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ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ* 

ΟΈχω πολλλς φ.ορΕ:ς στο παρελθον ύ

πυγpαμ,μίσει πως πιο σίγουρο καΙ πιο ό.

ναπό(iραστο δεδομένο στη ζωή, έκτΟς άπο 

το θ·άwατο, δΕν uπάρχει άλλο. Γι' 

αίιτο καΙ άπο η1 στιγμη τi'iς γέννησής μας 

ά::ο·χiζει γιΟ: δλως μ::χς ά;εξ::χίpηα ή κλεψ.J

δpσ νi χρσ;ιομετp·άει σταβερ:Χ κι aσiγαστ χ. 

Κ ι η άvτ:στροφη γι :'χ δλως μέτ.~ηση τίβεrο.ι 

σ (~Λέpγεια. 

'Έτσι σωστΟ: εiπώθ<ηι<ε πώς πρiν άκ:J

μα €.ρθει 6 aνθρωrτrυς, 6 θάνατος εΤvαι f]5η 

δοσμένος σ' αuτο.v 

άvθρωπrος είναι f]δη 

καΙ σ' έπέ.χταση 6 
δοσμένος στο θάνα-

το. Mi: τοίιτες aιφι6Cχ; τΙς σκέψεις καΙ κά

τω άπο τοίιτο το πρίσμα &ν άvτικ,ρVσοvμε 
7 0 θάνατο το πιο άναπόφωκτο, έπαναλαμ-

6άνω, στοιχεΊο στη ζω·ή μας --- θa πρέπΕΙ 

va το δοίiμε μf: ψvχραιμία καi συγκατά6σ

ση, καΙ μΕ κατανόηση γι•a το ρόλο τοv. 

Γιατί, δπως έχει λεχθεί «στο χάσς η'jς 

ζω~ς μονάχα ό Θάνατος μ;ττο.ρεΊ να φέοει -ro 
νόμο καΙ την τά:§ηcι>. Έξάλλου η ΨU'Χη τοu 

Ι'Sισu τσϋ Ο:γαπημένοv μσς νεκροιl, τού cΧξ±

χαστου Στέλιου, πού εΤναι τούτη τη στιy

μη μαζί μας, δέν θέλει το σπcφαγμο καΙ 

-ro γόο. Θέλει Crτηλως την άγάπη μας καΙ 

τη σuvτήρηση τiiς μνήμψ καΙ τilς παpοu

σίας TOU aνάμεσά μας. 

ΚαΙ τa στοιχεία αίιτά, την aγάπη καΙ 

τll μvή•μη, aξέχασ·, Ε φίλε ΠΟU (επ.ρσ6οδοuμ~ 

σή,μεσα --- λίγυ; ώ;::~ πplv ν:'χ σημάνει τ' 

λε.πε~ιa ΚΙ η 'Άνοιξc; -- θa τa ί'χεις οχι μό

νο ιi-;--~-6 μέ;::>'Jς δλc\:,V δσ::.>.; σΕ: Υ';ώ-:;:σα.ι κα 

σi: άγάπησαν σ-r"ι σύντομη - την τόσο σJv

τομη π.cαyμστικ:'χ - ζω1 αω. ΘΟ: θjμούμα

σ-rε ΠCUT•O, το·.ι γελαστο κα) προση:v-f, χαρα

κτή:::α σ:υ, τη; τιμιότητα καΙ το i')θ::>ς σ~u, 

το cυεξ'κακο καί &κακο στοιχεΊο ποv στr;lά

ΕεJ:::. καΙ σφ,ρ.:iyιζε τi]v π,:;οσ:vπικότητά σοu 

στ :Χ χρ6vια ποU ε:.~.σες μαζί μας στ:-ύτη τi;; 

i'χtανση •iiς ζ'"'ijς α:υ. Γιατi ό Στέλιος κα

vέvα δf:v ά&ίκησε, καvέ>vα &σκοπα δeν πί

κ.~ανε. Σ' δλοιJς είχε νa δώσει μιa ζεσri 

σ~ψ:6ο:;,λή, μια ν~πα αiσισ5cξ:ας. Μιaς σ> 

ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΎ' 

σω5οξiας ποο δf:ν σ6uστηκε οUτε καΙ στου

τε~ aκόιμα τiς πικ,ρ€ς και ό;γκοuσεμένες {> 

ρες τijς προσφuγιaς. Μ' δλο παU ό πόνο~ 

uπ0.6οσκε, σuνεχίζοντας γιΟ: 5 τώρα χρόνια 
το καταστραpικό του Ε;pγο βιολογικά, ψυ

χιι<ιΟ: 6 Σ τέλι ο ς τφοσπά:θηρτ καΙ κ,ρατή.βηκc: 

έξωτφι.κa ό Τδιος, το χαροuμενο καΙ γελα

στο πα ι 51 των νεανικων του άνοίξεων. Κ I 

Ε:τσι γελαστο καΙ χαρούμενο 80: το σιιvτr•

ρεΊ η μνήμη κάτω άπο δποια πτυχη "ι έκ

φc:·~.~σ,-1 χι Ο:.ι τ0 1 άvτικpύ~ει κ::rl κάτι.:; άπΩ 

όπcιοSήποτε φάσμα δ;χχστη1pισrήτων ΚΙ i1ν 

τον ξαγναντεύει : Σ av πο5οσφαιριστη στr\ν 

άθ<λητι-κη ένωση τi]ς Κυθρέας, ποu ολοι μα-· 

ζ; -- σε κnφouc; άvτίξοα.ις συστήσαμ;:, 

στv σuμ:_,αθ~τ~, σΟ:; ο:κοyz,vει·ά::ιχη, σ:Χ'v 

aνθ;:οωπο, σΟ:ν ίε.οοψάλτη στο·v 'Άη μαc; 

Άντρόνικο καΙ στην 'Λ'(ΙLC Μα_::να σ-riΊv Κυ

θ.οέα, η στοv "A,l, μας Χρuσόσ-rσμο, δίπλ:χ, 

στΟ: τ·ελευταΊα &έ>κα μf: δώδεκα χρόνια. 

ΜΞ:c το Ο:yχος ΚΙ ό πόν::>ς γι:'χ ττ'iv προσ-

4'JΥΙrΧ Ε ~:JλεJΞ ίJπ~υλα καΙ σιγό6cσκε_ "1.'

σποu ΤΟ άστp:)Πελ.έκι τijς οuμφοpaς τ(}V 

χτύπησε σαν τόσοuς άλλους f,ε}:Ιριζωμένουι 

ά5ελφούς μας, πισώπλατα, κεραυνο6ολι::,.,. 

τ ας καΙ το Σ τέλια πάνω α-τη Cxl<μtl TJlι; 

ζ::.}i}ς του, πάvω στΙς ώpες ποU κι ή πα~ 

τρίδα κι ή Uπηρεσία, κι ή σ(κογέvεια μέ τrχ 

δυο παι5ιά τοu εΤχαν άπό:λvτα τη'/ ά·vάΎ>e~Ι 

τijς σvν5ρο.μής, τής στopyijς καΙ τijς ,τ::χ 

.ρουσίας του. 

Ό θάνατος χτuπώντας άλλο ένα vεσ 

ξεριζωμένο άδελφό μα~ διοψ•ηva πόσο καν 

τ:'χ 6-:>'σκετcrι στΙς τό.:ξεις των τrρ:>δομέvωv, 

ξεριζωμένων σιιμπατριωτων μας. Μα καi 

γιa τοiJτο 6:κρι6ως το λόγο, άλλΟ: καΙ γ.cχ 

ν:'χ φαvοίιμε σ:Jvεπείς στήν θέληση τοu 'λ

ξέχαστο.v φίλου, τrou πάνδημα κη5εuοvuε 

σή,μεpα, aς σφίξουμε Tl<; .καρδιές, aς rrv 

• Έπικήδειος ΠοU tκψωvήθηκε στο νέο ΚΟ!

μτrτήpΙΟ Λωκωσίας άπο μέροuς τοίί Σ~,)

μcπείοv 'Ελεύθερη Κυθ;:.έα στΙς 19.2.80 
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'Αξέχασπ φίλε, τιμε,τωπίσοvμ.ε μi: ψV)(.pαιμία το θάνατο καΙ 

0:ς δώσΟU'με στο Σ τέλι ο ττl δια6εi6αίωση 

Π~Jς ~Υ θά τον άφίσοuμε, yιά ΠΟλU άκό,μα 

vά κοιμδ:ται μαιφιά άπΟ: τΟ: δ:yια μας χώ

μ::πο:, τeχ χC:ψατα τί]ς yijς ποu μάς Ο:ν-rρω-

Το σωματεΊο Έλείιθ~pη Κuθρέα έvα-

CE. 

ΙΓσ~r~τ:Ξ:i στιl σJ-ρο σ:;.,; τό τσπε1vΟ τουτο 

στεφάνι. Αίωvίσ σου η μνήμη! 

ΕΝΑΣ ΒΟΜΟΣ ! Τfίς λευτεριδς καί τfίς τιμnς τfiς 

πατρίδας. και πάνω σ· αύτόν οί πάντες καl τά πάν

τα θυσ(α! 

ΣΟΜΑΤΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 




