Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ για τη Βιβέτ Τςαρλαμπά Κακλαμάνη, in
memoriam aeternam
Τθν είδθςθ του κανάτου τθσ ξεχωριςτισ φιλολόγου, μεταφράςτριασ και ερευνιτριασ του
ζργου του Άγγελου Σικελιανοφ, πλθροφορικθκα –τι ςφμπτωςθ-με ςυναιςκιματα κλίψθσ,
μζςα ςτο Κθποκζατρο «Άγγελοσ Σικελιανόσ». Ζςτρεψα ακζλθτα το βλζμμα προσ τον τοίχο
με τισ υπογραφζσ του ποιθτι και ςκζφτθκα: Με τθν υπογραφι του ποιθτι τθσ εκείνθ
ζφυγε… Τθν επόμενθ ςε ζκτακτο ςυμβοφλιο του Συνδζςμου Φιλολόγων Λευκάδασ, πιραμε
ομόφωνα τθν απόφαςθ να τιμιςουμε αυτι τθν επίςθμθ , τθν πιο επίςθμθ ςτιγμι τθσ, με
τοφτα τα λόγια.
Η Βιβζτ Τςαρλαμπά-Κακλαμάνθ, κόρθ του νομικοφ και πολιτευτι Λευκάδασ και Πρζβεηασ
Μάρκου Τςαρλαμπά (1894-1964), με βακιζσ ρίηεσ ςτθν ιςτορία-θ καταγωγι τθσ οικογζνειασ
από τθν Ήπειρο, με ςθμαντικι δράςθ ςτθν Επανάςταςθ του 1821- κα αναδειχκεί,
καταβάλλοντασ μεγάλο και δια βίου πνευματικό μόχκο, ςε μια πεπαιδευμζνθ και
καλλιεργθμζνθ προςωπικότθτα τθσ Λευκάδασ: ςυνεχίηοντασ και επεκτείνοντασ τθν
οικογενειακι παράδοςθ παιδείασ και ςπουδϊν ςε μεγάλα πανεπιςτιμια τθσ Ευρϊπθσ. Ο
προπάπποσ τθσ, Μάρκοσ Τςαρλαμπάσ επίςθσ (1803-1897), ιταν Διδάκτωρ του Δικαίου και
των Πολιτικϊν Επιςτθμϊν, με ςπουδζσ ςτα Πανεπιςτιμια Παβίασ και Παριςίων, Ζπαρχοσ
Λευκάδασ και γαμπρόσ του ποιθτι Αριςτοτζλθ Βαλαωρίτθ.
Ο πατζρασ τθσ, εμφανίηεται ςτθν πολιτικι ςκθνι το 1920-ςτενόσ ςυνεργάτθσ του
Αλζξανδρου Παπαναςταςίου και του Ελευκζριου Βενιηζλου. Θα εκλεγεί πολλζσ φορζσ
βουλευτισ και κα μείνει ςτθν τοπικι μασ ιςτορία ωσ ο πολιτευτισ που αγωνίςτθκε ϊςτε να
δοκοφν εκτάςεισ γθσ ςτθν Ποφντα του Ακτίου ςε ακτιμονεσ αγρότεσ τθσ Λευκάδασ, μια
χειρονομία πολιτικοφ ανκρωπιςμοφ ςε χρόνια αφόρθτθσ ςκλθρότθτασ για τουσ αγροτικοφσ
πλθκυςμοφσ του τόπου.
Η ακαταπόνθτθ πνευματικι και ερευνθτικι δραςτθριότθτα τθσ Βιβζτ ΤςαρλαμπάΚακλαμάνθ, κυρίωσ γφρω από τθ ηωι και το ζργο του Άγγελου Σικελιανοφ, ςυντζλεςε ϊςτε
να καταςτιςει τον ποιθτι μια οικεία ςτθν προςπζλαςι τθσ ποιθτικι φωνι, κακϊσ
ςυνδφαηε τθ φιλολογικι ςκζψθ με τθ βιωματικι προςζγγιςθ ςε άγνωςτα ι ελάχιςτα
γνωςτά παραλειπόμενα τθσ ηωισ του ποιθτι-και κάποτε αναςκάπτοντασ ανκρϊπινα ίχνθ
τθσ ιδιωτικότθτάσ του: που κι αυτά τεκμθρίωναν τον αποκαλυπτικό ποιθτικό του λόγο και
τθ βακιά ανκρωπιςτικι, οικουμενικι φωνι του, ανάμεςα ςτο κοςμικό και μεταφυςικό
βαςίλειο τθσ ςκζψθσ του. Δεκάδεσ ςυνζδρια, ειδικά αφιερϊματα, δθμοςιεφςεισ ςε
μεγαλφτερα επιςτθμονικά ι μικρότερα και λαϊκότερα ζντυπα, φιλοξενοφν επιςτθμονικζσ
ειςθγιςεισ και κείμενα φιλολογικά τθσ Βιβζτ Τςαρλαμπά-Κακλαμάνθ, δθμιουργϊντασ
μικρζσ και μεγάλεσ αποικίεσ ανκρϊπων που μετζχουν με πνευματικι χαρά ςτον
διαμεςολαβθτικό, πράο φιλολογικό τθσ λόγο. Και είναι αυτι θ ςυγγραφικι τθσ πράξθ και
μια άλλθ μορφι κοινωνικισ ευαιςκθςίασ και προςφοράσ, που ςυμπλθρϊνει τθ
δραςτθριοποίθςι τθσ-μαηί με τον ακοφραςτο ςφηυγό τθσ Σωκράτθ Κακλαμάνθ-, ςτα
ςωματεία των Λευκαδίων τθσ Ακινασ και κυρίωσ ςτον Σφλλογο Λευκαδίων Αττικής θ «Αγία
Μαφρα». Η παρουςία τθσ ςτθν ιςτορικι πια Ηχώ της Λευκάδας, και τα Πολιτιστικά τθσ
Ποικίλα (που μασ ζλειψαν ςτα τελευταία φφλλα τθσ εφθμερίδασ και μασ ζβαλαν ςε

δικαιολογθμζνθ ανθςυχία), ιταν το ςυνκετικό κάτοπτρο τθσ πνευματικισ και πολιτιςτικισ
φυςιογνωμίασ του Λευκαδίτθ, όπου γθσ.
Η Βιβζτ Τςαρλαμπά-Κακλαμάνθ, θ επίμονθ μελετιτρια των νεοελλθνικϊν γραμμάτων, θ
ακαταπόνθτθ φιλόλογοσ που κινείται ανάμεςα ςτο τοπικό και το εκνικό, εντάςςοντασ το
μερικό μζςα ςε γενικότερα ςχιματα, ςιϊπθςε προχκζσ, το τελευταίο δεκαιμερο του
Ιουλίου, μζςα ςε ζνα περίεργο καλοκαίρι που παςκίηει να βρει τον βθματιςμό του,
ς’αυτοφσ τουσ παράξενουσ καιροφσ που φαίνεται πια πωσ κάτι διαφορετικό απ’αυτό που
μζχρι τϊρα ξζραμε, κυοφοροφν. Ζφυγε άθχα θ Βιβζτ καλοκαίρι -τθν εποχι που ςχεδόν κάκε
χρόνο κάτι ετοίμαηε να ανακοινϊςει ςτον τόπο τθσ, ςτον τόπο μασ και που το περιμζναμε,
όπωσ το καλό ζκιμο, που βγαίνει μζς’από τισ ρίηεσ τθσ γθσ μασ και των ανκρϊπων τθσ,
μζς’από τισ ρίηεσ τθσ ψυχισ μασ.
Ο Σφνδεςμοσ Φιλολόγων Λευκάδασ τθν αποχαιρετά με περιςςι κλίψθ και ςυγκίνθςθ
γι’αυτό που ζδωςε ςτθ φιλολογία, για ό,τι ζμεινε ακατόρκωτο, όπωσ πάντα ςυμβαίνει με τα
ανκρϊπινα. Εκφράηουμε ςτον ςφηυγό τθσ Σωκράτθ Κακλαμάνθ και ςε όλθ τθσ τθν
οικογζνεια τα ειλικρινι μασ ςυλλυπθτιρια και –αν αυτό αποτελεί ζναν παραμυκθτικό λόγο,
τοφτεσ τισ επϊδυνεσ ςτιγμζσ, τθν πίςτθ ότι οι άνκρωποι που αφινουν πίςω τον λόγο τουσ,
δεν είναι εφκολο να αποδράςουν από τθ γθ…
Εκ μζρουσ του Συνδζςμου Φιλολόγων Λευκάδασ
Η Πρόεδροσ
Παραςκευι Κοψιδά-Βρεττοφ

