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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ
τα μονόκριβα σου τέκνα δεν δίστασες καθό

I

σας τέκνα.

λου ν' αναλόβεις όχι μόνο τα καθnκοντα τnς
αδελφnς αλλό και τnς μnτέρας. Είχες τnν
απέραvτn υπομονn και το απεριόριστο κου

ρόγιο όχι μόνο να αναθρέψεις τα αδέλφια
αλλό και να φροντίσεις τnν πλrΊρn αποκατό
στασnτους.

Πραγματικό

Αλnσμόνnτn,

Μαρούλα, φεύγεις από

τnν πρόσκαιρn τούτn ζωn και οδεύεις προ.ς
τnν ουρόνια

με. τn συνείδnσn σου nσuxn

πως επιτέλεσες στο ακέραιο το κΟθΓικο σου
σαν σύζυγος, αδελφn, μnτέρα και vιaVΙC:t. Κοι
μnσου λοιπόν nσυχα τον αιώνιο σου όnvo,

πόλαιψeς

σκλnρό τον

γιατί ανέδειξες αντόξια τέκνα και eγγόνια

α'γωνα τnς ζωnς μα βγnκες τελικό νικnτnς

που ασφαλώς θα συνεχίσουν τn διΚΠ aqμ Πο

και θριαμβευτnς. Μετέδωσες σ' όλους χρι

ρεία, τnν πορεία τnς ορθόδοξnς μας niσrnς,

στιανικn ανατροφn

τnς αγόπnς προς τον nλnσίο, τnς aλλnλο

και καλλιέργnσες στις

ψυχές τους όλες τις χριστιανικές αρετές που

βοnθειας, τnς δικαιοσύνnς.

κοσμούν τnν αθόνατn μας nίστn. Μορφώσα
τε και τα τρία σας τέκνα με nανεπιστnμιακn

μόρφωσn και σnμερα κατέχουν αξιοζnλευ
τες θέσεις και διαπρέπουν στnν κοινωνία. Τέ
τοιες υψnλές θέσεις που θα τις ζnλευες και

Απευθύνω προς όλn τnν οι~α τα
ειλικρινn μου συλλυnnτnρια και .εQχομaι ο

Πανόγαθος να κατατόξει τnν αyvn σου ψυχn
εκεί που τnς αξίζει.

ο πιο πλούσιος τnς σnμερινnς εποχnς.
Ευτυχnσατε όμως
Βόσο να

Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα σκε

με τον αείμνnστο

απολαύσετε τους

πόσει το τιμnμένο σου λείψανο.

καρπούς των

κόπων σας και των aσύγκριτων

προσπα

θειών σας. Απολαύσατε ακόμα τα

6 εγγονό

Αιωνία σου

n

μνnμn

κια που έφεραν στον κόσμο τα λατρευτό

Κuθρέα μac;
Σαν τι σου λείπει Μόνα μας
κι έχεις το βλέμμα ταπεινό;
Και μας απόvτnσε κι εκείνn.

«Πονόω παιδόκια μου πονώ ...
Είναι δεκαοκτώ τώρα τα χρόνια

που μου έχουν φΟγει τα παιδιό μου
κι έχω μεfνει έρnμn και σκλόβα ε'γω

και μέρα νΟκτα καταριέμαι
αυτό τον Οπουλο και όσπονδο εχθρό
κι από καρδιός με δόκρυα
τον Πλόστn μας παρακαλώ
ν' ανοfξn και για μας ο δρόμος
ελεΟθερος και χαρωπός
Ελπινfκη Παηαδοηούλοu, eκ Kutρiac;

Η LAIKITRAVEL
ΣΑΣ ΠΑΕΙ
ΠΑΝΤΟΥ
ΧΩΡΙΣ
ΜΕΤΡΗΤΑ!
Η Λαϊκή Τράπεζα νοιάζεται και για τις διακοπές αας.

ενοικιάσεις αυτοκινήτων εδώ στην Κύπρο. Μπορείτε

Γι' αυτό σας προσφέρει την πιστωτική κάρτα Laikitraνel

επίσης να χρησιμοποιήσετε τη Laikitraνel για επαγγελ

με την οποία μπορείτε να εξασφαλίσετε τις διακοπές

ματικά ή· φοιτητικά ταξίδια, καδώς και για την αγορά

σας τώρα και να πληρώσετε αργότερα με μικρές, μηνιαίες

φοιτητικού συναλλάγματος.

δόσεις.

Ζητήστε το έντυπο της

Laikitravel

από οποιοδήποτε

Με τη Laikitraνel μπορείτε ν' αγοράσετε ταξιδιωτικά

κατάστημα της Λαϊκής Τράπεζας, συμπληρώστε την

εισιτήρια, συνάλλαγμα, να πληρώσετε διαμονή και

όυνημμένη αίτηση και παραδώστε την στο κατάστημα.

γεύματα σε κυπριακά ξενοδοχεία κι εστιατόρια, ακόμα

Η κάρτα σας δα είναι έτοιμη σε λίγες μέρες, και καλές

ν' αγοράσετε άλλες ταξιδιωτικές υπηρεσίες όπως

διακοπές!

ΠΡΟΣΟΧΉ:

Το κάπνισμα

βλάπτει

Υπουργείο

σοβαρά

Υγείας

την

υγεία

σας:

