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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Αυτοί που έφυγαν
Eπιμέλεια: Aνθής Πέτσα-Σαββίδου
Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά
και αδελφή

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο

ΚΛΙΤΣΑ (ΘΕΚΛΑ) ΜΑΝΤΗ

(από τη Χαρδακιώτισσα Κυθρέας
και τέως κάτοικο Έγκωμης)

(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο
Συν. Ανθούπολης Λευκωσίας)

που απεβίωσε χθες Πέμπτη 21/1/2016 σε ηλικία 80 ετών, κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή
22/1/2016 από τόν ιερό ναό Μεταμορφώσεως
του Σωτήρος Συν. Ανθούπολης, Λευκωσία, η
ώρα 3:30 μ.μ. και καλούμε όλους όσοι τιμούν
τη μνήμη της να παραστούν. Η ταφή θα γίνει στο
κοιμητήριο Συν. Ανθούπολης, Λευκωσία.
Οι τεθλιμμένοι:
Πέτρος - Ξένια Μάντη
Κωνσταντίνος Μάντης, Βίκη Μάντη
Ο εγγονός: Αντρέας Ξενοφώντος
Αδελφός και λοιποί συγγενείς

ΑΝΤΩΝΗ ΘEPAΠONTOΣ

που απεβίωσε χθες Κυριακή 24/1/2016 σε ηλικία 80 ετών κηδεύουμε σήμερα Δευτέρα
25/1/2016 από την εκκλησία Αγίου Νικολάου
Έγκωμης στις 2:00 μ.μ. και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη να παραστούν. Συλλυπητήρια
στον ιερό ναό από τη 1:30 μ.μ.
Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Μέλπω Θεράποντος
και λοιποί συγγενείς
Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνονται εισφορές για
αναπαλαίωση του παλαιού ιερού ναού Αγίου Νικολάου.

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές
για την Αροδαφνούσα και για την οικογένεια.

Τον πολυαγαπημένο μας αδελφό και θείο

ΓΙΩΡΓΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ
(από τη Λευκωσία και καταγωγή από Κυθρέα)

που απεβίωσε στις 3/2/2016 σε ηλικία 83 ετών
κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 5/2/2016 από
τον ιερό ναό Παναγίας Χρυσελεούσης Στροβόλου η ώρα 11:00 π.μ. και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν. Η οικογένεια
θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησια από τις
10:30 π.μ.
Οι τεθλιμμένοι:
Αδελφή: Μάρω Παπαϊωάννου
Αδελφοτέχνια: Στάλω και Παράσχος
Καρολίνα και Ντίνος
Βασίλης Χριστίνα και λοιποί συγγενείς
Παρακαλούμε να γίνουν εισφορές στο ταμείο υποτροφιών για άπορους μαθητές του Rotary club Asbelia.

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα,
γιαγιά και αδελφή

ΛΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ (ΤΣΙΡΙΠΙΛΟΥ)
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Λευκωσίας)

που απεβίωσε στις 8/2/2016 σε ηλικία 73
ετών, κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 10/2/2016
από τον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, κοιμητήριο Λευκωσία η ώρα 2.00 μ.μ. και
καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη της να παραστούν. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια
στην εκκλησία από τη 1.30 μ.μ.
Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος: Λούκας Τσιρίπιλος
θυγατέρα: Έφη και Γιαννάκης Παπαξάνθου
Εγγόνια: Χρίστος και Βαλεντίνα
Λουκία και Μάριος
Δισέγγονα: Παντελής, Βενετία
αδέλφια και λοιποί συγγενείς
Παρακαλούμε να γίνουν εισφορές στο ταμείο ευημερίας Κυθρεωτών.
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Την πολυαγαπημένη μας θεία

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα,
γιαγιά και θεία

ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ Χ΄΄BΑΣΙΛΗ
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Λευκωσίας)

ΗΒΗ ΑΝΤΡΕΑ ΜΑΚΡΗ
που απεβίωσε χθες Τρίτη 9/2/16 σε ηλικία 90
ετών, κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 10/2/16 και
ώρα 3.00 μ.μ. από τον ιερό ναό Παναγίας Χρυσελεούσης στην Αθηένου και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη της όπως παραστούν.
Οι τεθλιμμένοι:
Tα αδελφότεκνα
και λοιποί συγγενείς

(από τη Χαρδακιώτισα Κυθρέας
και τέως κάτοικο Στροβόλου)

που απεβίωσε χθες Τετάρτη 10/2/2016, σε ηλικία 77 ετών, κηδεύουμε αύριο Παρασκευή 12/
2/2016 και ώρα 1:30 μ.μ. από τον ιερό ναό
Αγίου Bασιλείου στον Στρόβολο και καλούμε
όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παραστούν. Η ταφή θα γίνει στο Νέο Κοιμητήριο
Στροβόλου (Χαλεπιανές).
Οι τεθλιμμένοι:
Ο σύζυγος: Αντρέας Μακρής
Τα παιδιά: Ντίνος - Νίκη Μακρή
Μιχάλης - Νάταλη Μακρή
Μάριος - Ειρήνη Μακρή
Τα εγγόνια, το δισέγγονο και λοιποί συγγενείς
Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνουν εισφορές για
τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και για το Ταμείο
Ευημερίας Κυθρεωτών.

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα,
παππού και αδερφό

ΚΩΣΤΑ Γ. ΚΑΝΙΚΛΙΔΗ
(από την Κυθρέα,
τέως κάτοικο Λακατάμιας)

που απεβίωσε χθες Τρίτη 1/3/2016 σε ηλικία
71 ετών κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 2/3/ 2016
από τον ιερό ναό Αγίού Νικολάου Πάνω Λακατάιας (μεγάλη εκκλησία) η ώρα 2.00 μ.μ. και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο στη Βιομηχανική περιοχή Λακατάμιας.

Απεβίωσε στις 6.3.2016 στο Sydney
της μακρινής Αυστραλίας
σε ηλικία 87 ετών,
ο ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ
(γιος του Αδάμου και της Μυροφόρας,
γνωστός ως Στυλλής της Μυρούς)
από την Αγία Μαρίνα Κυθρέας.
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στην Εκκλησία
Αγίων Πάντων, στο Belmore στις 14/3/2016.

Οι τεθλιμμένοι:
Τα Παιδιά: Γιώργος Κανικλίδης
Άγγελος - Στέλλα Κωνσταντίνου

Ήταν παντρεμένος με την Έλλη Νίκου και
Χρυσταλλούς Σαββίδη (Νικολή Παρπέρη).

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές
στην εκκλησία και στο κέντρο ημέρας Αρχάγγελος Μιχαήλ στο Καϊμακλί για άτομα που πάσχουν από άνοια
και στο ταμείο Εηυημερίας Κυθρεωτών.

Παιδιά: Ανδρέας, Νίκος και Μιράντα.
Εγγόνια: Στάλω, Έλλη, Στέλιος, Μιχαήλ,
Γεώργιος, Στέλιος, Στέλιος και Ellise
και δισέγγονα Άννα, Άντρεα και Γεωργία
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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ
Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα
και γιαγιά

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού και αδελφό

ΝΕΦΕΛΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
(από Χαρδακιώτισσα Κυθρέας και τέως κάτοικο Αγίας Φύλας)

(από το Τραχώνι Κυθρέας
και τέως κάτοικο Καϊμακλίου)

που απεβίωσε στις 13 Μαρτίου 2016, σε ηλικία
70 ετών, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 15 Μαρτίου
2016, στη 1:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Παναγίας
Χρυσαϊφυλιώτισσας στην Αγία Φύλα Λεμεσού
και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη της να παραστούν.
Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος, παιδιά, εγγόνια, αδέλφια
και λοιποί συγγενείς
Παρακαλούμε αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για
τη Φιλόπτωχο της Αγίας Φύλας.

ΑΝΔΡΕΑ ΗΛΙΑΔΗ

που απεβίωσε χθες Πέμπτη 21/4/2016 σε ηλικία 74 ετών κηδεύουμε αύριο Σάββατο 23/4/
2016 και ώρα 11:00 π.μ. από τον ιερό ναό
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του
όπως παραστούν. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 10:30 π.μ.
Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Βικτώρια Ηλιάδη
Παιδιά: Στέλιος, Γιάννης και Πόπη
Εγγόνια: Βίκυ, Λώρια, Ανδρέας και Γιώργος
αδέλφια και λοιποί συγγενείς
Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές
για τον ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ και για το Ίδρυμα Αροδαφνούσα.

Το Σάββατο 23 Απριλίου 2016
σε ηλικία 89 ετών, έφυγε η

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά
και αδελφή

ΜΑΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΚΟΥΜΑ

(το γένος Λεοντή Μακρή, από την Κυθρέα)

από την ενορία της Αγίας Μαρίνας. Το 1960
μαζί με τον σύζυγο της Μάκη Δημήτρη εγκαταστάθηκε στην Αυστραλία όπου κι άφησε την τελευταία της πνοή.
Παιδιά της η Ελένη, ο Κώστας και η Paris.
Αδέρφια: Κώστας, Νίκος, Ανδρέας, Γιάννης,
Χρυσάνθη, Άννα, Βερονίκη, Χρίστα, Ζηνοβία
και Σταυρού.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΔΡΕΑ ΑΛΟΥΠΟΥ
που απεβίωσε χθες Κυριακή 8/5/2016, σε ηλικία 90 ετών, κηδεύουμε σήμερα Δευτέρα 9/5/
2016 και ώρα 3:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίου
Ελευθερίου, Συνοικισμός Λατσιών και καλούμε
όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παραστούν.
Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Κωστάκης και Χρύσω Αλουπού
Μαρία και Χάρης Νικολαΐδης
εγγόνια, δισέγγονα, αδέλφια
και λοιποί συγγενείς
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Την πολυαγαπημένη μας θεία, γιαγιά και
αδελφή

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού και αδελφό

ΜΕΡΟΠΗ ΣΙΑΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (ΧΑΡΤΖΙΑ)
(σύζυγος του αγνοούμενου Ξάνθου Μιχαηλίδη)
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο Αγίου Ελευθερίου
Λατσιών)

που απεβίωσε τη Δευτέρα 23/05/2016, κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 25/05/2016, στις 4:30
μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίου Ελευθερίου Λατσιών
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να
παραστούν.
Οι τεθλιμμένοι:
Η οικογένεια
Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές
για άτομο της οικογένειας που πάσχει από ανίατη ασθένεια.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού και αδελφό

ΓΙΩΡΓΟ ΓΙΑΝΝΑΚΗ
αγωνιστή ΕΟΚΑ 1955 - 59
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Blackpool
Αγγλίας)

που απεβίωσε στις 24/5/2016 σε ηλικία 79
ετών, κηδεύουμε την Παρασκευή 10/6/2016
στο Blackpool στην Αγγλία και καλούμε όλους
όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.
Οι τεθλιμμένοι:
Η σύζυγος: Amy Γιαννάκη
Τα παιδιά: Ελένη και Φίλιππος Γιαννάκη
Εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα,
γιαγιά και αδελφή

ΣTEΛIO ΙΩΑΝΝΗ ΟΡΦΑΝΙΔΗ

ΕΙΡΕΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΔΑΜΙΔΟΥ

(γιατρό από την Κυθρέα και τέως κάτοικο Αθηνών)

(από την Αμμόχωστο και τέως κάτοικο Λευκωσίας)

που απεβίωσε τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2016, σε ηλικία 65 χρονών κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 26
Μαΐου 2016, από το ιερό παρεκκλήσιο των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης στο Δημοτικό Κοιμητήριο Ζωγράφου, στην Αθήνα, στις 12.30 μ.μ.
και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του όπως
παραστούν.

που απεβίωσε την Παρασκευή 27/5/2016 σε ηλικία 77 ετών, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 31/5/
2016 και ώρα 4:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αποστόλου Ανδρέα στο Πλατύ Αγλαντζιάς και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παραστούν, Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια
στην εκκλησία από τις 2:30-4:00 μ.μ. μόνο. Η
ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγ. Κωνσταντίνου
και Ελένης.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Αθανασία Ορφανίδου
Τα παιδιά: Νίκη Ορφανίδου και Γαβριήλ Καλαμπάκας
Γιάννης Ορφανίδης
Ο εγγονός: Ανδρέας
Τα αδέλφια: Νίκος και Ιωάννα Ορφανίδου
Λουκάς και Λεώνη Ορφανίδου
λοιποί συγγενείς και φίλοι
Παράκληση της οικογένειάς του, να γίνονται εισφορές
στο ειδικό ταμείο Ευημερίας του Δήμου Κυθρέας.

Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος: Πάνος Αδαμίδης
θυγατέρες: Μαρίνα και Αναστασία Αδαμίδου
Εγγόνια: Ισαβέλλα, Μαρτίνος, Στέφανος
Οικογένεια Πάνου - Ελένης Ιωαννίδη
και λοιποί συγγενείς
Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές
για το Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα» και για το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Αλκυονίδες».
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Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα
και παππού

Tονν πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα
και αδελφό

ΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟΥΚΟΥΜΑ)

ΣΩTHPH KAΛΛH

(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Ψημολόφου)

(από την Kυθρέα και τέως κάτοικο Λευκωσίας)

που απεβίωσε χθες Πέμπτη 2/6/2016 σε ηλικία
84 ετών, κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 3/6/
2016 στις 4 μ.μ. από τον ιερό ναό Παναγίας Καθολικής στην Ψημολόφου και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν. H οικογένεια
θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις
3-4 μ.μ. Η ταφή θα γίνει στο παλαιό κοιμητήριο
Ψημολόφου.

που απεβίωσε την Πέμπτη 16/6/2016, σε ηλικία 70 ετών κηδεύουμε σήμερα Σάββατο
18/6/2016 και ώρα 11:00 π.μ. από τον ιερό
ναό Aγίου Γεωργίου Aγλαντζιάς και καλούμε
όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Ανθούλλα Δημητρίου
Τα παιδιά: Χρίστος και Νίκη Μιντίκκη
Διογένης και Έλενα Γρηγορίου
εγγόνια και λοιποί συγγενείς

H οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις
10:30 π.μ. στην εκκλησία.
Οι τεθλιμμένοι:
H σύζυγος: Aγγελική Kαλλή
Tα παιδιά: Άννα Kαλλή
Kική Kαλλή
Mάρκος Kαλλής
Tα αδέλφια
και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνια παρακαλούμε να γίνουν εισφορές στον
Σύνδεσμο «Κάνε μια Ευχή».

Παρακαλούμε αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές στο
ταμείο ευημερίας Kυθρεωτών και στο φιλανθρωπικό
ίδρυμα ιερού ναού Aγίου Γεωργίου Aγλαντζιάς.

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θυγατέρα

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, θυγατέρα
και αδελφή

ΣΩΤΗΡΟΥΛΛΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (ΣΟΥΡΟΥ)

ΕΛΕΝΗ Κ. ΑΔΑΜΙΔΗ (Σουππά)

(από την Κυθραία και τέως στον Λυθροδόντα)

(από Χαρδακιώτισσα Κυθρέας, τέως στον Στρόβολο)

που απεβίωσε χθες Τρίτη 21/6/2016 σε ηλικία
55 ετών, κηδεύουμε αύριο Πέμπττη 23/6/2016
και ώρα 5:15 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη της όπως παραστούν.

που απεβίωσετην Τρίτη 21/6/2016 σε ηλικία
62 ετών, κηδεύουμε σήμερα Πέμπττη 23/6/
2016 από τον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης, κοιμητήριο Λευκωσίας, η ώρα 4.00 μ.μ.
και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη της να παραστούν. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια
στην εκκλησία από τις 3.30 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Πατέρας: Κώστας Μιχαήλ (Σούρου)
Σύζυγος: Βασίλης Γιαννακού
Παιδιά: Αναστασία - Wissam
Ευανθία, Ευδοκία
Σταυρινή - Βασίλης
Κωνσταντίνος, Σταύρος, Στυλιανή
Εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς
Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές
στον ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ.

Οι τεθλιμμένοι:
Ο Σύζυγος, Κώστας Αδαμίδη
Η μητέρα: Παρασκευή Ανδρέου
Ο αδελφός: Κωστάκης Ανδρέου
Η αδελφή: Μαρούλα Ανδρέου
και λοιποί συγγενείς
Παρακαλούμε αντί στεφάνων όπως γίνουν εισφορές
στο ίδρυμα Αροδαφνούσα και στο Ταμείο Ευημερίας
Κυθρεωτών.
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Την πολυαγαπημένη μας αδελφή και θεία

KΩΣTA K. ΓABPIHΛ

(από τη Χαρδακιώτισσα Κυθρέας, τέως κάτοικο
Συνοικισμού Στρόβολος 2)

που απεβίωσε χθες Πέμπτη 7/7/2016, σε ηλικία
84 ετών κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 8/7/
2016, στις 4:30 μ.μ., από τον ιερό ναό Aγίου
Eλευθερίου Λατσιών και καλούμε όσους επιθυμούν όπως παραστούν και συνοδεύσουν την εκφορά.
Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Στέλιος και Παντελίτσα
Eυφροσύνη και Παναγιώτης
εγγόνια και λοιποί συγγενείς

που απεβίωσετην στις 29/7/2016 σε ηλικία 78
ετών, κηδεύουμε αύριο Δευτέρα 1/8/2016 από
τον ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνα στο Συνοικισμό
Στρόβολος 2, η ώρα 11.00 π.μ. και καλούμε
όσους τιμούν τη μνήμη της να παραστούν. Η
ταφή θα γίνει στο παλαιό κοιμητήριο Στροβόλου.

Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνονται εισφορές για
το Tαμείο Eημερίας Kυθρεωτών.

ΜΑΡΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

Οι τεθλιμμένοι:
Αδέλφια: Αρχιμανδρίτης Θεοφάνης Πέτρου
Πάτερ Ιωάννης Πέτρου
Χριστόφορος (Τάκης) Πέτρου
Αγγέλα Πέτρου, Ανδρούλα Νικολάου
Αδελφοτέχνια και λοιποί συγγενείς
Παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές υπέρ του ιερού
ναού Αγίου Σπυρίδωνα και για το Ταμείο Ευημερίας
Κυθρεωτών.

Tον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα
υιό και παππού

Tον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα
και παππού

ΚΥΡΙΑΚΟ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΚΟΛΟΚΑΣΗ

(από την Kυθρέα, τέως κάτοικο Δαλιού)

(από την Kυθρέα)

που απεβίωσε χθες Τετάρτη 10/8/2016 σε ηλικία 60 χρονών, κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 11/
8/2016, από τον ιερό ναό Παναγίας Ευαγγελίστρια στο Δάλι στις 4.30 μ.μ. και καλούμε όσοι
τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

που απεβίωσε χθες Κυριακή 14/8/2016 σε ηλικία 71 ετών, κηδεύουμε αύριο Τρίτη 16/8/
2016 και ώρα 5.00 μ.μ. από την Αίθουσα Βασιλείας Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά στη
Λευκωσία (Τζον Κένεντι 128, Παλουριώτισσα).
Παρακαλούμε όσους επιθυμούν να συμπαρασταθούν στην οικογένειά του να παρευρεθούν.
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο των Χριστιανών
Μαρτύρων του Ιεχωβά στη Νήσου.

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 4.00 μ.μ.
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Ιδαλίου.
Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος: Ήβη Κυριάκου
Παιδιά: Μαρία Κυριάκου, Αντώνης Κυριάκου
Μητέρα: Χρυστάλλα Κυριάκου
Εγγονή: Ήβη Χατζηαναστασίου
Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές
για την οικογένεια.

Συγγενείς:
Σύζυγος: Μάρω Κολοκάση
Παιδιά: Γιούλα - Μάικολ Καφρούνι
Σάββας - Σύλβια Κολοκάση
Εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς
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ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΜΗΤΡΟ)
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Πάφου, αγωνιστή ΕΟΚΑ ’55-’59)

που απεβίωσε χθες Τρίτη 30/08/2016 σε ηλικία 79 χρονών, κηδεύουμε αύριο Πέμπτη
1/9/2016 και ώρα 5:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αποστόλου Αντρέα στην Έμπα και καλούμε
όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία 4:00-5:00 μ.μ.
Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος: Μάρω Κυριάκου
Παιδιά: Κυριάκος και Μαρία Κυριάκου, Μιχάλης Κυριάκου
Τα εγγόνια: Δημήτρης, Σοφία και Μαρία και λοιποί συγγενείς
Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνονται εισφορές για την ανέγερση του παρεκκλησίου Τίμιου Προδρόμου
στην Έμπα.

Επικήδειοι Λόγοι
Αποχαιρετισμός στον αδελφό μου Στέλιο Ορφανίδη
του δρα Νίκου Ορφανίδη

Αποχαιρετούμε σήμερα τον αδελφό μου, που έφυγε τόσο αναπάντεχα. Και σκέφτομαι
πως έτσι είναι που ολοένα η Κυθρέα αδειάζει, καθώς αποσύρονται όλοι εκείνοι που άλλοτε την κατοίκησαν, καθώς άλλος πια είναι στους συνοικισμούς, άλλος στις πόλεις της
Κύπρου κι άλλος στην Αθήνα και στο εξωτερικό. Κατά μία συγκυρία σήμερα, ημέρα της
ταφής του, τον υποδέχεται ο πατέρας μας που κοιμήθηκε ακριβώς σαν σήμερα, 6 χρόνια
πριν, στις 26 Μαΐου 2010. Τον υποδέχεται κι η μάνα μας. Και οι δικοί του εδώ στην
Αθήνα, που μαζί τους έζησε 40 τόσα χρόνια.
Ο Στέλιος, ένας Έλλην δια βίου, επέλεξε να ζήσει στην Αθήνα. Να πραγματοποιήσει
το μεγάλο έρωτά του για την Ελλάδα. Έτσι τον θυμάμαι πάντα. Στιβαρό Έλληνα της Κύπρου, σε εκείνους τους χρόνους του κατατρεγμού. Κι ας ήταν παιδάκι. Έτσι πήγε τότε
στον πόλεμο. Έτσι ήταν που τον αναζητούσα και τον γύρευα, όταν χάθηκε η Κυθρέα και
μαζί της κι οι γονείς μας, αιχμάλωτοι στα χέρια των Τούρκων. Ως Έλλην αναπαύεται
στην Αθηναϊκή γη, όπου προώρως εκοιμήθη. Πολύ προώρως. Η φυγή του αδόκητος.
Απροσδόκητος. Γι’ αυτό και επώδυνος.
Δεν θα μιλήσω για τον αδελφό μου τον γιατρό. Για όσα καλά έκανε. Πόσο αγωνίστηκε
μέσα στη μεγάλη πόλη των Αθηνών να είναι σωστός. Πόσο αγάπησε την οικογένειά του.
Πόσο δέθηκε μαζί της. Πόσο έτρεξε στους δρόμους της. Πόσο τελικά αγάπησε την Αθήνα.
Πόσο ο ίδιος υπήρξε ηρωϊκή μορφή της καθημερινής ευθύνης. Χωρίς ανάσα. Έτσι τελικά,
χωρίς ανάσα έφυγε. Ασθμαίνοντας.

