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καλό παιδιά και με το νου σαc;». 

Πάντοτε χαμογελαστn. γλυκόλονπ. υπο

μονετικn. με τον καλό λόγο στο στόμα 

τπc;, πάντοτε ροδοκόκκινπ, πάντοτε γλυ

κιά και ωραία. Ξυπνούσε πρώτπ και κοιμό

ταν τελευταία. Έπρεπε όλα να περάσουν 

απ' τα χέρια τnc;. Κολώνα του σπιτιού. Το 

στnριγμα όλων. Περnφανn νια τα παιδιά 

τnc;. ο γλυκός κι όμορφος άνθρωπος. 

Αποχαιρετώ σnμερα τn συγγένισσα. τn 

Φίλn. τον Άνθρωπο. Τnν άξια και καλn 

μnτέρα, αυτnν που nξερε τι θα πει 

Αρετn. 

Δοκιμάστnκε πολύ στn ζωn τnc;. Έχασε 

τον άντρα τnc;. τον αείμνnστο θείο 

Αρτέμο, έχασε το νιο τnc;. τον εξαιρετικό 

άνθρωπο και γιατρό, τον Αντρέα τnc;. το 

Φίλο Ανδρέα. τους έκλαψε, πόνεσε μα 

κρατnθnκε. άντεξε. Έτσι έπρεπε να 

κάμει. Έπρεπε αυτn να δίνει τn δύναμn 

στους άλλους ν· αντέξουν το χαμό τους. 

Θεία Λούλλα. 

Συμπλnρωσεc; τον κύκλο τnc; ζωr'ic; σου και 

φεύγεις. ΑΦnνειc; όμως πίσω σου ένα 

καλό όνομα. Τnν υστεροφnμία των αρχαί-
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ων που θα μείνει νια πάντα και θα είναι π 

καλύτερn παρnγοριά και κλnρονομιά νια 

τα παιδιά κι εγγόνια σου. τα δισέγγονά 

σου nου ανωνίστnκεc; και καταξιώθnκεc; 

να τα δεις να προοδεύουν στnν κοινωνία. 

Φεύγειc; κι αΦr'iνειc; εμάς όλους ορφανε

μένουc; από τnν παρουσία σου. Στn σκέψn 

μας θα ζεις νια πάντα. 

Θεία Λούλλα. 

Σnμερα οδεύειc; στnν αιωνιότnτα. 
γιατί ο θάνατος είναι ζωr'i. 

γιατί ο θάνατος είναι n αρχr'i 
μιας ζωnc; χωρίς τέρμα, 

χωρίς λύπn και πίκρα 

χωρίς δάκρυ και πόνο. 

Καλό σου ταξίδι. λοιπόν. 

Ac; είναι ελαΦρύ το χώμα που θα σκεπά
σει το σώμα σου. Κι n ψυχr'i σου αc; φτε
ρουγίσει στα ουράνια νια να συναντnσει 

τους γονείς σου, το σύζυγο σου το θείο 

Αρτέμο, τον αγαπnτό μας Αντρέα. Θα 

συναντnσειc; τους γονείς μου. τους θεί

ους, τους χωριανούς και Φίλουc; που 

φύγανε. Χαιρέτισέ τους από μας. 

Καλό σου ταξίδι. 

Αιωνία σου n μνr'iμn. 

Επικήδειος από το Δήμαρχο Κυθρέας κ. Μιχαλάκn Σάββα 

Αναπόδραστn. μοιραία n μοίρα του θανά
του δεν μπορούσε παρά να σnμαδέψει 

και τn μοίρα τnc; Λούλλαc; Αρτεμίου. που 

nλnρnc; nμερών εκδnμεί εγκαταλείπο

ντας στα 95 τnc; χρόνια τα γnινα. 

Αξέχαστπ μας Λούλλα. 

Συγκεντρωθnκαμε σnμερα στον ιερό 

τούτο χώρο, τα παιδιά σου. τα εγγόνια. 

δισέγγονα, συγγενείς και Φίλοι για να 

δώσουμε τον ύστατο αποχαιρετισμό και 

να σε κατευοδώσουμε στnν τελευταία 

σου κατοικία. 

Δεν θα σκιαγραφnσω τn ζωr'i σου, αξέχα

στn Λούλλα. Ήσουν γνωστn σε όλους 

τους κατοίκους των κάτω ενοριών τnc; 



Κυθρέαc;. Η ωραία Λούλλα τnc; Κυθρέαc;, 

όnωc; σε αποκαλούσαν. Ψυχn αθώα και 

αμνnσίκακn. ειλικρινnc;. σοβαρn και ολι

γόλογn. Διατnρούσεc; nλnρn διαύγεια 

πνεύματος μέχρι τnν τελευταία στιγμr'i 

τnc; ζωr'i σου. γράφοντας και αnαγγέλλο

νταc; nοιr'iματά σου. 

Σε νεαρr'i nλικία ένωσες τnν τύχn σου με 

τον αξέχαστο Αρτέμn Αρτεμίου. τον 

οποίο έχασες το 1969. Απέκτnσεc; 5 παι
διά. το Νίκο, το Λουκr'i. το Χρίστο. τον 

Ανδρέα και τn Γεωργία. nου σου χάρισαν 

εγγόνια και δισέγγονα. 

Δυστυχώς n μοίρα έπαιξε άσχnμο και 

σκλnρό παιχνίδι στnν οικογένεια, με το 

χαμό σε αυτοκινπτιστικό δυστύχnμα το 

1971 του Ανδρέα, ενόc; λαμπρού και 

καταξιωμένου γιατρού. τα όνειρα του 

οποίου έσβnσαν για πάντα στnν άσφαλ

το. 

Ευτύχnσεc; να δειc; τα άλλα σου παιδιά να 

κατέχουν αξιοζnλευτεc; θέσεις στnν 

κυπριακn κοινωνία. Μόχθπσεc; και πάλαι

ψες σκλπρά με το σύζυγό σου. σε και

ρούς πολύ δύσκολους για τnν τότε 

εποχr'i. για να αναθρέψετε τα παιδιά σαc; 

με ιδιαίτερn επιμέλεια. με προσr'iλωσπ 

στα ελλnνικά ιδεώδn και τιc; αναλλοίωτες 

αρχέc; τnc; ορθοδοξίας μac;. 

Κατά τnν περίοδο του απελευθερωτικού 

αγώνα ολόκλnρn π οικογένειά σου 

έδωσε το παρόν τnc; στο πρόσταγμα νια 

απόσεισn του aποικιοκρατικού ζυγού. 

Φεύγειc;, αείμνnστn Λούλλα, από τον 

κόσμο τούτο ικανοποιπμένπ γιατί εξετέ

λεσεc; στο ακέραιο το καθr'iκον σου στnν 

οικογένεια. στnν κοινωνία. στn θρnσκεία 
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και στnν πατρίδα. 

Άφnσεc; αnογόνουc; άξιους συνεχιστές 

τnc; δικr'ic; σου nορείαc;. Ένα μονάχα θα 

είναι το nαράnονο σου. που δεν αξιώθn

κεc; τnν εnιστροφr'i στnν αγαnnμένn μac; 

Κυθρέα. τnν τουρκοκρατούμενn γενέτει

ρά μac;. nου δοκιμάστnκε τόσο βίαια εκεί

νο τον αξέχαστο θερμό Αύγουστο του 

1974 από τnν Ασιατικr'i πλnμμυρίδα nου 
ισοπέδωσε τα πάντα στο πέρασμά τnc;. 

ΑΦnνειc; σε όλουc; μac; μνr'iμεc; αγαθέc; και 

μέσα στnν ψυχr'i θα κρατούμε για πάντα 

τnν εικόνα ενόc; πραγματικού ανθρώπου. 

Η γn που θα σε δεχθεί σε λίγο θα είναι 

άγνωστn για σένα. δεν θα είναι n γνώρι
μπ νn τnc; τουρκοκρατούμενnc; κωμόπο

λr'ic; μac;. 

Μα σου δίνουμε όλοι εμείc; μια υπόσχε

σπ. Θα ξανάρθουμε, σύντομα μάλιστα. 

μόλιc; κτυπnσουν οι καμπάνες τnc; λευτε

ριάς και ιΌ σr'iμαντρα τnc; ανάστασnc;. νια 

να σε μεταφέρουμε πίσω στn χιλιάκριβn 

νn τnc; Κυθρέαc; μac;. 

Σε αποχαιρετούμε με τnν ευχn να είναι 

ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει. 

αξέχαστr'i μac; Λούλλα Αρτεμίου. 




