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Βραδιά εις µνήµην του Αντώνη Κυµπρίτη

Ο
Αντώνης Κυµπρίτης εκκλη-
σιαζόταν κάθε Κυριακή, 
κάθε γιορτάσιµη µέρα. Πά-
ντοτε, επί πολλά χρόνια, 

από τότε που γύρισε από την Νότια 
Αφρική, στηµένος κατανυκτικά στο 
ίδιο στασίδι. Στην όµορφη εκκλησία 
του Αγίου Γεωργίου, στην πλατεία 
του χωριού Πλατύ, της Λήµνου. Και 
µελαγχολούσε. Στενοχωριόταν που 
έβλεπε το ιερό εικονοστάσιο εντελώς 
σάπιο. Το είχαν «φάει» οι τερµίτες, τα 
λευκά µυρµήγκια. `Ηθελε να κάνει 
κάτι. Να φτιάξει το εικονοστάσιο. ∆εν 
νοιαζόταν για την υγεία του. Ήξερε 
πως οι µέρες του ήταν µετρηµένες. Η 
ανίατη αρρώστια τον είχε συντρίψει 
σωµατικά. Η νοηµοσύνη µου, όµως, 
είχε παραµείνει άθικτη. Ωραίος άν-
θρωπος. Μορφωµένος, λογικός, µε 
χιούµορ. Τραγουδούσε. Μελωδική 
φωνή. Το είπε στον στενό φίλο του, 
τον Γιώργο Λάµπρου πέρυσι το κα-
λοκαίρι.  «Γιώργο, κάντε κάτι στην 
Αυστραλία, εσείς που τόσο πολύ αγα-
πάτε το χωριό µας, να φτιάξουµε το 
εικονοστάσιο».  Οι δυό τους καθισµέ-
νοι στις πολυθρόνες κάθε µέρα, στην 
κοσµοπολίτικη παραλία του χωριού, 
τα έλεγαν µέχρι αργά, µες το ηλιο-
βασίλεµα. Ο Αντώνης «ξεκουράστη-
κε» στις 25 Φεβρουαρίου, 2016. Σε 
ηλικία 65 ετών. Άφησε πίσω την γυ-
ναίκα του ∆έσποινα και δύο κόρες, 
που πριν ενάµιση περίπου χρόνο πα-
ντρεύτηκαν και του χάρησαν και δύο 
εγγονάκια, αγόρια, έναν Αντώνη, 
που αξιώθηκε να το κρατήσει στην 
αγκαλιά του λίγο πριν αποχωρήσει, 
ευτυχισµένος. Ο Γιώργος Λάµπρου, 
µαζί µε δύο άλλους συγχωριανούς 
του, τον Μιχάλη Ευστρατίου και τον 
Γιώργο Σαρµονικά, αποφάσισαν να 
κάνουν µία βραδιά και τα έσοδα να 
πάνε για την εκπλήρωση της επι-
θυµίας του Αντώνη, το περασµένο 
Σάββατο, εις την αίθουσα του Αγί-
ου Νικολάου, στο Μάρρικβιλ. «Μια 
εβδοµάδα πριν φύγει από τη ζωή, τον 
Φεβρουάριο, τον τηλεφώνησα και του 
το είπα. Συγκινήθηκε και µας έστειλε 
χίλια ευχαριστώ», λέει µε τρεµάµενη 
φωνή ο Γιώργος. Ασφυκτικά γεµάτη 
η αίθουσα. Περίπου 200 άτοµα. Άλ-
λους δεν έπαιρνε. Τόσο αυθόρµητα 
προσήλθε ο κόσµος, που θα γέµιζε 
και διπλής χωρητικότητας αίθουσα.
Όλοι συνέβαλαν. Η εταιρία Faros, 
του Παντελή Μπανανή, έδωσε τα 
φρεσκότατα θαλασσινά. Ο Μιχάλης 
Ευστρατίου αναψυκτικά, µπύρα και 
κρασιά. Ο Γιώργος Λάµπρου τα σου-
βλάκια και γλυκά. Η κόρη του, Πη-
νελόπη Γεωργόπουλου δύο µεγάλες 
µπασκέτες µε καλυντικά για την λαχει-
οφόρο αγορά. Ο Γιώργος Σαρµονικάς 
τις σαλάτες, πατάτες και πλήρωσε και 
για εννέα εισιτήρια για άτοµα που δεν 
µπόρεσαν να παρευρεθούν. Ο Μιχά-
λης Θ. Ευστρατίου εδώρησε $500. 
Η κ. Βαρβάρα, το γένος Σαρµονικά, 

$1,000. Η Ληµνιακή Αδελφότητα, 
η οποία εκπροσωπεύθηκε από τον 
πρόεδρο Κώστα Χαβά και µέλη του 
συµβουλίου έδωσε $200. Ο Ρος Λα-
βδαράς δώρησε 12 µπουκάλια αγνού 
λαδιού, φερµένα από την Ελλάδα. 
Η εταιρία Lakonia Imports διάφορα 
είδη µπακαλικής. 
Την ευγνωµοσύνη τους απηύθηναν 
επίσης στον Αλέκο Γκαλελή για την 
διαφήµιση στο ραδιοφωνικό πρό-

γραµµά του και τον χορηγό Ηρακλή 
Ξύκη και τον υπογράφοντα για την 
εκτύπωση των εισιτηρίων. Βέβαια, τη 
βραδιά την πλαισίωσαν µε την ασυ-
ναγώνιστη µουσική δεξιοτεχνία τους, 
µπαµπάς και γιος, Γιώργος, ακκορ-
ντεόν και Τάσος Λάµπρου, στο µπου-
ζούκι. Καταπληκτικοί και δύο µαθητές 
του Τάσου, ο µικρός Πέτρος Στεφα-
ντούρος και ο William Thomson που 
χειροκροτήθηκαν θερµά από το κοινό 

για τις πενιές τους. Η βραδιά «καθάρι-
σε» $15,020. Σεβαστό ποσόν που θα 
διατεθεί εξ ολοκλήρου για την εκπλή-
ρωση της επιθυµίας του αείµνηστου 
Αντώνη Κυµπρίτη.
`Οσοι επιθυµούν να βοηθήσουν 
στον ιερό αυτό σκοπό ας τηλεφωνή-
σουν στους αξιέπαινους αυτούς αν-
θρώπους Γ. Λάµπρου 9789-6790, 
Γ. Σαρµονικά 9707-3513 και Μ. Ευ-
στρατίου 0418 978 400.

Γράφει ο Γιώργος Χιώτης

Ο Αντώνης παρέα µε τον Γιώργο




