
Επικήδειοι Λόγοι

Αποχαιρετισμός στον αδελφό μου Στέλιο Ορφανίδη

του δρα Νίκου Ορφανίδη

Αποχαιρετούμε σήμερα τον αδελφό μου, που έφυγε τόσο αναπάντεχα. Και σκέφτομαι
πως έτσι είναι που ολοένα η Κυθρέα αδειάζει, καθώς αποσύρονται όλοι εκείνοι που άλ-
λοτε την κατοίκησαν, καθώς άλλος πια είναι στους συνοικισμούς, άλλος στις πόλεις της
Κύπρου κι άλλος στην Αθήνα και στο εξωτερικό. Κατά μία συγκυρία σήμερα, ημέρα της
ταφής του, τον υποδέχεται ο πατέρας μας που κοιμήθηκε ακριβώς σαν σήμερα, 6 χρόνια
πριν, στις 26 Μαΐου 2010. Τον υποδέχεται κι η μάνα μας. Και οι δικοί του εδώ στην
Αθήνα, που μαζί τους έζησε 40 τόσα χρόνια.

Ο Στέλιος, ένας Έλλην δια βίου, επέλεξε να ζήσει στην Αθήνα. Να πραγματοποιήσει
το μεγάλο έρωτά του για την Ελλάδα. Έτσι τον θυμάμαι πάντα. Στιβαρό Έλληνα της Κύ-
πρου, σε εκείνους τους χρόνους του κατατρεγμού. Κι ας ήταν παιδάκι. Έτσι πήγε τότε
στον πόλεμο. Έτσι ήταν που τον αναζητούσα και τον γύρευα, όταν χάθηκε η Κυθρέα και
μαζί της κι οι γονείς μας, αιχμάλωτοι στα χέρια των Τούρκων. Ως Έλλην αναπαύεται
στην Αθηναϊκή γη, όπου προώρως εκοιμήθη. Πολύ προώρως. Η φυγή του αδόκητος.
Απροσδόκητος. Γι’ αυτό και επώδυνος.

Δεν θα μιλήσω για τον αδελφό μου τον γιατρό. Για όσα καλά έκανε. Πόσο αγωνίστηκε
μέσα στη μεγάλη πόλη των Αθηνών να είναι σωστός. Πόσο αγάπησε την οικογένειά του.
Πόσο δέθηκε μαζί της. Πόσο έτρεξε στους δρόμους της. Πόσο τελικά αγάπησε την Αθήνα.
Πόσο ο ίδιος υπήρξε ηρωϊκή μορφή της καθημερινής ευθύνης. Χωρίς ανάσα. Έτσι τελικά,
χωρίς ανάσα έφυγε. Ασθμαίνοντας.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και παππού

ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΜΗΤΡΟ)
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Πάφου, αγωνιστή ΕΟΚΑ ’55-’59)

που απεβίωσε χθες Τρίτη 30/08/2016 σε ηλικία 79 χρονών, κηδεύουμε αύριο Πέμπτη
1/9/2016 και ώρα 5:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αποστόλου Αντρέα στην Έμπα και καλούμε
όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκ-
κλησία 4:00-5:00 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος: Μάρω Κυριάκου

Παιδιά: Κυριάκος και Μαρία Κυριάκου, Μιχάλης Κυριάκου

Τα εγγόνια: Δημήτρης, Σοφία και Μαρία και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνονται εισφορές για την ανέγερση του παρεκκλησίου Τίμιου Προδρόμου

στην Έμπα.
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Ποιός υπήρξε ο Στέλιος το μαρτυρεί η οικογένειά του. Η δια βίου αφοσίωσή του στους
δικούς του. Που τους στήριξε και τους φρόντιζε πάντοτε. Οι συνάδελφοι και οι φίλοι
του. Έτσι αξιώθηκε να μεγαλώσει και να σπουδάσει τα παιδιά του, που διέπρεψαν σ’
αυτά που ασχολήθηκαν.

Σήμερα τον θρηνεί όλη η Κυθρέα μας. Η αγαπημένη μας. Έτσι τον κατευοδώνει εκεί-
νος ο αόρατος πια κόσμος της. Έτσι τον κατευοδώνουμε κι όλοι εμείς, τον αδελφό μας
και το δικό μας άνθρωπο.

«Έτσι λάμπει και πάλι η Κυθρέα Έρχονται τότε τα παιδιά
φωταψίες παντού κι όσοι δεν πρόλαβαν να ζήσουν
στους δρόμους κατεβαίνει κι από ψηλά
στους λόφους πέρα το σπίτι μας
στα περιβόλια το περιβόλι μας
έρχονται όλοι τα πορτοκάλια του να λάμπουν
όλη η γειτονιά είναι μαζί όπως εκείνα στις μεγάλες πλατείες
κι αυτοί που έφυγαν κατεβαίνει κι ένα λευκό φως
μέσα στους ελαιώνες και μας σκεπάζει
στον κάμπο κάτω κατεβαίνει κι ο πατέρας κι η μητέρα
ξεχασμένοι. μαζί κι όλοι οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι...»

Έτσι σε κατευοδώνω τώρα, που είσαι ολόκληρος μέσα από φως, αδελφέ μου. Στην
αγκαλιά της μητέρας μας και του πατέρα μας και της γειτονιάς μας που λαμπροφορεί.

Αιωνία σου η μνήμη.



Για την Ειρένα Ιωαννίδου Αδαμίδου

του σκηνοθέτη Κύρου Ρωσσίδη

Ειρένα μου,

Εκείνο που μετρά όταν φεύγουμε από τον πρόσκαιρο τούτο κόσμο, είναι αυτό που
παίρνουμε μαζί μας. Και φυσικά, δεν παίρνουμε ούτε χρήματα -πλούτη, ούτε δόξες, ούτε
τιμές και αξιώματα. Μια ψυχή μονάχα, αποσκευή μας. Ξέρω ότι η δική σου ψυχή είναι
εφοδιασμένη με πολλές αρετές. Κι αυτό είναι μικρή παρηγοριά στον τεράστιο πόνο που
μας προκάλεσε η αιφνίδια, τόσο αναπάντεχη φυγή σου. Πέρασαν τέσσερις μέρες για να
συνειδητοποιήσω ότι αυτό είναι αλήθεια. Έφυγε μια ψυχή γεμάτη καλοσύνη, αγάπη, δίψα
για δικαιοσύνη, σεβασμό και ευγένεια, ήθος, συνέπεια, ταπεινοφροσύνη και απλότητα. 

Την καλοσύνη κι αγάπη σου για τον συνάνθρωπο τις διαπίστωσα σε πολλές περιπτώ-
σεις. Ξέρω πως νοιαζόσουν και φρόντιζες γι ανθρώπους που είχαν ανάγκη, περισσότερο
κι απ’ την ίδια τους την οικογένεια. Πόσες φορές δεν μου έλεγες «αυτός ο συνάδελφος -
ο συνεργάτης- χρειάζεται βοήθεια, να κάνουμε κάτι». «Δωσ’ του την ευκαιρία». Κι αυτή
κι εκείνος. Για όλους έδειχνες ενδιαφέρον και η ανησυχία σου ήταν μήπως κάποιος αδι-
κηθεί. Την αδικία δεν την άντεχες. Κι οι μόνες φορές που σε είδα να θυμώνεις και να
διαμαρτύρεσαι ήταν σαν ένιωθες πως κάπου καταπατιόταν το δίκαιο. Επαναστατούσες. 

Και πάλι ωστόσο με ευγένεια και σεβασμό στην άλλη άποψη. Ποτέ με κακία. «Έτσι μ’
έμαθε ο πατέρας μου», έλεγες. «Αυτό με δίδαξε κι αυτό ακολουθώ»..
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