο και ακίνητο, µε µια αταραξία και µια γαλήνη στο πρόσωπό του που καθήλωνε, έχοντας στο χέρι το ποντίκι του computer του, το εργαλείο του που µ’
αυτό συνθέτει τη µουσική του γράφοντας µία- µία τις
νότες. Θα µπορούσε ο καθένας να νιώσει οίκτο αλλά
µόνο µέχρι να τον ακούσει να µιλά, για όλα, για το έργο του, για τις εµπνεύσεις του, για τα οράµατα του, να
ευχαριστεί όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης και
µαζί την υπέροχη οικογένειά του, γονείς και αδέλφια
ξεχωριστά, να στέλλει ευχές στο ακροατήριο. Και τό-

τε οι παλάµες λύνονται σ’ ένα δυνατό και παρατεταµένο χειροκρότηµα που όµοιό του έχω χρόνια ν’ ακούσω. Απ’ εκείνη τη στιγµή οποιοδήποτε άλλο συναίσθηµα
παραµερίζει, υποχωρεί και τη θέση τους παίρνει ένας
υπέρτατος θαυµασµός για εκείνον και µια πανάθλια
ντροπή για µας. Να ’ναι ο Στέλιος δάσκαλος ευψυχίας,
υπόδειγµα τόλµης, πρότυπο αυτάρκειας και να ’µαστε
όλοι εµείς οι υγιείς, ανθρωπάκια που όλο θέλουν, γκρινιάρηδες που όλο µεµψιµοιρούν, απελπισµένοι που
όλο και λιποψυχούν. Αλλά εκεί που ο Στέλιος αποθεώνεται είναι όταν συνθέτει µουσική, όποιου είδους, ελαφρά, λαϊκή, µα κυρίως ορχηστρική. Μια υπέροχη Κρατική Ορχήστρα µε έναν υπέροχο µαέστρο, τον Σπύρο
Πίσυνο την παίρνει και την κάνει µελωδία αγγέλων, άγγιγµα ψυχής. Οι ακροατές ακίνητοι σαν αγάλµατα. Οι
εικόνες που προβάλλονται σε οθόνη και που συνοδεύουν τη µουσική, µας ταξιδεύουν σ’ άλλες σφαίρες...
“Υπέρβαση”! Ο Στέλιος έχει υπερβεί πράγµατι ό,τι
καθηλώνει, ό,τι σκιάζει την ψυχή, ό,τι παγιδεύει. Μετεωρίζεται ανάµεσα στο Θεό και τους αγγέλους, ανάµεσα στο καλό και στο όµορφο, πέρα από την ύλη, πέρα από καθετί σκοταδερό και πλάνο. Ξεπερνά τα όριά
του, το φόβο του, την αρρώστια του, βρίσκει “παράθυρο στο φως” και µας στροβιλίζει µε το “βαλς της
ελπίδας”. Έχει πετάξει ψηλά ο Στέλιος, ελεύθερος από
τα δεσµά του και έχει συνεπάρει κι εµάς. Έστω για λίγο, έστω γι’ απόψε γνωρίσαµε τον κόσµο του. Από αύριο εµείς σκυµµένοι και γονατισµένοι σ’ επιταγές αλλότριες, εκείνος σταθερά εκεί, ψηλά...
Κι ακολουθεί το δεύτερο µέρος του προγράµµατος
µε τραγούδια, σε στίχους µοναδικούς που συγκλονίζουν, γραµµένους από φίλους του αλλά κυρίως από τον
ίδιο το Στέλιο, άλλο ένα δείγµα του σύνθετου ταλέντου
του και του ψυχικού του πλούτου, καθώς και από τον

πατέρα του, τον Κλείτο Πισή, ένα γονιό περήφανο, ένα
γονιό - βράχο που του γράφει στίχους που µόνο άνθρωποι συµφιλιωµένοι µε όσα και πέτρα θα µπορούσαν να λυγίσουν, έχουν τη δύναµη να χαράξουν στο
χαρτί. Τα τραγούδια του υµνούν τη φύση, εκφράζουν
τη λατρεία του για τα παιδιά, µιλούν για τον έρωτα,
αλλά ξεδιπλώνουν την τραγωδία της πατρίδας µας, κάποια τ’ αφιερώνει στις τρισχαριτωµένες ανιψιούλες του
και άλλα µιλούν για τη ζωή του και την πίστη του στην
Παντοδυναµία του Θεού. Αγαπηµένοι του συνεργάτες
τα ερµηνεύουν µε τον ιδιαίτερο του τρόπο ο καθένας,
ανάµεσά τους και η Χριστίνα Παυλίδου που στα λόγια
που του απευθύνει και στο τραγούδι του που εκτελεί
είναι έκδηλη η συγκίνησή της όπως άλλωστε συµβαίνει και µ’ εκείνον τον υπέροχο ερµηνευτή, τον ∆ηµήτρη Φανή µε τη διάχυτη ευαισθησία, τη γλυκύτητα και
την αισθαντικότητά του. Όλοι οι συντελεστές, άξιοι
συγχαρητηρίων. Το πρόγραµµα κλείνει µε το αριστουργηµατικό «Σ’ ένα κoµπιoύτερ» τραγουδηµένο
από το Στέλιο, όπου η µελωδικότατη φωνή του αγκαλιάζει τους µοναδικούς στίχους του πατέρα του.
Σ’ ένα κοµπιούτερ ζωγραφίζω την ψυχή µου
Και τη µοιράζω σε ανατολή και δύση
Σας αγαπώ που τραγουδήσατε µαζί µου
Και δεν αφήσατε το όνειρο να σβήσει...
Πώς να σβήσει Στέλιο, όταν σε µια συµβολή των οδών
«Κασταλίας και Σειρήνων», στο σπίτι σου, στους χώρους του περιφέρεται η ένσαρκη παρουσία του Καλού,
η υπέροχη Αγλαΐα Πισή, η λατρεµένη από τους µαθητές της φιλόλογος, η αφοσιωµένη συνοδοιπόρος του
Κλείτου, η µητέρα σου.. ..Φεύγοντας από το Θέατρο
την ασπάστηκα θερµά και της δήλωσα σεµνά πως κάποτε τη θαύµαζα, τώρα όµως τη ζηλεύω…Τη ζηλεύω
που µέσα από τις συγκεκριµένες συνθήκες κατάφερε
να σφυρηλατήσει στον Στέλιο χαρακτήρα ατσαλένιο
και να του σµιλέψει µια ψυχή όλο κάλλος. Τη ζηλεύω
που µέσα στο σπίτι της βασιλεύει η ζεστασιά, η αγάπη
και η πληρότητα. Τη θαυµάζω για την ευγενική, διακριτική παρουσία της και τη µακαρίζω για τη σφραγίδα δωρεάς που κοσµεί το χαµόγελό της....
Απόψε, Στέλιο, θα κοιµηθώ καλύτερος άνθρωπος
από ψες, εξαγνισµένος, µε όραση διαυγή και πνεύµα
νηφάλιο. Απόψε δεν θα σφαδάζουν τον ύπνο µου τα
µηδαµινά και τ’ ανάξια. ∆εν θα µεριµνήσω για όσα µε
παρασέρνουνε στη δίνη τους. Απόψε, χάρη σε σένα
Στέλιο και το µέγα δίδαγµά σου, µόνο θα προσευχηθώ,
για σένα, για µένα και για τον κόσµο ολόκληρο. Καληνύχτα…
Η Μιρέττα Σταυρινίδου είναι φιλόλογος

