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n Eπιβλητική η

Την τελευταία του πνοή άφησε στις 13 Ιανουαρίου 2009 ο Ιωσήφ Α. Μούσα. Ο αείµνηστος Ιωσήφ Μούσα ήταν 78 χρόνων και εξέπνευσε στην ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τα τελευταία χρόνια. Άνθρωπος µε ανεγνωρισµένη επαγγελµατική καταξίωση και πλατιά
κοινωνική δραστηριότητα άφησε ανεξίτηλη τη
σφραγίδα του στην σύγχρονη ιστορία της κοινότητας. Ο Ιωσήφ Μούσας συνέδεσε το όνοµά
του µε τον πόνο και τις αγωνίες του απλού ανθρώπου. Στάθηκε στο πλευρό των Μαρωνιτών
στα δύσκολα χρόνια της προσφυγιάς βοηθώντας δεκάδες οικογένειες να εξασφαλίσουν στέγη στους προσφυγικούς οικισµούς ενώ µεγάλη
υπήρξε η συνδροµή του στην επαγγελµατική
αποκατάσταση πολλών νέων της κοινότητας.
Ως αθλητικός παράγοντας γνώρισε την αποθέωση αφού ως Πρόεδρος του «Λιβάνου Κορµακίτη» οδήγησε το σωµατείο στις πιο δοξασµένες ηµέρες της ιστορίας του.
Στην φωτογραφία o Ιωσήφ Μούσας παραλαµβάνει τιµητική πλακέτα για την προσφορά
του στο σωµατείο του «Κορµακίτη» από τον
κ. Αριστοφάνη Γεωργίου.

παρουσία του νέου
Αρχιεπισκόπου, γεννά
πολλές ελπίδες και
προσδοκίες
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Αντιπροσωπεία του ∆Η.ΣΥ.
επισκέφθηκε τα Μαρωνίτικα χωριά και
υποσχέθηκε στήριξη

Ο Αυγουστίνος Σάρρου καταθέτει τη
δική του µαρτυρία για τις ιστορικές
στιγµές που ακολούθησαν το 1974

Ο Μαρωνίτης µουσικοσυνθέτης
Τώνης Σολωµού µιλά για τη ζωή,
έργο και την προσφορά του

The Maronite Forum continues its
proceedings. The issue of Return is on
the agenda
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Η φήµη του έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα στενά
σύνορα της Μαρωνιτικής κοινότητας. Η µουσική
του ακούστηκε και αγαπήθηκε απ’ όλους τους
Κυπρίους. Έκανε γνωστή την Κυπριακή
Μαρωνιτική µουσική παράδοση στην Κύπρο και
στο εξωτερικό. Και σκοπός του είναι όπως
δηλώνει να συνεχίσει µε κάθε τρόπο να
αγωνίζεται για την προβολή της κοινότητας µέσα
από τους στοίχους και την µουσική του.

Μιλήστε µας λίγο για τον εαυτό
σας. Που γεννηθήκατε, που µεγαλώσατε, πότε κάνατε τα πρώτα σας βήµατα στη µουσική κλπ.
Γεννήθηκα στην αξέχαστη και αδούλωτη Αγία Μαρίνα Σκυλλούρας από γονείς γνήσιους Μαρωνίτες όχι µόνο από
παραδοσιακής πλευράς καταγωγής µας,
αλλά ακόµα πολύ πιο πρόσφατες ρίζες,
αφού τόσο από πλευράς του πατέρα µου
δηλ. ο προπάππους µου Μπέκρης καταγόταν από το Ντάηρ Μπεκίρ της Συρίας
(σύνορα Τουρκίας-Συρίας), όσον και από
πλευράς της µητέρας µου όπου η προγιαγιά µου Σιουπλού Τζυρκαλλή καταγόταν από το Ντάι Σσιούµπρα του Λιβάνου. Από την κούνια η µητέρα µου και
πολλές φορές και ο πατέρας µου, µε νανούριζαν όπως και πολλούς άλλους Μαρωνίτες οι γονείς τους µε τα παραδοσιακά τραγούδια και ειδικά µε την «Μαρινιωτού». Μεγαλώνοντας εγώ, συνέχιζαν
να χαϊδεύουν τα αυτιά µου τα γλυκά
άσµατα της παράδοσης µας από τις φωνές των γονέων µου. Το τζιού-ποξ που
είχαµε από το 1969 στο καινούργιο σπίτι
µας του οποίου το ισόγειο ήταν καφενείο
και σύλλογος του σωµατείου «Κέδρου»,
µε βοήθησε πάρα πολύ στο να εµπλουτίσω ακόµα περισσότερο τα µουσικά µου
ακούσµατα.
Τα πρώτα όργανα που πήρα στα χέρια
µου ήταν πνευστά (µελότικα και φυσαρµόνικα) γύρω στα τέσσερα µε πέντε µου
και στα επτά µου χρόνια έτσι στα «κλεφτάτα» που λέµε, πήρα το ένχορδο «πάνζιο» που ανήκε στον θείο µου Κυριάκο
Τζυρκαλλή (αγνοούµενος από τις
20/08/1974). Αυτό µου συνέβη µόνο δυο
φορές γιατί το πήρε η µητέρα µου και
δεν το ξαναείδα. Αιτία για να µάθω µουσική ήταν η υποτροφία που πήρα από
το Υπουργείο Παιδείας όπου βρέθηκα
τον Οκτώβριο του 1974 στην Θεσσαλονίκη για σπουδές. Αφού βρέθηκα λοιπόν
στην ‘‘µάνα της µουσικής’’ αγόρασα το
πρώτο µου µπουζούκι ένα χιλιάρικο (δώδεκα λίρες), µεταχειρισµένο. Ξόφλησα
τον συµµαθητή µου από τον οποίο το
αγόρασα, σε δώδεκα µηνιαίες δόσεις.
Άρχισα να το γρατσουνίζω από µόνος
µου και σε έξι µόνο µήνες µε έβαλε ο
µουσικός του σχολείου µου στην φιλαρµονική ορχήστρα και στην χορωδία του
κολεγίου µου. Θυµούµαι χαρακτηριστικά
τον «αυστηρό µουσικό» µας που έλεγε
στους υπολοίπους της φιλαρµονικής ορχήστρας συχνά την εξής φράση «Μιµηθείτε λιγάκι ρε κουφιοκεφαλάκηδες τον
Κύπριο Μαρωνίτη». Το ίδιο περίπου γινόταν και στην πρώτη τάξη του γυµνασίου στου Μόρφου µε τον αείµνηστο
µουσικό µας Κώστα Κασιανό, όπου σε
µια παράσταση της χορωδίας µας στην
Κάτω Ζώδια όπου άρχιζε τότε στις οκτώ
το βράδυ κάποιου Σαββάτου, εγώ και δυο
άλλοι αργήσαµε να παρουσιαστούµε
(αφού έπρεπε να κάνουµε µια µικρή πρόβα πριν την παράσταση µας) και ο Κασιανός έγινε έξω φρενών διότι έπρεπε
να αρχίσει στην ώρα του. Όταν φθάσαµε
συµπτωµατικά και οι τρεις την ίδια ώρα
και αφού µας περίµενε έξω από τον χώρο
που θα τραγουδούσαµε, έδωσε στους
δυο από ένα αστραφτερό χαστούκι και

Ο λόγος για τον Μαρώνιτη στιχουργό, µελοποιό
και συνθέτη Τώνη Σολώµού. Τον άνθρωπο που
έβαλέ την «Μαρινιωτού» στα σαλόνια της
Ευρώπης. Και που δεν σταµατά ποτέ να τραγουδά
για την Κύπρο και τους Μαρωνίτες. Τον Τώνη
Σολώµού φιλοξενούµε σήµερα στις στήλες της
εφηµερίδας µας.
Για να τον γνωρίσουν ακόµη καλύτερα οι
αναγνώστες και οι πάµπολλοι θαυµαστές του.

Τ
Μιλά για την ζωή του και την λατρεία του για την
Αγία Μαρίνα. Αναφέρεται στην σχέση του µε την
µουσική και θυµάται τα φοιτητικά του χρόνια.
Καταθέτει τις απόψεις του για την ανάγκη
δηµιουργίας µαρωνιτικής µουσικής κουλτούρας.
Περιγράφει τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που
έχει συναντήσει. Πιστεύει όµως πως όταν
υπάρχει θέληση και µε σύµµαχο την αγάπη του
κόσµου όλα ξεπερνιούνται.

στον πόνο τους επάνω ρωτούν τον δάσκαλο «γιατί µόνον εµάς κύριε»; Και αµέσως στρέφεται προς το µέρος µου και
µου λέει µεγαλοφώνως «Έχε χάρη ρε Μαρωνιτούι που σ’έχω ανάγκη...». Αυτά
ήταν εν ολίγοις τα πρώτα µου βήµατα
στην µουσική.

ΤΟΝΗΣ ΣΟΛΩΜΟΥ

«Αγωνίζοµαι χωρίς
καµία βοήθεια από
τους αρµόδιους και
την Κοινότητα»

Τι ήταν εκείνο που σας έκαµε να
ασχοληθείτε µε την παραδοσιακή
µουσική και ιδιαίτερα αυτή των Μαρωνιτών της Κύπρου;
Μεγαλώνοντας µέσα σε µια οικογένεια
που µέρα νύχτα άκουγα να τραγουδούν,
ακόµα και σε στιγµές πένθους αυτοσχεδίαζαν στοίχους πένθιµους παντρεύοντας
τους µε την πολύ ξεχωριστή αλλά και δύσκολη φωνή της ‘‘Μαρινιωτούς’’, αντιλαµβάνεστε θα µου ήταν δύσκολο να ξεφύγω από αυτόν τον όµορφο µουσικό
δρόµο που χάραξα. Πάντοτε οι δάσκαλοι
και γονείς µου εξιστορούσαν παλιές καλές µουσικές στιγµές που µε αυτές µε
άναβαν και µε έσπρωχναν σε έναν άλλο
µουσικό κόσµο. Για παράδειγµα µου
εξιστορούσε ο πατέρας µου ότι όταν ο
παππούς του ο Πουρουτζήχαλιλης, έπαιζε
τον ζορνέ (1885) και τραγουδούσε στην
Αγία Μαρίνα τα βράδια, έβγαιναν οι Σσιουλλουρκότες και οι Αϊβασιλήτες έξω
και χόρευαν διότι έπαιζε τον ζορνέ τόσο
γλυκά και αεράτα για ώρες ατέλειωτες,
χωρίς να κουράζεται και να φουσκώνουν
οι φλέβες του λαιµού του, γιατί ήξερε
παρά πολύ την τεχνική του ζορνέ, που
αυτό για µας τους µουσικούς είναι σηµαντικό στοιχείο για έναν που παίζει
πνευστά όργανα. Με αυτά όλα θέλω να
πω ότι γαλουγήθηκα µε τα ακούσµατα
τα δικά µας τα οποία σιγόβραζαν µέσα
µου µέχρι που τα έβγαλα όλα έξω. Βλέποντας λοιπόν δυστυχώς τον δρόµο προς
τον αφανισµό της κοινότητας µας, άρχισα δειλά δειλά γύρω στο 1987 να κάνω
έρευνα και καταγραφή αυτού του παραδοσιακού πλούτου και θησαυρού όπως
τον αποκάλεσαν οι µουσικολόγοι Λυγία
Κωνσταντινίδου, Πανίκος Γιωργούδης
και πολλοί άλλοι µουσικολόγοι και εθνοµουσικολόγοι που αγάπησαν πρώτα αυτοί τις παραδόσεις µας και µετά ο απλός
κόσµος. Έτσι λοιπόν ήθελα να καταγράψω τα παραδοσιακά µας τραγούδια πρώτον µεν, να µην χαθούν και δεύτερον να
τα χρησιµοποιήσω σαν ένα δυνατόν µέσον προβολής της κοινότητας µας, θέλοντας να δώσω σ’αυτή µια πνοή και
µια ύστατη ανάσα ζωής και παρηγοριάς.
Επίσης ήθελα στην εσχάτη να υπάρχει
τουλάχιστον µια µαρτυρία-σφραγίδα της
Μαρωνιτικής κοινότητας στην Κύπρο.
Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής µας µουσικής που την κάνουν να ξεχωρίζει;
‘Οπως όλες οι περιοχές της Κύπρου
έχουν την δική τους φωνή και τραγούδια,
ετσι και η κοινότητα ήταν φυσικό να είχε
και τα δικά της παραδοσιακά και πιθανότατα στα παλιά χρόνια να ήταν µάλλον
σίγουρο και στα αραβικά τα τραγούδια
µας. Όµως µέσα από πόλεµους και καταστροφές και αφού είχε καιρούς χαλεπούς και εποχές σχεδόν ολικής καταστροφής, ήταν φυσικό πλέον και µέσα

Ο ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ

Π ΡΟΣΩΠΑ

Τ

u

21

u

«Μεγάλωσα σε µια οικογένεια που µέρα νύχτα άκουγα
να τραγουδούν, ακόµα και σε στιγµές πένθους
αυτοσχεδίαζαν στίχους πένθιµους παντρεύοντάς τους µε
την πολύ ξεχωριστή φωνή της Μαρινιωτούς»
από τις συναναστροφές µας µε άλλους, να αλληλοεπηρεαστούµε µουσικά µε επιδράσεις
πλέον ο ένας από τον άλλο όπως συνέβηκε
ακριβώς µε τους ελληνοκύπριους και τους τουρκοκύπριους.. Ήταν αναπόφευκτες σίγουρα οι
αλληλοεπιδράσεις, όµως παρά ταύτα οι Μαρωνίτες που έζησαν µετά τον πόλεµο του1572
µ.Χ. µε τους τούρκους έχτισαν όπως φαίνεται
και πάλι την δική τους Κυπριακή Μαρωνίτικη
παράδοση πάντοτε επηρεασµένοι σίγουρα από
τις καταβολές τους, αλλά περισσότερο απ ότι
φάνηκε επηρεάστηκαν στο µέγιστο από την
εκκλησιαστική Μαρωνίτικη µουσική, γιατί ήταν
το µόνο πιθανόν µουσικό άκουσµα που είχαν
στα αυτιά τους τα χρόνια εκείνα. Έτσι λοιπόν
χτίζοντας αυτή την όµορφη και δοµηµένη µε
ανατολίτικα στοιχεία Κυπριακή Μαρωνίτικη
παραδοσιακή µουσική την οποία χαιρόµαστε
εµείς όλοι σήµερα και όλη η Κύπρος που την
αγάπησε λόγω της ιδιαιτερότητας της µουσικής
που την περικλείει. Γι αυτό ακριβώς τον λόγω
αγαπήθηκαν και από το κοινό της Κύπρου και
αγκαλιάστηκαν σε βαθµό που δεν περίµεναν
πολλοί Μαρωνίτες. Αρκετοί είναι οι γνώστες
της µουσικής που δήλωσαν και δηµόσια ότι η
Μαρωνίτικη Παραδοσιακή Κυπριακή µουσική
µας, µόλις την ακούσεις έχει κάτι που διαφέρει.
Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τα παραδοσιακά µας άσµατα κατέρριψαν το πρώτο
βραβείο στον διαγωνισµό Ραδιοτηλεόρασης
Κύπρου το 2005 στην εκποµπή «Μουσικές Αναζητήσεις» του ΡΙΚ µε παραγωγό την γνωστή
µουσικολόγο και ιεροψάλτη Κα Λυγία Κωνσταντινίδου, όπου παρουσιάζαµε τα παραδοσιακά µας και τις διαφορές που έχουν από τα
παραδοσιακά των ελληνοκυπρίων αλλά και

Πόσο σηµαντική είναι, πιστεύετε, για
ένα λαό η µουσική του παράδοση και κληρονοµιά; Και πως, σύµφωνα µε την άποψη
σας, η συντήρηση τους θα βοηθήσει τις νεότερες γενιές;
Πιστεύω ότι η παραδοσιακή µουσική του
κάθε λαού είναι ότι πιο πολύτιµο έχει και να
αναφέρω την φράση που τόνισε ο γνωστός
εθνοµουσικολόγος Πανίκος Γιωργούδης στο
παγκόσµιο φεστιβάλ στην Πράγα τον Μάιο
του 2008 αλλά και όλοι οι εβδοµήντα εθνοµουσικολόγοι που εκπροσωπούσαν ο κάθε
ένας την χώρα του λέγοντας ότι «Λαός χωρίς
τις παραδόσεις του, είναι πολίτης χωρίς ταυτότητα». Είπαν επίσης ότι οι χώρες ξοδεύουν
εκατοµµύρια για να διατηρούν τις παραδόσεις
τους. Ένας δε αµερικανός συνονόµατος µου
ΤΟΝΥ SOLOMON µου είπε χαρακτηριστικά:
«Έχετε ένα µεγάλο όπλο για να κρατηθείτε
σαν κοινότητα διότι η µουσική παράδοση είναι
από τα πιο ισχυρά όπλα για τον κάθε λαό και
αλίµονο σε εκείνο που τα ξεχνά και ειδικά
στους νέους που θα είναι πολίτες χωρίς ταυτότητα».
∆εν µπορεί να υπάρξει νέος χωρίς παράδοση. Είναι σαν να υπάρχει παιδί χωρίς γονείς
δηλ πάντοτε θα του λείπει κάτι στην ζωή του
και επανέρχοµαι στις φράσεις που ειπώθηκαν
πολλάκις στην Πράγα όπου έλεγαν ότι το µεγαλύτερο όπλο για κάθε λαό είναι οι παραδόσεις τους και χωρίς αυτές είµεθα πολίτες
χωρίς ταυτότητα.
Ξέρετε κύριε Σολωµού, βλέποντας σας
και ακούγοντας σας να εκτελείτε αυτά τα
παραδοσιακά κοµµάτια, είναι σαν να τα

ρίζει την γλώσσα σου και καταφέρεις να τον
κερδίσεις είσαι εκατόν τα εκατό πετυχηµένος.
Εάν όµως σηκωθεί µε τρόπο και φύγει.…φύγε
κι εσύ ταπισώ του!
Με λίγα λόγια και απλά όταν ο καλλιτέχνης
είναι γεννηµένος… ο ακροατής εισπράττει
«ψυχούλα» όπως λένε και οι αδερφοί καλαµαράδες. Όταν όµως δεν είναι και µε δέκα
πτυχία στον τοίχο να έχει κρεµασµένα… «βάρτου ρίγανη». όπως λένε και οι Κυπραίοι.
Εάν παροτρύνεις τον νέο, εάν τον ερεθίσεις
και του δώσεις το έναυσµα µέσα από οργανωµένα σύνολα, σωµατεία και από τις αρχές
µας να είστε βέβαιοι ότι οι νέοι θα συνεχίσουν
τις παραδόσεις µας και δεν είναι λίγοι, πιστέψτε µε, οι νέοι Mαρωνίτες θαυµαστές µου.
∆εν φαντάζεστε πόση χαρά κάνουν ακόµα και
οι µικροί µας «ήρωες», µαθητές του δηµοτικού
σχολείου του Αγίου Μάρωνα στην Ανθούπολη,
όπου διδάσκω για πέµπτη συνεχή χρονιά την
παραδοσιακή µας µουσική, ήθη και έθιµα,
έστω και στο ολοήµερο και όταν τους ακούω
να τραγουδούν συγκινούµαι κι εγώ ο ίδιος.
Αλλά όλα αυτά για να γίνουν θέλουν σίγουρα
από κάποιους «θυσίες» και όχι αυτοπροβολές
και show off (µε συχωρείται για την φράση).
Ο Τώνης είναι έτοιµος να δώσει την κατάλληλη παραδοσιακή γεύση στην νεολαία,
που την έχει πιστεύω ανάγκη µέσα σ’αυτά
όλα τα ξενόφερτα και άγευστα, αλλά και µέσα στην κοµπιουτεροµοµπαηλίστικη ταχύτητα
που ζούνε οι νέοι µας. Και να είστε σίγουροι
όσο πιο κοντά στις παραδόσεις µας κοντέψουµε, τόσο καλύτεροι βγαίνουµε και στην
κοινωνία. ∆εν υπάρχει τίποτε σήµερα που
να µην µπορούµε να το καταφέρουµε, αρκεί

«Αξέχαστη θα µου µείνει η βραδιά στο ∆ηµοτικό Θέατρο Στροβόλου όταν
η τραγουδίστρια Ευριδίκη ανακοίνωνε τα τραγούδια που πήραν το
βραβείο στις µουσικές αναζητήσεις και άρχισε να παίζει η Μαρινιωτού»
των τουρκοκυπρίων, όπου συµµετείχε και ο
γνωστός εθνοµουσικολόγος ∆ρ. Π. Γιωργούδης.
Θυµάµαι χαρακτηριστικά εκείνο το βράδυ το
δηµοτικό θέατρο Στροβόλου που ήταν κατάµεστο από κόσµο και µε απουσία µόνο του αείµνηστου προέδρου Τάσου Παπαδόπουλου που
έλειπε στο εξωτερικό, και να ακούεις σε κάποια
φάση να λέει ο η τραγουδίστρια Ευρυδίκη η
οποία παρουσίαζε το πρόγραµµα, τώρα ανοίγουµε την αυλαία των βραβεύσεων µε τα τραγούδια που πήραν το πρώτο βραβείο στην εκποµπή «Μουσικές Αναζητήσεις» και αµέσως
µετά να ακούεις την «Μαρινιωτού» στο δηµοτικό θέατρο στην διαπασών. «Να κυρίες και
κύριοι πως αγάπησε όλη η Κύπρος τα δικά µας
γλυκά άσµατα. Αλλά σίγουρα… όχι από την
µια µέρα στην άλλη.»

βγάζετε από την ίδια την ψυχή σας. Τα
νιώθετε και τα αγαπάτε. Πιστεύετε ότι αυτό
το πάθος και αυτή η αγάπη µπορεί ποτέ
να κυριαρχήσει στις ψυχές των νεαρότερων Μαρωνιτών έτσι ώστε να συνεχίσουν
και αυτοί τον αγώνα για συντήρηση των
παραδόσεων µας;
Ότι κάνει ο άνθρωπος εάν δεν το κάνει µε
την ψυχή του και να το αγαπά είναι πολύ δύσκολο να πετύχει και ακόµα δυσκολότερο εάν
δεν είσαι ο εαυτός σου δηλ. αν πεις θα µιµηθώ
τον τάδε τραγουδιστή ή τάδε οργανοπαίχτη
θα χάσεις εκατόν στα εκατόν. Για να πετύχεις
πρέπει να νιώθεις αυτό που κανείς και όταν
το κανείς να είσαι άλλος άνθρωπος. Εάν καταφέρεις να τραγουδήσεις την «Μαρινιωτού»
για παράδειγµα σε ένα τουρίστα που δεν γνω-

να το θέλουµε και όσο υπάρχουν δάσκαλοι
θα βγαίνουν µαθητάδες!
Είναι αµέτρητες οι φορές αγαπητέ Τώνη
που σας βλέπουµε και σας ακούµε σε διάφορες εκδηλώσεις τόσο στην Κύπρο όσο
και στο εξωτερικό. Αντιπροσωπεύσατε
επάξια την κοινότητα µας σε πολύ σηµαντικά για τον τόπο γεγονότα όπως για παράδειγµα στους εορτασµούς για την ένταξη
της Κύπρου στην ΕΕ τον Μάιο του 2004.
Έχετε εκδώσει πολλές αξιόλογες δουλειές
και συνεργαστήκατε µε τους καλύτερους
ανθρώπους στο χώρο της παραδοσιακής
Κυπριακής µουσικής. Εκείνο που θα ήθελα
να ρωτήσω είναι αν νιώθετε ότι σε αυτό
σας τον αγώνα έχετε βοήθεια. Έχετε συ-

νοδοιπόρους ή νιώθετε πως είναι µοναχικός ο αγώνας σας;
Η βοήθεια που έχω είναι πρώτον από την
Μεγαλοµάρτυρα Αγία Μαρίνα, δεύτερον από
την αγάπη και τα όµορφα λόγια του απλού
κόσµου είτε αυτοί είναι Μαρωνίτες είτε αυτοί
είναι ελληνοκύπριοι είτε αυτοί είναι τουρκοκύπριοι οι οποίοι µου δίνουν συνεχώς δύναµη
και τέλος η οικογένεια µου που ευτυχώς δεν
κουράστηκε να µε βλέπει να τρέχω ακόµα για
την κοινότητα µου, χωρίς έστω και ένα συµβολικό πόσο από τους αρµόδιους και τα ταµεία της κοινότητας µας. Τα λέω αυτά µε πολύ
λύπη. Θα έπρεπε λοιπόν πιστεύω να ήταν
µέσα στις πρώτες τους προτεραιότητες αφού
θέλουν το καλό της κοινότητας και ξέροντας
πολύ καλά ότι απ’αυτή την παραδοσιακή µουσική µας που βγαίνει στον αέρα από τα καλύτερα προγράµµατα του ΡΙΚ (αυτά τα λέει ο κόσµος) και όχι µόνο, τα τελευταία δέκα χρόνια,
επωφελήθηκαν πιστεύω αρκετές µονάδες από
την κοινότητα µας. Να µην σας πω ότι οι περισσότεροι γνώστες του αντικειµένου νοµίζουν
ότι είµαι και µισθωτός από την κοινότητα για
αυτή όλη την συνεχή προβολή. Όµως εγώ
προσωπικά είµαι ευχαριστηµένος από την µέχρι τώρα πορεία µου για την επιβίωση τουλάχιστον της παράδοσης µας και την έστω και
ελάχιστη αναβίωση της κοινότητας µας.
Υπάρχει κάποια καινούργια δουλειά που
ετοιµάζετε αυτό τον καιρό; Ποια είναι τα
σχέδια σας για το µέλλον;
Όσο για τις µελλοντικές δισκογραφικές
δουλείες και όχι µόνο, να µου επιτρέψετε να
τα αφήσω σαν έκπληξη όπως άλλωστε σας
συνηθίζω. Όσο για τα σχέδια µου έχω πολλά
στο µυαλό µου µε γνώµονα πάντοτε το καλό
της κοινότητας αλλά περιµένω περισσότερη
στήριξη από τις αρχές µας τόσον από τον εκπρόσωπο µας όσο και από την εκκλησία µας
που δυστυχώς δεν βοήθησε σε καµία από τις
τέσσερις δισκογραφικές δουλείες που είναι
όλες αφιερωµένες στα χωριά και στις παραδόσεις µας, γιατί και η εκκλησία είναι υποχρεωµένη να στέκει προστάτης και αρωγός
σε ανθρώπους που δίνουν ζωή στην κοινότητα τους µε τον ένα τον άλλο τρόπο. Τις περισσότερες δισκογραφικές δουλείες κύπριων
συναδέλφων, τις επιχορηγούν οι εκκλησίες
τους έστω και αν τραγουδούν τσιαττιστά της
αγάπης ή του έρωτα, πόσον µάλλον να τραγουδάς τα Μαρωνίτικα χωριά χωρίς την στηρίξει ακόµα και της εκκλησίας σου. ∆εν αρκεί
µόνο να λέµε ότι δεν πρέπει να χαθούµε αλλά
να στηρίζουµε άτοµα τα οποία προσπαθούν
να µην χαθούµε!
Ποιο µήνυµα θα θέλατε να στείλετε µέσω
των στηλών του «Τ» προς τους Μαρωνίτες
συµπατριώτες µας;
Την αµέριστη αγάπη µου προς τον ταλαιπωρηµένο και αδικηµένο Μαρωνίτη και ειδικά
στα χωριά Αγία Μαρίνα και Ασώµατο που δεν
µπορούν να δουν έστω και για λίγο από κοντά
το χώµα που γεννήθηκαν οι άνθρωποι που
έφτυσαν αίµα και έχυσαν ιδρώτα και δάκρυ
να τα δηµιουργήσουν. Εύχοµαι στην νεολαία
µας να κρατά καµάρι την πίστη τους , τις παραδόσεις τους και ποτέ να µην ξεχνούν την
καταγωγή τους γιατί δεν θα έχει νόηµα η ζωή
τους. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους
Μαρωνίτες και Ελληνοκύπριους στον απανταχού πλανήτη µας, που µε τα όµορφα τους
λόγια µε υποχρεώνουν να συνεχίζω να προσφέρω σε µια µικρή από κόσµο κοινότητα
που έτυχε να συµπεριλαµβάνοµαι και εγώ
(και είµαι περήφανος γι’αυτό), αλλά µεγάλη
σε αντοχή και δύναµη στα τόσα χτυπήµατα
που δέχτηκε τα τελευταία χίλια πεντακόσια
τουλάχιστο χρόνια στον πονεµένο αυτόν τόπο
και µητρώα γη που λέγεται Κύπρος. Τέλος
ευχαριστώ θερµά τον «Τύπο Μαρωνιτών» για
την ζεστή φιλοξενία του.

