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Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα
και αδερφή

ΜΑΡΟΥΛΑ ΑΡΤΕΜΙΟΥ
(από τη Βώνη Κυθρέας και τέως κάτοικο

Δασούπολης)

που απεβίωσε την 1/1/2017 σε ηλικία 68 ετών,
κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 3/1/2017 από τον
ιερό ναό Τιμίου Σταυρού στον Στρόβολο η ώρα
2:30 μ.μ. και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη
μνή μη της να παραστούν. Η οικογένεια θα δέ-
χεται συλλυπητήρια στον ιερό ναό από τις 2:00
μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος: Ιάκωβος Αρτεμίου.
Τέκνα: Γιώργος, Χάρης.

Αδερφή: Παναγιώτα Μπακαλιάου
και λοιποί συγγενείς.

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές
για τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φίλων
(ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ.). Ηλεκτρονικά συλλυπητήρια στο
www.koimisisfuneral.com

Αυτοί που έφυγαν
Eπιμέλεια: Aνθής Πέτσα-Σαββίδου

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά

ΕΥΔΟΚΟΥΛΛΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
(από την Κυθραία, τέως κάτοικο Παλουριώτισ-

σας)

που απεβίωσε στις 7/1/2017 σε ηλικία 91
ετών, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 10/1/2017 και
ώρα 2:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης και καλούμε όσους τιμούν τη
μνήμη της όπως παραστούν.
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στην εκ-
κλησία από τη 1:30 μ.μ. - 2:00 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Στέλιος, Γιώργος και Άρτεμις

Εγγόνια και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές
στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο.
www.ayiospetrosfuneralhome.com

-Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά και
αδελφή

ΜΑΡΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
(από τη Λευκωσία)

που απεβίωσε χθες Παρασκευή 26/1/2017 σε
ηλικία 77 ετών, κηδεύουμε σήμερα Σάββατο
28/1/2017 από τον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντί-
νου και Ελένης στο κοιμητήριο Λευκωσίας, η
ώρα 1.15 μ.μ. και καλούμε όσους τιμούν τη
μνήμη της όπως παραστούν.

Παιδιά: Ρένα και Άθως Χαράκης,
Άρτεμις και Παναγιώτης Κελεπέσιης,

Στέλιος και Μαρία Αθανασιάδη,
εγγόνια, αδελφός και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές στον σύνδεσμο
«Ένα όνειρο μια ευχή»

(Της οικογένειας του πρώην δημάρχου Κυθρέας και
πρώην Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης, Στυλια-
νού Αθανασιάδη)

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και
παππού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΉ ΚΟΚΚΙΝΟ
(από το Νέο Χωριό Κυθραίας)

που απεβίωσε την Παρασκευή 27/1/2017 σε
ηλικία 86 ετών, κηδεύουμε αύριο Δευτέρα 30/
1/2017 και ώρα 2.30 μ.μ. από τον ιερό ναό
Αγίων Ομολογητών Λευκωσία και καλούμε ό -
σους τιμούν τη μνήμη του όπως παραστούν. Η
ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Έγκωμης. Η
οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στην εκκλη-
σία από τις 2.00 μ.μ. μέχρι τις 2.30 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Η σύζυγος: Ελένη Κόκκινου.

Τα παιδιά: Μαρία - Χρίστος Κόκκινος,
εγγόνια: Κωνσταντίνος και Παναγιώτης

και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνονται εισφορές στον
σύνδεσμο « Ένα όνειρο μια ευχή».
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Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά

ΧΡΥΣΤΑΛΛΕΝΗ ΛΟΥΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

που απεβίωσε χθες Πέμπτη 9/2/2017 σε ηλικία
83 ετών κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 10/2/
2017, στις 2:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης Αγλαντζιάς και κα-
λούμε όσους επιθυμούν όπως παραστούν και
συνοδεύσουν την εκφορά.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Ντίνος και Λία Γεωργίου,

Ιουλιέττα και Πανικός Παλόχη,
Σάββας Γεωργίου,

εγγόνια και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές
για το Ταμείο Ευημερίας Κυθρεωτών του Δήμου Κυ-
θρέας.

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα και παππού

ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΒΒΑ (ΧΕΙΛΑ)
(από τη Χαρδακιώτισσα Κυθρέας)

που απεβίωσε στις 2/2/2017 σε ηλικία 80 ετών,
κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 4/2/2017, στις
11:00 π.μ. από τον ιερό ναό Αγίου Πολυδώρου
Καϊμακλίου και καλούμε όσους επιθυμούν όπως
παραστούν και συνοδεύσουν την εκφορά.
Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκ-
κλησία από τις 10:30 π.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Θυγατέρα: Μαρία και Χριστόφορος Χατζηιωάννου

Εγγόνια: Ελίνα και Μιχάλης
και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές
για τη Στέγη Ευγηρίας Αγίας Βαρβάρας και για την
αποπεράτωση του ιερού ναού Αγίου Πολυδώρου Καϊ-
μακλίου.

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και
παππού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΕΡΒΟ
(από Νέο Χωρίο Κυθρέας,

και Νεάπολη Λευκωσίας και τέως στον Στρόβολο)

αντάρτη της ΕΟΚΑ που απεβίωσε όλως αδοκή-
τως την Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017, σε ηλι-
κία 78 ετών, κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 18 Φε-
βρουαρίου 2017 και ώρα 12.30 μ.μ. από τον
ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και
καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του, όπως πα-
ραστούν και δεηθούν μαζί μας.

Η τεθλιμμένη σύζυγος: Λούλλα Ζερβού,
τα παιδιά: Γιάννος και Άντρη Ζερβού,

Κώστας και Γεωργία Ζερβού,
Θεόδωρος και Άγκνες Ζερβού,

τα εγγόνια, τα αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές
στο Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ.

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά και
αδελφή

ΔΗΜΗΤΡΑ (ΛΟΥΛΑ) ΠΟΥΠΑ
(από Χαρδακιώτισσα Κυθρέας, τέως κάτοικο

Πλατύ Αγλαντζιάς)

που απεβίωσε στις 20/2/2017 σε ηλικία 85
ετών, κηδεύουμε αύριο Πέμπτη 23/2/2017 από
τον ιερό ναό Αποστόλου Ανδρέα στο Πλατύ Αγ -
λαντζιάς η ώρα 2.00 μ.μ. και καλούμε όσους τι-
μούν τη μνήμη της όπως παραστούν. Η οικογέ-
νεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία
από τη 1.30 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Μιχαλάκης και Ροζ Πούπα, Χρίστος και
Ελένη Πούπα, Ντίνος και Μαργαρίτα Πούπα,
Ελένη Πούπα, Παναγιώτης και Ελένη Πούπα,
εγγόνια, δισέγγονα, αδέλφια και λοιποί συγγε-
νείς
Παρακαλούμε όπως γίνουν εισφορές στο ταμείο Ευη-
μερίας Κυθρεωτών και στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο
Κύπρου.
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Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά

ΕΛΕΝΗ (ΛΕΛΛΑ) ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
(από τη Χαρδακιώτισσα Κυθρέας και τέως κάτοικο

στο Πλατύ Αγλαντζιάς)

που απεβίωσε την Πέμπτη 23/2/2017 σε ηλικία
88 ετών κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 25/2/2017
και ώρα 2:30 μ.μ. από τον ιερό ναό Αποστόλου
Αντρέα στο Πλατύ Αγλαντζιάς και καλούμε
όσους τιμούν τη μνήμη της να παραστούν.
Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις
2:00 μ.μ. στην εκκλησία.
Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Αγλαντζιάς.

Οι τεθλιμμένοι:
Τα παιδιά: Αγγέλα Άριστου Αριστείδου,

Γιώργος - Στάλω Αριστείδου,
Καίτη - Ανδρέας Ζερβού,

Μάριος - Έλενα Αριστείδου,
τα εγγόνια και δισέγγονα

Παρακαλούμε αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για
το Ίδρυμα «ΕΛΙΚΑΣ» για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά και
αδελφή

ΑΝΝΑ ΙΚΑΡΟΥ
(από τη Συρκανιά Κυθρέας, τέως κάτοικο

Λεμεσού)

που απεβίωσε στις 28/2/2017, σε ηλικία 84
ετών, κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 2/3/2017 και
ώρα 12:00 μ. από τον ιερό ναό Αγίου Κοσμά
Του Αιτωλού στον Άγιο Αθανάσιο (Σφαλαγγιώ-
τισσας) Λεμεσού και καλούμε όσους τιμούν τη
μνήμη της να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Τα παιδιά: Μαρία - Γιαννάκης Αντρέου,

Δαίδαλος - Ελισάβετ Ικάρου,
Στέλλα Χαραλάμπους

Εγγόνια, δισέγγονα, αδέλφια
και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές
στον ΠΑΣΥΚΑΦ.

Τον πολυαγαπημένο μας αδελφό και θείο

Δόκτορα ΜΙΧΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο Λευκωσίας)

που απεβίωσε την Τετάρτη 1/3/2017, σε ηλικία
62 ετών, κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή
3/3/2017 και ώρα 3:00 μ.μ. από τον ιερό ναό
Αγίου Αντωνίου στη Λευκωσία και καλούμε
όσους τιμούν τη μνήμη του όπως παραστούν.
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγίων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης.

Οι τεθλιμμένοι:
Τα αδέλφια: Πόπη - Chris Μαυρομμάτη

Τα αδελφότεκνα: Νικόλας και Λένα
Και λοιποί συγγενείς

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα και παππού

ΓΕΩΡΓΙΟ Ι. ΣΤΡΟΥΘΟ
(από την Τραχυπέδουλα και τέως κάτοικο

Λεμεσού, Χρυσίδα Κυθρέας) 

που απεβίωσε την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017, σε
ηλικία 86 ετών, κηδεύουμε σήμερα Δευτέρα 6
Μαρτίου 2017 από τον ιερό ναό Αγίου Νικο-
λάου, Κάτω Πολεμίδια, στη Λεμεσό και ώρα
3:00 μ.μ. και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη
του όπως παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Κώστας και Μάρθα Στρούθου,

Γιώργος και Άννα Χατζηκωνστάντα.
Εγγόνια και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνονται εισφορές για
τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Αγίου Νικολάου στα Κάτω
Πολεμίδια.
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Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα
και παππού

ΙΩΑΝΝΗ (ΝΑΚΗ) ΜΙΧΑΗΛ
(αγωνιστή ΕΟΚΑ '55-'59)

που απεβίωσε στις 16/3/2017 σε ηλικία 76
ετών, κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 17/3/
2017 στις 3:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίας
Βαρβάρας Καϊμακλίου και καλούμε όσους επι-
θυμούν όπως παραστούν και συνοδεύσουν την
εκφορά.
Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκ-
κλησία από τις 2:00 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος: Ευρίτα
Άντρη και Παναγιώτης,
Έλενα και Αλέξανδρος,

εγγόνια και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές
για Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και για αποπε-
ράτωση ιερού ναού Αγίου Πολυδώρου Καϊμακλίου.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, υιό
και αδελφό

ΠΑΥΛΟ ΠΑΥΛΟΥ
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Λατσιών)

που απεβίωσε την Παρασκευή 17/3/2017 σε
ηλικία 49 ετών, κηδεύουμε αύριο Δευτέρα
20/3/2017 από τον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντί-
νου και Ελένης στην Αγλαντζιά η ώρα 11:00 π.μ.
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να
παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά, σύζυγος, πατέρας, αδέλφια

Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνονται εισφορές για
την οικογένειά του.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και
αδελφό

ΣΩΤΉΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Μακεδονίτισσας

στη Λευκωσία)

που απεβίωσε χθες Τετάρτη 19/4/2017, σε ηλι-
κία 62 ετών, κηδεύουμε αύριο Παρασκευή
21/4/2017 από τον ιερό ναό Αγίου Παντελεή-
μονα στη Μακεδονίτισσα, Λευκωσία, στις 4:00
μ.μ. και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του
όπως παραστούν. Η οικογένεια θα δέχεται συλ-
λυπητήρια στην εκκλησία από τις 3:00 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Δήμητρα Ζαννεττή Κωνσταντίνου

Παιδιά:
Παναγιώτης και Γιώργος Κωνσταντίνου,

αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως γίνουν εισφορές στο Ογκολογικό
Κέντρο Τράπεζας Κύπρου και στον Σύνδεσμο «Ένα
Όνειρο μια Ευχή».

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού και αδελφό

ΝΙΚΟΛΑ ΠΑΤΣΑΛΟ
(από την Κυθρέα και τέως στη Χλώρακα Πάφου)

που απεβίωσε χθες Τετάρτη 8/3/2017 σε ηλικία
61 χρονών, κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 9/3/
2017 και ώρα 2:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Πανα-
γίας Χρυσοαιματούσης στη Χλώρακα και κα-
λούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Παναγιώτα Πάτσαλου

Παιδιά: Ζωή και Δημήτρης Βρυωνίδη,
Γεωργία και Παναγιώτης Τσοβίλη,
Γιαννάκης και Μαρίνα Πάτσαλου

Εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για
τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Πάφου και για τις άπορες
οικογένειες της Χλώρακας.
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Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ)
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο Λεμεσού)

που απεβίωσε στις 10/6/2017, κηδεύουμε
αύριο Τρίτη 13/6/2017 και ώρα 12:00 μεση-
μέρι από τον ιερό ναό Αγίου Νικολάου στη Λε-
μεσό και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη της να
παραστούν. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο
Σφαλαγγιώτισσας.

Οι τεθλιμμένοι:
Τα παιδιά: Μαρία - δρ Μάριος Νεοκλέους,

Αγάθη - Μιχάλης Καμμά.
Τα εγγόνια: Δέσποινα, Πολύβιος, Γιώργος.

Το δισέγγονο: Νικόλας

Παρακαλούμε αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές
στον Σύνδεσμο «Ανοιχτή Αγκαλιά».

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα,
γιαγιά και αδελφή

ΕΛΕΝΗ ΚΑΚΟΥΛΛΗ (ΣΑΒΒΑΚΚΟΥ)
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο Γερίου)

που απεβίωσε στις 29/4/2017 σε ηλικία 81
ετών, κηδεύουμε αύριο Τετάρτη 10/5/2017 και
ώρα 5:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίου Χαραλά-
μπους στο Γέρι και καλούμε όλους όσοι τιμούν
τη μνήμη της όπως παραστούν.
Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκ-
κλησία από τις 4:00 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος: Σάββας Κακουλλή,
Παιδιά: Μάρω - Χρίστος Ιωαννίδου, Στέλιος -
Δέσπω Κακουλλή, Δούκας - Έφη Κακουλλή, Χρι-
στίνα Κακουλλή, Οικονόμος Ανδρέας - Κυβέλη
Κακουλλή, Μηλίτσα Χατζημιχαήλ, εγγόνια, δι-
σέγγονα, αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές
για τον Σύνδεσμο «Ένα Όνειρο Μια Ευχή» και για τον
ιερό ναό Αγίου Χαραλάμπους και για το Ταμείο Ευη-
μερίας Κυθρεωτών.

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά και
αδελφή

ΑΝΝΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ
(από την Κυθρέα)

που απεβίωσε χθες Πέμπτη 15/6/Ί7 σε ηλικία
93 χρονών, κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή
16/6/17, από τον ιερό ναό Σταυρού Στροβόλου,
στις 3.30 μ.μ., και καλούμε όλους όσοι τιμούν
τη μνήμη της να παραστούν.
Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκ-
κλησία από τις 3.00 μ.μ.
Η ταφή θα γίνει στο παλιό κοιμητήριο Στροβό-
λου.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Στέλιος - Ανδρούλα Φιλιππίδου,

Σταυρούλα - Άντης Σταυρή,
αδελφές, εγγόνια, δισέγγονα

και λοιποί συγγενείς

Την αγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά

ΕΥΔΟΚΙΑ (ΚΟΥΛΑ) ΚΛΗΡΙΔΟΥ
(το γένος Καττάμη από Κυθρέα, τέως κάτοικο

Λευκωσίας, σύζυγο του αείμνηστου Φοίβου Κλη-
ρίδη, Δικηγόρου, Βουλευτή, Υπουργού)

που απεβίωσε χθες Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 κη-
δεύουμε αύριο Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017 από
την εκκλησία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
στη Λευκωσία, στις 4:00 μ.μ., και καλούμε ό -
λους όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν.
Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον
χώρο της εκκλησίας από τις 3:30 μ.μ. μέχρι
4:00 μ.μ. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης.

Οι τεθλιμμένοι: Τα παιδιά: Μάρω - Σπύρος
Τσιάππας, Χρίστος - Ελένη Κληρίδου, Ανθή -
Κρις Λάμπη. Τα εγγόνια: Φοίβη, Αλέξανδρος,
Κωνσταντίνος και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνονται εισφορές στο
«Ταμείο Ευημερίας Κυθρεωτών» (για άπορες οικογέ-
νειες)
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Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά
και θεία

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
(από το Καϊμακλί)

που απεβίωσε χθες Πέμπτη 10/8/2017 σε ηλι-
κία 91 ετών, κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή
11/8/2017 από τον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντί-
νου και Ελένης στο κοιμητήριο Λευκωσίας η
ώρα 5:15 μ.μ. και καλούμε όσους τιμούν τη
μνή μη της όπως παραστούν.

Παιδιά: Χρύσω και Ηρακλής Παπανδρέου,
Αχιλλέας και Άνθη Παπανδρέου,

Στέλλα και Ανδρέας Κωνσταντίνου,
εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως γίνουν εισφορές για άπορη οικο-
γένεια.

Γυναίκα του Ντίνου Παπαντρέα από τη Χρυσίδα Κυ-
θρέας.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού και αδελφό

ΚΩΣΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΤΑΛΑΤΤΙΝΗ)
(από το Νέο Χωριό Κυθρέας και τέως κάτοικο

Αγλαντζιάς)

που απεβίωσε χθες Δευτέρα 3/7/2017 σε ηλικία
76 ετών κηδεύουμε αύριο Τετάρτη 5/7/2017
και ώρα 4:30 μ.μ. από τον ιερό ναό Αποστόλου
Ανδρέα στο Πλατύ Αγλαντζιάς και καλούμε ό -
σους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν. Η οι-
κογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 4:00
μ.μ. στην εκκλησία.

Οι τεθλιμμένοι: Η σύζυγος: Δώρα Κυριάκου
Τα παιδιά: Κούλλης - Γεωργία Ταλαττίνη,

Έλενα - Ρένος Ηλία
Τα εγγόνια: Νικολίνα και Θεοδώρα Ταλαττίνη,

Γιώργος, Κωνσταντίνος και Θεοδώρα Ηλία
και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για
το Ταμείο Ευημερίας κατοίκων Νέου Χωρίου Κυθρέας
και στο Ίδρυμα Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ΕΛΙ-
ΚΑΣ.

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε τον θάνατο του
πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και

παππού

ΙΩΑΝΝΗ Μ. ΜΑΚΡΗ
(από τη Χαρδακιώτισσα Κυθρέας,

ανάπηρο πολέμου 1974)

που απεβίωσε την Κυριακή 13/8/2017, σε ηλι-
κία 84 ετών, και κηδεύουμε αύριο Τετάρτη
16/8/2017 και ώρα 5:00 μ.μ. από τον ιερό ναό
Παναγίας Ευαγγελίστριας στην Παλουριώτισσα
και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του όπως
παραστούν.
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στην εκ -
κλη σία από τις 4:30 μ.μ. - 5:00 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος: Μαρούλα Μακρή
Παιδιά: Παντελής και Λένα Μαξούτη

Ευγένιος και Ξάνθη Χατζηευτυχίου
Μιχάλης και Χρυστάλλα Μακρή

Εγγόνια, αδελφός και λοιποί συγγενείς

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά

ΒΑΝΘΟΥΛΑ ΣΚΛΑΒΟΥ
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Ακροπόλεως,

Λευκωσία)

που απεβίωσε χθες Κυριακή 20/8/2017 σε ηλι-
κία 91 ετών, κηδεύουμε αύριο Τρίτη 22/8/
2017 από τον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης στο κοιμητήριο Λευκωσίας η ώρα 4:15
μ.μ. και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη της ό -
πως παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Χρύσω και Λέανδρος Νικολαΐδης

Μιχάλης Σκλάβος
Εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές στο ευαγές
ίδρυμα «Ο Καλός Σαμαρείτης».
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Τελούμε σήμερα Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017
την κηδεία του πολυαγαπημένου μας πατέρα

και παππού

ΧΡΙΣΤΟΥ (ΤΑΚΗ) ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ
(από την Κυθρέα και τέως κατοίκου Στροβόλου)

που απεβίωσε χθες Τρίτη 10/10/2017 σε ηλι-
κία 89 ετών, κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 11/
10/2017 από τον ι.ν. Παναγίας Χρυσελεούσης
στον Στρόβολο και ώρα 3:30 μ.μ. και καλούμε
όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν. Η οι-
κογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 3:00
μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Δέσπω - Μιχάλης Μασούρας

Ντίνος - Λένα Συμεωνίδη
Μαρίνος - Μισιέλ Συμεωνίδη

Εγγόνια: Βαλίντα, Νάκη, Χρίστος και Χρίστος

Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνονται εισφορές για
τον Σύνδεσμο Καρδιοπαθών και Φίλων και για τις άπο-
ρες οικογένειες της ενορίας Χρυσελεούσης.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού και αδελφό

ΝΙΚΟ ΚΑΡΑΟΛΙΑ
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο Ευρύχου)

που απεβίωσε τη Δευτέρα 25/9/2017, σε ηλικία
66 ετών, κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 27/9/
2017 από τον ιερό ναό Αγίας Μαρίνας (Ευ ρύ -
χου), η ώρα 2:00 μ.μ., και καλούμε όλους όσοι
τιμούν τη μνήμη του να παραστούν. Η οικογένεια
θα δέχεται συλλυπητήρια στον ιερό ναό από τη
1:00 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος, τέκνα, εγγόνια

και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές:
1. Για τους ιερούς ναούς της Ευρύχου.
2. Για το Πολυδύναμο Κέντρο «Η Σολέα». 

Ηλεκτρονικά συλλυπητήρια στο
www.koimisisfuneral.com

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Λευκωσίας)

που απεβίωσε χθες Παρασκευή 3/11/2017 σε
ηλικία 97 ετών, κηδεύουμε σήμερα Σάββατο
4/11/2017 από τον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντί-
νου και Ελένης στο κοιμητήριο Λευκωσίας η
ώρα 11.00 π.μ. και καλούμε όσους τιμούν τη
μνήμη της όπως παραστούν.
Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκ-
κλησία από τις 10.00 π.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Κώστας και Kathleen Κυριακίδου,

Ανδρούλα και Άρης Μιχαηλίδης,
Κούλλης και Λένια Κυριακίδου,

'Ελενα και Λάκης Μακρίδης
Εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως γίνουν εισφορές στον Παγκύπριο
Σύνδεσμο Σπαστικών και Αναπήρων Παιδιών.

Τον πολυαγαπημένο μας υιό, σύζυγο, πατέρα
και αδερφό

ΖΑΧΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ
(από την Κυθρέα τέως κάτοικο Μαρκί)

που απεβίωσε στις 5/11/2017, σε ηλικία 52
ετών, κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 8/11/2017,
από τον ιερό ναό Αγίας Παρασκευής (Λακατά-
μιας), η ώρα 11:00 π.μ. και καλούμε όλους όσοι
τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Μητέρα, σύζυγος,

τέκνα και αδέρφια

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές
για την οικογένεια.

Ηλεκτρονικά συλλυπητήρια στο
www.koimisisfuneral.com
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† ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΣΥΚΑΛΛΙΔΟΥ
(πρώην διευθύντρια Δημοτικών Σχολείων)

Χωρίς να έχουμε ακόμη συνέλθει από τον πόνο
και τη θλίψη του θανάτου της πολυαγαπημένης
μας Κασσιανής, το Σάββατο 18 Νοεμβρίου
2017, θεωρούμε καθήκον και υποχρέωση να εκ-
φράσουμε βαθύτατη εκτίμηση και ειλικρινείς
ευχαριστίες προς όσους μας συμπαραστάθηκαν
στον πόνο μας αυτοπροσώπως ή μέσω τηλεφω-
νημάτων/τηλεγραφημάτων, έκαμαν εισφορές
στη μνήμη της, κατέθεσαν στεφάνια ή απέστει-
λαν λουλούδια.
Ευχόμαστε εκ βάθους καρδίας τα βέλτιστα για
αυτούς και τις οικογένειές τους.

Στέλιος Συκαλλίδης, σύζυγος
Μαρκέλλα Συκαλλίδου, θυγατέρα

Γιώργος και Γιούλα Συκαλλίδη, υιός και νύφη
Στέλιος Συκαλλίδης, εγγονός

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και
αδελφό

ΑΝΤΩΝΗ ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Λευκωσίας)

που απεβίωσε χθες Δευτέρα 13/11/2017 σε ηλι-
κία 60 ετών, κηδεύουμε αύριο Τετάρτη 15/11/
2017 από τον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου στην
Ακρόπολη η ώρα 11:30 π.μ. και καλούμε όσους
τιμούν τη μνήμη του όπως παραστούν. Η οικο-
γένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία
από τις 11:00 π.μ. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητή-
ριο Λευκωσίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Κάρμεν Νικολαΐδου.
Παιδιά: Νικολέτα Νικαλαΐδου,

Έφη Νικολαΐδου, Αίγλη Νικολαΐδου
Αδελφός: Παντελής Νικολαΐδης

και λοιποί συγγενείς

Θα γίνονται εισφορές στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύ-
πρου και στο Σύνδεσμο Καρδιοπαθών Λευκωσίας.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα
και παππού

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Λευκωσίας)

που απεβίωσε την Τετάρτη 6/12/2017, σε ηλι-
κία 96 ετών, κηδεύουμε αύριο Σάββατο 9/12/
2017 από τον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου στην
Ακρόπολη, στις 2:00 μ.μ., και καλούμε όσους τι-
μούν τη μνήμη του όπως παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Λητώ Καραγεωργιάδου.

Παιδιά: Ινώ Καραγεωργιάδου,
Μάριος Καραγεωργιάδης

Εγγόνια και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές για το ευαγές
ίδρυμα «Ο Καλός Σαμαρείτης».

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα,
αδελφή και γιαγιά

ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΙΑ) ΓΛΑΥΚΟΥ ΒΑΚΗ 
(από Νέο Χωρίο Κυθρέας, κατοίκου Λυκαβηττού)

που απεβίωσε χθες Δευτέρα 12/12/16 σε ηλι -
κία 78 ετών, κη δεύουμε σήμερα Τρίτη και ώρα
3.00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Λυ -
καβηττού και καλούμε όσους επιθυμούν να πα -
ραστούν. Συλλυπητήρια από τις 2 μ.μ. στην
εκκλησία. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Κων -
σταντίνου και Ελένης.

Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος: Γλαύκος Βακής
Παιδιά: Αντώνης και Φλωρέττα Βακή 

Γιώργος Βακής 
Κωνσταντίνος και Οριάνα Βακή 

Αδέλφια: Αντώνης και Νέδη Κορέλλη 
Αχιλλέας Καρέλλης 

Και λοιποί συγγενείς
Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνονται εισφορές για
τον ΠΑΣΥΚΑΦ και στο Φιλανθρωπικό Σωματείο Αγίου
Νικολάου
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