
Ένα από τα πιο σημαντικά
ορόσημα της μεταπολιτευτι-
κής περιόδου ήταν ασφαλώς

το 1981. Οι εκλογές του
Οκτώβρη έφεραν «το ΠΑΣΟΚ
στην κυβέρνηση και το λαό
στην εξουσία», όπως κατά κό-
ρον ελέγετο τότε… Επρόκειτο
για την «Κυβέρνηση της Αλ-
λαγής», με τον Ανδρέα Πα-
πανδρέου να αναδεικνύεται
σε πανίσχυρο πρωθυπουργό,
ισχυρότερο κι από τον
Κων/νο Καραμανλή της ΕΡΕ.

Οι εκλογές αυτές άλλαξαν
εκ βάθρων τη σύνθεση του
Κοινοβουλίου, στα έδρανα
του οποίου εγκαταστάθηκαν
εντελώς άγνωστα μέχρι τότε
πρόσωπα. Οι πιο πολλοί είχαν
μουστάκια, μούσια και γένια.
Μέχρι τότε πάντως, όπως είπε
κι ο Κατσιφάρας, «δεν τους
γνώριζε ούτε ο θυρωρός
τους»…

Ένας από τους νέους βου-
λευτές, άγνωστος κι αυτός με-
ταξύ αγνώστων, ήταν ο για-
τρός Σταύρος Σεραφειμίδης
(που εγκατέλειψε προχθές τα
εγκόσμια, σε ηλικία 71 ετών).
Αυτός δεν είχε μούσι, ούτε γέ-
νια, ούτε καν μουστάκι. Ήταν
μικρός το δέμας, ξεχώριζε
όμως μεταξύ των συναδέλ-
φων του, κυρίως λόγω της…
άθλιας εμφάνισής του. Ήταν
μονίμως κακοντυμένος. Το
παντελόνι του τριμμένο και
ασιδέρωτο, το σακάκι του
πάντα τσαλακωμένο, το που-
κάμισό του σε μαύρο χάλι…

Ο βουλευτής
Ως βουλευτής ο Σταύρος

Σεραφειμίδης δεν διακρίθηκε
ούτε για τις αγορεύσεις του,
ούτε για τις δημόσιες εμφανί-

σεις ή παρεμβάσεις του.
Όλες του οι προσπάθειες κα-
τέτειναν στο να πείσει τον
τότε υπουργό Γεωργίας Κώ-
στα Σημίτη, να ενισχύσει με
πακτωλό εκατομμυρίων την
ίδρυση και λειτουργία μιας
«πρότυπης» Αγροτικής Συνε-
ταιριστικής Οργάνωσης, που
θα υλοποιούσε το «όραμα»
των Πασόκων της εποχής
εκείνης, αφού θα αναλάμ-
βανε όχι μόνο την παραγωγή,
αλλά και τη διάθεση των προ-
ϊόντων που θα διαχειριζόταν.
Επρόκειτο για το διαβόητο
«Αρκάλι», που έδρα του είχε
το Αρκαλοχώρι, την ιδιαίτερη
εκλογική περιφέρεια του βου-
λευτή – γιατρού.

Ο Κώστας Σημίτης επείσθη.
Λένε μάλιστα πολλοί πως όλα
όσα έκανε με το «Αρκάλι» ο
Σεραφειμίδης είχαν την από-
λυτη έγκριση και ευλογία του
τότε υπουργού Γεωργίας. Νο-
μίζω πως οι παλιότεροι του-
λάχιστον ξέρουν, σε γενικές
γραμμές, τα έργα και τις ημέ-
ρες του «πρότυπου» εκείνου
συνεταιρισμού, ο οποίος είχε
όλα τα χαρακτηριστικά ενός
Φρανκενστάιν, που δεν άρ-
γησε να εξοντώσει τους πάν-
τες γύρω του, ακόμα κι εκεί-
νον που τον δημιούργησε…
Επρόκειτο για απόλυτη κατα-
στροφή. 

Εκατοντάδες (δανεικά)
εκατομμύρια τινάχτηκαν στον
αέρα, αλλά το χειρότερο ήταν
η τεράστια δυσφήμιση του
αγροτοσυνεταιριστικού κινή-
ματος, που, από τότε μέχρι
και σήμερα, ακολουθεί κατά

πόδας κάθε αγροτοσυνεταιρι-
στική πρωτοβουλία.

Την παταγώδη αποτυχία
του εγχειρήματος πλήρωσε
σχεδόν εξ ολοκλήρου ο Σταύ-
ρος Σεραφειμίδης, τον οποίο
έγραψαν στην πιο μαύρη λί-
στα τους τα υψηλά κλιμάκια
του ΠΑΣΟΚ, ακόμα κι ο ίδιος
ο Ανδρέας Παπανδρέου. Όχι
μόνο δεν ξαναμπήκε στα ψη-
φοδέλτια του «Κινήματος» ο
γιατρός, αλλά άρχισε ένας
απηνής διωγμός εναντίον
του, ακόμα κι από εκείνους
που προηγουμένως τον χει-
ροκροτούσαν και, κυριολε-
κτικά, άμνογαν στο όνομά
του! Ήταν τέτοιο το μένος
των πρώην συντρόφων του,
ώστε δεν του επέτρεπαν να
εμφανιστεί πουθενά. Κι όπου
τολμούσε να εμφανιστεί, τον
έπαιρναν από πίσω με τις λε-
μονόκουπες. Μέχρι που τον
συνέτριψαν τον άνθρωπο,
ψυχικά και σωματικά…

Οι “δόξες”
‘Οσον καιρό ο Σταύρος Σε-

ραφειμίδης ήταν στις «δόξες»
του, προσωπικά δεν έτυχε να
τον γνωρίσω. Σε επαφή ήρ-
θαμε μόνο όταν, στην από-
γνωσή του από τον πόλεμο
που του είχαν κηρύξει ακόμα
και οι «δικοί» του, κατέφυγε
στα γραφεία της «Αλλαγής»,
της αξέχαστης αυτής εφημε-
ρίδας, στην οποία ήμουν τότε
διευθυντής σύνταξης. 

Ένα μεσημέρι άνοιξε την
πόρτα του γραφείου μου.
Κρατούσε στα χέρια ένα χον-
τρό φάκελο, γεμάτο με διά-

φορα έγγραφα. Κουβεντιά-
ζαμε επί ώρες. Εγώ μιλούσα,
αυτός έκλαιγε… Η πολύ κακή
ψυχολογική του κατάσταση,
επιδεινώθηκε με τη συζή-
τηση. Με αποτέλεσμα, όταν
αργά τη νύχτα, κλείνοντας
την εφημερίδα κίνησα να
φύγω για το σπίτι μου, να δω
μια φιγούρα κατάχαμα στο
απέναντι πεζοδρόμιο. Πλη-
σίασα και είδα το γιατρό ημι-
λιπόθυμο! Κάλεσα αμέσως
ένα ταξί και τον πήγα στο
σπίτι μου. Η σύζυγός μου,
όπως ήταν φυσικό, τρόμαξε.
Τον λυπήθηκε. Μας έφτιαξε
κάτι πρόχειρο να φάμε και εί-
δαμε και πάθαμε να τον συ-
νειφέρουμε!

Την επομένη πήγα στη Λό-
τζια και ανέφερα το περιστα-
τικό στον τότε δήμαρχο και
εκδότη της «Αλλαγής» αείμνη-
στο Μανόλη Καρέλλη. Σημει-
ωτέον ότι μέχρι τότε ο Σερα-
φειμίδης και οι άνθρωποί του
έβριζαν τον Καρέλλη από το
πρωί ως το βράδυ. Τον θεω-
ρούσαν «συντηρητικό» και
αντίθετο με τα δικά τους
«επαναστατικά» μανιφέστα…
Ο Καρέλλης όμως, χωρίς να
διστάσει ούτε λεπτό, μου είπε
να θέσω ελεύθερα όλες τις
στήλες της «Αλλαγής» στη
διάθεση του μέχρι τότε υβρι-
στή του…

Οι αποκαλύψεις
Έτσι, ο Σεραφειμίδης άρ-

χισε σειρά αποκαλυπτικών
δημοσιευμάτων στην εφημε-
ρίδα, κατηγορώντας τους κα-
τηγόρους του και ενημερώ-

νοντας το κοινό για τα έργα
και τις ημέρες του στο «Αρ-
κάλι». Με αποτέλεσμα λίγες
μήνες αργότερα να βρεθώ
εγώ και ο γιατρός στο σκαμνί
του κατηγορουμένου, μετά
από μήνυση που κατέθεσαν
εναντίον μας πρώην συνερ-
γάτες του για «συκοφαντική
δυσφήμιση»… Για την ιστο-
ρία ας σημειώσω πως την
ημέρα της δίκης οι μηνυτές
μας… απέσυραν τη μήνυση!
Δεν άντεξαν να ακούσουν τα
στοιχεία που επρόκειτο να
δημοσιοποιηθούν και προτί-
μησαν την άτακτη υποχώ-
ρηση.

Πέρασαν αρκετά χρόνια
από τότε. Με τον Σταύρο Σε-
ραφειμίδη δεν ανέπτυξα ποτέ
ιδιαίτερες σχέσεις, ήξερα
όμως πως με εκτιμούσε ως
δημοσιογράφο, επειδή του
συμπεριφέρθηκα ανθρώπινα
και δίκαια, παρέχοντάς του τη
δυνατότητα να αμυνθεί απέ-
ναντι στους διώκτες του.

Σήμερα μπορώ να ομολο-
γήσω πως κι εγώ τον εκτί-
μησα ως έντιμο άνθρωπο.
Πέρασαν εκατοντάδες εκα-
τομμύρια από τα χέρια του,
χωρίς ούτε μια δραχμή να
τσεπώσει, με αποτέλεσμα να
κινδυνέψει να πεινάσει αυτός
και η οικογένειά του. Σίγουρα
θα είχε πεινάσει, αν δεν τον
στήριζε στις τρομερά δύσκο-
λες στιγμές του ο αδελφός
του ο Σπύρος… 

Και να σκεφτεί κανείς πως ο
Σταύρος Σεραφειμίδης ήταν
γιατρός. 

Και μάλιστα, πολύ καλός

γιατρός! Όλες τις επιστημονι-
κές του γνώσεις τις πρόσφερε
πάντα αφιλοκερδώς στους
συνανθρώπους του. 

Θα μπορούσε κάλλιστα ο
άνθρωπος να ασκήσει το ια-
τρικό λειτούργημα ως επάγ-
γελμα και να ζήσει πλουσιο-
πάροχα κι αυτός και τα
παιδιά του. 

Αντίθετα, εγκατέλειψε πλή-
ρως την Ιατρική, για να ασχο-
ληθεί με την πολιτική και το
«Αρκάλι», φτάνοντας στο
έσχατο σημείο της φτώχειας
και της πλήρους απαξίωσης…

Από προχθές επιτέλους ο
Σταύρος Σεραφειμίδης ηρέ-

μησε, ξεκουράστηκε. Όλες οι
εναντίον του προδοσίες και
διώξεις σταμάτησαν αυτομά-
τως. 

Βλέπεις, σα να μην τον
έφταναν όλα τα άλλα, είχε και
τον καρκίνο να αντιμετωπίσει.
Τα άλλα τα ξεπέρασε, ο καρ-
κίνος όμως τελικά τον νίκησε.

Δεν ξέρω τι θα βρει να γρά-
ψει για τον γιατρό και πρώην
βουλευτή η αδέκαστη Ιστο-
ρία. Νομίζω πως στην περί-
πτωσή του ταιριάζει αυτό που
έλεγαν οι Λατίνοι: «Sic transit
gloria mundi», (έτσι περνά η
δόξα αυτού του κόσμου),
γιατρέ μου! 
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Τον ήλιον κρύψαντα - 
Δος μοι τούτον τον ξένον

Από τους λιγό-
τερο γνωστούς
ύμνους της Μεγά-
λης Εβδομάδας εί-
ναι το «Δος μοι τού-
τον τον ξένον» ή
σύμφωνα με τις
πρώτες λέξεις του
κειμένου «Τον ήλιον
κρύψαντα». Έχει ως
θέμα του την απο-
καθήλωση και την
ταφή του Ιησού. Εί-
ναι μία σύνθεση και
μελοποίηση του Γε-

ωργίου Ακροπολίτη (13ος αιώνας) βασισμένη όμως
σε λόγο του Αγίου Επιφανίου Σαλαμίνος (Κύπρος,
4ος - 5ος αιώνας) ο οποίος φαντάζεται τον Ιωσήφ
τον από Αριμαθαίας να ικετεύει τον Πιλάτο με τα
συγκλονιστικά λόγια «δος μοι τούτον τον ξένον»
ώστε να του επιτρέψει να πάρει το σώμα του Ιησού.
Σήμερα ψάλλεται κυρίως στα μοναστήρια κατά την
περιφορά του Επιταφίου τη Μ. Παρασκευή.

Ο ύμνος αυτός - σχεδόν πλήρως κατανοητός και
σήμερα στην αρχική του γλωσσική μορφή - ανακα-
λύπτεται τα τελευταία χρόνια από πολλούς ως άκρως
επίκαιρος και διδακτικός. Αιτία είναι η εισροή προ-
σφύγων και μεταναστών στη χώρα μας. Έτσι, ήλθαν
βίαια ξανά στην επιφάνεια οι λέξεις «πρόσφυγας»
και «ξένος». Υποχρεωθήκαμε να ξαναθυμηθούμε ότι
είναι μοναδικά χαραγμένες στη συλλογική μας συ-
νείδηση και μνήμη. Για όσους όμως ποτέ δεν τις ξέ-
χασαν, μένουν εκεί για να θυμίζουν ποιος είναι ο αι-
ώνια περιπλανώμενος Πρόσφυγας και Ξένος.

Ευχόμενος κατανυκτική τη Μεγάλη Εβδομάδα που
πλησιάζει σιγά σιγά και ευφρόσυνη την Ανάσταση,
παραθέτω το «Τον ήλιον κρύψαντα» σε ρυθμικό νε-
οελληνικό λόγο:

Με το που βλέπει ο Ιωσήφ τον ήλιο να σκοτίζει
και του ναού το σκέπασμα να ’χει σκιστεί στα δύο
με του Σωτήρα τη θανή, τρέχει προς τον Πιλάτο
θερμοπαρακαλώντας τον.
Αυτόν τον ξένο δώσε μου, που ξένος από κούνια
στον κόσμο μέσα έζησε.
Αυτόν τον ξένο δώσε μου, που θανατώνουν οι δικοί
με μίσος που ’ναι ξένος.
Αυτόν τον ξένο δώσε μου, που να θωρώ ξενίζομαι
σαν του θανάτου ξένο.
Αυτόν τον ξένο δώσε μου, αυτόν που να φιλοξενεί
ξέρει φτωχούς και ξένους.
Αυτόν τον ξένο δώσε μου, τον κόσμο που του στέρη-
σαν
Εβραίοι από φθόνο.
Αυτόν τον ξένο δώσε μου σε τάφο να τον κρύψω,
αυτός που ξένος πουθενά δεν έχει που να γείρει. 
Αυτόν τον ξένο δώσε μου,
η Μάνα Του που σπάραζε νεκρό μόλις τον είδε:
«Αχ Γιε μου και Θεέ
μέσα να σκίζονται μπορεί βαθιά τα σωθικά μου
και η καρδιά να καίγεται νεκρό να σ’ αντικρίζει,
μα στην Ανάστασή Σου ολόθαρρη
εμπρός σε μεγαλύνω».
Και παρακαλώντας με τούτα τον Πιλάτο τα λόγια
ο άρχοντας παίρνει του Σωτήρα το σώμα
και αφού σε σεντόνι με φόβο τυλίγει
και με αρώματα αλείφει Αυτόν που παρέχει
σε όλους το έλεος μέγα και ζωήν την αιώνιαν
καταθέτει στον τάφο. 

Σ

Του Κώστα 
Κωνσταντίνου

Στο λιακωτό  του μεγάρου των Μινωϊκών Γραμμών

Οι όλβιες συνθέσεις του Αριστόδημου

Τ
ο σπίτι των Μινωϊκών Γραμ-
μών στην οδό 25ης Αυγού-
στου της πόλεως του Ηρα-
κλείου έχει ανοίξει το αίθριο
σαλόνι  του και φιλοξενεί ώς

τις 14 Απριλίου τα πρωτότυπα έργα του
Αριστόδημου που στολίζουν το φετινό
ημερολόγιο (έτους 2017) της εταιρείας.

Το «δωδεκάμηνο» του Αριστόδημου
που «εισάγεται» από μια φρουτιέρα με
ρόδια, σημάδι παραδοσιακής ευχής για
ευμάρεια και ευδαιμονία κι  ένα περι-
στέρι, παγκόσμιο σύμβολο ειρήνης και
γαλήνης, προξενεί στον κάθε θεατή τον
όλβο της ψυχής και του μυαλού του.

Όπως το δωδεκάορτο  της Χριστιανο-
σύνης που υπάρχει στο τέμπλο όλων
των εκκλησιών μας, όπως οι «τέσσερις
εποχές» του Βιβάλντι, έτσι κι ο Αριστό-
δημος μάς δίδει περίτεχνα και απλά δια-
χρονικές αξίες του καθημερινού μας
βίου καθώς κυλούν οι μήνες του χρό-
νου. Τα κεραμικά, καμάρι της Κρήτης
από τα μινωϊκά χρόνια, ώς τις μέρες μας
και οι ξεχωριστές δημιουργίες ενός μα-
έστρου του πηλού, του Γιώργη, αδελ-
φού του ζωγράφου που έφυγε πρό-
σφατα από τη ζωή, συμπληρώνουν με
μοναδικό τρόπο το κάθε έργο και το
πλουμίζουν.

Ένας δημοσιογράφος είχε ρωτήσει
τον ΄Εζρα Πάουντ  να του πει τη δια-
φορά ανάμεσα σε μια δημοσιογραφική
είδηση και σε ένα ποίημα. Και ο ποιητής
είπε: «Ατυχώς για σένα νεαρέ μου, η
δική σας είδηση θα έχει ξεχαστεί την
επόμενη μέρα, ενώ το ποίημα είναι μια
είδηση που μένει πάντα είδηση». Και
αυτή η ενότητα δουλειάς του Αριστόδη-
μου όπως και όλες οι προηγούμενες εί-
ναι ένα «ποίημα» που παραμένει πάντα
είδηση και ταξιδεύει στα πέρατα της Οι-
κουμένης με τη σημαία  των Μινωϊκών
Γραμμών που τύπωσαν στην «Τυπο-
κρέτα»  και δώρισαν περίπου 20.000 αν-
τίτυπα του ημερολογίου, σιωπηλός μα
λαλίστατος τελάλης του πολιτισμού του
τόπου μας.

Το σημαίνον επίσης είναι ο καθαρός
και ευρύς νους του καπετάνιου των Μι-
νωϊκών  Γραμμών Αντώνη Μανιαδάκη
που πάντρεψε αψεγάδιαστα την υγιή
επιχειρηματικότητα  με την απέραντη
ομορφιά της αληθινής τέχνης. Γι αυτό
και το ημερολόγιο όχι μόνον έχει εξαντ-
ληθεί αλλά έχει γίνει ήδη περιζήτητο.

Η σεμνή και  ωραία εκδήλωση που
έγινε πριν λίγες μέρες στο χώρο της έκ-
θεσης, εκδήλωση τιμής στον Κρητικό
δάσκαλο του χρωστήρα, τον Αριστό-
δημο, επισφράγισε άψογα αυτή τη συ-
νεργασία και αποτελεί παράδειγμα προς
μίμηση.  

Sic transit gloria mundi, γιατρέ μου…

Ο γιατρός Σ. Σεραφειμίδης

Του
Κώστα Τριγώνη

Του Γιάννη Μιχελάκη Ο κ. Μανιαδάκης
βραβεύει τον
Αριστόδημο

Έργα του Αριστόδημου που ξομπλιάζουν το ημερολόγιο
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