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Λούλλα ΝικολαΤδου - Χρίστου 

1944·2006 

Η Λούλλα Νικολα1δου· Χρίστου γεννιiθnκε στnν 

Κυθρέα το 1944. Η ταν το 6ο οτn σειρά από τα 1 Ο πα ι· 
διό τnς πολύτεκνnς οικογένειας του Ανδρέα 

Νικσλdϊδn <Αντρειi του Κωνοτάντινσω και τnς Ευαν· 

θίας Στυλλιi Γεωργίου. Αδέλφια τnς ο Στέλιος, n Τού· 
λα, ο Κώστας, n Μαρούλλα, n Έλλn, n τασούλλα, ο 
Γιώργος, ο Χρίστος και n Θεανώ. 

Φοίτnσε μέχρι τn 4n τάξn του Γυμνασίου και στn 

συνέχεια ακολούθnσε το επάγγελμα τnς μοδίστρας. 

παντρεύτnκε το 1971 τον Παύλο Χρίστου από το Νέο 
Χωρίο Κυθρέας και απέκτnσε δύο παιδιά, τn Μαρία και 

το Χρίστο. το 1974, λίγους μιiνες πριν τον τραγικό 
Αύγουστο τnς προσφυγιάς, έχασε σε αυτοκινnτιστικό 

δυστύχnμα στο δρόμο Λευκωσίας-Αμμοχώστσυ τον αδελφό τnς Χρίστο. Η Λούλλα με 

τnν προσφυγιά εγκαταστάθnκε στο συνοικισμό του Αγίου Ελευθερίου στα Λατσιά. 

το 1993 χάνει, στα 18 του χρόνια από τnν επάρατn νόσο του καρκίνου τον αγαπn· 
μένα τnς γιό Χρίστο, γεγονός που συντάραξε και καταρράκωσε τnν μετέπειτα ζωιi 

τnς. Αξιώθnκε, ευτυχώς, να δεί αποκατεστnμένn τnν κόρn τnς Μαρία και να πάρει 

στnν αγκαλιά τnς το μοναδικό εγγονάκι τnς, το νέο Χρίστο τnς. 

Στις 15 Αυγούστου 2006, nμέρα τnς Κοίμπσnς τnς Θεοτόκου, κοιμιiθnκε και n Λούλ· 
λα στις 8.30 το πρωί ενώ εκκλnσιαζάταν στnν εκκλnσία του Αγίου Ελευθερίου στα 
Λατσιά, σκορπίζοντας συγκίνnσn και πένθος σε όλο το εκκλnσίασμα. Η κnδεία τnς. 

έγινε στnν ίδια εκκλnσία στις 16 Αυγούστου 2006. 

ο κος Γεώργιος κσκιiς τnν αποχαιρέτnσε λέγοντας: Κάθε χωρισμός είναι σκλnρός. 

Γίνεται όμως πιο σκλnρός, βασανιστικός και σχεδόν aνυπόφορος, αβάσταχτος, όταν 

πρόκειται να απσχαιρετιiσεις προσΦιλιi συγγενικά σου πρόσωπα, που τα χάνεις προ· 

τού φτάσουν σε προχωρnμένn ώριμn nλικία, όπως πρόκειται για τnν αγαπnμένn μας 

Λούλλα. Όταν βρισκόταν στn ζωιi, λες και προαισθανόταν πως πλnσιάζει το τέλος 

τnς, κι έτσι ετοιμαζόταν για το στερνό τnς ταξίδι. Μου ζιiτnσε, σε ανύποπτο χρόνο, 

να τnν αποχαιρετιiσω με δυό λόγια βγαλμένα από τnν καρδιά μου. Και παρά το γεγο

νός ότι το τέλος τnς ήταν ειρnνικό, ανεπαίσχυντο κι έτσι μου δίνει τn βεβαιότnτα να 

πω, πως θα έχει καλιiν απσλογίαν προ του φοβερού βιiματος του Κυρίου τnς ζωιiς 

μας, μια και τn γνώρισα καλά, πώς μπορεί τούτο να μn γίνεται βάρος aσήκωτο! 
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πιστεύω δε πως επιτάχυνε το ουράνιο ταξίδι τnς, για να πάει όσο πιο γρnγορα τnς 

επέτρεπαν οι δυνάμεις τnς να συναντnσει τον αγαπnμένο τnς γιο Χρίστο-ΡαΦαnλ, 

που τον έχασε σε nλικία μόλις 18 χρόνων, εδώ και δεκατρία χρόνια. Και τότε nταν 

μπουμπούκι ευωδιαστό, που δεν πρόλαβε να σκορπίσει σ' όλους γύρω του τn γλυ

κιά του μυρωδιά και που βαθιά μέσα του βουβάθnκαν τnς μουσικnς του οι γλυκές 

μελωδίες. Ο δικός του χαμός τnς nταν όλα τούτα τα χρόνια βάρος ασnκωτο και σnμό

δεψε ανεξίτnλα τn δική τnς πορεία. Τούτος ο χαμός τnν έκαμε να βρει καταφύγιο 

και παρnγοριά μέσα στnς εκκλnσίας τn γαλήνn. 

Ήταν βαθιά θρnσκευόμενn γυναίκα. Όμως του παιδιού τnς ο πρόωρος χαμός, τnν 

οδι1γnσε εκεί που όλοι μας σε κάθε δύσκολή μας στιγμn καταφεύγουμε. και ο σταυ

ρωθείς για μας Χριστός δέχτnκε τις προσευχές τnς και τnς χάρισε τnν εξ ουρανού 

παραμυθία. Τnς απόλυνε τον πόνο, με το δικό του τρόπο, όπως εκείνος ξέρει και 

απλόχερα τον προσφέρει στον καθένα που αποζnτό τnν θεία του παρnγοριά. Κοντά 

στn στρατευόμενn εκκλnσία ενσυνείδnτα στρόφnκε και από εκεί έπαιρνε δύνσμn, 

υπομονή, κουράγιο, γαλήνn. Έτσι διαμόρφωσε ένα αλnθινό χριστιανικό χαρακτήρα 

και τn δυνατότnτα να συμπαρίσταται και να βοnθά άλλους που έτυχε, από σκλnρά 

τnς μοίρας κτυπήματα, να βρεθούν σε παρόμοια μ' εκείνn θέσn. 

τα πλούσια ψυχικά τnς χαρίσματα ήταν αντιστρόφως ανάλογα με τnν οικονομική τnς 

ευχέρεια. Τούτος ο χαρακτήρας ξεδίπλωσε και ανέδειξε τις επίκτnτες ψυχικές αρε

τές που διέθετε. Τnν έκαμε απλή, ήρεμn. Ο δικός τnς λόγος γλυκός και συνετός. 

Καταδεκτική. Ανεξίκακn. Πρόσφερε τn συγγνώμn τnς όπου και όταν χρειαζόταν, 

μιμούμενn του Χριστού τnν ανεξίκακn στάσn. Έχοντας Εκείνον πρότυπο, προσπα

θούσε να εκδnλώνει έμπρακτα τnν αγάπn τnς nρος Αυτόν, με τn δική τnς απέναντι 

στο συνάνθρωπο στάσn τnς. Παρnγοριά μεγάλn και συμπαράστασn n δική τnς κόρn, 
n Μαρία μαζί με το παιδί και το σύζυγό τnς. Μεγάλn n χαρά τnς σαν πήρε αγκαλιά το 
δικό τnς εγγόνι. 

Πιστεύω ότι αναπαύεται τώρα γαλήνια, στου Πανάγαθου Θεού τnν αγκάλn, σίγουρn 

πως βάδισε σωστά, συνετά το δρόμο τnς ζωής τnς. Έτσι τώρα θα δεχθεί λυτρωτικό 

το αγκάλιασμα τnς γnς των Λατσιών, μέχρι που να ευδοκήσει ο Θεός να γυρίσουμε 

λεύτεροι στn δική μας γn, εκεί στnν Κυθρέα, και να τn συνοδεύσουμε για δεύτε

ρn φορά στn μόνιμn κατοικία τnς στο δικό μας χωριό. 

Καλό σου ταξίδι, αγαπnτι'i μας Λούλλα. Είθε ο Θεός να σε αναπαύσει μετά των Αγίων. 

Αιωνία σου θα παραμείνει για μας όλους n δικι'i σου μνι'iμn. 

Αιωνία σου n μνι'iμn! 




