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Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και
παππού

ΘΕΟΔΩΡΟ (ΔΩΡΟ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ
από την Κυθρέα, τέως κάτοικο

Συνοικισμού Απόστολος Ανδρέας Λατσιών

που απεβίωσε χθες Τετάρτη 23.1.2013, σε ηλικία
83 ετών, κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 24.1.2013
από τον ιερό ναό Αγίου Φιλίππου στον Συνοικι-
σμό Απόστολος Ανδρέας Λατσιών, στις 3.00 μ.μ.
και καλούμε όσους επιθυμούν να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος: Γιαννούλα Γεωργίου
Παιδιά: Γιώργος - Φρόσω Γεωργίου, Αντώνης -

Τασούλα Γεωργίου, Παναγιώτης Γεωργίου,
Ανδρέας - Ζήνα Γεωργίου

Εγγόνια και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε αντί για στεφάνια να γίνονται
εισφορές για τις άπορες οικογένειες της ενορίας
Αγίου Φιλίππου.

Αυτοί που φεύγουν

Επιμελείται η Ανθή Πέτσα-Σαββίδου

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και
παππού

ΓIΩΡΓΟ ΧΡΙΣΤΟΥ
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Λάρνακας)

που απεβίωσε την Παρασκευή 8.2.2013, σε ηλι-
κία 73 ετών, κηδεύουμε αύριο Δευτέρα 11.2.2013
και ώρα 2:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίου Γεωρ-
γίου Κοντού στη Λάρνακα και καλούμε όσους τι-
μούν τη μνήμη του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι: Η σύζυγος: Μαίρη Χρίστου
Τα παιδιά: Νικόλας - Μίλα Χρίστου, Κυριάκος

- Σταυρούλα Χρίστου, Άντρος - Ανδριάνα
Χρίστου, Ελένη - Πιερής Γεωργιάδης

Εγγόνια και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται
εισφορές για τον Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και
Φίλων και για το Συσσίτιο των Φτωχών της I. Μο -
νής Αγίου Γεωργίου Κοντού.

Πίσω απ’ τις φωτογραφίες της στήλης

του Αλέξη Αλεξάνδρου

Οι νεκροί στα αγγελτήρια των κηδειών στις φωτογραφίες των εφημερίδων,
σε μια στήλη αδιακρίτως φύ λου, τάξεως και ηλικίας· το ροκάνι του τέλους λεί-
ανε κιόλας τις διαφορές· πλούσιος ή πένης, νέος ή γηραιός, άσημος ή επιφανής,
άπνους κατατίθεται. Και μείς να κοιτάμε με περίεργη αγωνία τα βιογραφικά
στοιχεία των τεθνεώτων, να περιεργαζόμαστε τα χαρακτηριστικά του προσώπου
τους, σάμπως να ψυχολογούμε πρακτικά τους κοιμηθέντες.

Και οι ηλικίες αναχώρησης αφορμές προβληματισμού, σε σχέση πάντοτε με
το αιω ρούμενο προσδόκιμο... Πίσω από τις φωτογραφίες μια ζωή πολύτιμη
τόσων χρόνων, που αναλώθηκε σε αγάπη ή πικρία σε ευτυχία ή δυστυχία, σε
κοινωνική καταξίωση ή αποδοκιμασία, στοιχεία πάντα άγνωστα σε μας που αγ-
γίζουμε με μια ολίγιστη ματιά τις φωτογρα φίες των τεθνεώτων. Και όλα αυτά
τυπωμένα σε μια στήλη της πρωινής εφημερίδας μας, αδιακρίτως φύλου, τάξεως
και ηλικίας. Μιας στήλης που δηλώνει με ένα ψυχρό, σχεδόν πανομοι ότυπο, λε-
κτικό το τέλος μιας ανθρώπινης, ζωντανής μέχρι προ τινος, παρουσίας την
οποία κάποιοι -υποσημειούμενοι ονομαστί- έχουν να ράνουν με μύρα πολλών
δακρύων, με αναφιλητά αγάπης ωδίνουσας...
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Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, γιο
και αδελφό

ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ
(από τη Βώνη)

που απεβίωσε την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου
2013 σε ηλικία 58 χρονών, κη δεύουμε αύριο
Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013 από τον ιερό ναό
Παναγίας Ευ αγγελίστριας στην Παλουριώτισσα,
η ώρα 3:00 μ.μ. και καλούμε όλους όσοι τιμούν
τη μνήμη του να παραστούν. Η οικογένεια θα
δεχθεί συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 2:30
μ.μ. μέχρι τις 3:00 μ.μ. Η ταφή θα γίνει στο κοι-
μητήριο Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης.

Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος: Καίτη Παναγή
Τα παιδιά: Παναγιώτης - Στυλιανή Παπακυ-

ριακού, Φοίβη, Στυλιανή, Ραφαηλία 
Η μητέρα: Παντελίτσα Παπακυριακού 

Οι αδελφές και λοιποί συγγενείς
Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται ει-
σφορές για την οικογένεια.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και
παππού

ΤΑΚΗ ΣΩΖΟΥ
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο

Αγλαντζιάς)

που απεβίωσε χθες 13.2.2013 σε ηλικία 87 χρο-
νών, κηδεύουμε σήμερα 14.2.2013 από τον ιερό
ναό Αποστόλου Ανδρέα (Αγλαντζιάς) η ώρα 2:30
μ.μ. και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη
του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Γεωργία Σώζου

Τέκνα: Εύη - Μixάλης Χρίστου,
Θέμις - Ηλίας Προδρόμου

Εγγόνια και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται ει-
σφορές για την αποπεράτωση του ιερού ναού
Αγίας Βαρβάρας Αθαλάσσας.

Ηλεκτρονικά συλλυπητήρια στο
www.evlogies.com

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και
παππού

ΠΕΤΡΟ ΠΕΤΡΙΔΗ 
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο

Αυστραλίας)

που απεβίωσε την Παρασκευή 8.3.2013 σε ηλι-
κία 89 χρονών, κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη
13.3.2013 από τον ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνα
στο Σίδνεϊ Αυ στραλίας.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Ευδοξία

Παιδιά: Σάββας, Ιάκωβος
Χρίστος και Δέσποινα

Εγγόνια

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά,
αδελφή και θεία

ΜΑΡΟΥΛΛΑ ΛΑΜΠΙΡΗ
(από την Κυθρέα)

που απεβίωσε την Τρίτη 19.2.2013 σε ηλικία 90
χρονών, κηδευουμε σήμερα Σάββατο 23.2.2013
στον ιερό ναό Αγίων Πάντων στο Τορόντο του
Καναδά.

Οι τεθλιμμένοι:
Πάνος - Νίκη - Βασίλης Λαμπίρης - 

Χρυστάλλα - Μιχάλης - Βασίλης -
Άθως Χατζημιχαήλ Κύπρος - Ελένη - Μαρία -

Ανδρέας Λαμπίρης
Δήμος - Ρόζα Λαμπίρη

και λοιποί συγγενείς
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Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα και παππού

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΕΤΣΑ
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο

Λευκωσίας)

που απεβίωσε χθες Τρίτη 2.4.2013 σε ηλικία
105 χρόνων κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 3.4.
2013 από τον ιερό ναό Αγίων Ομολογητών η ώρα
11:30 π.μ. και καλούμε όσοι τιμούν τη μνήμη
του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι
Τέκνα: Ανδρέας - Ζωούλα Πέτσα

Κική - Πάνος Κουτουρούση
Εγγόνια και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται ει-
σφορές υπέρ των άπορων οικογενειών της ενο-
ρίας Αγίων Ομολογητών.

Ηλεκτρονικά συλλυπητήρια στο
www.evlogies.com

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε το θάνατο του
πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και

αδελφού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Χ’’ΓΙΑΚΟΥΜΗ
(από την Κυθρέα)

που απεβίωσε χθες Δευτέρα 8.4.2013 σε ηλικία
49 ετών. Η κηδεία του θα γίνει σήμερα Τρίτη
9.4.2013 και ώρα 4.00 μ.μ. από τον ιερό ναό
Αγίων Νόμωνος και Βηχιανού (Νέα εκκλησία)
στην Ανάγυια και καλούμε όσους τιμούν τη μνή -
μη του να παραστούν. Η οικογένεια θα δεχτεί
συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 3.00 - 4.00
μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος: Μαρία Χ΄΄Γιακουμή
Παιδιά: Παύλος, Ευτυχία, Άγγελος

Πεθερά: Ευτυχία Θεμιστοκλέους
Αδέλφια, λοιποί συγγενείς και ο Αθλητικός

σύλλογος ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας

Αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για φιλαν-
θρωπικούς σκοπούς

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
αδελφό και παππού

ΚΩΣΤΑ ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ

(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο
Ύψωνα)

που απεβίωσε την Τρίτη 26.3.13 σε ηλικία 74
ετών, κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 28.3.13 και
ώρα 2.00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου
στον  Ύψωνα και καλούμε όσους τιμούν τη μνή -
μη του όπως παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι: 
Σύζυγος: Γεωργία Νικολαΐδου 

Παιδιά: Τόμης, Άντρος, Μαρίνα 
Αδέλφια, εγγόνια και λοιποί συγγενείς 

Παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές στο Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο Ύψωνα.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
αδελφό και παππού

ΑΝΔΡΕΑ (JOHN) Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ
(από την Κυθρέα)

που απεβίωσε την Κυριακή 17.3.13 σε ηλικία 78
χρονών, κηδεύουμε την Πέμπτη 28.3.13, από
τον ιερό ναό Αγίου Τύχωνα, στον Άγιο Τύχωνα
στη Λεμεσό, στις 2.00 μ.μ., και καλούμε όλους
όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν. 

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του Αγίου Τύ-
χωνα.

Οι τεθλιμμένοι: 
Σύζυγος, παιδιά, αδέλφια, εγγόνια, 

και λοιποί συγγενείς
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Στις 2.5.2013 απεβίωσε πλήρης ημερών
σε ηλικία 103 ετών, 

η ΚAΛΛΙΟΠΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΑΔΗ

από το Τραχώνι της Κυθρέας
(κόρη του Τζυρκαλή Χατζηκωνστάντινου

και της Αθηνάς
από τον Άγιο Ανδρόνικο της Κυθρέας)

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 12 μ. της
Μεγάλης Παρασκευής 3.5.2013 από τον κοιμη-
τηριακό ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης στη Λευκωσία.

Παιδιά: Γιακουμής και Αθηνούλλα Ταμανά
Ιουλία

Ηγουμένη Ευφημία 
Ανδρέας και Βικτώρια Ηλιάδη
Δημήτρης και Σωτήρα Hλιάδη

Πέθανε στις 30.9.2012

η ΖΩΟΥΛΛΑ ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

(το γένος Κανικλίδη)

από την ενορία Αγίας Μαρίνας Κυθρέας.

Η κηδεία της έγινε την 1η του Οκτώβρη 2012

στον ιερό ναό Αποστόλου Ανδρέα, Πλατύ Αγλαν-

τζιάς και τάφηκε στο Νέο Κοιμητήριο Αγλαν-

τζιάς.

Παιδιά: Χρήστος - Κλειώ Παπαδάκη

Άννα - Δημήτρης Παππάς

εγγόνια, αδέλφια και συγγενείς

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και
αδελφό

ΚΥΡΙΑΚΟ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο

Στροβόλου)

που απεβίωσε στις 26.4.2013 σε ηλικία 60 ετών,
κηδεύουμε αύριο Δευτέρα 29.4.2013 από τον
ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, κοι-
μητήριο Λευκωσίας, η ώρα 11.00 π.μ. και κα-
λούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια μόνο στην
εκκλησία από τις 10.30 π.μ. μέχρι τις 11.00
π.μ.

Οι τεθλιμμένοι: 
Σύζυγος: Ελένη Καλογήρου 

Θυγατέρες: Σόφη και Άντρη Καλογήρου 
Αδέλφια και λοιποί συγγενείς 

Παρακαλούμε να γίνονται εισφορές στο Ταμείο
Ευημερίας Κυθρεωτών, στον Αντιλευχαιμικό
Σύν δεσμο και στο ίδρυμα «Ο καλός Σαμαρείτης».

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και
παππού

ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΑ Π. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
(από το Νέο Χωριό Κυθρέας και τέως

κάτοικο Πλατύ Αγλαντζιάς)

που απεβίωσε τo Σάββατο 20.4.2013 σε ηλικία
94 ετών, κηδεύουμε σήμερα Δευτέρα 22.4.2013
και ώρα 3:30 μ.μ. από τον ιερό ναό Αποστόλου
Ανδρέα στο Πλατύ Αγλαντζιάς και καλούμε
όσους τιμούν τη μνήμη του όπως παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Η σύζυγος: Ευανθία Χατζηανδρέου

Τα παιδιά: Κατινούλλα και Ανδρέας Λοΐζου
Έλλη και Γιαννάκης Ελευθερίου
Σωτήρης και Βάσω Σοφοκλέους

Σοφοκλής και Χρυστάλλα Χατζηανδρέου
Τα εγγόνια, τα δισέγγονα και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές

για το Ταμείο Ευημερίας Κατοίκων Νέου Χωρίου Κυ-

θρέας, ιερό ναό Αγίου Χαραλάμπους Νέου Χωρίου Κυ-

θρέας και ιερό ναό Αγίας Βαρβάρας Πλατύ Αγλαντζιάς.
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Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά

ΧΡΥΣΤΑΛΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο Αγίου
Αντωνίου Λευκωσίας)

που απεβίωσε την Πέμπτη 15.8.2013 σε ηλικία
86 ετών, κηδεύουμε τη Δευτέρα 19.8.2013 και
ώρα 5.00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίου Αντωνίου
Λευκωσίας και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη
της να παραστούν.

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Αγίων Κωνστα -
ντίνου και Ελένης.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Μιχάλης Δημητριάδης
Πόπη – Χρίστος Μαυρομμάτη

Εγγόνια: Νικόλας και Χρυσταλλένη (Λένα)
Μαυρομμάτη

και λοιποί συγγενείς

Με μεγάλη μας θλίψη και πόνο ψυχής αγγέ-
λουμε τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας και
πάντα αξέχαστου συζύγου, πατέρα, παππού,
προ πάππου και αδελφού

ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ετών 88, από την Κυθρέα Κύπρου
που απεβίωσε στις 8 Ιουνίου 2013

Τρισάγιο θα ψαλεί την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013
και ώρα 6.30 μ.μ. στα γραφεία του Andrew
Kennedy Funerals, 436 Anzac Pde, Kingsford.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί την Παρα-
σκευή 14 Ιουνίου 2013 και ώρα 10.30 π.μ. εις
τον ιερό ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, 76 Gardens
Rd, Kingsford, η δε σορός του θα ενταφιασθεί
στο κοιμητήριο του Botany.

Οι τεθλιμμένοι: H σύζυγος Χρυσταλλένη Σταύ-
ρου, τα τέκνα: Χριστάκης και Χρυστάλλα Σταύ-
ρου (Αυστραλία), Μαίρη και Στέλιος Νικολαΐδη
(στην Κύπρο), Γιάγκος Σταύρου (Αυστραλία), τα
εγγόνια, τα δισέγγονα, η αδελφή στην Κύπρο
Γιαγ γούλλα Γιάγκου και λοιποί συγγενείς και
φίλοι

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και
παππού

ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (MAYPOMMATO)
(από την Κυθρέα)

που απεβίωσε χθες Τρίτη 4.6.2013 σε ηλικία 87
ετών κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 5.6.2013 και
ώρα 4:30 μ.μ. από τον ιερό ναό Σωτήρος στον
Συ νοικισμό Ανθούπολης και καλούμε όσους τι-
μούν τη μνήμη του όπως παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι: 
Σύζυγος, παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα 

και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνονται εισφο-
ρές για την εκκλησία.

Tον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα

και παππού

ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΡΑΟΛΙΑ
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο

συν. Αγ. Ελευθερίου Λατσιών)

που πέθανε χθες Κυριακή 18.8.2013 σε ηλικία
69 χρονών κηδεύουμε αύριο Τρίτη 20.8.2013
από τον ιερό ναό Αγ. Ελευθερίου στο συν. Λα-
τσιών η ώρα 11.00 π.μ. και καλούμε όλους όσοι
τιμούν τη μνήμη του να παραστούν. Η ταφή θα
γίνει στο κοιμητήριο Λατσιών.

Οι τεθλιμμένοι: 
Σύζυγος: Ελένη Καραολιά

Παιδιά: Κυπρούλα - Χαράλαμπος Χαραλάμπους
Αντρούλα - Δημήτρης Καραθανάση

εγγόνια και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές στο σύν-
δεσμο ΕΛΑΖΩ.


