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Μια Αμμοχωστιανή φωτισμένη παιδαγωγός, μια
εμπνευσμένη ποιήτρια…
Πολιτισμός / Ιστορία
Ιωάννης Μ. Μιχαλακόπουλος

Την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 στο Σπίτι της Κύπρου (Ξενοφώντος 2Α,
Σύνταγμα), έλαβε χώρα εκδήλωση-αφιέρωμα με θέμα: Στέλλα ΠαναγίδουΜιχαλακοπούλου (1946-1995) Μια Αμμοχωστιανή φωτισμένη παιδαγωγός,
μια εμπνευσμένη ποιήτρια…

Στιγμιότυπο από την αποφώνηση της εκδήλωσης

Η Στέλλα Παναγίδου (1946 – 1995) γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Aμμόχωστο της
Κύπρου. Ολοκληρώνοντας τη Γυμνασιακή της φοίτηση, σπούδασε Γαλλική και
Ελληνική Φιλολογία ενώ στη συνέχεια εργάστηκε ως καθηγήτρια, σε σχολεία της
Κύπρου (Αμμόχωστος, Λάπηθος) και της Ελλάδας. Ευαίσθητη ψυχή, έδειξε την
κλίση της προς την ποίηση από τα μαθητικά της χρόνια, δίνοντας έργα υψηλής
αισθητικής αξίας, όμως σίγησε απότομα ποιητικά το καλοκαίρι του 1974. Στη
διάρκεια της εκπαιδευτικής της δράσης προσπάθησε να μεταλαμπαδεύσει στους
μαθητές
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την
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οργανώνοντας ανάλογες εκδηλώσεις. Παράλληλα, έχοντας ως γνώμονα πάντα την
αυτενέργεια των παιδιών, κρατούσε άσβεστο το ενδιαφέρον τους για την παιδική
λογοτεχνία συγκροτώντας «Ομάδες Βιβλίου», εκδίδοντας περιοδικά, κάνοντας
συναντήσεις στο σχολείο μαζί με αγαπημένους συγγραφείς (Αντώνη Σαμαράκη,
Μαρία Ιορδανίδου, Διδώ Σωτηρίου, Ευγενία Φακίνου, Αγγελική Βαρελά, Άλκη
Ζέη…). Η Στέλλα έφυγε από τη ζωή πρόωρα τον Ιανουάριο του 1995. Ο σύζυγός
της και ο γιος της, που κληρονόμησαν τη μεγάλη αγάπη της για την Κύπρο,
συγκέντρωσαν τους στίχους της και εξέδωσαν τα «Ποιήματα (1961-1973)», το
2013.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με έναν εγκάρδιο χαιρετισμό της Μορφωτικής Συμβούλου κ.

Μαρίας Παναγίδου η οποία έδωσε τη σκυτάλη στον Φιλόλογο κ. Δημήτρη
Κανελλόπουλο, που είχε αναλάβει τον συντονισμό του όλου αφιερώματος. Στη
συνέχεια,
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Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Πέτρος Παπαπολυβίου, αναφέρθηκε στα όμορφα χρόνια
του Γυμνασίου Λαπήθου όπου υπηρέτησε η Στέλλα Παναγίδου, μόλις ένα χρόνο
πριν την εισβολή. Η φιλόλογος & συγγραφέας κ. Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή έκανε
διεξοδική παρουσίαση του ποιητικού έργου της Στέλλας Παναγίδου, δίνοντας
έμφαση στις διαχρονικές αξίες του ανθρωπισμού και της αγάπης προς τον πλησίον
(ειδικά τον αναξιοπαθούντα). Κατόπιν, η ψυχολόγος κυρία Νεκταρία Φυτουράκη,
με την ιδιότητα της «παλιάς» μαθήτριας του 60ού Γυμνασίου Κυψέλης, μίλησε
«βιωματικά» για τη δράση της «Ομάδας του Βιβλίου». Τέλος, η κ. Έλενα Καντάρη
που είχε τη μουσική επιμέλεια απέδωσε στο πιάνο το, μελοποιημένο από την ίδια,
ποίημα της Στέλλας «Άνθρωπε».
http://bit.ly/2hKzHwO

