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Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα
και παππού

ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΜΗΤΡΟ)
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Πάφου,

αγωνιστή ΕΟΚΑ '55-'59)

που απεβίωσε χθες Τρίτη 30/8/2016 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 δέχε-
ται 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 ει-
σφορές για την ανέγερση του παρεκκλησίου Τιμίου
Προδρόμου στην Έμπα.

Αυτοί που έφυγαν
Eπιμέλεια: Aνθής Πέτσα-Σαββίδου

Την πολυαγαπημένη μας αδελφή και θεία

ΝΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (ΠΑΦΙΤΗ)
(από την Κυθρέα)

που απεβίωσε την 1/9/2016, σε ηλικία 56 ε -
τών, κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 3/9/2016 και
ώρα 4:30 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίου Νικολάου
στη Λακατάμεια και καλούμε όλους όσοι τιμούν
τη μνήμη της όπως παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Τα αδέλφια

και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές
για το Ίδρυμα «Άγιος Στέφανος».

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα
και γιαγιά

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Κ. ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ (ΑΓΓΕΛΗ)
(από τη Συρκανιά Κυθρέας και τέως κάτοικο Συν.

Άγιος Ελευθέριος Λατσιών)

που απεβίωσε στις 17/9/2016 σε ηλικία 75
ετών, κηδεύουμε σήμερα Δευτέρα 19/9/2016
από τον ιερό ναό Αγίου Ελευθερίου Λατσιών
στις 2:00 μ.μ. και καλούμε όλους όσοι τιμούν
τη μνήμη της να παραστούν. Η οικογένεια θα
δεχθεί συλλυπητήρια στην εκκλησία από τη 1:30
μέχρι τις 2:00μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Κώστας Ανδρεάδης

Παιδιά: Μαίρη, Έφη, Αγάθη, Αγγέλα
Εγγόνια και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές
στο Ταμείο Ευημερίας του Δήμου Κυθρέας.

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά

ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΠΑ
(εκ Κυθραίας)

που απεβίωσε χθες Πέμπτη 6/10/2016 σε ηλι-
κία 96 ετών, κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή
7/10/2016, στις 2:00 μ.μ. από τον ιερό ναό
Αγίου Γεωργίου στον Άγιο Δομέτιο και καλούμε
όσους τιμούν τη μνήμη της να παραστούν και να
συνοδεύσουν την εκφορά. Η οικογένεια θα δέ-
χεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τη 1:30
μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Θυγατέρα: Μαίρη και Γιαννάκης

Εγγόνια: Χρίστος, Ελένη, Αλέξανδρος
Δισέγγονα και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές
για την εκκλησία Αγίου Γεωργίου για Άπορες Οικογέ-
νειες. 
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Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο και πατέρα

ΓΙΩΡΓΟ ΕΓΓΛΕΖΟΥ
(από τη Λευκωσία)

που απεβίωσε την Παρασκευή 14/10/2016 σε
ηλικία 57 ετών, κηδεύουμε αύριο Τετάρτη 19/
10/2016 και ώρα 4:00 μ.μ. από τον ιερό ναό
Αποστόλου Λουκά, Κόκκινες Στρόβολος και κα-
λούμε όσους τιμούν τη μνήμη του vα παραστούν.
Συλλυπητήρια στην εκκλησία η ώρα 3:00 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Πόπη Ταμανά-Εγγλέζου 

Παιδιά: Στέλλα και Νικολέττα Εγγλέζου
και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές
για την οικογένεια. 

Η σύζυγός του είναι κόρη του Γιακουμή Ταμανέ. Κα-
τέθεσε στεφάνι εκ μέρους του δήμου ο Σάββας Κολιός.

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά
και αδελφή

ΜΑΡΟΥΛΛΑ Χ"ΓΙΑΚΟΥΜΗ (ΧΕΙΛΑ)
(από τη Χαρδακιώτισσα Κυθρέας
και τέως κάτοικο Πέρα Ορεινής)

που απεβίωσε στις 8/10/2016 σε ηλικία 79 χρο-
νών, κηδεύουμε σήμερα Δευτέρα 10/10/2016,
από τον ιερό ναό Παναγίας Οδηγήτριας Πέρα
Ορεινής στις 4:00 μ.μ. και καλούμε όσους τι-
μούν τη μνήμη της να παραστούν. Η οικογένεια
θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις
3:30 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι: Μιχάλης - Φανή Χ"Γιακουμή 
Χρυστάλλα - Γιάννος Ιωάννου

†Κώστας - Νίκη Χ"Γιακουμή
†Σάββας - Σταυρούλλα Χ"Γιακουμή 

Εγγόνια, αδελφός και λοιποί συγγενείς 

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές

στον Άγιο Δημητριανό.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού και αδελφό

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΣΙΑ 
(πρώην ελεγκτή Ελεγκτικής Υπηρεσίας,

από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Λευκωσίας)

που απεβίωσε την Παρασκευή 14/10/2016 σε
ηλικία 81 ετών, κηδεύουμε σήμερα Δευτέρα 17/
10/2016 από τον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης στο κοιμητήριο Λευκωσίας η ώρα
3:30 μ.μ. και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη
του όπως παραστούν. Η οικογένεια θα δέχεται
συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 3:00 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Ευρούλα Πασιά

Παιδιά: Γιούλα και Μάικολ Σταυρινός
Στέλιος και Ροδούλα Πασιά 

Εγγόνια: Ερρίκος, Ανδρέας, Μιχάλης
Αδελφή και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές στο κοινωνικό
παντοπωλείο (Αγκαλιάζω).

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού και αδελφό

ΘΕΟΔΟΥΛΟ (ΛΑΚΗΣ) ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ

που απεβίωσε στις 24/10/2016 σε ηλικία 71
ετών, κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 27/10/2016
στις 3:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης στη Λευκωσία και καλούμε
όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν. Η οι-
κογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλη-
σία από τις 2:30 μέχρι τις 3:00 μ.μ. 

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Μαρία Ζαχαριάδη

Τα παιδιά: Χρίστος - Έλενα Ζαχαριάδη
Κωνσταντίνος - Κωνσταντία Ζαχαριάδη

Αλεξία - Μάριος Κουμίδη
εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνουν εισφορές
στον Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φίλων ΠΑΣΥΚΑΦ

www.ayiospetrosfuneralhome.com
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Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά
και αδελφή 

ΑΝΝΑ ΡΟΥΣΣΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ 
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο Λευκωσίας)

που απεβίωσε την Τετάρτη 2/11/2016 σε ηλικία
74 ετών, κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 4/11/
2016 και ώρα 2:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Της
Του Θεού Σοφίας στον Στρόβολο και καλούμε
όσους τιμούν τη μνήμη της να παραστούν.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τη
1:00 μ.μ. στην εκκλησία.

Οι τεθλιμμένοι:
Τα παιδιά, τα εγγόνια, ο αδελφός

και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές στο
ταμείο ευημερίας Δήμου Κυθρέας και για τους άπορους
της ενορίας Παναγίας Χρυσελεούσης Στροβόλου.

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, παππού
και αδελφό

ΒΑΡΝΑΒΑ Χ''ΠΑΝΑΓΗ (εκ Κυθρέας)

που απεβίωσε προχθές Δευτέρα 21/11/2016 σε
ηλικία 89 ετών, κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 23/
11/2016 στις 2:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία και κα-
λούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.
Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκ-
κλησία από τη 1:00 μ.μ. με 2:00 μ.μ. μόνο.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Χρίστος και Μυρτώ Χ''Παναγή

Έφη και Γιάννος Αργυρού
Εγγόνια: Ανδρέας, Διαμάντω Αργυρού,
Βαρνάβας, Λήδα, Έκτορας Χ''Παναγή

Αδέλφια: Φραγκούλα Σοφοκλέους - Άρτεμις
Χ''Παναγή - Ανδρέας Χ''Παναγής

και λοιποί συγγενείς
Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές
στον σύνδεσμο «Ζωή» για παιδιά με καρκίνο και στον
σύνδεσμο καρδιοπαθών παιδιών.

www.ayiospetrosfuneralhome.com

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα
και γιαγιά

ΜΑΡΙΑ ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΒΙΤΣΑΪΤΗ
(από την Κυθραία, ενορία Χρυσίδα

και τέως κάτοικο Κάτω Πολεμιδιών Λεμεσού)

που απεβίωσε χθες Τετάρτη 26/10/2016, σε η -
λι κία 81 ετών, κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 27/
10/2016 και ώρα 3:30 μ.μ. από τον ιερό ναό
Αποστόλου Βαρνάβα στον Συνοικισμό Αγίου Ιω-
άννη στα Κάτω Πολεμίδια στη Λεμεσό και κα-
λούμε όσους τιμούν τη μνήμη της να παραστούν.
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Κάτω Πολεμι-
διών (Ορφανίδη).

Οι τεθλιμμένοι:
Ο σύζυγος, τα παιδιά,

τα εγγόνια, τα δισέγγονα
και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνονται εισφορές για
τη Φιλόπτωχο της Ενορίας Αποστόλου Βαρνάβα Κάτω
Πολεμιδιών.

Τον πολυαγαπημένο μας αδελφό
και συνάδελφο

ΠΑΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Στροβόλου)

που απεβίωσε στις 27/11/2016 σε ηλικία 92
ετών, κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 30/11/2016
από τον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου στην Ακρό-
πολη η ώρα 11.00 π.μ. και καλούμε όσους τι-
μούν τη μνήμη του όπως παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Αδελφή: Δέσποινα Γεωργίου

Συνάδελφοι και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως γίνουν εισφορές στη μνήμη του

στην Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών.

114 ELEFTHERH KYTHREA SEL:Layout 1  11/17/17  8:06 AM  Page 96



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 97

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά και
αδελφή

ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ (ΛΟΥΛΛΑ)
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο Συν.

Στρόβολος 3)

που απεβίωσε την Τρίτη 29/11/2016, σε ηλικία
80 ετών, κηδεύουμε αύριο Σάββατο 3/12/2016
στις 11:00 π.μ. από τον ιερό ναό Παναγίας του
Τράχωνα στον Στρόβολο και καλούμε όλους όσοι
τιμούν τη μνήμη της να παραστούν. Η οικογέ-
νεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία
από τις 10:30 π.μ. Η ταφή θα γίνει στο παλαιό
κοιμητήριο Στροβόλου.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Νίκος και Μύρια Κυπριανού

Χρυστάλλα Κυπριανού
εγγόνια: Ειρήνη, Κωνσταντίνος, Μαρίνα
δισέγγονα, αδελφή και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές
στην οικογένεια.

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά
και αδελφή

ΜΑΡΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (δασκάλα)
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Στροβόλου)

που απεβίωσε την Τρίτη 29/11/2016 σε ηλικία
77 ετών, κηδεύουμε αύριο Παρασκευή 2/12/
2016 από τον ιερό ναό Της Του Θεού Σοφίας
στον Στρόβολο η ώρα 2:00 μ.μ. και καλούμε ό -
σους τιμούν τη μνήμη της όπως παραστούν. 

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκ-
κλησία από τη 1:30μ.μ. 

Οι τεθλιμμένοι: 
Παιδιά: Αντώνης και Θέκλα Αντωνίου

Κυριάκος και Μαρία Αντωνίου
Εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνουν εισφορές
στον σύνδεσμο ΠΑΣΥΚΑΦ και στο Ταμείο Ευημερίας
Κυθρεωτών. 

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα
και παππού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο Στροβόλου,

Συνοικισμό Κόκκινες)

που απεβίωσε στις 8/12/2016 σε ηλικία 80
ετών, κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 10/12/2016
από τον ιερό ναό Αποστόλου Λουκά (Στροβόλου)
η ώρα 2:00μμ και καλούμε όλους όσοι τιμούν
τη μνήμη του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Αίγλη Σωτηρίου

Τέκνο: Άνδρη Σωτηρίου
Εγγονή: Αίγλη Κωστή
και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές
για τις άπορες οικογένειες της ενορίας.

Ηλεκτρονικά συλλυπητήρια στο
www.koimisisfuneral.com

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
αδελφό και παππού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (ΝΤΙΝΟ) ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
πρώην ιδιοκτήτη καθαριστηρίων Express (από τη

Χρυσίδα Κυθρέας, τέως κάτοικο Καϊμακλίου)

που απεβίωσε χθες Κυριακή 27/11/2016 σε η -
λι κία 90 χρονών, κηδεύουμε αύριο Τρίτη 29/
11/2016, από τον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης (Παλουριώτισσα), στις 2:00 μ.μ. και
καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παρα-
στούν. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια
στην εκκλησία από τη 1:00 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος: Αναστασία Παπαν-
δρέου. Παιδιά: Χρύσω - Ηρακλής Παπανδρέου,
Αχιλλέας - Άνθη Παπανδρέου, Λίτσα - Αντρέας
Κωνσταντίνου. Εγγόνια: Νατάσσα, Αλεξία, Νταϊ-
άνα, Άντρεα, Κωνσταντίνος, Αντρέας, Κωνστα-
ντίνος, Γιώργος. Δισέγγονο: Ηρακλής και λοιποί
συγγενείς.

Παρακαλούμε αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για
τη μικρή μας Χριστιάνα, λόγω μετάβασής της στο εξω-
τερικό για ιατρικούς λόγους.
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Επικήδειος Λόγος

Ιn Memoriam
Μνήμη Βαρνάβα Χατζηπαναγή

της Χρυσόθεμης Χατζηπαναγή

Την 21η Νοεμβρίου 2016, ανήμερα των Εισοδίων της Θεοτόκου, ο γνωστός ανά την
Κύπρο φαρμακέμπορος Κυθρεώτης και επί έτη κάτοικος Λευκωσίας Βαρνάβας Χατζη -
παναγής άφησε την τελευταία του πνοή στην αυλή του σπιτιού του στην Έγκωμη. Μια
ακαριαία θανάσιμη πτώση από τη μια στιγμή στην άλλη και ένας αναπάντεχος τραγικός
συγκλονισμός για τα παιδιά και όλους εμάς τους στενούς συγγενείς του. Ενώ ήταν έτοι -
μος να μεταβεί στο γραφείο του στα Λατσιά, όπου και οι σύγχρονες γραφειακές και
αποθηκευτικές εγκαταστάσεις της ομώνυμης εταιρείας του, «άλλαι μεν βουλαί ανθρώ -
πων, άλλα δε Θεός κελεύει»! Εκείνη τη μοιραία Δευτέρα θα έμενε ανολοκλήρωτη η προ -
γραμματισμένη μεταμεσημβρινή του εργασία. Μια εργασία κολοσσιαίας επιχει ρηματικής
δραστηριότητας, αξιοθαύμαστων επιτευγμάτων και άλλων τόσων δημιουρ γικών προκλή -
σεων στον τομέα του εισαγωγικού και μεταπρατικού εμπορίου, που συνέ χιζε με τον άοκνο
νεανικό ζήλο και την ίδια αεικίνητη αφοσίωση μέχρι τα 89 του χρόνια, παρόλο που
ευδόκησε να αναθέσει το πηδάλιο της διαχείρισης τού μεγάλου του επώνυμου οίκου στα
αντάξια χέρια του υιού του Χρήστου Χατζηπαναγή.

Ένας, λοιπόν, χαλκέντερος και εκ του μηδενός αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας
έφυγε πρόσφατα από κοντά μας, όρθιος μαχητής επί των επάλξεων της κυπριακής

Τον πολυαγαπημένο μας πατερά και παππού

ΚΩΣΤΑ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗ
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο

Αγίου Παύλου)

που απεβίωσε την Τετάρτη 14/12/2016, σε ηλι-
κία 92 ετών, κηδεύουμε αύριο Σάββατο 17/12/
2016, στις 11:00 π.μ., από τον ιερό ναό Αγίου
Χαραλάμπους στο Γέρι και καλούμε όλους όσοι
τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Τα παιδιά: Μαρία - Αντώνης Γεωργίου,

Γιούλα - Χαράλαμπος Κυπριανού
τα εγγόνια και λοιποί συγγενείς.

Αντί στεφάνων παρακαλούμε, όπως γίνονται εισφορές
για τη Φιλόπτωχο του ιερού ναού Αγίου Χαραλάμπους
στο Γέρι.

Την πολυαγαπημένη μας

ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΙΔΟΥ
(από Άγιο Αμβρόσιο και Κυθρέα

τέως κάτοικο συν. Άσπρες, Στρόβολο)

που απεβίωσε την Κυριακή 11/12/2016 σε ηλι-
κία 90 ετών, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 13/12/
2016, από τον ιερό ναό Αγ. Στυλιανού στον Συν.
Άσπρες στον Στρόβολο, η ώρα 2:30 μ.μ. και κα-
λούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να παρα-
στούν. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγ. Κων-
σταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία.

Οι τεθλιμμένοι:
Θετή κόρη: Μαρούλλα Αδαμίδου Ηρακλέους

και λοιποί συγγενείς.

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές
για τις άπορες οικογένειες της ενορίας Αγ. Στυλιανού.
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