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Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα

και παππού και αδελφό

ΤΑΚΗ ΜΑΝΤΗ
(από την Κυθρέα και τέως στον Συνοικισμό

Ανθούπολης, Λευκωσίας)

που απεβίωσε χθες Κυριακή 20/9/2015 σε

ηλικία 88 ετών, κηδεύουμε σήμερα Δευτέρα

21/9/2015 και ώρα 3:00 μ.μ. από τον ιερό ναό

Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Συνοικισμού Αν-

θούπολης και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη

του να παρα στούν.

Οι τεθλιμμένοι:

Σύζυγος: Θέκλα Μάντη

Παιδιά: Πέτρος και Ξένια Μάντη

Κώστας Μάντης, Βίκη Μάντη

Εγγονός: Αντρέας Ξενοφώντος

Αδέλφια και λοιποί συγγενείς
Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές

στον σύνδεσμο «Ένα όνειρο μια ευχή» για καρκινοπαθή

παιδιά.

Αυτοί που έφυγαν
Eπιμέλεια: Aνθής Πέτσα - Σαββίδου

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα,
αδερφή και γιαγιά

ΜΑΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο Καϊμακλιού)

που απεβίωσε χθες Πέμπτη 15/10/2015 σε

ηλικία 76 ετών, κηδεύ ουμε σήμερα Παρασκευή

16/10/2015 από τον ιερό ναό Αγίας Βαρβάρας

στο Καϊμακλί και ώρα 2:00 μ.μ. και καλούμε

όσους τιμούν τη μνήμη της όπως παραστούν.

Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Αγλαντζιάς.

Οι τεθλιμμένοι:

Ο σύζυγος

παιδιά

αδέρφια και εγγόνια

Την πολυαγαπημένη μας κόρη, μητέρα, γιαγιά
και αδελφή

ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΑΝΤΑΖΗ)
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο Τσερίου)

που απεβίωσε το Σάββατο 17/10/2015 σε
ηλικία 56 χρονών, κηδεύουμε σήμερα Δευτέρα
19/10/2015 στις 3:00 μ.μ. από τον ιερό ναό
Αγίου Σπυρίδωνος στον συνοικισμό Στρόβολος
2 και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη της vα
παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι
Πατέρας: Κώστας Πανταζής

Παιδιά: Πατήρ Δημήτριος - Γεωργία Ευαγγέλου
Αντρέας - Έλενα Τουρουρού

Εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές

για τον σύνδεσμο «Ένα όνειρο μια ευχή» και για την

Europa Donna Κύπρου.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,

παππού και αδελφό

ΛΟΥΚΗ ΑΡΤΕΜΙΟΥ

που απεβίωσε προχθές 10/11/2015 σε ηλικία
85 ε τών κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 12/11/
2015 στη 1:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίου Γε-
ωργίου στον Άγιο Δομέτιο και καλούμε όσους τι-
μούν τη μνήμη του όπως παραστούν. 

Οι τεθλιμμένοι:
Η σύζυγος: Ξένια Αρτεμίου

Τα παιδιά: Αρτέμης - Αγγέλω Αρτεμίου
Χρίστος - Νίκη Αρτεμίου

Τα εγγόνια: Ξένια, Ελένη, Αριστείδης
και Λουκία

Αδέλφια: Χρίστος και Γεωργία
και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνουν εισφορές

στον Παγκύπριο Οργανισμό Γονέων και Φίλων παιδιών

με εγκεφαλικές και άλλες παραλύσεις «ΑΓΚΑΛΙΑ ΕΛ-

ΠΙΔΑΣ».
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Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, παππού

και αδελφό

ΑΝΤΡΕΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
(Βετεράνο του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου)

που απεβίωσε χθες Παρασκευή 13/11/2015 σε

ηλι κία 94 χρονών, κηδεύουμε τη Δευτέρα

16/11/2015 στις 2:00 μ.μ., από τον ιερό ναό

Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία.

Κα λούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να

παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:

Θυγατέρα: Γεωργία Γιαννακού Κασιή

Κύπρος Κασιή

Εγγόνια: Λουκία και Μαρία Κασιή

Αδελφός: Γεώργιος Γιαννακού

και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές

στο ίδρυμα «ΕΛΙΚΑΣ» για άτομα με ειδικές ανάγκες.

                                                                 

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,

παππού και αδελφό

ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο Αγλαντζιάς)

που απεβίωσε την Παρασκευή 20/11/2015, σε

ηλι κία 86 ετών κηδεύουμε αύριο Δευτέρα

23/11/2015 και ώρα 2:30 μ.μ. από τον Ιερό

Ναό Αποστόλου Ανδρέα στο Πλατύ Αγλαντζιάς

και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να

παραστούν. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπη-

τήρια από τη 1:45 μ.μ. στην εκκλησία.

Οι τεθλιμμένοι:

Η σύζυγος: Λέλλα Αριστείδου

Τα παιδιά: Αγγέλα Αριστείδου

Γιώργος-Στάλω Αριστείδου

Καίτη - Ανδρέας Ζερβού

Μάριος - Έλενα Αριστείδου

Ο αδελφός: Ιάκωβος Αριστείδου

Τα εγγόνια, τα δισέγγονα και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές στο
ίδρυμα «ΕΛΙΚΑΣ» για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,

παππού και αδελφό

ΑΝΔΡΕΑ ΤΙΤΑ (ΓΥΨΙΩΤΗ)
(από τη Χρυσίδα Κυθρέας, τέως στην Κάτω

Λακατάμια)

που απεβίωσε προχθές Τρίτη 17/11/2015 σε

ηλικία 77 ετών, κηδεύουμε σή μερα Πέμπτη 19/

11/2015 από τον ιερό ναό Αγίου Μαμάντος συ-

νοικισμού Αγίου Μάμαντος Κάτω Λακατάμιας,

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

μη του να παραστούν. Η οικογένεια θα δέχεται

συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 2:00 μ.μ. 

Οι τεθλιμμένοι:

Η σύζυγος: Ελένη Τίτα

Τα παιδιά: Ιωάννα - Δημήτρης Αβραάμ

Τα εγγόνια: Γιώργος, Μαρίνα

Τα αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές

στον ιερό ναό Αγίου Μάμαντος.

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, παππού

και αδελφό

ΤΑΚΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗ
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο Κοκκινοτριμιθιάς)

που απεβίωσε χθες Δευτέρα 23/11/2015 σε

ηλικία 88 ετών, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη

24/11/2015 από τον ιερό ναό Παναγίας (Κοκ-

κινοτριμιθιάς) η ώρα 2:00 μ.μ. και καλούμε

όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν. Η

οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια μεταξύ 1:00

- 2:00 μ.μ. στην εκκλησία.

Οι τεθλιμμένοι:

Τέκνα: Νίκη - Τάκης Πέπη

Χρυσόστομος - Βάσω Χατζηαντώνη

Έλλη - Γρηγόρης Λαγούδη

Εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές:

1. Για τον Ιερό Ναό, 2. Για το Γηροκομείο Κοκκινοτρι-

μιθιάς.
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Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά

και αδελφή

ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΚΚΑ
(από την Κυθρέα)

που απεβίωσε την Τρίτη 1/12/2015 κηδεύουμε

σήμερα Πέμπτη 3/12/2015 από τον ιερό ναό

Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία

η ώρα 2:00 μ.μ. και καλούμε όλους όσοι τιμούν

τη μνήμη της να παραστούν. Η ταφή θα γίνει στο

κοιμητήριο Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης στη

Λευκωσία.

Οι τεθλιμμένοι:

Παιδιά, εγγόνια, αδελφός και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές

για το περιοδικό «Ελεύθερη Κυθρέα» και για τον ιερό

ναό Αποστόλου Ανδρέα, Στρόβολος ΙΙΙ.

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά

και αδελφή

ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΟΛΙΑ
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο Λατσιών)

που απεβίωσε χθες Τετάρτη 2/12/2015 σε

ηλικία 80 ετών, κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη

3/12/2015 από τον ιερό ναό Αγίου Ελευθερίου

(Λατσιών) η ώρα 2:00 μ.μ. και καλούμε όλους

όσοι τι μούν τη μνήμη της να παραστούν.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγίων

Κωνσταντίνου και Ελένης.

Οι τεθλιμμένοι:

Τέκνα: Κυπρούλα - Χάρης Χαραλάμπους

Άνδρη - Δημήτρης Καραθανάση

Εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές
για τον ιερό ναό Αγίου Ελευθερίυ (Λατσιών).

Ηλεκτρονικά συλλυπητήρια στο www.koimisisfuneral.com

Τoν πολυαγαπημένo μας σύζυγο, πατέρα,

παππού και αδελφό

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ
(εκ Κυθρέας)

που απεβίωσε την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015

σε ηλικία 85 χρονών κηδεύουμε σήμερα Σάβ-

βατο 12/12/2015 από τον ιερό ναό Παναγίας

Ευαγγελίστριας στην Παλλουριώτισσα στις

12:00 μ. και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη

μνήμη του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:

Σύζυγος: Έλλη Κυριακίδου

Παιδιά: Αντρέας - Ρένα Κυριακίδη

Αντιγόνη - Χριστόδουλος Πουργουρίδης

Εγγόνια: Κωνσταντίνος, Νικόλας και Άντρεα,

Γιώργος και Κωνσταντίνος
Αδελφός: Κυριάκος Χατζηκυριάκου

Εισφορές: ΠΑΣΥΚΑΦ, ιερός ναός Αγίου Πολυδώρου

Καϊμακλίου και Σύνδ. Μεταμοσχ. Ασθενών και Φίλων

Άγιος Ραφαήλ.

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα

και γιαγιά

MAΡΙΤΣΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
(από την Κυθραία και τέως στα Λατσιά)

που απεβίωσε χθες Κυριακή 29/11/2015 σε

ηλι κία 84 ετών, κηδεύουμε αύριο Τρίτη 1/12/

2015 και ώρα 2:00 μ.μ, από τον ιερό ναό Αγίου

Γεωργίου στα Λατσιά και καλούμε όλους όσοι

τιμούν τη μνήμη της όπως παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:

Παιδιά: Γεωργία, Μιχαλάκης

Νίκος και Έλενα

εγγόνια, δισέγγονα

και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές
στο Κοινοτικό Παντοπωλείο Λατσιών.
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Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας,

γιαγιάς και αδελφής

ΜΑΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο συν. Ανθουπόλεως)

που απεβίωσε την Πέμπτη 31/12/2015 σε ηλικία 88 χρονών. Η κηδεία έγινε

χθες Σάββατο 2/1/2016.

Ευχαριστούμε θερμά όσους παρέστησαν στην κηδεία, κατέθεσαν στεφάνια,

έκαναν ει σφορές ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ

μας πένθος, 

Οι τεθλιμμένοι: 

Παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα

και λοιποί συγγενείς

Τον πολυαγαπημένο μας υιό, αδελφό και νονό

ΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΠΑΚΥΠΡΙΑΝΟΥ (Κούλλη)
(από τον Στρόβολο)

που απεβίωσε την Κυριακή 20/12/2015 σε ηλι-

κία 32 ετών, κη δεύουμε σήμερα Τρίτη 22/12/

2015 από τον ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνα στον

Συνοικισμό Στροβόλου 2, η ώρα 2:00 μ.μ. και

καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να

παρα στούν. Η οικο γένεια θα δέχεται συλλυ -

πητήρια στην εκκλησία από τη 1:00 μ.μ. μέχρι

τις 2:00 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι:

Γονείς: Αντώνης και Γεωργία Παπακυπριανού

Αδέλφια: Γιάννης και Άντρια Παπακυπριανού

Χρίστος Παπακυπριανού

Φρόσω Παπακυπριανού

λοιποί συγγενείς και φίλοι

Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνονται εισφο ρές στον

ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ.

Tην πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα

και γιαγιά

ΕΒΗ Χ”ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ
(από τη Λευκωσία)

που απεβίωσε προχθές Τρίτη 21/1/2014, σε

ηλικία 68 ετών, κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη

23/1/2014 και ώρα 2.00 μ.μ., στον ιερό ναό

Αγίων Κωνστνατίνου και Ελένης και καλούμε

όσους επιθυμούν να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:

Σύζυγος: Νίκος Αρτεμίου

Παιδιά: Όμηρος - Carola Αρτεμίου

Ανδρέας - Αλεξία Αρτεμίου

Εγγόνια: Έβη, Άρης, Θεοδώρα 

και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνια παρακαλούμε να γίνονται εισφορές για
το Συμβούλιο Ευημερίας Ασθενών του Μακαρείου Νο-
σοκομείου.


