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Κηδείες αγνοουμένων
Eπιμέλεια: Aνθής Πέτσα-Σαββίδου

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα και παππού

ΘΕΟΦΑΝΗ ΑΝΤΩΝΗ (ΠΑΠΑΦΑΝΟ)
(από το Νέο Χωρίο Κυθρέας)

ο οποίος δολοφονήθηκε σε ηλικία 71 χρονών από τους Τούρκους εισβο λείς τον Αύγου-
στο του 1974 και τα οστά του οποίου βρέθηκαν σε τάφο στο Νέο Χωρίο Κυθρέας και
ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο του DNA κηδεύουμε αύριο Κυριακή, 14 Ιανουαρίου
2018, και ώρα 11.00 π.μ., από τον ιερό ναό Αγίου Χαραλάμπους Νέου Χωρίου Κυ-
θρέας, στην Αγλαντζιά, και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Τα τέκνα, τα εγγόνια, τα δισέγγονα

και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για το Ταμείο Κοινωνικής Ευημερίας Κατοίκων Νέου Χωρίου
Κυθρέας.

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα και παππού

ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΩΣΤΉ ΤΣΙΑΚΚΟΥΛΗ
(αγνοούμενο, από το Έξω Μετόχι)

ο οποίος δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από τους Τούρκους στο χωριό του, τον Αύγουστο του
1974 και τα οστά του οποίου εντο πίστηκαν στο τ/κ χωριό Μόρα και ταυτοποιήθηκαν
με τη μέθο δο DNA, κηδεύουμε αύριο Σάββατο 14 Απριλίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ.,
από τον ιερό ναό Αποστόλου Βαρνάβα στις Καμάρες Λάρνακας.

Καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά, εγγόνια

και λοιποί συγγενείς
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Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα και παππού

ΣΤΕΛΙΟ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (ΠΑΠΟΥΤΣΟ)
(από το Νέο Χωριό Κυθραίας)

που δολοφονήθηκε από τους Τούρκους στις 15 Αυγούστου 1974, σε ηλικία 71 χρονών,
κηδεύουμε αύριο Σάββατο 28/4/2018 και ώρα 12 μ. από τον ιερό ναό Αρχαγγέλου
Μιχαήλ στο Καϊμακλί και καλού με όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παραστούν.
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Καϊμακλίου.

Οι τεθλιμμένοι:
Τα παιδιά: Γιάννης Στυλιανού,

Αγγελική Χαρή,
Κώστας Στυλιανού,

Μανώλης Στυλιανού,
Χρυστάλλα Χριστοφή
και Νίκος Στυλιανού
εγγόνια και δισέγγονα

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά

ΜΑΡΙΤΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΟΥ
(από το Τραχώνι Κυθρέας)

που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από τους Τούρκους κατακτητές στις 14 Αυγούστου 1974
και τα οστά της βρέθηκαν σε ομαδικό τάφο στο Νέο Χωρίο Κυθρέας και ταυτοποιήθη-
καν με τη μέθοδο του DNA, κηδεύουμε το Σάββατο 19/5/2018 από την εκκλησία Αγίου
Χαραλάμπους στην Αγλαντζιά, στις 11 πμ. και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη
της να παραστούν.

Συλλυπητήρια η ώρα 10.30 π.μ.
Οι τεθλιμμένοι:

Θυγατέρες
Οικογένειες: Θέκλας Πολυβίου, Κούλλας Παυλιτσιέκ 

Έλλης Πισσαρίδου, Γιαννούλας Μωρέα, Χρυστάλλας Πούπα
Αυγής Αλεξάνδρου, εγγόνια, δισέγγονα και τρισέγγονα

Εισφορές θα γίνονται για το Κοινοτικό Συμβούλιο Ταμείου Ευημερίας Νέου Χωρίου Κυθρέας και
για την εκκλησία Αγίου Χαραλάμπους Νέου Χωρίου Κυθρέας
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Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα και παππού

ΚΥΡΙΑΚΟ ΚΟΥΛΛΗ
(Αγνοούμενο, από το Νέο Χωρίο Κυθρέας)

που δολοφονήθηκε από τους Τούρκους στις 14.8. 1974, σε ηλικία 54 ετών, κηδεύουμε
την Τετάρτη 23.5.2018 από τον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα, παρά τον Συνοικ. Στρο-
βόλου 3, Η ΏΡΑ 4.30 μ.μ. και καλού με όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.
Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 3.30 μ.μ. Η ταφή θα γίνει
στο Κοιμητήριο Χρυσελεούσης Στροβόλου.

Οι τεθλιμμένοι:
Ελένη - Ανδρέας Νικολάου,

Κυριακή - Χαράλαμπου Κασιή,
Ανδρέας - Μάρω Κούλλη,
Αγγέλα - Τάσου Κολιού,

εγγόνια και δισέγγονα και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για την εκκλησία Αγ. Χαραλάμπους και στο Τα-
μείο Ευημερίας Νέου Χωρίου Κυθρέας.

Τελούμε αύριο Κυριακή 29 Απριλίου 2018, η ώρα 12μ. από τον ιερό ναό Απ. Ανδρέα
στον Συν. Στροβόλου 3, την κηδεία του πολυαγαπημένου μας πατέρα και παππού

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(78 ετών, αγνοούμενου, από το Έξω Μετόχι)

που θεάθηκε για τελευταία φορά στις 14 Αυγούστου 1974 στο Έξω Μετόχι και τα οστά
του εντοπίστηκαν σε πηγάδι έξω από το χωριό Μόρα και ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο
DNA και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν. Η ταφή θα γίνει στο νέο
κοιμητήριο Αγλαντζιάς.

Την Κυπριακή Δημοκρατία θα εκπροσωπήσει ο κ. Νέστορας Νέστορος, Εκπρόσωπος
της Ελληνοκυπριακής Πλευράς στη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων, ο οποίος θα
εκφωνήσει και τον επιμνημόσυνο λόγο.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Ανδρονίκη Σπύρου, Μαρίτσα Γεωργίου, Σωτήρα Α. Μιχαήλ

Εγγόνια, δισέγγονα, τρισέγγονα και λοιποί συγγενείς και φίλοι

Παρακαλούμε όπως γίνουν εισφορές για την αποπεράτωση του ιερού ναού Αποστόλου Ανδρέα Συν.
Στροβόλου 3.
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Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα και παππού

ΓΙΑΝΝΑΚΟ ΜΕΛΑ
(από το Νέο Χωριό Κυθρέας)

που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από τον Τούρκο εισβολέα στις 14/8/1974 σε ηλικία 65
ετών και του οποίου τα οστά ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο DNA, κηδεύουμε την Τε-
τάρτη 6/6/2018 στις 4.30 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίου Ελευθερίου στον Συνοικισμό
Λατσιών και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν. Συλλυπητήρια στην
εκκλησία από τις 3.30 μ.μ. - 4.30 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα

και λοιποί συγγενείς

Την πολυαγαπημένη μας γιαγιά

ΜΑΡΙΚΚΟΥ ΚΥΠΡΗ
(από το Έξω Μετόχι)

η οποία δολοφονήθηκε σε ηλικία 76 χρονών από τους Τούρκους την 14η Αυγούστου
1974 και τα οστά της οποίας βρέθηκαν στο Έξω Μετόχι και ταυτοποιήθηκαν με τη μέ-
θοδο DΝΑ, κηδεύουμε το Σάββατο 26 Μαΐου 2018 και ώρα 11.00 π.μ., από τον ιερό
ναό Αγίας Μαρίνας στη Μοσφιλωτή και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να
παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Εγγόνια, δισέγγονα
και λοιποί συγγενείς
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Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα και παππού

ΓΙΑΝΝΑΚΟ ΝΙΚΟΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ
(78 ετών, από το Νέο Χωρίο Κυθρέας)

δολοφονηθέντα εν ψυχρώ από τους Τούρκους στις 22/8/1974 και τα οστά του οποίου ανευ-
ρέθησαν σε ομαδικό τάφο στο Νέο Χωρίο Κυθρέας και ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο DNA,
κηδεύουμε αυτό το Σάββατο 21/7/2018 η ώρα 11.00 π.μ. από τον ιερό ναό Αγίου Κενδέα
στην Πάφο, προϊσταμένου του Μητροπολίτη Πάφου κ. Γεωργίου, που θα εκφωνήσει και τον
επικήδειο λόγο. Εκ μέρους της Κυβέρνησης θα παραστεί και θα μιλήσει ο Υπουργός Εξωτε -
ρικών κ. Νίκος Χριστοδουλίδης. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από
τις 10.30 π.μ. - 11.00 π.μ. και η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο της Κάτω Πάφου.

Οι τεθλιμμένοι:
Τα παιδιά: +Νίκανδρος και Ντίνα Αντωνιάδη

Παπαντώνης και Χρυστάλλα Αντωνιάδη
Ελένη και Τάκης Βασιλείου

τα εγγόνια, τα δισέγγονα και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων θα γίνονται εισφορές για τον ιερό ναό Αγίου Κενδέα και για το ταμείο του Κοινοτικού Συμ-
βουλίου και της εκκλησίας Αγίου Χαραλάμπους Νέου Χωρίου Κυθρέας.

Τον λατρευτό μας πατέρα και παππού

ΒΑΡΝΑΒΑ Α. ΜΕΛΙΟΥ (ΒΑΡΝΑΚΚΑ)
(από το Τραχώνι Κυθρέας)

ο οποίος δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από τον Τούρκο εισβολέα στις 14/8/1974 και του
οποίου τα οστά εντοπίστηκαν στην περιοχή Μόρα και ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο
DNA, κηδεύουμε αύριο Κυριακή 10/6/2018 στις 11.00 π.μ. από τον ιερό ναό Αγίου
Γεωργίου στα Λατσιά και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν. Συλλυ-
πητήρια η ώρα 10.30 π.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Τα παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα

και τρισέγγονα

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές στο Κοινοτι κό Συμβούλιο Τραχωνίου Κυ-
θρέας.
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Μετά από 44 χρόνια κηδεύουμε τον πολυαγαπημένο μας
σύζυγο, πατέρα, παππού και αδελφό

ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΦΙΤΗ
(από την Κυθρέα, κάτοικο Άσσιας, αγνοούμενο από τον Αύγουστο του 1974)

τα οστά του οποίου βρέθηκαν σε περιοχή βορειοδυτικά του χωριού Αγκαστίνα και ταυ-
τοποιήθηκαν με τη μέθοδο DNA. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον ιερό ναό Αγίου
Ιωάννη του Ρώσσου στον συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα αύριο Παρασκευή 30 Νο-
εμβρίου 2018 και ώρα 2:00 μ.μ. Καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του όπως παραστούν
και συμπροσευχηθούν μαζί μας. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία
από τη 1:30 μ.μ. Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Λειβαδιών Λάρνακας.

Οι τεθλιμμένοι:
Η σύζυγος: Έλλη Παφίτη

Τα παιδιά: Μαρία, Μιχάλης, Γρηγορία
Τα εγγόνια, τα αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνονται εισφορές υπέρ της ανέγερσης Μνημείου Πεσόντων και
Αγνοουμένων Άσσιας, για το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Ελπίδα» για παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία
και για την εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Ρώσσου.

Στον έφεδρο στρατιώτη

Μέσ τους ανθούς
Της λεμονιάς

Εις την Τζυρκά τζοιμάσαι
Σσιύφκει ο Πενταδάκτυλος
Εσέναν προσκυνά σε!

Σωτηρούλλα Μαρκή

 ELEFTHERH KYTHREA 10 JULY:Layout 1  10/7/19  8:50 AM  Page 106


