Επικήδειος λόγος για το “αντίο” στον επιστήθιο φίλο μου N I K O L A Y

Αγαπητέ μου φίλε ΝΙΚΙ, Η είδηση του θανάτου, μας βύ-θισε σε βαθιά θλίψη και βαρύ
πένθος!!!
Έφυγες πρόωρα και ξαφνικά από την ζωή !!!...

Η απώλεια σου είναι δυσβάστακτη για την μητέρα σου, τις αδελφές σου, τους
συγγενείς σου, για όλους εμάς τους φίλους ...
Είναι αβάσταχτος ο πόνος και η στεναχώρια που πρέπει... να σου πούμε το
τελευταίο Αντίο...
Με απλότητα και σεβασμό θα πω δυο λόγια, με πόνο καρδιάς, για την μακρόχρονη
30/ετη φιλική σχέση μας, για το σεμνό σου ευγενικό και πράο χαρακτήρα.
Είχα την τύχη να γνωρίσω τον καλύτερό σου εαυτό, τον ευφυή τρόπο σκέψης (με
ένα τσιγάρο στο χέρι). Παρά ταύτα ήσουνα για εμένα μια πολύ ευχάριστη φιλική
εξαίρεση, (με το υποστηρικτικό σφίξιμο του χεριού). Υπήρχε πάντα ένα κλίμα
αλληλοκατανόησης και αλληλοσεβασμού.
Ήσουν Άνθρωπος γλυκύτατος, Νηφάλιος στο Πνεύμα, όρθιος στην Ψυχή,
Αριστοκράτης στην Εμφάνιση. Έδινες απλόχερα σε όλους τους συνανθρώπους την
ψυχή σου το χαμόγελο σου, την αγκαλιά μιας ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ που χωρούσε κάθε
πρόβλημα, κάθε ανάγκη, κάθε περιστατικό ...
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Εμένα όμως με βασανίζει το ΓΙΑΤΙ ??? ΔΕΝ με ενημέρωσες έγκαιρα για το
πρόβλημα της υγείας σου...
Για εσένα η φιλία μας ήταν πάντα κάτι Ιερό, μοναδικό... και Σπάνιο... Ήσουν
Ακέραιος με αγνότητα και περιέργεια μικρού παιδιού, με αγάπη για όλους,
Στα πρώτα νεανικά σου χρόνια η ευγένεια της ψυχής σου, σε ώθησε να
ακολουθήσεις για τις σπουδές σου, τον αγαπητό δρόμο για τον άνθρωπο, για τον
ασθενή, ως ψυχολόγος ...
Στην Ολιγόχρονη άσκηση του λειτουργήματός σου, είχες ανιδιοτελή προσφορά
προς το συνάνθρωπό. Δεν σε άγγιξε η διαφθορά, η επιδίωξη του προσωπικού
συμφέροντος, ο πλουτισμός, η επιδειξιμανία, και η ματαιοδοξία. Το ιατρείο σου
ήταν πάντα ανοικτό για όλους !!! Πρόσφερες σε όλους τους ασθενής μια μεγάλη,
ανοιχτή, θερμή αγκαλιά .... Η ματιά σου... μια υπέροχη, διαυγής και ήρεμη θάλασσα
σαν κι αυτή που τόσο αγαπούσες...
Με πόνο ψυχής, σε συνόδευσα στην τελευταία σου κατοικία. Ήσουν ένας άγγελος
επί Γής... Εύχομαι ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου και να σε κατατάξει μεταξύ
των Αγγέλων.
Καλό ταξίδι Νίκο... θα ζεις για πάντα στην καρδιά μου !!!
Είμαι υπερήφανος που σε γνώρισα και υπήρξα Οικογενειακός σας φίλος.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της struma της Βουλγαρίας που θα σε σκεπάσει.

Αιωνία σου η Μνήμη
Ο επιστήθιος φίλος σου
Dr. FAMISSIS KOSTAS
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