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1949: Περί μιάς κηδείας ο λόγος...
της Ανθής Πέτσα-Σσαββίδου

Την Κυριακή, 23 του Γεννάρη το 1949, με το πρωϊνό ξύπνημα ήταν ήδη
αναρτημένη στους τοίχους και στις αυλόπορτες σε όλα τα στενά της Χρυσίδας,
αλλά και της Κυθρέας, η αγγελία της κηδείας της Χρυσταλλούς του Τζυρκάκου.
Δρόμος ταχύτητας η εκτύπωσή της, η τοιχοκόλλησή σης. Έπρεπε όμως να γίνει.
Για να πληροφορηθούν όλοι πως έφυγε η Χρυσταλλού. Και να οδηγήσουν, την
ώρα της κηδείας, τα βήματά τους στη Χρυσίδα. Ήξεραν πως για μέρες «βαρκά-
ριζε» η Χρυσταλλού, και σύμπασχε η κοινότητα στο ψυχομάχημα της ενενηντά-
χρονης. Μικροί, μεγάλοι θα έδιναν το παρόν τους στη νεκρώσιμη ακολουθία και
στο «θαφκιό» της, δείχνοντας την αγάπη τους. 

Από βραδύς ανασύρθηκε από το αρμάρι το μίζαρο το αηταφίτικο για να ετοι-
μαστεί το λείψανο για το μεγάλο ταξίδι. Νυχτιάτικα βρέθηκε ο γιατρός γιος της
στη Λευκωσία, στου Ζαβαλλή, για το τύπωμα της αγγελίας. Και σαν επέστρεψε,
άρχισε το τοιχοκόλλημα. Με το άκουσμα του θανάτου της μαζεύτηκαν οι γείτο-
νες και οι συγγενείς να την ξενυχτήσουν. Εκεί, στον ηλιακό με την μεγάλη κα-
μαρόπορτα, μέσα στο ξέβαθο κοινό νεκροκρέβατο, βυθισμένη στα άπαννα σεντό-
νια, με το νεκρικό μαξιλάρι της που για γέμισμα είχε φύλλα λεμονιάς και πορ-
τοκαλιάς. 

Με το που χάραξε συνεχίστηκαν οι ετοιμασίες της κηδείας. Η παρηγοριά -το
χαλλούμι, οι δακτυλιές, οι ελιές, το κρασί- τα λουλούδια για το φέρετρο, η στά-
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μνα με το νερό, το πιάτο με τα κόλλυβα, το λάδι. Και η Χρυσταλλού από την Θε-
οτόκου, πρώτη μαστόρισσα στην κατασκευή στεφανιών γυρίζει από σπίτι σε
σπίτι στην Κυθρέα και στη Χρυσίδα, καταγράφει και ετοιμάζει στεφάνια από
τεχνητά λουλούδια που θα αποθέσουν στον τάφο.

Στο ξωπόρτι του σπιτιού, ένα μαύρο τετράγωνο πανί με άσπρα γράμματα ΧΡ.
Κ. ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΗ ΕΤΩΝ 90. Και οι Χρυσιδιώτισσες έτοιμες, με την κουκ-
κουμάρα στο ξωπόρτι, να χύσουν το νερό στο πέρασμα της νεκρικής πομπής για
να δροσίζεται στον άλλο κόσμο η ψυχή της Χρυσταλλούς, αλλά και για να απο-
μακρύνουν το θανατικό από το δικό τους σπίτι.

Το λείψανο της Χρυσταλλούς, κόρης του Γιαννάτζιη Βλάμη από τη Βώνη και
γυναίκας του Κυριάκου Χατζηαθανάση, του γνωστού Τζυρκάκου, συνοδεύουν
τα παιδιά της Γεώργιος, Αθανάσης και η κόρη της Ελένη.Ένας από τους γιούς
της, ο Χριστόδουλος είναι μετανάστης στης Αμερική, ο άλλος γιός, ο Γιάγκος,
πέθανε το 1934 και η κόρη της η Σωτήρα το 1937. Από κοντά οι εγγονοί και εγ-
γονές της, οι κόρες του Αθανάση, η Κικούλλα, οι ξαδέλφες της Μαριάνθη του
Πέτσα, η Μακαρουνού, ο Χατζηχριστόδουλος, οι κόρες τού Χατζητσικκά, η Πιτ-
τού, ο Μάστρε Ουστάς, η Ουρανία. Είναι εδώ και η Βώνη και η Κυθρέα!

Λίγα μόνο βήματα χωρίζουν το σπίτι από την εκκλησία του Τιμίου Σταυρού.
Ο Τζυρκάκος και η Χρυσταλλού, ήταν ένα πολύ αγαπημένο αντρόγυνο. αναλο-
γίζεται τούτη την ώρα ο εγγονός της Γεώργιος Κοκής ο λόγος του Τζυρκάκου
ήταν για τη Χρυσταλλού ευαγγέλιο. Πριν πεθάνει ο παππούς, της αφήκε βα-
σιέττι (παραγγελιά) «άμα πεθάνω νάρκεσαι να μου φέρνεις καφέ να τον σιω-
νώνεις πάνω στο μνήμα μου. Για 40 μέρες η αγαπημένη μου γιαγιά έκαμνέν
του τον καφέ του και πήγαινε και τον εσιώνωννε πάνω στο μνήμα του. Ο τάφος
του είναι εδώ, έξω που την πόρτα του ιερού της εκκλησίας. Ο μοναδικός τάφος
σε αυτή την πλευρά της εκκλησίας…Η γιαγιά μου θα ταφεί στον ίδιο τάφο με
τον γιό της τον Γιάγκο. Τώρα θα συναντηθουν με τον παππού μου, σε έναν άλλο
τόπο, μετά από 30 χρόνια.

Η εξόδιος ακολουθία είναι προς το τέλος... Ο Παπαντρέας με την στεντόρια
φωνή του ψέλνει το «δεύτε τελευταίον ασπασμόν». Ο γιος της Γεώργιος Κυριακού
με λόγια βγαλμένα από τα βάθη της ψυχής του, απευθύνεται στη μάνα του:

Μάνα,

«Η μάνα, το γλυκότερον και ιδανικότερον στην γήν αγαθόν, στα παιδιά, στους εγ-

γόνους είναι η ζωή γιατί αυτή τους φέρνει στην γήν και απολαμβάνουν των αγαθών

της και βλέπουν το φώς του ζωογόνου Ηλίου.

Αλλά για να το κάμη αυτό, και το κάμνει κατόπιν πολλών πόνων και με απείρους

κινδύνους, θυσιάζοντας πολλές φορές αυτή την ζωήν της, που είναι το πολυτιμότερον

πράγμα στον άνθρωπον. 

Σύ τώρα, γλυκιά και στοργική μου μάνα, που τέλεψε το νήμα της ζωής σου και η

γλυκιά σου φωνή δεν θα αντηχήσει πια στο ούς μου, όπως και η δική μου φωνή δεν θα

γίνη ακουστή εις σέ, αλλά... 
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Είμαι όμως βέβαιος, ότι η αόρατος ψυχή σου θα με ακούση, είναι τώρα στο μέσον

ημών, μας βλέπει όλους γύρο στο σεπτόν σου σώμα, παιδιά, εγγόνους, αδελφούς, φίλους

και γνωστούς, που σε συνοδεύομε στην τελευταία σου κατοικία, σου δίδομεν τας τελευ-

ταίας μας ευχάς και ευχαριστημένη θα πετάξη στα ουράνια, στην παντοτεινή κατοικίαν

της.

Ναί, υπήρξες και συ μία πολύ καλή και στοργική μάνα και δια τούτο αφήνεις στη

μνήμη μας πολλά και αξέχαστα, όσον ο χρόνος και αν είναι μακρός, μόνος ο θάνατος

θα τα καλύψη. Σε σε έπαυσε κάθε πόνος και μόχθος της επιγείου ζωής και δεν θα λυ-

πηθείς για μάς, σε μας όμως είναι πολύ αισθητή η απώλειά σου και μιά βαθειά λύπη

πλημμυρίζει την ψυχή μας, σαν βάρος αβάστακτον.

Προ τριάκοντα περίπου ετών σου στέρησε ο θάνατος τον σύντροφον του βίου σου και

τότε στα στιβαρά χέρια σου πήρες το τιμόνι του οίκου, που σου άφησε ο μακαρίτης πα-

τέρας μου και σαν καλός και επιδέξιος κυβερνήτης οδήγησες τα πολύπλοκα ζητήματα

του οίκου που ανέλαβες εις ασφαλές λιμάνι. Εις μεν τα παιδιά σου άν και ενήλικά έδει-

ξες τη μεγαλύτερη στοργή.

Δεν επιθυμώ να αναφέρω λεπτομέρειες για ό,τι δημιούργησες στο διάστημα αυτό

των τριάκοντα χρόνων, αλλά θα τα αφήσω μυστικά του οίκου σου. Αν και σου αξίζει

ένας πιο καλός ύμνος. Και αν εγώ το επιθυμούσα, δεν θα το κατόρθωνα, γιατί με πνίγει

ο πόνος της απώλειάς σου, και ο νους μου είναι δεμένος πίσω από αυτήν και σύρεται

σαν ξύλινο ναυάγιον στην θάλασσα, οι οφθαλμοί μου πλημμυρίζουν από δάκρυα και η

μνήμη μου δεν επαναφέρει στην επιφάνειαν τα πολλαπλά σου προτερήματα ως μητέρα

και πηδαλιούχος. Και αυτά έπρεπε να τα γνώριζε ένας καλός τεχνίτης του λόγου και

με τέχνη να τάλεγε και θα ευχαριστούσε πολύ την ψυχή σου μαζί δε και μάς που είμεθα

γύρω σου.

Τελειώνω και στέλλω θερμήν παράκληση στον ‘Υψιστον να σε κατατάξει στο χώρον

των δικαίων. Καλώ δε τον εγγονόν σου Γιώργο να σε ραντίση με λίγα πρόχειρα άνθη

λόγου ως καθήκον του. Αιωνία σου η μνήμη, αξέχαστη μου Μάνα!»

«Υπακούοντας στο κάλεσμα του θείου μου και εκπληρώνοντας ένα ιερό καθήκον σε

Σένα που μ’ αγάπησες τόσο στοργικά, σου φωνάζω

Γιαγιά μου,

Το ξαίρω πως η φωνή μου δεν είναι τόση ώστε να περάση τον αιθέρα, που περιβάλλει

τον γήινο κόσμο και να φτάση πέρα μακρυά, στον κόσμο των Μακάρων. Η αγάπη σου

όμως θα της δώση τη δύναμη και τον τόνο που χρειάζεται για να κάνη τούτο το ταξείδι.

Εκεί, αφού ξεχωρίση την αθάναση σου ψυχή, ανάμεσα στις τόσες άλλες, θα της φωνάξη

« Καλή ψυχή της γιαγιάς μου, τώρα που βρίσκεσαι σε επαφή με τον Αθάνατο Πλάστη,

άκουσε την παράκλησή μου τούτη – Παρακάλεσε τον Παντοκράτορα Θεό, να φυλάη

όλους εμάς από κάθε δυστυχία. Παρακάλεσε τον Ύψιστο, για όλους όσους αγάπησες

και θέλεις τώρα να ευτυχήσουν». Σε μάς, τώρα που υ ψυχή σου έχει φύγει μακρυά από

το σώμα σου, άλλη φροντίδα δεν μένει παρά να δεηθούμε στον Ουράνιο Πατέρα για

σένα. Και πάντα θα νοιώθουμε ανάμεσά μας να φτερουγίζη η σκιά σου. Αυτή θα μας

καδοθηγεί. Και έτσι θα προχωρήσουμε με θάρρος στη ζωή, κάτω από την ιερή σου σκιά,

για να νικήσουμε στο τέλος. Η νίκη μας θάναι η μόνη απόδειξις πως είναι Αιωνία σου

η Μνήμη!» 
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H μάνα του αγνοούμενου
του Kυριάκου Tριχινά

Είκοσι χρόνια τον κρατούσες
από παιδί στην αγκαλιά
να μεγαλώσει λαχταρούσες
σαν μάνα του κι εσύ ποθούσες
να δεις εγγόνια και παιδιά…
Κι ένα πρωί καταραμένο
Ιούλη μαύρο πρωινό
έφυγε στο χακί ντυμένο
και από τότε είναι χαμένο
δίχως μανούλα κι ουρανό…
Τώρα με μια φωτογραφία 
στο στήθος σου σαν φυλαχτό
πικρή στο νου βιογραφία
μες στου μυαλού σου τα αρχεία
και στης ζωής τον κορνιαχτό…

Μέσα στου χρόνου την αντάρα
χρόνια με πίκρα καρτεράς
σε κυνηγάει μια κατάρα
έχεις στο βλέμμα μια λαχτάρα
και στο σταυρό σου μαρτυράς…
Στα οδοφράγματα χαμένη
τρέχει το δάκρυ σου καυτό
μάνα το γιο σου περιμένεις
χρόνια περάσαν κι επιμένεις
να στρώνεις πιάτο και γι’ αυτόν…
Ένα πρωί χτυπά η καμπάνα
κι ένα κιβώτιο μικρό
αντί για γιο σου φέρνουν μάνα
και της ζωής τα μαύρα πλάνα
κλείνουν με δάκρυ πιο πικρό…
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Ανθεστήρια Παγκυπρίου Γυμνασίου, Μάης 1955.

Στο άρμα ως βασιλιάς ο αείμνηστος αδικοχαμένος Ανδρέας Αρτεμίου (1937-1975)

χειρούργος  πλαστικός - καρκινολόγος.
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