
Αξιώθπκεc;. αείμνπστπ Ιουλία. στα 95 
χρόνια τπc; ζωr'ιc; σου. να χαρείς άξια 

εγγόνια που συνεχίζουν τπν παράδοσπ 

τnc; οικογένειας και διαπρέπουν ως επι

στnμονεc;. 

Δέχτπκεc;. με Ιώβειο υπομονr'ι τον αιφνί

διο θάνατο του άνδρα σου και το φοβε

ρό χαμό του γιου σου. Θα r'ισουν π ευτυ

χέστερπ των θνπτών. αν το χέρι του 

χάρου δεν άρπαζε βίαια τον Ανδρέα στο 

απόγειο τπc; ιατρικnc; του σταδιοδρομίας. 

Τον καλότατο εκείνο νέο που χάθπκε 

άδικα ύστερα από δυστύχπμα με το 

αυτοκίνπτο. 

Συνέχισες όμωc; να ζειc; για όλπ τπν υπό

λοιππ οικογένεια. Γιατί εσύ r'ισουνα ο 

συνδετικός κρίκος μιαc; πολύ αγαππμέ

νπc; και δεμένπc; οικογένειας. Υπέμενεc; 

τα κτυπr'ιματα τπc; μοίρας καρτερικά και 

το χαμόγελο δεν έλειψε ποτέ από τα 

χείλπ σου. 

Αείμνπστπ Ιουλία. 

Φεύγειc; πλr'ιρπc; πμερών από τον πρό-
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σκαιρο τούτο κόσμο και μεταβαίνειc; στα 

ουράνια με τπ συνείδnσr'ι σου nσυχπ. 

Επιτέλεσες το καθr'ικον σου προc; τπν 

οικογένεια και τπν κοινωνία στο ακέραιο. 

Έκαμνεc; για τριάντα χρόνια υπομονn και 

περίμενες τπν ώρα για να επιστρέψεις 

στπν προσΦιλr'ι σου Κυθρέα. Ήθελες να 

πιεις ξανά νερό από τπ βρύσπ του 

κεφαλόβρυσου και να ξαποστάσειc; το 

κορμί σου στο αρχοντικό σου. Έφυγες 

όμωc; για άλλους κόσμους ... 

Αισιοδοξούμε πωc; θα 'ρθει εκείνπ π μέρα 

που οι πρόσφυγες θα επιστρέψουν στιc; 

πατρογονικές τουc; εστίες. Και τότε όλοι 

μαζί θα γιορτάσουμε τα Κυπριακά 

Ελευθέρια. Και εσένα τότε π ψυχn σου 

θα βλέπει. θα χαίρεται και θα αγαλλιάται 

από τα ουράνια ύψπ. 

Ας είναι ελαφρύ το ξένο χώμα που θα σε 

σκεπάσει μέχρι τπν πμέρα που θα ανα

παυτείς στο χώμα τπc; πατρώας γπc; ... 

Αιωνία σου π μνnμπ. 

Επικήδειος Λούλλας Αρτεμίου από τη φιλόλογο-εκπαιδευτικό 

Άννα-Νόλλn Γεωργίου 

Με βαθύτατπ θλίψπ και πραγματικό πόνο 

ψυxr'ic; έρχομαι σnμερα να αποχαιρετr'ισω 

τπν αγαππμένπ μου θεία Λούλλα. τπ γει

τόνισσά μου. τπν Κυθρεώτισσα κυρά, τπν 

aρχόντισσα. τπν τίμια γυναίκα. τπ νοικο

κυρά, τπν άξια μάνα και σύζυγο, τπν 

εργατικn. τον όμορφο άνθρωπο. τον 

απλοϊκό και ωραίο. 

Γεννr'ιθπκε. μεγάλωσε. παντρεύτπκε 

στπν όμορφπ Κυθρέα. Θυμάμαι όταν για 

πρώτπ φορά στα εννιά μου χρόνια πnγα 

να κατοικnσω στπ γειτονιά τπc; μαζί με 

τουc; αείμνπστουc; γονείς μου στο νέο 

μac; σπίτι. τπν πρωταντίκρισα. τπ γνώρισα 

και τπν αγάππσα. 

Φίλπ με τα παιδιά τπc;. τον αείμνπστο 

Αντρέα και τπ Γιωργούλα κάθε πρωί κτυ

πούσα τπν πόρτα τπc; για να ξεκινnσουμε 

και οι τρεις μαζί για το σχολείο. Mac; χαι
ρετούσε στπν πόρτα. αφού προπγουμέ

νωc; μac; Φίλευε με μια Φέτα σταρένιο 

ψωμί και τυρί και με τπ συμβουλn «στο 




