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ΠΕΝΘΗ 

Χ" ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΥ ΛΙΑΝΟΥ 

'Επιμνημόσυνος λόγος Παπαγεωργίου Στυλιανοu κατά τήν 
κηδε{α τοϋ μ. Χ · · Κώστα Στυλιανοϋ nou έγινε στlς 25.7. 78 

άnο το Νέο Κοιμηη\ριο Λευιc:ωσlας 

Μέ αιι.ε:•m.1τη λύιτη ι<αi <rrενοχώρια μα

ζει.ιτήκΟiμε σήμε;ρα στόv !ειpΟ τοϋrο χ(;)ρο 

γιΟ: vό: άποτίσοvμε τον Vσ-rατο φόρο τιμi',ι; 

l<iαi va &ίξοvμε τιΊv άγά!π.η καΙ έκτίμησή 

μας πρός ενα &:ξιο:;yά!πτγrο λατ;ρεντο σvy

γεvfι φίλο κ.αl σvyχω;pιανό ποlι τόσο άπ.ρο

σδόκητcχ μάς έy.κ.α'τέ>λειψε. 

Άγαπη,μένε μ<χς Χ· ' Κώστα. Ή εϊδηση 

-τού θανάτοv 0'0\1 σrκQρπισε 6αθεια θλίψη οχ ι 

)Jiwo σ-τα λσ:rρεvτa τb<vcx σοιι, άλλά καΙ 

σ' δλοιις τοuς Κvθρε(;)η;ς συγγενεΊς καΙ ~ί

λοvς. Ποτε δε.ν θα σε ξεχάσουμε γιατi :-<
νεξίτryλα θα πα,pαμ~ίvοvv τΟ: ίχνη τr]ς δια

δάσεώς σοu. Φε&y·εις όοπο η1ν π.ρόσκ.αι,>η 

αύτη ζωft κ.α1 μεταοοi.νεις σ-τr'ιv αίωνιότ·ητα 

άφίνοντας -τΙς οι<αιλύτ~ρες άvαμνήσει ς. Γι' 

αύτο καΙ ο χαμός o·ov θό: γίνει cχ!σθητος 

άπ' δλοvς. 

' Υ'Π'ι)ρξες γιa τούς φi<λοvς έvας εVσvw:ί

δητος ιc:αl εfλιιφινitς φίλος. Γ ιό: -τοuς σvy

χr.ψισwοι'.ις f.vcxς φιλήσυχος ι<.exi άyα-πητος 

σvyιχωριανός . Για τοuς σvγγενείς ένας ά

φάντο:σ-rα ι«iλοσv:vάτοι; σvyεvής. Γιά -τfιv 

Π<Χ"Ι'ρiδα έιιας ΕVΟ bμΟς και φλογερός παη> ι

ώ>της . Γιό: τήv 'Ε.ιοολησία fll(.(ς σvνειδητ:Χ 

y.vi}σι>Ος Χpι<rrιαvός. 

Ύ111fWξες yoa τήν οίιc:ογέvειά σου iivαι; 

τncrroς κα1 ένά:ρ~ος σύζυγος καΙ ά,pιστος 

τrσrέρα'ς. ΆyCΧ1110ίισες ά-τrεpιόριcrrcχ τό: τ~

ιc:να σοv, γι ' αότο καΙ όιyωvιζόσ'ΟVv 0'1Κλη

-pά yιa vCx έξασφαλίσεις σ' αίιτό: όσον το 

&ινατο με;γαλύτειpη τrεpιοuσία. " Υσ-τερα ά

~ πολλοι'.ις ~δ,ιJωn:ς και σι&-,ηpοuς ~ώvες 

έJιcrrληρώθΙ')Ι<'CΧ.V τα ονει:pά σΟU. •ομως 6α

ΡUς 'Π'iJλε1<.vς έτrέmpωτο vό: rrrέσει κcχ·1 νa ~

φαφέσει μ-έρος τής κτηματη<fjς σοu 'Π'ξiρι

οvσίσς κατa την άντα;>σίιΟiΥ τώv ΤοVρο<ων 

-τού 1963 κ.αi δλόι<ληρQς κατό: τήν 00p6<;t
.ρη Τοίψκι~<;η είσ6ολή. 

Πcφ' δλοιι δμως το 6αρV πλήγμα πού υέ 

6ριιlιιε αίσθαvόσοvv μέσα σοο ό:τr€+χχ.ντ:η χα · 

.ρό: -καΙ ε.ύτvχία · fίσοvvα "Ι'f'Ε:ρήψαaι<>ς. Γιατi 

ά:ξ:-ώ&ηι<ες -vCx δεΙς τa τέι<vα σου ά!πetωΠc:

στημέιια σ-rήν Ι<ΟΙνωνία .κ,αΤά τον rrrλέ::ΑΙ 

καλύτερον δvvcxrrόv τρότr()Ι>ι. Γ ι · αότό κ α I 
φεVyεις γειμάτος γαλή·νη !(αi 1\pψ ία. 

Είιruο,χιUΙμένα εΤvαι ΙGCXI τa τb<:ΙΙ<Χ σοv , 

yιατl <Χξιώ&ησαν να εχοοv οο τέτοιο πα

τέρα, άtrrό τδν ότroiov κλη:ρονόμησcχν Θlλη

vοχριστιανικtς ό:pε-τiς rrrou κανέιχχς δ'.ν 

μ'Π~.ρεί •ι(t. τούς τiς άφαι.ρέ:σει. 

ΕΥ.χες το π.ρονόμιο va γεννηθείς άπΌ γο

νεΊς θ-ειcχ:τΟΟε'ίς καi τrιcrrouς O'τfw έλλιηvικi 

καJ χ.ρισrτιανι.κ.f} τrαράδοση. Γι' αίιτο καΙ 

yαλοιιχ~ς ά>πΌ τοι'.ις γοvεϊς σοv μe τά 

vάματcχ τf\ς παράδοσης τf\.ς φvλης .μας . 

Π,ράy.μα '!'l'oU σ' έκανε vάσαι rrrφήφανος. 

Σι.JΥΙ<ί.Υrρωνες πολλό: χα.ρίσ·ματα, μ.φικ;:'.ι 

των όιrrοίων ή-ταν ~ τιμιότητα κα.Ι ένrφό

τητ-:ι:, ή έ'ρ•yαηκόττγrα, ή εlλιιφίvεια ι<αl φι

λαλήθε ια γι' αύτό καΙ κέιpδισες τήν ά'yό;πη 

κι ~μτrι<rrοσVνη crrolις σvγχωριαvούς O'()V. 

Σε δ:i.><,p.ινε άχόμη μιά όcσiJI1JO'JYώYt'(7'H'f μvή

~ η η)ν &rroiαv δ ι ατήρη-σες μέχ,ρι καΙ τr]ς 

τελευταίας σου πνοr]ς, χάριν τf\ς ότrοίας 

διαφύλαξες διό: 'j.lέσ'OV τoiJ χρόνου etξιόλ<> 

γες !στ.οριt&ς πcφαδόσεις τΙς όποϊες άφη

yεί'σο σ-τον ό;γαπ.ητό σοv ό:δε.λφότεχνο Πέ

τρο Σ ·τvλ ιαvού, δ &ιrοϊος &α τες διασώσει 

διa τοίΊ γ,ραπτοΟ λόyοv, ένεκεν των όποίωv 

το ονσμα σΟ\1 θό: πα;:><:Dμ;είνη crτηv Ιστορία. 

'λλησιμbντγrέ μας Χ' ' Κώστα. Φε&yεις 

με τί;ν σΙΝεί6ηση ήσvχη yιατ; δεv i\δλcχ-
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ψες κ.αvέvα στο διά6α τf\ς ζωfι<; σοv. Είμα
σrε όμως δWαιο ι πως Ενα εΤvαι το παρ.α

πσΥό σου, Ό γνpισμ.Ος <Π'I)v Κvθpέα . Σ rό 

χώματα τrou πρωrτΟδΥ)μάτισες καi πpωτα

yvό;ντεψες, στο χ&μα τfι<; .μ ι4<.ρο<mατ,plδας 

'!l'Ou σε y.έwrycπ καj σ' όwάθρεψε, κονra 

στοuς τάφοvς τ&1 yονι.C>ι σοv. Το χ&μα 

,-ov Έσu τόσο άyάπrp-ες .δεν σε διχ>ε.τσ:ι 

σήμφα σπα Ο'Πλά:)(ΙΙ.<Χ τοv. 

· ομως τούτη τηv ίεριl στ ιyιμη άλl'j(1!!Jόv~ 

τέ μας Χ' ' Κώστα σοΟ δίvοvμε ό.pκοο,ι Ιε

ρό πως σάν υ&ι η ώ.pα τοu yυρισμοv 

<Ρn'ιν mχvέμeψφη κι άξέχαστη Κvθρέα μαι; 

θα μεταφlροvμε τα όστδ: σοv .μαζί μας. 

Μέιχρι τότε ή φvχή σοv θα άναμi-νει μ( ·'r
γωιvία &πως καΙ πρiν όπrο έκεΊ ψηλό: στδν 
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Ούρανό. Καi σΟcν φύγει απΌ τό χώματά 

μας τ(ι iε.ρ<Χ ό δ~αρος καται<~ητι'Jς καΙ 

ιςτuπήο-ονν οΙ κ()Jμπάvες τοu yvρι·σμοίΊ καi 

πιpαy.ματcmοι ηβεΊ ή ίnrόοΌ('εσή μας αύτή, 

ε, τότε ό.πφίγ,ροm-τες θδ:vαι ο1 σ:κ-ηvές πα

vηιγψεQς πσU βά άκ-οιλοοθήσονν καϊ στ>'\ 

Ύιi\ μό: καi στον οίι.pανό. Άνσ:rrαύοο f)pεμα 

καi yαλfιvι.α Cιξέχαστε μας Χ'' Κ~α. 

11ρ0ς τα ~ενθοiiντα τέκνα σοv ε.ί

χόμαο-τε η)ο,ι έξ uψσvς τr.:χρηyορίαv. 

'Ε.λαφ,pό 0:ς εΤvι::tι το χωμα τi\ς -ιφοσψu

yιάς ΠοU σf: λίγο θό: σΕ σ1<ε'Ι'Γάσει . 

Αiωνία σοv ή μvήμη c:Χ-είιμl'ηστε Χ'' K C:;.. 

στct. 




