
Τoν πολυαγαπημένo μας σύζυγο, πατέρα

και παππού

ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΡΑΟΛΙΑ
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο

συν. Αγ. Ελευθερίου Λατσιών)

που πέθανε χθες Κυριακή 18/8/13 σε ηλικία
69 χρονών κηδεύουμε αύριο Τρίτη 20/8/13
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 Καρολιά

Παιδιά: Κυπρούλα-Χαράλαμπος Χαραλάμπους
Αντρούλα-Δημήτρης Καραθανάση

εγγόνια και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές στο σύνδεσμο
ΕΛΑΖΩ

Την πολυαγαπημένη μας θεία και ξεδέλφη

ΕΙΡΗΝΗ ΑΔΑΜΟΥ
(από την Κυθρέα)

που απεβίωσε χθες Παρασκευή 30/8/2013 σε
ηλικία 79 ετών, κηδεύουμε σήμερα Σάββατο
31/8/2013 και ώρα 11.00 π.μ. από τον ιερό
ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Συν. Αν-
θούπολης και καλούμε  όσους τιμούν τη μνήμη
της να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Ξαδέλφια και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές
για κάλυψη των εξόδων της κηδείας.

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά

ΜΑΡΟΥΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(σύζυγος τέως Τάκη Γρίβα)

από την ενορία Αγίου Γεωργίου Κυθρέας,
κάτοικο Στροβόλου και τέως κάτοικο Νέας

Υόρκης

που απεβίωσε στις 6/11/2013, στη Νέα Υόρκη,
σε ηλικία 89 ετών, κηδεύουμε αύριο Σάββατο
16/11/2013 και ώρα 11:00 π.μ. από τον ιερό
ναό Αγίου Βασιλείου στον Στρόβολο. 

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Στροβόλου
(Cineplex).

Οι τεθλιμμένοι:
Τα παιδιά: Ντίνα και Ηλίας Βαρδούλια

Τα εγγόνια: Χριστίνα και Παναγιώτης Ανάσση
και Αγάθη Βαρδούλια

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές
για το Ταμείο Ευημερίας Κυθραιωτών.

Ανακοινώνουμε τον θάνατο 

της πολυαγαπημένης μας

ΓΙΑΓΚΟΥΛΑΣ ΓΙΑΓΚΟΥ Χ’’ ΣΤΑΥΡΗ
(από την Κυθρέα)

που απεβίωσε στις 6 Σεπτεμβρίου 2013 σε ηλι-
κία 86 ετών.

Η κηδεία θα γίνει τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου
2013, και ώρα 4.00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίων
Ανδρονίκου και Αθανασίας στο Τσέρι.

Οι τεθλιμμένοι:
Χρυσταλλένη Σταύρου

Τα ανίψια: Χριστάκης και Χρυστάλλα Σταύρου,
Μαίρη και Στέλιος Νικολαΐδη,

Γιάγκος Σταύρου και λοιποί συγγενείς.

Εισφορές στη «Στέγη Φροντίδας Ηλικιωμένων Στροβό-
λου» (Αγ. Μαρίνα).

Αυτοί που έφυγαν
Eπιμέλεια: Aνθής Πέτσα - Σαββίδου
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Την πολυαγαπημένη μας αδελφή και θεία

ΕΥΑΝΘΙΑ ΓΙΑΣΙΤΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
(από Χαρδακιώτισσα Κυθρέας)

που απεβίωσε χθες Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013
σε ηλικία 72 ετών κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη
14//11/2013 από τον ιερό ναό Αγίου Χαραλά-
μπους Αγλαντζιάς η ώρα 3:00 μ.μ. και καλούμε
όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν.
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγίων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης στη Λευκωσία.

Οι τεθλιμμένοι:
Αδέφια: Σοφοκλής Γιασίτης, 

Ελένη Αγαθαγγέλου
Ανίψια και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές
για τον ιερό ναό Αγίου Χαραλάμπους (Νέου Χωρίου
Κυθρέας) Αγλαντζιάς.

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα και παππού

ΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΠΑΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Στροβόλου)

που απεβίωσε χθες Τρίτη 3/12/2013, σε ηλικία
89 ετών, κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 4/12/2013
από τον ιερό ναό Παναγίας Χρυσελεούσης Στρο-
βόλου, η ώρα 11.30 π.μ. και καλούμε όσους τι-
μούν τη μνήμη του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Ευανθία - Απόστολος Αρσαλίδη

Σωτήρης - Κατερίνα Παπακυπριανού
Αντώνης - Γεωργία Παπακυπριανού

Εγγόνια, δισέγγονα
και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές
για τη Στέγη Φροντίδας Ηλικιωμένων Στροβόλου «Αγία
Μαρίνα».

Την πολυαγαπημένη μας αδελφή και θεία

ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
(από την Κυθρέα - Χαρδακιώτισσα)

που απεβίωσε χθες Σάββατο 7/12/2013, κη-
δεύουμε αύριο Δευτέρα 9/12/2013 από τον
ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, η
ώρα 3.00 μ.μ. και καλούμε όλους όσοι τι-
μούν τη μνήμη της να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Αδελφή και ανίψια

Παρακαλούμε αντί στεφάνων γίνονται εισφορές για τον
Σύνδεσμο ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΕΥΧΗ.

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά

ΛΟΥΛΛΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΗ
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο Κάτω

Λακατάμιας)

που απεβίωσε χθες Τετάρτη 11/12/2013, σε
ηλικία 84 χρόνων, κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη
12/12/2013 από τον ιερό ναό Αγίου Στυλιανού
Λακατάμιας, η ώρα 11.00 π.μ. και καλούμε
όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Τέκνα, αδέλφια, εγγόνια

και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές
για τον ιερό ναό Αγίου Στυλιανού Λακατάμιας.
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Την πολυαγαπημένη μας αδελφή και θεία

ΝΙΤΣΑ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΡΜΑΞΙΖΟΓΛΟΥ
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Λευκωσίας)

που απεβίωσε στις 13/12/2013, σε ηλικία 85
ετών, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 17/12/13 από
τον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
στη Λευκωσία και ώρα 3:00 μ.μ. και καλούμε
όσους τιμούν τη μνήμη της να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Αδελφή: Δήμητρα Δημητρίου

Αδελφότεκνα και λοιποί συγγενείς

Εισφορές να γίνονται στον σύνδεσμο Ελπίδα για παι-
διά.

Τελούμε σήμερα Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου
2013, την κηδεία της πολυαγαπημένης μας συ-

ζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής

ΤΖΕΝΗΣ ΧΡ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
(από την Κυθρέα και τέως κατοίκου

Στροβόλου)

που απεβίωσε χθες 14 Δεκεμβρίου 2013 σε ηλι-
κία 76 ετών από τον ιερό ναό Παναγίας Χρυσε-
λεούσης στο Στρόβολο και ώρα 3:00 μ.μ. και
καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη της να παρα-
στούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Τάκης Συμεωνίδης

Παιδιά: Δέσπω - Μιχάλης Μασούρας
Ντίνος - Λένα Συμεωνίδη

Μαρίνος - Μισιέλ Συμεωνίδη
Εγγόνια: Βαλίντα, Νάκη, Χρίστος, Χριστάκης

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές
για τον Σύνδεσμο Καρδιοπαθών και Φίλων και για τις
άπορες οικογένειες της ενορίας Χρυσελεούσης.

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα γιαγιά 
και αδελφή

ΕΥΑΝΘΙΑ (ΚΟΥΚΛΟΥ) ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ
(από το Νέο Χωριό Κυθρέας και τέως

κάτοικο Πλατύ Αγλαντζιάς)

που απεβίωσε χθες Δευτέρα 23/12/2013, σε
ηλικία 89 ετών, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη
24/12/2013 και ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό
Ναό Αποστόλου Ανδρέα στο Πλατύ Αγλαντζιάς
και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη της όπως
παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι: 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, Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Πλατύ Αγλαντζιάς.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα

και παππού

ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΣΑΛΑΦΟΡΗ
(από την Κυθρέα και τελευταία

στο Αρμενοχώρι)

που απεβίωσε στις 25/12/2013, σε ηλικία 79
χρόνων, κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή
27/12/2013 και ώρα 2.30 μ.μ. από τον ιερό ναό
Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Αρμενοχώρι και καλούμε
όσους τιμούν τη μνήμη  του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Η σύζυγος: Μηλίτσα

Τα παιδιά: Στέλιος - Κάρμεν Σαλαφόρη
Λούκας - Κάρολιν Σαλαφόρη,

Αντρέας Σαλαφόρης,
Ελένη Σαλαφόρη Καράσαββα, Μαρία - Βίκτωρας

Τουμάζου, Νίκος - Μιχαέλα Σαλαφόρη
εγγόνια και λοιποί συγγενείς.

Aντί στεφάνων να γίνουν εισφορές στον Σύνδεσμο Καρ-
κινοπαθών και Φίλων.
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