
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Με τα δάκρυα τπc; αγάππc; μac; σε aποχαι

ρετούν: 

Ο Νίκοc; και π Εύπ. 

Ο Λουκr'ic; και π Ξένια, 

Ο Χρίστος και π Μάρω, 

ο Ανδρέας θα σε υποδεχθεί, π γυναίκα 

του Δr'iμπτρα, 

Η Γιωργούλα. 

Τα εγγόνια: 

ο Αρτέμπc; και π Αγγέλω, 
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Η Ιουλία και ο Χαλίτ, 

Ο Όμπροc; και π Καρόλα, 

Η Ελπίδα και ο Αντώνπc;, 

Ο Χρίστος και π Νίκπ. 

Ο Ανδρέας, ο Παναγιώτπc; και π Μαρία, 

Τα οκτώ δισέγγονά σου. 

Ac; είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκε
πάσει. Αιωνία σου π μνr'iμπ. 

Επικήδειος Λούλλας Αρτεμίου 

από τον κ_ Χριστόδουλο Πέτσα 

Αείμνπστπ Ιουλία, 

Μια Κυρία τπc; Κυθρέαc;, μια σεβαστr'i 

δέσποινα με r'iθoc; και αρετές, που έχαιρε 

εξαιρετικr'ic; εκτίμπσπc; ανάμεσα σ· όλα τα 

κοινωνικά στρώματα τπc; περιώνυμπc; 

κωμόπολπc;τπc;Κυθρέαc;,έχειεγκαταλε~ 

ψει τα γr'iινα και πρόσκαιρα. Μεταφέρεται 

σr'iμερα π αείμνπστπ Ιουλία από τα αγγε

λικά τάγματα στιc; αιώνιες μονέc; του 

Παραδείσου. όπου οι άγιοι και οι δίκαιοι 

αναπαύονται. 

Ήσουν, αείμνπστπ Ιουλία, ψυχr'i αθώα και 

αμνπσίκακπ, καταδεκτικr'i και ευγενr'ic;. 

Με το ευπροσr'iγορο του χαρακτr'iρα σου 

ανάγκαζες το συνομιλπτr'i να δώσει ιδιαί

τερπ προσοχr'i στπ συνομιλία σac;. 

Ιδιαίτερα, όταν με τπν θαυμαστr'i ικανό

τπτά σου να στιχουργείς, μετέτρεπεc; τπν 

aπλr'i ομιλία σε έμμετρο στίχο! 

Είλκεc; τπν καταγωγr'iν από δύο διακεκρι

μένες οικογένειες, των Κόκπδων τπc; 

Κυθρέαc; και των Οικονομίδπδων τπc; 

Βώνπc;. Ανατραφnκατε, εσύ και ο αδελ

Φόc; σου Γιώργος, «εν παιδεία και νουθε

σία Κυρίου•• από τον ιερέα πατέρα σac;, 

που εξυππρέτπσε τπν ενορία τπc; Αγίαc; 

Μαρίνας πέραν των 50 χρόνων. 

Νέα ένωσες τπν τύχπ σου με τον επίσπc; 

Κυθρεώτπ Αρτέμο του Λούκα. ένα άνδρα 

ευκατάστατο. έξυπνο, με πνεύμα ανοι

κτό και προοδευτικό. 

Μαζί μεγαλώσατε τουc; τέσσερις γιούc; 

σac;, το Νίκο, το Λούκα. το Χρίστο, και τον 

Ανδρέα και τπν μονάκριβπ θυγατέρα σac; 

τπ Γιωργούλλα. Καταβάλατε προσπάθειες 

aσύγκριτες και κόπους μέγιστους στπν 

ανατροφn και στπ μόρφωσn τουc;. Οι προ

σπάθειές σac; πέτυχαν τα ποθούμενα. με 

αποτέλεσμα όλα τα παιδιά σac; να γίνουν 

επιστnμονεc; και να καταλάβουν ζπλευ

τέc; θέσεις στπν κοινωνία. Με τιc; αρχέc; 

που τουc; εμφυσr'iσατε δπμιούργπσαν 

μετά τιc; δικέc; τουc; οικογένειες. 




