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Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά

ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΚΑΡΕΚΛΑ

(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο Στροβόλου)

που απεβίωσε χθες 28/9/2011 σε ηλικία 86 ετών
κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 29/9/2011 από τον
ιερό ναό Τιμίου Σταυρού στον Στρόβολο και ώρα
3:00 μ.μ. και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη της
να παραστούν και να συνοδεύσουν την εκφορά.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Κυριάκος Καρεκλάς

Πέτρος και Σωτηρούλα Καρεκλά
Μηλίτσα και Κώστας Φιλιππίδη

Εγγόνια, δισέγγονα

Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνονται εισφορές γα
την εκκλησία Τιμίου Σταυρού στον Στρόβολο.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και
παππού

ΑΝΤΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ

(από την Κυθρέα και τέως 

κάτοικο Παλουριώτισσας)

που απεβίωσε προχθές Τετάρτη 07/09/2011 σε
ηλικία 89 χρονών, κηδεύουμε σήμερα Παρα-
σκευή 09/9/2011, από τον ιερό ναό Παναγίας
Ευαγγγελίστριας στην Παλουριώτισσα, η ώρα
4.00 μ.μ. και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη
μνήμη του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος, παιδιά, εγγόνια

και λοιποί συγγενείς

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια μόνο
στην εκλησια από τις 3 μ.μ. - 4 μ.μ.

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφο-
ρές για τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ασθενών και Φίλων
Ατόμων με τη Νόσο του Κινητικού Νευρώνα και για την
εκκλησία του Αγίου Πολυδώρου στο ΚαΪμακλί.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, 
παππού και αδελφό

ΣΩΤΗΡΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΚΥΜΙΣΗ

(από Νέο Χωρίο Κυθρέας)

που πέθανε την Τετάρτη 07/09/2011 σε ηλικία
59 χρόνων, κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή
09/09/2011 από τον ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνα
στο συνοικισμό Στρόβολος ΙΙ, η ώρα 4.00 μ.μ.
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να
παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος: Όλγα Σωτηρίου
Παιδιά: Άριστος-Χαρούλλα, 

Αγγέλα-Χρίστος
Αδέλφια, εγγόνια 

και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων, να γίνονται εισφο-
ρές για την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, στο συνοι-
κισμό Στροβόλου ΙΙ. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο
Τσερίου.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και
αδελφό

ΓΕΩΡΓΙΟ Χ”ΓΙΑΓΚΟΥ

(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο Λάρνακας)

που απεβίωσε την Πέμπτη 22/9/11 κηδεύουμε
σήμερα Σάββατο 24/9/11 και ώρα 12.30 από τον
ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Κοντού στη Λάρνακα
(μεγάλη) και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του
να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Η σύζυγος: Κωνσταντία Χ΄΄Γιάγκου

Η θυγατέρα: Αγγέλικα Χ΄΄Γιάγκου
Τα αδέλφια: Μαρούλλα Παττίχη

Ιωάννα - Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Φωτεινή - Γιάννης Αγριαντώνης

Αυτοί που φεύγουν

Επιμελείται η Ανθή Πέτσα- Σαββίδου
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Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, παππού 
και αδελφό

ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΩΣΤΟΥΡΑ
πρώην υπάλληλο Cyta

(από την Κυθρέα τέως κάτοικο 
Στροβόλου)

που απεβίωσε την Πέμπτη 29/09/2011 σε ηλικία
73 ετών, κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 30/09/
2011 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον ιερό ναό Απο-
στόλου Λουκά στο Συνοικισμό Κόκκινες Στροβό-
λου και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του
όπως παραστούν.

Η ταφή θα γίνει στο Νέο Κοιμητήριο Στροβόλου -
Χαλεπιανές

Οι τεθλιμμένοι: Η σύζυγος: Λένια Κωστούρα
Παιδιά: Ντίνα-Σταύρος Κύπρου,

Σταυρούλλα Κωστούρα
Νόρα-Σάββας Τσολάκκη

Εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνια παρακαλούμε όπως γίνοντα εισφορές στο
Σύνδεσμο Καρδιοπαθών Λευκωσίας και στο Σύνδεσμο
Γονέων και Φίλων Καρδιοπαθών Παιδιών.

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά και
αδελφή

ΛΥΓΙΑ ΑΔΑΜΙΔΟΥ
(από την Κυθραία και τέως κάτοικο

Στροβόλου)

που απεβίωσε την Παρασκευή 30/9/2011 σε
ηλι κία 86 ετών, κηδεύουμε αύριο Δευτέρα
3/10/2011 από τον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντί-
νου και Ελένης κοιμητήριο Λευκωσίας, η ώρα
4.00 μ.μ. και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη της
να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Άννα Αδαμίδου

Κώστας και Δημούλα Αδαμίδου
Ελένη και Φώτος Γεωργίου

Εγγόνια, αδέλφια
και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνουν εισφορές στον
Παγκύπριο Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φίλων.

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, παππού 
και αδελφό

ΤΑΚΗ ΝΟΥΣΚΑ
(από την Κυθρέας τέως κάτοικο  Λευκωσίας)

που απεβίωσε την Πέμπτη 3/11/2011 σε ηλικία
87 ετών, κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 5/11/
2011 από τον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης κοιμητήριο Λευκωσίας, η ώρα 11.00
π.μ. και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη
του να παραστούν.

Παιδιά: Γιώργος και Άννα Νουσκά
Χρύσος και Σούλα Κόκκινου

Εγγόνια: Ολυμπία, Ήβη, Γιώργος και Χριστίνα
Αδελφές

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία
από τις 10.30-11.00 π.μ.

Αντί στεφάνια παρακαλούμε να γίνουν εισφορές στο φι-
λανθρωπικό και ιεραποστολικό όμιλο Απόστολος Βαρ-
νάβας.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, 
πατέρα και παππού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥ 

(από την Κυθρέα τέως κάτοικο 

Στροβόλου)

που πέθανε χθες Σάββατο 5/11/2011 σε ηλικία
74 χρονών κηδεύουμε σήμερα Κυριακή 6/11/
2011 από τον ιερό ναό Παναγίας του Τράχωνα
στο Στρόβολο 3, η ώρα 3.00 μ.μ. και καλούμε
όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι: Η σύζυγος: 
Χρύσω Χρίστου

Παιδιά: Χριστιάνα-Αντώνης, 
Ανθή-Κωνσταντίνος

Εγγόνια και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές

στον Αντιλευχαιμικό Σύνδεσμο ΖΩΗ και Κάνε Μια Ευχή.
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Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και
παππού

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΟΛΩΜΟΥ
(πρώην Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης)

από την Πάνω Ζώδια, κάτοικο Αγίου
Δομετίου

που απεβίωσε χθες Δευτέρα, 19/12/2011, κη-
δεύουμε σήμερα Τρίτη, 20/12/2011, στις 2.30
μ.μ., από τον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης στη Λευκωσία, και καλούμε όσους επι-
θυμούν να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:

Σύζυγος: Κυπρούλα Σολωμού
Παιδιά: Εύη - Κυριάκος Κωνσταντίνου

Εγγονές και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνια, παρακαλούμε να γίνονται εισφορές για
το Κέντρο Φροντίδας Αροδαφνούσα.

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα,
γιαγιά και αδελφή

ΕΛΕΝΙΤΣΑ ΤΣΙΑΚΚΗ
(από το Καϊμακλί)

που απεβίωσε χθες 6/11/2011 σε ηλικία 86 ετών,
κηδεύουμε σήμερα Δευτέρα 7/11/2011 και ώρα 12
το μεσημέρι από τον ιερό ναό Αγίας Βαρβάρας στο
Καϊμακλί και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη της
να παραστούν. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Καϊ-
μακλίου.

Οι τεθλιμμένοι:
Τα παιδιά: Άννα και Χρίστος Μάντη

Παναγιώτης και Καίτη Τσιακκή
Μάριος και Έμιλυ Τσιακκή

Εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε αντί στεφάνων όπως γίνονται εισφορές για
τον Σύνδεσμο «Κάνε Μια Ευχή»

Την πολυαγαπένη μας μητέρα, γιαγιά 
και αδελφή

ΚΑΤΙΝΑ ΤΑΚΗ ΑΚΑΡΑ

(από την Κυθρέα )

που απεβίωσε χθες Τρίτη, 29/11/2011 σε ηλι-
κία 76 ετών κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 30/11/
2011 και ώρα 2 μ.μ. από τον ιερό ναό Αποστό-
λου Ανδρέα (έναντι Συν. Στροβόλου ΙΙΙ) Στρόβολος
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να
παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Ελένη-Ηλίας Ιωακειμίδης

Στέλλα-Νίκος Νεοφύτου
Εγγόνια: Ρένα-Κυριάκος

Χριστίνα-Χρίστος, Κατερίνα-Δημήτρης
Χάρης, Χρίστος και Μικαέλλα

Δισέγγονα, αδελφή και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές
στο Σύνδεσμο «ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΕΥΧΗ» και στο Ταμείο Ευη-
μερίας Κυθρεωτών (Δήμου Κυθρέας).

Με βαθύτατη θλίψη αγγέλλουμε τον θάνατο της
πολυαγαπημένης μας κόρης, συζύγου, 

μητέρας και αδερφής

ΕΛΕΝΑΣ ΖΕΝΙΟΥ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

που συνέβη στις 18/12/2011 στην Αθήνα. Η
κηδεία έγινε στον ιερό ναό της Μεταμορφώσεως
του Σωτήρος στο Ελληνικό και η ταφή στο κοι-
μητήριο του Ελληνικού.

Οι τεθλιμμένοι:
Γονείς: 

Νίκος και Χρυστάλλα Ζένιου
Σύζυγος: 

Βασίλης Πουλόπουλος
Τέκνα: 

Γιάννης και Νικόλ Πουλοπούλου
Αδελφή: 

Κούλα Ζένιου
και λοιποί συγγενείς




