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στο πλευρό του, δραστήρια βοηθός και συμπαραστάτης στο έργο του. Ακόμα και όταν η

επάρατη ασθένεια την κτύπησε ποτέ δεν έχασε το θάρρος της, ποτέ δεν έχασε την αι-

σιοδοξία και την αγάπη της προς τη ζωή. Ο αγώνας όμως ήταν άνισος!

Η Ρένα εγκατέλειψε τα εγκόσμια και πορεύεται εκεί όπου δεν υπάρχει ούτε λύπη

ούτε στεναγμός. Σίγουρα θα έφυγε κι αυτή με το πικρό παράπονο, γιατί η αγαπημένη

μας κωμόπολη, η ευλογημένη γη των Χύτρων, η Κυθρέα μας, είναι ακόμα σκλαβωμένη

κι εμείς τόσο κοντά αλλά και τόσο μακριά της! 

Μας πνίγει όλους το πικρό παράπονο και σήμερα, γιατί δεν μπορούμε να κηδέψουμε

τους ανθρώπους μας στις εκκλησιές της Κυθρέας, να τους θάψουμε εκεί στα κοιμητήρια

που είναι θαμμένοι γονιοί και πρόγονοί μας. Κάθε φορά που κηδεύουμε ένα δικό μας

άνθρωπο ξαναζωντανεύουν οι πικρές μνήμες και μας θλίβει ο νόστος της γενέτειρας

γης.  Όμως δεν απελπιζόμαστε, δεν εγκαταλείπουμε τον αγώνα για δικαίωση, απελευ-

θέρωση και επιστροφή. Το οφείλουμε στις γενεές που θάρθουν, το οφείλουμε στους προ-

γόνους μας και στην πλούσια ιστορία μας, γιατί μόνον τότε θα μπορούν όσοι θα ταφούν

στην προσφυγιά να κοιμηθούν πραγματικά και ν’ αναπαυθεί τελικά η ψυχή τους!

Θερμά συλλυπητήρια στην ευρύτερη οικογένεια και, αγαπητή μας Ρένα, εκ μέρους

όλων των δημοτών της Κυθρέας, εύχομαι αιωνία να είναι η μνήμη σου και ας είναι ελα-

φρύ το χώμα που σήμερα θα σε σκεπάσει. Θα σε θυμόμαστε πάντοτε με αγάπη και εκτί-

μηση, καλό σου ταξίδι! 

Μια μεγάλη ψυχή - Μικρό μνημόσυνο στη Ρένα Σάββα
του Πέτρου Στυλιανού

Έφυγε, πρόωρα, πριν από λίγα μόλις εικοσιτετράωρα, χτυπημένη από μακροχρόνια

ασθένεια, η Ρένα Σάββα από την Κυθρέα, σύζυγος του φίλτατου πρώην δημάρχου (2001-

2011) της κωμόπολης, Μιχαλάκη Σάββα. Στρατευμένη από τη νεαρή της ήδη ηλικία στην

αέναη κοινωνική προσφορά, συνέχισε για δεκαετίες όλες την κοινωνική της διακονία,

ως κι ύστατες στιγμές της επίγειας παρουσίας της. Δεξί χέρι του τέως δημάρχου, έτρεχε

σ’ όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου, στα σπίτια των ξεριζωμένων συμπατριωτών

(στη Λευκωσία, στη Λεμεσό, στη Λάρνακα, στην Πάφο), για να προσφέρει, σύγχρονη

Αγγέλισσα του Ελέους, όχι μόνο τη δημοτική αλλά και την προσωπική της συνεισφορά

στους ενδεείς κατοίκους της κωμόπολης και της περιοχής της.

Συνέβαλε στην ευρύτερη διάδοση των ημερολογίων / μνήμες της κατεχόμενης Κυ-

θρέας και της περιοχής της, στην επιτυχία των ετήσιων εκδρομών των ηλικιωμένων της

κοινότητας, ενώ ο γράφων, ως δήμαρχος τότε, τη θυμάται να αναπτύσσει, ως δημοτικός

σύμβουλος Έγκωμης 1996, μια αξιοζήλευτη δημοτική κοινωνική δραστηριότητα.

Καλό σου ταξίδι, Ρένα μας...
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Ανδρέας Ζαχαρία 1929 – 2013

Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Ζαχαρία γιος του
Ζαχαρία Καλλή (Ζάχαρου) και της πρώτης του γυναίκας, της Μαρίτσας Νι-
κόλα Παφίτη. Γεννήθηκε το 1929 στην Κυθρέα, στη γειτονιά της Καμάρας.
Σε ηλικία 11 χρόνων έμεινε ορφανός από μητέρα. Ήταν το ένα από τα έξι
παιδιά από τον πρώτο γάμο του πατέρα του και σε αυτούς που τον γνώρι-
σαν από μικρό ήταν γνωστός και με το παρατσούκλι Παγκαρός. Τα άλλα
του αδέρφια ήταν η Αγγελική, ο Γιώργος, ο Νίκος, η Χρυστάλλα και η Γιαν-
νούλλα. Οι περιστάσεις το έφεραν ο Ανδρέας, όπως και τα υπόλοιπα αδέρ-
φια του, να συνυ πάρξουν αρμονικά με τη δεύτερη οικογένεια του πατέρα
τους, αυτή που προέκυψε από το γάμο του με την Αννού. Ετεροθαλή αδέρ-
φια τους ο Σωτήρης, ο Λούκας και ο Μάριος.

Σαν παιδί ο Ανδρέας ξεχώριζε για τη ζωηράδα και τον ανήσυχο χαρα-
κτήρα του. Πολύ μικρός ρίχτηκε στη βιοπάλη και παρόλο που γρήγορα
έμαθε την τέχνη του παπουτσή δε θέλησε να εξασκήσει αυτό το επάγγελμα.
Με το να φτιάχνει παπούτσια ήταν αναγκασμένος να περιορίζεται στο
χώρο όπου εργαζόταν κι αυτό δεν τον ευχαριστούσε. Στράφηκε στην τέχνη
του ηλεκτρολόγου που του παρείχε τη δυνατότητα να γυρίζει έξω κι έμεινε
σ’ αυτή τη δουλειά σε όλη την παραγωγική του ζωή. Παρόλο που η εκπαί-
δευσή του ήταν μόνο η στοιχειώδης, μελέτησε και φρόντισε να καταρτιστεί
τεχνικά. Έστησε δική του επιχείρηση που αναλάμβανε εργολαβίες ηλεκτρι-
κών εγκαταστάσεων σε διάφορες περιοχές του νησιού.

Σε νεαρή ηλικία ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε τη Χαρίκλεια (Πέπα) Αλέ-
κου Γρηγορίου από τη Λευκωσία. Απέκτησαν τρία παιδιά, τη Μαίρη, τον
Αλέκο και τον Κίμωνα, που με τη σειρά τους παντρεύτηκαν και του χάρι-
σαν εγγόνια. Ταξίδεψε, διασκέδασε κι έκαμε πολλούς φίλους εντός και
εκτός Κύπρου. Διακρινόταν για το πηγαίο του χιούμορ και την ευχάριστη
σε όλους συμμετοχή του σε διασκεδάσεις. 

Ο Ανδρέας κηδεύτηκε στις 2 Ιανουαρίου 2014 από την κατάμεστη από
φίλους και συγγενείς εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και
τάφηκε στο εκεί κοιμητήριο, δίπλα στην αγαπημένη του Πέπα, που είχε
την ατυχία να χάσει πολύ νωρίτερα.
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Την πολυαγαπημένη μας αδελφή και θεία

ΚΙΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ
(από την Κυθρέα κάτοικο Λευκωσίας)

που απεβίωσε την Πέμπτη στις 20/2/2014 σε

ηλικία 90 ετών, κηδεύουμε αύριο Παρασκευή

28/2/2014 από τον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντί-

νου και Ελένης, Κοιμητήριο Λευκωσίας η ώρα

11:00 π.μ. και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη

της να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:

Αδέλφια: Νέλλη - Βάσος Θεοχάρους

Ανίψια: Μιχάλης - Βάσω Θεοχάρους

Μαρία Χριστοδούλου

Γιώργος - Tracy Θεοχάρους

και λοιποί συγγενείς

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, 

παππού και αδελφό

ΧΡΙΣΤΟ ΔΕΣΠΟΤΗ
(από τη Μια Μηλιά, κάτοικο Κυθρέας

και τέως κάτοικο Συνοικισμού Στρόβολος ΙΙΙ)

που απεβίωσε το Σάββατο 1/3/2014, σε ηλικία
69 ετών, κηδεύουμε σήμερα Κυριακή 2/3/
2014 και ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Απο-
στόλου Ανδρέα στον Συνοικισμό Στρόβολος ΙΙΙ
και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του όπως
παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Η σύζυγος: Ελένη Χρίστου Δεσπότη

Τα παιδιά: Μαρία - Χρίστος Χαραλάμπους

Εύα Δεσπότη

Τα εγγόνια, η αδελφή και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές

για τον Σύνδεσμο «Ένα Όνειρο Μια Ευχή» και για τον

ιερό ναό Αποστόλου Ανδρέα.

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(εκ Κυθρέας και τέως στην Παλλουριώτισσα)

που απεβίωσε στις 23/2/2014 σε ηλικία 93

χρονών, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 25/2/2014

από τον ιερό ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας Παλ-

 λου ριώτισσας και ώρα 3:00 μ.μ. και καλούμε

όσους τιμούν τη μνήμη της να παραστούν και να

συνοδεύσουν την εκφορά.

Οι τεθλιμμένοι:

Παιδιά: Λένια και Γιαννάκης Χρυσάνθου

Σταυράκης και Βάσω Δημητρίου

Σούλα και Στέλιος Μακρή

Εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς.

Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνονται εισφορές διά

Φιλόπτωχο ιερού ναού Παναγίας Ευαγγελίστριας.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και

παππού

ΚΥΡΙΑΚΟ ΧΑΤΖΗΓΙΑΓΚΟΥ
(από Κυθρέα τέως κάτοικο Καϊμακλίου)

που απεβίωσε χθες Τετάρτη 5/2/2014 σε ηλι-

κία 89 χρόνων κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη

6/2/2014 και ώρα 2:30 μ.μ. από τον ιερό ναό

Αγ. Βαρβάρας Καϊμακλίου και καλούμε όσους

τιμούν τη μνήμη του να παραστούν και να συ-

νοδεύσουν την εκφορά.

Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος: Νίτσα Χατζηγιάγκου

Τέκνα: Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος Χατζηγιάγκου

Γιάγκος και Χρυστάλλα Χατζηγιάγκου

Χρίστος και Γρηγορία Χατζηγιάγκου

Αδελφός: Λούκας Χατζηγιάγκου

Εγγόνια, δισεγγονή και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε θα γίνονται εισφορές για

ανέγερση ι.ν. Αγίου Πολυδώρου Καϊμακλίου και στο

Ταμείο Ευημερίας Κυθρεωτών.
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Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά

ΧΡΥΣΤΑΛΛΕΝΗ ΚΑΝΙΚΛΙΔΟΥ
(το γένος Μαϊμάρη, από την Κυθρέα)

που απεβίωσε χθες 4/3/2014, σε ηλικία 92 ετών,

κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 5/3/2014 και

ώρα 2:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίας Παρα-

σκευής Λακατάμειας και καλούμε όσους τιμούν

τη μνήμη της να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:

Παιδιά: Οικ. Κώστα Χρυσοστόμου

Στέλλα - Χρίστος Βλάμη

Ρούλλα - Κυριάκος Ιωακείμ,

εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε, αντί στεφάνων, να γίνονται εισφορές για

τον ιερό ναό Αγίας Παρασκευής Λακατάμειας.

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά

ΑΜΑΛΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ

που απεβίωσε την 1/4/2014 σε ηλικία 78 χρο-

νών, κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 3/4/2014,

στις 4:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίου Ελευθε-

ρίου, Συν. Λατσιών, και καλούμε όσους τιμούν

τη μνήμη της να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:

Κώστας και Ράτι Φραγκούδη 

Γιώργος και Αργυρώ Φραγκούδη

Γιάννος και Άλια Φραγκούδη

εγγόνια και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνονται εισφορές στη

Στέγη Αρχάγγελος Μιχαήλ.

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα και

αδελφή

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΜΑΛΕΚ
(από την Κυθρέα)

που απεβίωσε χθες Πέμπτη 3/4/2014 σε ηλικία

59 ετών, κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 4/4/

2014 και ώρα 2:30 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίου

Γεωργίου στην Αγλαντζιά και καλούμε όσους τι-

μούν τη μνήμη της να παραστούν. Η οικογένεια

θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τη

1:30 μ.μ. Η ταφή θα γίνει στο παλαιό Κοιμητή-

ριο Αγλαντζιάς (Σκαλί).

Οι τεθλιμμένοι:

Σύζυγος: Μπάτερ Μάλεκ

Παιδιά: Χάρης και Τάνια

Αδέλφια: Φάκης και Κυριάκος Κολιός και 

Χαριτίνη Καλλή

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές

στο Ταμείο Ευημερίας Δήμου Κυθρέας και στον Αντι-

καρκινικό Σύνδεσμο «ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ».

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, 

παππού και αδελφό

ΧΡΥΣΑΝΘΟ Γ. ΠΑΦΙΤΗ
αγωνιστή της Ε.Ο.Κ.Α. ’55-’59

και πολιτικό κρατούμενο
(από Χλώρακα, Κυθρέα και τέως στη Μαραθούντα)

που απεβίωσε χθες Τετάρτη 23/4/2014, σε ηλι-
κία 93 χρονών, κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη
24/4/2014 και ώρα 3:00 μ.μ. από τον ιερό ναό
Αγίου Γεωργίου στη Μαραθούντα και καλούμε
όσους τιμούν τη μνήμη του όπως παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα, 

αδελφή και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για

το Μέλαθρον Αγωνιστών Ε.Ο.Κ.Α.
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Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα,

γιαγιά, προγιαγιά και αδελφή

ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΕΠΟΥ) ΜΑΚΡΗ 
(ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ)

(από την Κυθρέα - Χαρδακιώτισσα)

που απεβίωσε χθες 28/5/2014, σε ηλικία 92

ετών, κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 29/5/2014

στις 4 μ.μ., από τον ιερό ναό Παναγίας Οδηγή-

τριας στα Πέρα Ορεινής και καλούμε όσους τι-

μούν τη μνήμη της να παραστούν.

Τεθλιμμένοι: Σύζυγος: Μιχαήλ Μακρής

Υιός: Δημητράκης Μακρής

Θεράπων Καίσαρης

Εγγόνια, δισέγγονα, αδέλφια 

και λοιποί συγγενείς

Η οικογένεια θα δεχθεί συλληπητήρια στην εκκλησία

στις 3:30 μ.μ.

Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνουν εισφορές στο

Ταμείο Ευημερίας Κυθραιωτών και για την ανέγερση

της εκκλησίας Αγίου Δημητριανού Περάτων.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα

και παππού

ΓΙΩΡΓΟ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο Δασούπολης)

που απεβίωσε στις 10/6/2014 σε ηλικία 78

χρονών, κηδεύουμε αύριο Παρασκευή 13/6/

2014 και ώρα 3:30 μ.μ. από τον ιερό ναό Απο-

στόλου Βαρνάβα στη Δασούπολη και καλούμε

όσους τιμούν τη μνήμη του όπως παραστούν. Η

ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Λατσιών.

Οι τεθλιμμένοι:

Η σύζυγος: Νίκη Χριστοφή

Τα παιδιά: Λένα - Απόστολος Ντορζή 

Δώρος Χριστοφή, Μαίρη - Πανίκος Κωνσταντίνου

Τα εγγόνια: Νικολέττα, Γιάννος, Γιώργος, 

Γιώργος, Μιχάλης, Ανδρέας δισέγγονο 

και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές

για το Σύνδεσμο «Ένα Όνειρο Μια Ευχή».

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά

ΦΡΟΣΩ ΔΗΜΟΥ
(από τη Βώνη και τέως κάτοικο 

Συνοικισμού Ανθούπολης)

που απεβίωσε χθες Πέμπτη 12/6/2014, σε ηλι-
κία 87 ετών, κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή
13/6/2014 και ώρα 4:30 μ.μ. από τον ιερό ναό
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στον Συνοικισμό
Ανθούπολης και καλούμε όσους τιμούν τη μνή -
μη της όπως παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Τα παιδιά: Γιάννος - Λουκία Δήμου

Γεωργία Ζήνωνος
Δήμητρα - Γιάννος Κωνσταντινίδη

Τα εγγόνια, δισέγγονα 
και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές

για άπορες οικογένειες της κοινότητας Βώνης.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και

αδελφό

ΚΟΥΛΛΗ ΖΗΝΩΝΟΣ
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Στροβόλου)

που απεβίωσε στις 12/5/2014, σε ηλικία 66 χρο-

νών, κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 15/5/2014

από τον ιερό ναό Αγίου Βασιλείου στον Στρόβολο,

στις 2:30 μ.μ. και καλούμε όσους τιμούν τη

μνήμη του να παραστούν.

Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Αγλαντζιάς.

Οι τεθλιμμένοι:

Σύζυγος: Καίτη Ζήνωνος

Τα παιδιά: Ζήνα Ζήνωνος, Δημήτρης Ζήνωνος

Τα αδέλφια: Μαίρη Μάνισον, Ξάνθος Ζήνωνος

και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων να γίνουν εισφορές

σε φιλανθρωπικά ιδρύματα.
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Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,

παππού και αδελφό

ΞΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ
(από την Κυθρέα τέως κάτοικο Στροβόλου)

που απεβίωσε χθες Πέμπτη 26/6/2014 σε ηλικία

82 ετών, κηδεύουμε αύριο Σάββατο 28/6/

2014 από τον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου στην

Ακρόπολη, στις 11:00 π.μ. και καλούμε όσους τι-

μούν τη μνήμη του να παραστούν.

H οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκ-

κλησία από τις 10:30 π.μ. μέχρι τις 11:00 π.μ.

Σύζυγος: Αστέρω Θεοχάρους

Παιδιά: Άρτα και Παναγιώτης Χειμωνίδης

Νίκος Θεοχάρους

Εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε αντί στεφάνων να γίνουν εισφορές στο

Ίδρυμα ο Καλός Σαμαρείτης.

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα

και γιαγιά

ΘΕΚΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο Ακρόπολης)

που απεβίωσε χθες Παρασκευή 27/6/2014 σε

ηλικία 82 χρονών κηδεύουμε σήμερα 28/6/

2014 από τον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου Ακρό-

πολης η ώρα 4:00 μ.μ. και καλούμε όλους όσοι

τιμούν τη μνήμη της να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:

Σύζυγος: Σοφοκλής Παρασκευά

Τέκνα - Εγγόνια και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές

για τον Σύνδεσμο Καλό Σαμαρείτη.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, 

παππού και αδελφό

ΓΕΩΡΓΙΟ Α. ΚΥΘΡΑΙΩΤΗ

που απεβίωσε χθες Σάββατο 28/6/2014 σε ηλι-

κία 66 χρονών, κηδεύουμε αύριο Δευτέρα

30/6/2014 στις 11:00 π.μ. από τον ιερό Αγίων

Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία και κα-

λούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι: 

Σύζυγος: Ανδρούλα Κυθραιώτου

Παιδιά: Αλέξης Κυθραιώτης

Ανδρέας - Μάγδα Κυθραιώτη

Μαριλένα - Παναγιώτης Κυριακίδης

Εγγόνια, αδέλφια 

και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνουν εισφορές στον

Αντικαρκινικό και καρδιοπαθή παιδιά.

Τον λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, παππού 

και αδελφό

ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
(από τη Χρυσίδα Κυθρέας

και τέως κάτοικο Τραχωνίου Λεμεσού)

που απεβίωσε χθες Κυριακή 20/7/2014 σε ηλι-
κία 77 ετών, κηδεύουμε σήμερα Δευτέρα
21/7/2014 και ώρα 5:00 μ.μ. από τον ιερό ναό
Αγίου Μάμαντος Τραχωνίου Λεμεσού και κα-
λούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος, παιδιά, εγγόνια, αδέλφια 

και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνονται εισφορές στον

ΠΑΣΥΚΑΦ και στο ίδρυμα Θεοτόκος.
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Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά

ΦΡΟΣΑ ΑΚΑΘΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Λευκωσίας)

που απεβίωσε την Παρασκευή 25/7/2014, σε

ηλικία 87 ετών, κηδεύουμε αύριο Δευτέρα

28/7/2014 από τον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντί-

νου και Ελένης, κοιμητήριο Λευκωσίας, η ώρα

4:30 μ.μ. και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη

της να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:

Παιδιά: Παντελής και Ρένα Νικολαΐδου

Αντώνης και Κάρμεν Νικολαΐδου

Εγγονές: Έφη, Αίγλη, Νικολέττα

Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνονται εισφορές για

τη Φιλόπτωχο ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα και παππού

ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΕΩΡΓΑΛΛΗ (ΓΙΩΡΚΟΥΛΛΗΣ)
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Αγλαντζιάς)

που απεβίωσε στις 10/8/2014 σε ηλικία 80

ετών, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 12/8/2014 από

τον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς στις

4:00 μ.μ. και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη

του να παραστούν. Η οικογένεια θα δεχτεί συλ-

λυπητήρια στην εκκλησία η ώρα 3:00-4:00 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι: 

Σύζυγος: Αναστασία Γεωργαλλή

Παιδιά: Χάρης - Ελενίτσα 

Κωστάκης - Μαρία, Ανδρέας - Τίνα

Εγγόνια: Νάταλυ, Γιώργος, Γιώργος, Σάββια,

Αναστασία, Αναστασία, Αλέξανδρος, Ελεάνα

Αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων, παρακαλούμε να γίνονται εισφορές για

τον τρίχρονο Ραφαήλ Ποταμό για κάλυψη εξόδων μετα-

φοράς και θεραπείας στην Αγγλία.

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα,

γιαγιά και αδελφή

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΟΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ
(από τη Μια Μηλιά)

που απεβίωσε την Παρασκευή 15/8/2014, σε
ηλικία 67 ετών, κηδεύουμε σήμερα Σάββατο
16/8/2014 και ώρα 11:00 π.μ. από τον ιερό ναό
Αγίας Βαρβάρας στο Καϊμακλί και καλούμε
όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρα-
στούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Ο σύζυγος: Γεώργιος Σταύρου

Τα παιδιά: Κωνσταντίνος, Σταύρος και Ελεάνα 
Τα εγγόνια: Νώε και Μάγια

Τα αδέλφια
και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές για

τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φίλων.

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα και παππού

ΑΝΔΡΕΑ Χ" ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
(από την Κυθρέα)

που απεβίωσε την Τετάρτη 23/7/2014, σε ηλικία

97 ετών, κηδεύουμε σήμερα Δευτέρα 28/7/

2014 από τον ιερό ναό Αγίου Επιφανίου στη

Δρούσια, η ώρα 4 μ.μ., και καλούμε όλους όσοι

τιμούν τη μνήμη του να παραστούν. 

Οι τεθλιμμένοι:

Παιδιά, εγγόνια 

και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνονται εισφορές στο

Κέντρο Φιλοξενίας Ενηλίκων «Ο Τίμιος Σταυρός» Λευ-

κάρων.
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Την πολυαγαπημένη μας αδελφή και θεία

ΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΚΑΝΙΚΛΙΔΟΥ
(από την Κυθρέα, τέως στη Λευκωσία)

που απεβίωσε χθες Τετάρτη 19/11/2014, σε ηλι-

κία 93 χρονών, κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη

20/11/2014 στις 3:15 μ.μ. από τον ιερό ναό

Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, κοιμητήριο Λευ-

κωσίας (Β.Μ.Η.) και καλούμε όσους τιμούν τη

μνήμη της όπως παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:

Αδελφή: Χρυστάλλα Δημητρίου

αδελφότεκνια και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές

για τον Παγκύπριο Διαβητικό Σύνδεσμο.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα

και παππού

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΓΑΒΡΙΗΛ
(πρώην έπαρχο Λευκωσίας, από τη Λευκωσία)

που απεβίωσε χθες Κυριακή 7/9/14 κηδεύουμε
αύριο Τρίτη 9/9/14 από τον ιερό ναό Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης, κοιμητήριο Λευκω-
σίας, και ώρα 11:00 π.μ. και καλούμε όσους τι-
μούν τη μνήμη του να παραστούν. Η οικογένεια
θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις
10:30 μέχρι τις 11:00 π.μ.

Τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Ελένη Παπαγαβριήλ

Παιδιά: Πόλυς - Μαριάννα Παπαγαβριήλ
Μαρίτα - Αιμίλιος Σκούλλου

Εγγόνια: Αντρέας, Κατερίνα, Ελίνα, Ηλίας

Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνονται εισφορές στο

ίδρυμα «Αροδαφνούσα».

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε τον θάνατο της

αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, αδελφής

και γιαγιάς

ΛΟΥΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Αγλαντζιάς)

που απεβίωσε χθες Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

2014 σε ηλικία 81 ετών, και κηδεύουμε αύριο

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2014, από τον ιερό ναό

Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στις 3:00 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι:

Ο σύζυγός της: Ανδρέας Γιαννακού

Η θυγατέρα της: Γεωργία

και ο γαμπρός της: Κύπρος Κασιής

Τα εγγονάκια της: Λουκία και Μαρία Κασιή

Ο αδελφός της: Μιχάλης Δημητρίου

και η οικογένειά του 

Όσοι τιμούν τη μνήμη της, παρακαλούμε αντί στεφάνων

να δώσουν εισφορές στο Ογκολογικό της Τράπεζας Κύ-

πρου και στο ίδρυμα ΕΛΙΚΑΣ για άτομα με ειδικές ανά-

γκες.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα

και παππού

ΤΕΥΚΡΟ ΣΑΒΒΙΔΗ
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Αγίου Δομετίου)

που απεβίωσε την Πέμπτη 23/10/2014, σε ηλι-
κία 82 ετών, κηδεύουμε αύριο Σάββατο 25/10/
2014 στις 10:00 π.μ. στην εκκλησία του Αγίου
Γεωργίου, στον Άγιο Δομέτιο και καλούμε όσους
τιμούν τη μνήμη του να παραστούν. Η οικογέ-
νεια θα δεχθεί συλλυπητήρια από η ώρα 9:30
π.μ. στην εκκλησία. Η ταφή θα γίνει στο κοιμη-
τήριο Αγίου Δομετίου

Η σύζυγος: Ελένη Σαββίδου
Παιδιά: Κρυστάλλω Ανδρέου
Λεωνίδας - Ροδούλα Σαββίδη
Εύη - Χρίστος Χριστοδούλου

Εγγόνια, δισέγγονο

Αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές στο Ταμείο Ευημε-

ρίας Κυθρεωτών.
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Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά

και αδελφή

ΔΩΡΑ ΦΟΙΒΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
(από τη Χαρδακιώτισσα Κυθρέας,

τέως κάτοικο Λευκωσίας)

που απεβίωσε χθες Τετάρτη σε ηλικία 82 ετών,

κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 20/11/2014 από

τον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης,

κοιμητήριο Λευκωσίας και ώρα 2:00 μ.μ. και

καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη της να παρα-

στούν.

Οι τεθλιμμένοι:

Παιδιά: Μιχάλης - Ειρήνη Μιχαήλ

Χρυστάλλα - Γιώργος Κυριάκου

Άννα - Γιώργος Παπαναστασίου

Χάρης - Σούλλα Μιχαήλ

εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς 

Αντί στεφάνων, παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές

στο Πολυδύναμο Κέντρο Δήμου Λευκωσίας.

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα,

γιαγιά και αδελφή

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΥΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥ
(από την Κυθραία και τέως κάτοικο

Συνοικισμού Καψάλου Λεμεσού)

που απεβίωσε στις 9/12/2014, σε ηλικία 76
ετών, κηδεύουμε την Παρασκευή 12/12/2014
στις 2:30 μ.μ. από τον ιερό ναό Παναγίας Τρι-
χερούσας στη Λεμεσό και καλούμε όσους τιμούν
τη μνήμη της να παραστούν. 

Οι τεθλιμμένοι:
Ο σύζυγος: Θεόδωρος Αργυρού

Τα παιδιά, τα εγγόνια και η αδελφή της

Αντί στεφάνια θα γίνουν εισφορές για την ανέγερση της

Ιεράς Μονής Νέου Ιορδανού στην Ποταμιού Όμοδος -

Λεμεσός.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα

και αδελφό

ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΔΡΟΥΣΙΩΤΗ
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο Αγλαντζιάς)

που απεβίωσε χθες Παρασκευή 28/11/2014 σε
ηλικία 62 ετών, κηδεύουμε σήμερα Σάββατο
29/11/2014 και ώρα 11:00 π.μ. από τον ιερό
ναό Αγίας Βαρβάρας στην Αγλαντζιά και κα-
λούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως πα-
ραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Η σύζυγος: Ελένη Δρουσιώτου

Οι θυγατέρες: Μαρία και Τόνια

Τα αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές

για το Ανακουφιστικό ίδρυμα «Αροδαφνούσα» και για

τον ιερό ναό Αγίας Βαρβάρας.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, υιό

και αδελφό

ΓΙΩΡΓΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(καθηγητής στο Γυμνάσιο Βεργίνας στη Λάρνακα)

(από την  Έγκωμη)

που απεβίωσε την Τρίτη 16/12/2014, σε ηλικία

46 χρονών, κηδεύουμε αύριο Πέμπτη 18/12/

2014, από τον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου στον

Άγιο Δομέτιο, η ώρα 2:00 μ.μ. και καλούμε

όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στην εκ-

κλησία από τη 1:00 μ.μ. - 2:00 μ.μ. Η ταφή θα

γίνει στο κοιμητήριο Έγκωμης.

Οι τεθλιμμένοι:

Σύζυγος: Στάλω Γιασίτη

Υιός: Ανδρέας Γεωργίου

Γονείς: Ανδρέας Γεωργίου - Ρένα Γεωργίου

Αδελφή: Βίκυ Σταυρινού και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές

για τους άπορος μαθητές του Γυμνασίου Αγ. Δομετίου

Λευκωσίας και Γυμνασίου Βεργίνας στη Λάρνακα.
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Τον πολυαγαπημένο μας

ΛΟΥΚΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΓΚΟΥ 
(από Κυθρέα - Παλαίκυθρο και τέως στο Πέρα Χωριό)

που απεβίωσε χθες Δευτέρα 22/12/2014 σε ηλι κία 86 ετών, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη
23/12/2014 και ώρα 2:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Σωτήρος Πέρα Χωρίου Νήσου και καλούμε
όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν. Η ώρα 1:00 μ.μ. η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια
στην εκκλησία.

Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος: Ελένη Χατζηγιάγκου
Παιδιά: Γιάγκος Χατζηγιάγκου

Γεώργιος - Σταυρούλα Χατζηγιάγκου
Χρίστος - Μαίρη Χατζηγιάγκου
Μάριος - Μαρία Χατζηγιάγκου

Ανδρούλα - Βασίλης Κρητικόπουλος
Λευτέρης - Γιώτα Χατζηγιάγκου

Πανίκος - Γεωργία Χατζηγιάγκου
Εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς 

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων, γίνονται εισφορές για την αγιογράφηση του ιερού ναού του Σωτήρος Πέρα
Χωρίου Νήσου.

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο,

μητέρα, γιαγιά και αδελφή

ΣΟΦΙΑ (ΜΑΚΡΗ) ΑΝΔΡΕΟΥ 
Δασκάλα (από Χαρδακιώτισσα Κυθρέας

και τέως στο Καϊμακλί)

που απεβίωσε χθες Δευτέρα 22/12/2014 σε ηλικία 78 χρονών, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη

23/12/2014 και ώρα 3:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, Κοιμητήριο

Λευκωσίας και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη της να παραστούν. 

Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος: Μιχάλης Ανδρέου

Παιδιά: Στέλιος και Γεωργία Ανδρέου

Εγγόνια: Κλειτώ, Μιχάλης, Σοφία

αδέλφια και λοιποί συγγενείς 

Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνονται εισφορές για τον Σύνδεσμο Εθελοντών Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Παι-
διών και Εφήβων και για την έκδοση του βιβλίου: Ιστορικές Μνήμες και Οικογένειες Χαρδακιώτισσας και Συρ-
κανιάς Κυθρέας.




