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Επικήδειος από τον κ. Χρίστο Αρτεμίου 

Δεν είναι μονόλογος 

Λουλλού μac;, 

Πιiρεc; το ταξίδι το μακρινό. το ταξίδι που 

δεν έχει γυρισμό. Φρόντισε. μάνα. να 

περάσεις από τnν Κυθρέα και τn Βώνn. 

Βρεc; τουc; παππούδες, πρέπει να τουc; 

ενnμερώσειc;. πεc; στον Παπαγιάννn. τον 

παππού που έσφαξαν οι Τούρκοι μαζί με 

τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό. πωc; n θυσία 
του δεν έχει αξιοποιnθεί. Πεc; στον 

Χατζnανδρόνικο τον ιερέα. οικονόμο του 

Πατριαρχείου Αλεξανδρείας. Πεc; στον 

Χατζπγιώρκπ που καβάλλα στο άλογό 

του ιiταν ο Anc; Γιώρκπc;. Πεc; στn 

Μαριέττα και τn Γιασεμιά. πεc; στnν 

όμορΦn Ιουλιάνα. Πεc; στο Βασίλn του 

Κόκου. Πεc; στον παππού και τn γιαγιά. 

Λούκα και Χρυσταλλού. πεc; στον παπ

πού Παπαχριστόδουλο, τον άγιο άνθρω

πο. τον ωραίο άνθρωπο. Πεc; στπ Γιωρκού 

τπν παπαδιά. πεc; στουc; θείους Γιάννn. 

Κυριάκο και Γιώργο. Πεc; στον παπά τον 

Αρτέμο, πεc; στον Ανδρέα μac;. πεc; πωc; n 
Κυθρέα τούρκεψε. 

Όλα όσα κλnροδοτrΊθπκαν από γενιά σε 

γενιά. όλα όσα με μόχθο και ιδρώτα 

έφτιαξαν. κάποιοι τα ανακάτεψαν με 

κάποιες δrlθεν αρχέc; και αξίεc;, πεc; πωc; 

δnμοπρατεύονται. ξεφτιλίζονται. Πεc; και 

το γιατί-έλειψε το όραμα και το όνειρο 

από τον τόπο μac;. 

Μάνα. 

Έζπσεc; τα χρόνια τα δύσκολα. Πόνεσεc; 

από τον άδικο χαμό του Ανδρέα. 

Πέρασες τα δύσκολα χρόνια τnc; προ-

σφυγιάc; που στεριiθnκεc; το άναμμα του 

καντnλιού στουc; τάφους των γονιών 

σου. του άντρα σου του Αρτέμου και του 

γιου σου του Ανδρέα. Έφερες όμωc; μαζί 

σου τον μπόγο σου. τον μποξιά σου. που 

ιiταν γεμάτος όραμα, όνειρα, ελπίδεc;. 

αισιοδοξία. ΈΦερεc; πλούτο. προίκα για 

τα εγγόνια και τα δισέγγονα και σ· 

αυτούc; που θα έρθουν. 

Αντεξεc; όμωc;, γιατί και στn ζωιi nρωίδα 

ιiσουν. Πεc; σε όλουc; πdυ αναμένουν να 

σε υποδεχθούν πωc; το όραμα και το 

όνειρο τnc; ζωιic; κλπροδοτιiθnκαν και 

στα δισέγγονά σου. 

Μάνα. 

Σου χρωστάμε πολλά. Mac; έμαθεc; να 

αγαπάμε με εκείνο το πρωτοχριστιανικό 

πνεύμα, να μοχθούμε, να προχωρού

με.Μαc; έμαθεc; να σπουδαιολογούμε τον 

άνθρωπο. Mac; έμαθεc; να αγαπάμε τn 

γνώσπ και τα γράμματα. Γύρω από τn 

Φουκού μac; δίδαξες το δnμοτικό τρα

γούδι και τnν ελλnνικιi λογοτεχνία. 

Μάνα. 

Τουc; στίχους του Κωστιi Παλαμά που με 

έβαλεc; να πω στn Γιωρκού τnν παπαδκιά. 

τn μάνα σου. θα σου τουc; πω κι εσένα: 

«ΑΦτιαχτπ κι αστόλιστn 

του Χάρου δεν σε δίνω. 

Ασε με με τ' aνθόνερο 

τnν όψn σου να πλύνω>>. 




