Επικήδειος για την Ελένη Ομήρου

Πριν μερικούς μήνες, η Ελένη έγραφε τα παρακάτω λόγια στην πρόταση της διατριβής μάστερ
που ετοίμασε:
Ένας αγώνας σε μια ζωή, μπορεί να σημαίνει χιλιάδες πράματα: Διεκδίκηση ενός
δικαιώματος, αντίδραση σε μια αδικία, αντίσταση σε μια ασθένεια, άμυνα σ’
ένα πόλεμο, αμφισβήτηση μιας δύναμης, αλλά και καθιέρωση μιας άλλης. […]
Το θέμα είναι ποιο δρόμο επιλέγει καθένας να ακολουθήσει και τι στ’ αλήθεια
ζητά μέσα απ’ τον αγώνα που δίνει. […] Γι’ αυτό λοιπόν εμμένω στη δύναμη του
σεβασμού και της αξιοπρέπειας και ενστερνίζομαι τις ιδέες της δικαιοσύνης και
της ισότητας μεταξύ όλων των λαών και των ανθρώπων. Γιατί τα δικαιώματα
των ανθρώπων δεν σηκώνουν αμφιταλαντεύσεις και συζητήσεις!
Πράγματι, η Ελένη έδωσε όλους αυτούς τους αγώνες! Πάλεψε για τις ιδέες της αλλά και για τη
ζωή της με όλη τη δύναμη που είχε μέσα της.
Στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, γνωρίσαμε την Ελένη όταν ήρθε ως προπτυχιακή φοιτήτρια,
αφού είχε ήδη ένα βασικό πτυχίο από το Τμήμα Κλασσικών Σπουδών και Φιλοσοφίας. Σε πολύ
σύντομο χρονικό διάστημα πολλοί από εμάς που είχαμε την τύχη να την έχουμε στα μαθήματά
μας, αρχίσαμε να βλέπουμε στο πρόσωπό της όλα αυτά που ψάχνουμε σε μια φοιτήτρια: ζήλο
για μάθηση και εξαιρετικές ικανότητες κριτικής σκέψης και ακαδημαϊκής γραφής. Η Ελένη τα
είχε όλα και με το παραπάνω.
Όμως δεν επαναπαύθηκε ούτε μια στιγμή. Η επιλογή της να παρακολουθήσει το μεταπτυχιακό
μας πρόγραμμα στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση μας χαροποίησε ιδιαίτερα. Η εξέλιξή της
μας ενθουσίασε, αφού μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, με διάβασμα και αφοσίωση, η Ελένη
ξεχώρισε ως μια από τις καλύτερες φοιτήτριες που πέρασαν από το πρόγραμμα και αρίστευε
σε όλα τα μαθήματα. Οι ερευνητικές της εργασίες και η διπλωματική της εργασία, η οποία
βρισκόταν σε εξέλιξη τον τελευταίο χρόνο, αποτελούν δείγματα των υψηλών ικανοτήτων της.
Ξεχώρισε όμως και για το χαρακτήρα της, αφού με το ήθος, την ευγένεια και την ταπεινότητά
της κέρδιζε πάντοτε τους γύρω της. Υπήρξε ενεργό μέλος της φοιτητικής κοινότητας, με
συμμετοχή στον Κυπριακό Όμιλο Ενιαίας Εκπαίδευσης και σε δραστηριότητες που

αποσκοπούσαν στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
Είχα τη χαρά και την τιμή να γνωρίσω την Ελένη καλύτερα, όχι μόνο ως φοιτήτρια, αλλά και ως
άνθρωπο. Όταν ερχόταν στο γραφείο μου, είτε για να μιλήσουμε για τη διπλωματική της
εργασία, είτε για την ερευνητική συνεργασία που είχαμε, το δωμάτιο γέμιζε με θετική
ενέργεια. Με χαμόγελο, αισιοδοξία, απίστευτη διάθεση να βοηθήσει, να συνεργαστεί, να
μάθει μέσα από τη διαδικασία, να πάει ένα βήμα πιο μπροστά από αυτό που χρειαζόταν.
Ακόμα και όταν ήρθαν τα πάνω κάτω, με τη διάγνωση του καρκίνου, η Ελένη κράτησε αυτή τη
στάση. Αντιμετώπισε την ασθένεια με απίστευτο θάρρος και αξιοπρέπεια. Προσπάθησε όσο
μπορούσε να μην αναστατώσει τους γύρω της, να μην στενοχωρήσει κανέναν, να μην
προκαλέσει τη λύπηση κανενός. Είχε το κουράγιο να ρωτά για εμάς, για την καθημερινότητά
μας, για τις συμφοιτήτριές της, για τη ζωή στο Πανεπιστήμιο. Ήθελε να μας προστατεύσει – να
μην πονέσουμε εμείς, μόνο εκείνη.
Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου, η Σύγκλητος, η Πρυτανεία, το Τμήμα Επιστημών της
Αγωγής και ολόκληρη η κοινότητα του Πανεπιστημίου θρηνεί για το χαμό της Ελένης και
μεταφέρω τα θερμά συλλυπητήρια όλων στην οικογένειά της. Ιδιαίτερα στον πατέρα της, ο
οποίος στάθηκε δίπλα στην Ελένη όλα τα χρόνια της ζωής της και στην τελευταία της
δοκιμασία, την στήριξε με όποιον τρόπο ήταν ανθρωπίνως δυνατό.
Αγαπημένη μας Ελένη,
Ακόμα δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι το πέρασμά σου από τη ζωή ήταν τόσο σύντομο. Όλοι
το ξέρουμε ότι είχες πολλά ακόμα να ζήσεις, πολλά να δημιουργήσεις και πολλά να
προσφέρεις στον καθένα και στην καθεμιά από εμάς, στην κοινωνία, στην επιστήμη. Δεν
μπορούμε να καταλάβουμε γιατί έπρεπε να μείνουν στη μέση όλα όσα άρχισες, γιατί τα
όνειρά σου δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν…
Το πέρασμά σου και από τις δικές μας ζωές ήταν σύντομο. Η εικόνα σου, η ομιλία σου, ο
χαρακτήρας σου, το χαμόγελό σου, η αισιοδοξία σου, η κριτική ματιά σου, και όλα τα όμορφα
στοιχεία της προσωπικότητάς σου θα είναι πάντα στη σκέψη μας και θα σε κρατούν ζωντανή
για πάντα στις καρδιές και στο μυαλό μας. Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη και με απέραντη
εκτίμηση.
Αιωνία σου η μνήμη.
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