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Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παπ-
πού και αδελφό

ΝΙΚΟ Μ. ΙΟΡΔΑΝΟΥ
(από την Πέγεια, τέως κάτοικο Λευκωσίας)

που απεβίωσε χθες Πέμπτη 25/1/2018, σε ηλι-
κία 88 ετών, κηδεύ ουμε αύριο Σάββατο 27/1/
2018 από τον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντί νου και
Ελένης στο κοιμητήριο Λευκωσίας, η ώρα 11:00
π.μ., και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του
όπως παραστούν.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκ-
κλησία από τις 10:30 π.μ.

Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος: Άννα Ιορδάνου
Παιδιά: Έλενα και Μιχάλης Χρίστου,

Αλέκος και Ντορίνα Ιορδάνου,
Καίτη και Κυριάκος Μάτση,

εγγόνια, αδελφή και λοιποί συγγενείς
Παρακαλούμε όπως γίνουν εισφορές για τον σύνδεσμο
Ελπίδα για παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία.

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα
και γιαγιά

ΞΕΝΙΑ ΜΙΧΑΗΛ
(το γένος Παπαζαχαρία από Κυθρέα και τέως

κάτοικο Καϊμακλίου) (Αγωνίστρια ΕΟΚΑ ’55-’59)

που απεβίωσε την Τετάρτη 31/1/2018 σε ηλι-
κία 82 ετών κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή
2/2/2018, στις 12:30 μ.μ. από τον ιερό ναό
Αγίου Πολυδώρου Καϊμακλίου και καλούμε
όσους επιθυμούν όπως παραστούν και συνοδεύ-
σουν την εκφορά.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Ζαχαρίας και Ελένη Μιχαήλ

Μιχάλης και Στάλω Μιχαήλ
εγγόνια και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές
για το Ταμείο Ευημερίας Κυθρεωτών.

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά
και αδελφή

ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ Κ. ΣΑΒΒΙΔΟΥ
(από την Κυθρέα, σύζυγος του αγωνιστή 

και πεσόντος Κώστα Ν. Σαββίδη)

που απεβίωσε την Τετάρτη 7/2/2018, σε ηλικία
88 ετών, κηδεύουμε αύριο Σάββατο 10/2/2018
στις 12.00 μ. από τον ιερό ναό Αγίων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης στη Λευκωσία και καλούμε
όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν.
Η οικογένεια θα δέχεται συλ λυπητήρια στην εκ-
κλησία από τις 11.30 π.μ.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγίων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης.

Οι τεθλιμμένοι: Παιδιά:
Ρούλα Σαββίδου Νίκη - Νίκος Οικονομόπουλος

Εγγόνια: Γιώργος και Κωνσταντίνα
Αδερφός: Μίκκος Αδαμίδης και λοιποί συγγενείς
Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές
υπέρ συγγε νικής άπορης οικογένειας.

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα
και γιαγιά

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΗΛ

που απεβίωσε χθες Τετάρτη 14/2/2018, σε ηλι-
κία 95 ετών, κηδεύ ουμε σήμερα Πέμπτη 15/2/
2018, στις 2:00 μ.μ, από τον ιερό ναό Αγίου Γε-
ωργίου Αγλαντζιάς και καλούμε όσους επιθυ-
μούν όπως παραστούν και συνοδεύσουν την εκ-
φορά.

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

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Θούλλα και Μιχαλάκης Σταυρινίδης

Νεφέλη και Δημήτρης Πιεραλλή
Γιούλα και Αντρέας Καραβέλλας

Άγγελος και Αγγέλα Αγαθαγγέλλου
Εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνονται εισφορές για
τη Στέγη Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς και για τον ιερό ναό
Αγίου Γεωργίου.
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Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα
και παππού

ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΠΡΑΓΟΡΑ

που απεβίωσε χθες Σάββατο 24/2/2018 σε ηλι-
κία 93 ετών, κη δεύουμε αύριο Δευτέρα 26/2/
2018 και ώρα 2.00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίων
Κωνσταντίνου & Ελένης στη Λευκωσία και κα -
λούμε όσους τιμούν τη μνήμη του όπως παρα-
στούν. Η οικογέ νεια θα δέχεται συλλυπητήρια
στην εκκλησία από τη 1:30 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Μαργαρίτα Κυπραγόρα

Παιδιά: Σταύρος - Νίκη Κυπραγόρα
Εγγόνια: Άντρος, Δημήτρης, Δομένικος,

Μαργαρίτα, Παυλίνα
Δισέγγονα και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνουν εισφορές
στον Σύν δεσμο ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ.
www.ayiospetrosfuneralhome.com

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά

και αδελφή

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΜΑΧΗ) ΚΑΡΑΜΑΛΛΑΚΗ
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Λευκωσίας)

που απεβίωσε στις 19/2/2018 σε ηλικία 86
ετών κηδεύουμε αύριο Παρασκευή 23/2/2018,
από τον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης στο κοιμητήριο Λευκωσίας η ώρα 2:00 μ.μ.
και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη της όπως
παραστούν.

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

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Κάλια, Δώρος, Χρίστος Καραμαλλάκη

Εγγόνια, αδελφή και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές στη Φιλόπτωχο
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παπ-
πού και αδελφό

ΓΙΑΓΚΟ ΛΥΡΑΚΙΔΗ
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο Στροβόλου)

που απεβίωσε στις 24/2/2018 σε ηλικία 91
ετών, κηδεύουμε αύριο Τρίτη 27/2/2018 και
ώρα 3.00 μ.μ. από τον ιερό ναό Παναγίας Χρυ-
σελεούσης στον Στρόβολο και καλούμε όλους
όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παραστούν.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκ-
κλη σία από τις 2:00 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Γαλάτεια Λυρακίδου

Παιδιά: Δέοπω Χαραλάμπους Μεταλλωρύχου
Ευφροσύνη - Πέτρος Χριστοφόρου,

Νίκος Λυρακίδης
Τα εγγόνια, τα δισέγγονα και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές
για τον Σύνδεσμο «Ένα Όνειρο Μια Ευχή».

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά
και αδελφή

ΧΡΥΣΤΑΛΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Λευκωσίας)

που απεβίωσε χθες Τρίτη 27/2/2018 σε ηλικία
95 ετών, κηδεύ ουμε αύριο Πέμπτη 1/3/2018
από τον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντί νου και Ελέ-
νης στο κοιμητήριο Λευκωσίας η ώρα 2:00 μ.μ.
και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη της όπως
παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Πάνος Σοφοκλέους,

Στέλλα και Ανδρέας Ερωτοκρίτου.
Εγγόνια, αδελφή και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως γίνουν εισφορές στον Αντικαρκι-
νικό Σύν δεσμο Κύπρου.
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Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο,
μητέρα, αδερφή και γιαγιά

πρεσβ. ΗΡΩ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο Παλουριώτισσας)

που απεβίωσε την Παρασκευή 2/3/2018, σε
ηλικία 79 ετών, κηδεύ ουμε αύριο Δευτέρα
5/3/2018 από τον ιερό ναό Αγίας Ζώνης Λεμε -
σού, στις 12 το μεσημέρι και καλούμε όλους όσοι
τιμούν τη μνήμη της να παραστούν.

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στις 11.00
π.μ. στον ναό.

Η ταφή θα γίνει στη Λευκωσία στις 2.45 μ.μ. στο
κοιμητήριο Πα λουριώτισσας (παλαιό).

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος π. Ανδρέας Παπαβασιλείου,

παιδιά, αδέρ φια, εγγόνια
και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως οι εισφορές γίνονται για τον ιερό
ναό Παναγί ας Αγίας Ζώνης Λεμεσού.

Τον πολυαγαπημένο σύζυγο, πατέρα
και αδελφό

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΟΥΠΑ
(από τη Χαρδακιώτισσα Κυθρέας,

τέως κάτοικο Λατσιών)

που απεβίωσε χθες Τρίτη 27/3/2018 σε ηλικία
53 ετών, κηδεύουμε αύριο Πέμπτη 29/3/2018
από τον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Λατσιών στις
11:00 π.μ. και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη
του όπως παραστούν. Η οικογένεια θα δέχεται
συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 10:30 π.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Έλενα Πούπα

Παιδιά: Κωνσταντίνος και Άντρια
Αδέλφια: Μιχαλάκης, Χρίστος,

Ντίνος, Ελένη
και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνουν εισφορές
στην οικογένεια.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού και αδελφό

ΦΟΙΒΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Λατσιών)

που απεβίωσε στις 31/3/2018 σε ηλικία 84
ετών κηδεύουμε σήμερα Κυριακή 1/4/2018 και
ώρα 2:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίου Ελευ θε -
ρίου στα Λατσιά και καλούμε όλους όσοι τιμούν
τη μνήμη του όπως παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Χρυστάλλα Κωνσταντίνου

Τα παιδιά: Κώστας - Πάμελα Κωνσταντίνου
Η εγγονή, η αδελφή
και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές
για τον ιερό ναό Αγίου Ελευθερίου.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα
και παππού

ΠΑΥΛΟ ΟΡΦΑΝΙΔΗ
(από Χρυσίδα Κυθραίας

και τέως κάτοικο Μακεδονίτισσας)

που απεβίωσε χθες Μ. Δευτέρα 2/4/2018 σε ηλικία
72 ετών κηδεύ ουμε αύριο Μ. Τετάρτη 4/4/2018 και
ώρα 3:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίων Πάντων στη
Μακεδονίτισσα και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη
του όπως παραστούν. Η οικογένεια θα δέχεται συλ-
λυπητήρια στην εκκλησία από τις 2:00 μ.μ. μέχρι τις
3:00 μ.μ. Η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήριες
επισκέψεις στο σπίτι της. Η ταφή θα γίνει στο Δημο-
τικό Κοιμητήριο Έγκωμης.

Οι τεθλιμμένοι: Η σύζυγος: Αγγελική Ορφανίδου
Τα παιδιά: Αίμιλη Ορφανίδου - Μιχάλης Μιχαήλ

Δρ Στέλιος Ορφανίδης - Δρ Σύλβια Βασιλείου
Τα εγγόνια: Αγγελική Χαραλάμπους,

Παύλος και Γιάννης Ορφανίδης
Αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές για τον
Σύν δεσμο «Ένα Όνειρο Μια Ευχή».
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Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα
και παππού

ΒΑΣΟ ΠΕΤΡΩΝΑ
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο Λεμεσού)

που απεβίωσε στις 6/4/2018 σε ηλικία 81
ετών, κηδεύουμε αύριο Τε τάρτη 11/4/2018 και
ώρα 2:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίου Κοσμά
Αιτω λού (Σφαλαγγιώτισσα) και καλούμε όσους
τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

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

Οι τεθλιμμένοι:
Η σύζυγος: Ελένη Πετρωνά.

Τα παιδιά: Βίκυ - Χάρης Παπαπολυβίου,
Μαρία - Σωτήρης Χουβαρτάς.
Εγγόνια και λοιποί συγγενείς.

Αντί στεφάνων θα γίνονται εισφορές στο Μέλαθρο
Αγωνιστών Ε.Ο.Κ.Α και στον Σύνδεσμο ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ.

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα
και γιαγιά

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΜΙΣΗ
(από τη Χαρδακιώτισσα Κυθρέας

και τέως κάτοικο Έγκωμης)

που απεβίωσε στις 19/4/2018 σε ηλικία 86
ετών, κηδεύουμε σήμερα Κυριακή 22/4/2018
και ώρα 4:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίου Νικο-
λάου στην Έγκωμη και καλούμε όσους τιμούν τη
μνήμη της να παραστούν.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην
εκκλησία από τις 3:30 μ.μ.

Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Έγκωμης.

Οι τεθλιμμένοι:
Η σύζυγος, τα παιδιά, εγγόνια

και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων θα γίνονται εισφορές στο Ταμείο Ευη-
μερίας Κυθρεωτών.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα
και παππού

ΑΝΔΡΕΑ ΤΟΜΑΖΟΥ
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο

Χλώρακας Πάφου)

που απεβίωσε χθες Σάββατο 12/5/2018 σε ηλι-
κία 67 ετών, κη δεύουμε σήμερα Κυριακή 13/5/
2018 και ώρα 3:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Πα-
ναγίας Χρυσοαιματούσης Χλώρακας και κα-
λούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παρα-
στούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Η σύζυγος, τα παιδιά, εγγόνια

και λοιποί συγγενείς

Τον πολυαγαπημένο πατέρα, παππού
και αδελφό

ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΡΕΚΛΑ
(πατέρα δημάρχου Κυθρέας)

(από την Κυθρέα, τέως κατοίκου Αγλαντζιάς)

που απεβίωσε χθες Μ. Τετάρτη 4/4/2018 σε
ηλικία 94 ετών, κηδεύουμε σήμερα Μ. Πέμπτη
5/4/2018 από τον ιερό ναό Αποστόλου Ανδρέα
στο Πλατύ Αγλαντζιάς η ώρα 3:00 μ.μ. και κα -
λούμε όσους τιμούν τη μνήμη του όπως πα -
ραστούν. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητή ρια
στην εκκλησία από τις 2:15 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Πέτρος και Ούρσουλα Καρεκλά, Αν-
δρούλα και Ανδρέας Κουννή, Παναγιώτα και
Ανδρέας Πολυβίου, Ανδρέας και Ελένη Καρε-
κλά. Εγγόνια, δισέγγονα, αδελφός και λοιποί

συγγενείς

Παρακαλούμε όπως γίνουν εισφορές στο Ταμείο Ευη-
μερίας Κυθρεωτών.
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Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα
και γιαγιά

ΝΙΚΗ ΚΟΛΙΟΥ
(από τον Πολύστυπο, τέως κάτοικο Ανθούπολης)

που απεβίωσε χθες Παρασκευή 8/6/2018 σε
ηλικία 67 ετών, κηδεύ ουμε σήμερα Σάββατο
9/6/2018 από τον ιερό ναό Αγίου Νεοφύτου
στην Ανθούπολη στις 5.30 μ.μ. και καλούμε
όσους τιμούν τη μνήμη της να παραστούν.

Συλλυπητήρια στις 4.30 μ.μ. στην εκκλησία.

Οι τεθλιμμένοι:

Σύζυγος: Κωστάκης Κολιός,

παιδιά, εγγόνια και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων εισφορές για τον σύνδεσμο « Ένα Όνειρο
Μια Ευxή»

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα

ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΕΤΡΟΥ ΠΥΡΚΩΤΉ
(από την Κυθραία και τέως κάτοικο Λεμεσού)

που απεβίωσε το Σάββατο 2/6/2018, σε ηλικία
89 ετών, κηδεύουμε αύριο Τρίτη 5/6/2018 από
τον ιερό ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, στο νέο
κοιμητήριο Σφαλατζιώτισσας, η ώρα 2:00 μ.μ.,
και καλού με όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να
παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Παντελής Πέτρου

Δέσπω και Αντρέας Πασχαλίδη
Αντρέας και Άννα Πέτρου

Σούλλα και Χρύσανθος Ιωάννου
Εγγόνια: Κωνσταντίνος, Chris,

Χρυστάλια, Βικτώρια

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού και αδελφό

ΑΝΔΡΕΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΩΜΑΤΑ
(από τη Κυθραία, τέως κάτοικο Λεμεσού)

που απεβίωσε στις 10/6/2018 σε ηλικία 81
χρονών, κηδεύουμε σή μερα Τρίτη και ώρα 2.00
μ.μ. από τον ιερό ναό Αποστόλου Βαρνάβα στα
Κάτω Πολεμίδια και καλούμε όλους όσοι τιμούν
τη μνήμη του να παραστούν.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Πάνω Πολεμι-
διών.

Οι τεθλιμμένοι: 
Η σύζυγος Ελένη Χαραλάμπους, 

τα παιδιά, εγγόνια, η αδελφή
και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνουν εισφορές για
την εκκλη σία Απ. Βαρνάβα.

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά
και αδελφή

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΟΥΛΑ
(από τη Χαρδιακιώτισσα Κυθρέας,

τέως κάτοικο Συν. Αγ. Μάμαντος Λακατάμιας)

που απεβίωσε την Κυριακή 15/7/2018, σε ηλι-
κία 94 ετών, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 17/7/
2018 από τον ιερό ναό Άγιου Μάμαντος στον
Συνοικισμό Αγίου Μάμαντος Λακατάμιας, η
ώρα 3:30 μ.μ., και κα λούμε όσους τιμούν τη
μνήμη της όπως παραστούν. Η οικογένεια θα
δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις
3.00 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Γιαννάκης και Ειρηνούλα Κούλα,

Μάρω και Μιχαλάκης Πεττεμερίδης,
Κώστας και Έλενα Κούλα.

Εγγόνια, δισέγγονα, αδελφός και λοιποί συγ-
γενείς.

Παρακαλούμε όπως γίνουν εισφορές για το Ταμείο Ευ-
ημερίας Κυθρεωτών και υπέρ του παρεκκλησίου Αγίου
Σάββα στη Λακατάμια.
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Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα,
παππού και αδελφό

ΓΙΑΓΚΟ ΑΝΔΡΕΟΥ
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο
Συνοικισμού Στρόβολος 3)

που απεβίωσε χθες Σάββατο 21/7/2018 σε ηλι-
κία 80 ετών, κηδεύ ουμε σήμερα Κυριακή 22/7/
2018 και ώρα 11:00 π.μ. από τον ιερό ναό Πα-
ναγίας Τράχωνα στον Συνοικισμό Στρόβολος 3
και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του όπως
παραστούν.

Η ταφή θα γίνει στο Δημοτικό Κοιμητήριο Στρο-
βόλου (Χαλεπιανές).

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα, αδέλφια

και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές
για τη Φιλό πτωχο του ιερού ναού Παναγίας Τράχωνα.

Την πολυαγαπημένη μας
σύζυγο, μητέρα, γιαγιά και αδελφή

ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΩΡΖΗ
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο

Συνοικισμού Στρόβολος 3)

που απεβίωσε χθες Παρασκευή 20/7/2018 σε
ηλικία 79 ετών, κη δεύουμε σήμερα Σάββατο
21/7/2018 και ώρα 11:00 π.μ. από τον ιερό ναό
Παναγίας Τράχωνα στον Συνοικισμό Στρόβολος
3 και κα λούμε όσους τιμούν τη μνήμη της όπως
παραστούν.

Η ταφή θα γίνει στο Δημοτικό Κοιμητήριο Στρο -
βόλου (Χαλεπιανές). Οι τεθλιμμένοι:

Σύζυγος, παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα, αδέλφια
και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές
για τον Αντι καρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου.

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα
και γιαγιά

ΜΕΛΑΝΗ ΒΑΡΝΑΒΑ - ΚΑΛΛΗ
(πρώην καθηγήτρια Θρησκευτικών,

από την Αμμόχωστο και τέως κάτοικο Λακατάμιας)

που απεβίωσε τη Δευτέρα 23/7/2018, σε ηλικία
72 ετών, κηδεύουμε αύριο Τρίτη 31/7/2018,
από τον ιερό ναό Αγίου Παντελεήμονα (Αρχάγ -
γελος), η ώρα 5:00 μ.μ. και καλούμε όλους, όσοι
τιμούν τη μνήμη της να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Καλλής Ν. Καλλής, από τη Χαρδα-

κιώτισσα Κυθρέας
Τέκνα: Νικόλας - Στέφανη Καλλή
και Μαριάννα - Kevin Foulkrod

Εγγόνια: Άννα και Ευαγγελία Καλλή
Μέλανη και John Kallis Foulkrod

και λοιποί συγγενείς και φίλοι

Παρακαλούμε όπως, αντί στεφάνων, γίνονται εισφορές
στον Αντικαρ κινικό Σύνδεσμο Κύπρου ή στον ΠΑΣΥΚΑΦ.

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά
και αδερφή

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΘΟΥΛΗ
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο Λευκωσίας)

που απεβίωσε στις 23/8/2018 σε ηλικία 91
ετών, κηδεύουμε αύριο Τρίτη 28/8/2018 από
τον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
(Κοιμητήριο Λευκωσίας) η ώρα 10:30 π.μ. και
καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να πα-
ραστούν. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια
στον ιερό ναό από τις 9:30 π.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Τέκνα: Άντης - Αντρούλα Ανθούλη

Λίτσα - Δημήτρης Μαλέκου,
Χρύσω - Κώστας Προυσή

Εγγόνια, δισέγγονα, αδέρφια
και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές
για τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο «Αροδαφνούσα». Ηλε-
κτρονικά συλλυπητήρια στο www.koimisisfuneral.com
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Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα και παππού

ΚΩΣΤΑ ΜΑΚΡΗ
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Λευκωσίας)

που απεβίωσε την Κυριακή 16/9/2018, σε ηλι-
κία 92 ετών, κηδεύουμε αύριο Τετάρτη 19/
9/2018 από τον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης στο κοιμητήριο Λευκωσίας, η ώρα
11:00 π.μ., και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη
του όπως παραστούν.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκ-
κλησία από τις 10:00 π.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά, εγγόνια και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές στο Ταμείο Ευ-
ημερίας Κυθρεωτών και στο ίδρυμα «Έλικας» για άτομα
με ειδικές ανάγκες.

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά και
αδελφή

ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ (ΓΙΑΓΝΙΣΙΗ)
(από την Κυθραία και τέως στον Στρόβολο)

που απεβίωσε προχθές Δευτέρα 10/9/2018 σε
ηλικά 83 ετών, κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη
12/9/2018 και ώρα 4:00 μ.μ. από τον ιερό ναό
Αποστόλου Αντρέα στον Στρόβολο 3, και κα-
λούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να παρα-
στούν.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις
3:00 μ.μ. στην εκκλησία.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα και αδέλφια

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές
για την εκκλησία.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού, γαμπρό και αδελφό

ΑΝΤΩΝΗ (ΑΝΤΩΝΑΚΗ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(από τη Λευκωσία)

που απεβίωσε χθές Κυριακή 9/9/2018 σε ηλικία
71 ετών, κηδεύουμε αύριο Τρίτη 11/9/2018 και
ώρα 4:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης στη Λευκωσία (έναντι ΒΜΗ)
και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του όπως
παραστούν και δεηθούν μαζί μας. Η οικογένεια
θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 3:00 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Η σύζυγος: Γιούλα Δημητρίου (Κατσιαμίδου)

Τα παιδιά: Ήβη - Άγγελος Μύτιλλος
Χριστίνα - Σωκράτης Ευστρατίου

Δημήτρης - Κωνσταντίνα Δημητρίου
Ο αδελφός: Δρ Κώστας - Χρύσω Δημητρίου

Τα εγγόνια και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές
στον Παγκύπριο Διαβητικό Σύνδεσμο.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και
παππού

ΚΩΣΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο Λεμεσού)

που απεβίωσε χθες Τετάρτη 12/9/2018, σε ηλι-
κία 82 ετών, κηδεύουμε αύριο Παρασκευή
14/9/2018 και ώρα 2:00 μ.μ. από τον ιερό ναό
Αγίου Μάμαντος στο Τραχώνι και καλούμε
όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Η σύζυγος, τα παιδιά, τα εγγόνια

και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για
την οικογένεια.
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Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού και αδελφό

ΑΝΔΡΕΑ Ν. ΙΓΝΑΤΙΟΥ
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Στροβόλου)

που απεβίωσε χθες Τρίτη 25/9/2018 σε ηλικία
83 ετών, κηδεύουμε σήμερα Τε τάρτη 26/9/
2018 από τον ιερό ναό αποστόλου Λουκά στον
Στρόβολο η ώρα 5:00 μ.μ. και καλούμε όλους
όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παραστούν. Η
οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην
εκκλησία από τις 4:00 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος: Ηλιάδα Ιγνατίου
Παιδιά: Παναγιώτα Ιγνατίου, Νίκη και

Γιώργος Νικολαΐδη, Σωκράτης και Αλεξια
Ιγνατίου, Μαρία και Μάριος Παπουτσάκη,
Λουκία και Μιχάλης Ευδοκίου, Πα ρασκευή
και Αλέξης Ρουβήμ, Νεκτάριος και Ελένη
Ιγνατίου, Μάρκος και Μαρία Ιγνατίου,

Χριστόδουλος Ιγνατίου, Ιωάννα και Αντώνης
Χαραλάμπους Εγγόνια, αδέλφια

Παρακαλούμε όπως γίνουν εισφορές στον ιερό ναό του
Αποστόλου Λουκά στον Στρόβολο.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και
παππού

ΣΑΒΒΑ ΦΕΛΛΑ
(από το Νέο Χωρίο Κυθρέας
και τέως κάτοικο Λευκωσίας)

που απεβίωσε πλήρης ημερών χθες Πέμπτη
27/9/2018 σε ηλικία 97 ετών, κηδεύουμε αύ -
ριο Σάββατο 29/9/2018 και ώρα 12:15 μ.μ.
από τον ιερό ναό Αγίου Χαραλάμπους Νέου Χω-
ρίου Κυθρέας στην Αγλαντζιά και καλούμε ό -
σους τιμούν τη μνήμη του όπως παραστούν. Η
οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκ-
κλησία από τις 11:45 π.μ.

Οι τεθλιμμένοι: Η σύζυγος: Αρτεμισία Φελλά
Τα παιδιά: Έλλη - Νίκος Ελευθεριάδης

Κώστας Φελλάς
δρ Ανδρέας - Στέφανη Φελλά

τα εγγόνια, τα δισέγγονα και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές
για τον Ερυθρό Σταυρό και για το Ταμείο Ευημερίας
κατοίκων Νέου Χωρίου Κυθρέας.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και
αδελφό

ΠΕΤΡΟ ΑΝΔΡΕΟΥ
(από την Κυθρέα)

που απεβίωσε στις 3/10/2018 σε ηλικία 71
ετών, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 9/10/2018 στις
11:00 π.μ. από τον ιερό ναό Παναγίας Φανερω-
μένης στη Λευκωσία και καλούμε όσους τιμούν
τη μνήμη του όπως παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Κάρμεν Ανδρέου

Παιδιά: Κωνσταντίνος, Κατερίνα, Άνδρος,
Μαρία, Τατιάνα, Ηρόδοτος και Αλέξης

Αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνουν εισφορές για
την οικογένεια του εκλιπόντος.
www.ayiospetrosfuneralhome.com

Την πολυαγαπημένη μητέρα, γιαγιά και αδελφή

ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Παλουριώτισσας)

που απεβίωσε στις 9/10/2018 σε ηλικία 92
ετών κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 11/10/2018
από τον ιερό ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας στην
Παλουριώτισσα η ώρα 3:00 μ.μ. και καλούμε
όσους τιμούν τη μνήμη της όπως παραστούν.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην
εκκλησία από τις 2:30 μ.μ.

Θυγατέρα: Θεούλα Επαμεινώνδα
Εγγόνια: Νότης και Ειρήνη

Δισέγγονα, αδελφή
και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως γίνουν εισφορές για τον
ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ.
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Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο και πατέρα

δρα ΧΡΙΣΤΌ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ
(Πλαστικό χειρουργό, από τη Λευκωσία)

που απεβίωσε τη Δευτέρα 19/11/2018, σε ηλι -
κία 60 ετών, κηδεύουμε αύριο Πέμπτη 22/11/
2018 από τον ιερό ναό Αγίου Παντελεήμονα στη
Μακεδονίτισσα, η ώρα 3:00 μ.μ., και καλούμε
όσους τιμούν τη μνήμη του όπως παραστούν.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην
εκκλησία από τις 2:00 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι.
Σύζυγος: Έφη Φαναρτζή - Μιχαηλίδη

Υιός Κρίστιαν Μιχαηλίδης
και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές
στο Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας (Τέλεθον).

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού και αδελφό

ΓΕΩΡΓΙΟ ΖΑΧΑΡΙΟΥ
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Λατσιών)

που απεβίωσε χθες Δευτέρα 22/10/2018 σε ηλι-
κία 74 ετών, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 23/10/
2018 και ώρα 3:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίου
Ελευθερίου στα Λατσιά και καλούμε όλους όσοι
τιμούν τη μνήμη του όπως παραστούν.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκ-
κλησία από τις 2:30 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Μάρω Ζαχαρίου

Παιδιά: Παντελίτσα Ζαχαρίου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές
για τον ιερό ναό Αγίου Ελευθερίου Λατσιών.

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά

ΑΙΓΛΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Στροβόλου)

που απεβίωσε στις 6/11/2018 σε ηλικία 85
ετών, κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 8/11/2018
από τον ιερό ναό Αποστόλου Λουκά (Στρόβολο
Συν. Κόκκινες) η ώρα 11:00 π.μ. και καλούμε
όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον ιερό
ναό από τις 10:30 π.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Θυγατέρα: Άντρη Σωτηρίου

Εγγονή: Αίγλη Κωστή και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές
για τον ιερό ναό Αποστόλου Λουκά. Ηλεκτρονικά
συλλυπητήρια στο www.koimisisfuneral.com

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και
παππού

ΓΙΩΡΓΟ ΡΟΥΣΣΟ
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο Στροβόλου)

που απεβίωσε χθες Πέμπτη 18/10/2018, σε
ηλικία 79 ετών, κηδεύουμε αύριο Σάββατο
20/10/2018 και ώρα 2:00 μ.μ. από τον ιερό
ναό Της Του Θεού Σοφίας στον Στρόβολο και
καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παρα-
στούν.

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

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Νίτσα Ρούσσου

Παιδιά: Κωνσταντίνος - Θέκλεια
Μαρία - Δημήτρης

Εγγόνια και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για
την «Παγκύπρια Οργάνωση Νεφροπαθών».
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Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά

ΦΡΑΓΚΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟΝΑ
(από την Κυθρέα)

που απεβίωσε χθες Τρίτη 27/11/2018 σε ηλι -
κία 81 ετών, κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 28/
11/2018, στις 3:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Πα -
ναγίας Χρυσελεούσης στον Στρόβολο και κα -
λούμε όσους τιμούν τη μνήμη της όπως πα -
ραστούν.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην
εκκλησία από τις 2:30 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Ευρυδίκη και Μάρκος Μάρκου,

Περικλής και Φαίη Πετρονά.
Εγγονός: Αντρέας Παναγή - Βάσω Σταύρου
Δισέγγονο, αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνονται εισφορές για
τον Αντικαρκι νικό Σύνδεσμο και για άπορες οικο -
γένειες της ενορίας.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού και αδελφό

ΣΤΕΛΙΟ Α. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο Αγίου Δομετίου)

που απεβίωσε στις 11/12/2018 σε ηλικία 83
ετών, κηδεύουμε αύριο Παρασκευή 14/12/
2018 και ώρα 1:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίου
Γεωργίου στον Άγιο Δομέτιο και καλούμε όσους
τιμούν τη μνήμη του όπως παραστούν.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην
εκκλησία από τις 12:30 μ.μ. Η ταφή θα γίνει στο
Δημοτικό Κοιμητήριο Έγκωμης.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Νίνα Νικολαΐδου

Παιδιά: Νίκη Νικολαΐδου - Ανδρέας
Χατζηξενοφώντος

Ανδρέας Νικολαΐδης - Τερέζα Ιωάννου
εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές
για τον ΠΑ.ΣΥ. ΚΑ.Φ.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα
και αδελφό

ΚΥΡΙΑΚΟ ΠΡΟΥΣΗ
(από το Καϊμακλί και τέως κάτοικο Αραδίππου)

που απεβίωσε την Τετάρτη 12/12/2018 σε ηλι-
κία 39 ετών κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή
14/12/2018, στις 2:30 μ.μ. από τον ιερό ναό
Αγίου Φανουρίου στην Αραδίππου και καλούμε
όσους τιμούν τη μνήμη του όπως παραστούν.

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

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Έλενα Κυριάκου Προυσή

Παιδιά: Θεοδώρα και Μιχαέλα Προυσή
Αδελφός: Στέλιος Προυσή

και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνονται εισφορές για
την οικογένεια.

Με βαθιά θλίψη
αναγγέλλουμε τον θάνατο
του αγαπημένου μας

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΟΛΛΙΤΣΗ

ΙΑΤΡΟΥ
(από τη Λευκωσία)

Η κηδεία και ταφή του

έγιναν στις 6/11/2018

σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η οικογένεια
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Την πολυαγαπημένη μας μητέρα
και γιαγιά

ΚΛΕΙΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο Παλουριώτιοσας)

που απεβίωσε στις 25/12/2018 σε ηλικία 94
ετών, κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 27/12/2018,
στις 11:00 π.μ. από τον ιερό ναό Παναγίας Ευ -
αγγελί στριας στην Παλουριώτισσα και κα λού με
όσους τιμούν τη μνήμη της όπως παρα στούν. Η
οικογένεια θα δέχεται συλλυ πητήρια στην
εκκλησία από τις 10:30 π.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Δήμος και Αντρούλα Χαραλάμπους

Αντρούλα και Σίμος Χ” Σίμου
Χριστάκης και Αντρούλα Δημοσθένους
Σωτήρης και Σωτηρούλα Δημοσθένους

Μιχάλης και Αγάθη Δημοσθένους
Χρύσω Δημοσθένους

Εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς 

Αντί στέφανων παρακαλούμε να γίνονται εισφορές για
το Ίδρυμα Ελπίδα.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού και αδελφό

ΑΝΔΡΕΑ ΑΜΑΞΑΡΗ
(από την Κερύνεια και τέως κάτοικο Λευκωσίας)

που απεβίωσε χθες Πέμπτη 27/12/2018 σε
ηλικία 83 ετών κηδεύου με σήμερα Παρασκευή
28/12/2018 και ώρα 2:00 μ.μ. από τον ιερό
ναό Αγίου Δημητρίου στην Ακρόπολη και κα -
λούμε όλους όσοι τι μούν τη μνήμη του όπως
παραστούν. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπη -
τήρια στην εκκλησία από τη 1:30 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Η Σύζυγος: Ελένη Αμαξάρη

Τα Παιδιά: Δημήτρης - Έλενα Αμαξάρη
Αρετή Αμαξάρη

Ιωάννα Αμαξάρη - Κωνσταντίνος
Παπαχριστόπουλος

τα εγγόνια, τα αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές
για τον Δήμο Κερύνειας και για το Ίδρυμα «Καλός
Σαμαρείτης».

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού και αδελφό

ΜΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(από την Κυθρέα, τέως στον Άγιο Δομέτιο)

που απεβίωσε στις 24/12/2018 σε ηλικία 72
ετών, κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 27/12/2018
από τον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ -
νης στο κοιμητήριο Λευκωσίας η ώρα 11:00 π.μ.
και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του όπως
παραστούν.

Σύζυγος: Έλενα Κωνσταντίνου
Παιδιά: Κώστας και Αντωνία Κωνστα ντίνου

Ξένια Κωνσταντίνου
Εγγόνια: Έλενα, Αργυρώ

Αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως γίνουν εισφορές στον σύνδεσμο
Ελπίδα και στον ΠΑΣΥΚΑΦ.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού και αδελφό

ΣΤΕΛΙΟ ΚΟΛΙΟ
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Κάτω Λακατάμιας)

που απεβίωσε στις 21/12/2018 σε ηλικία 77
ετών, κηδεύουμε σήμερα Κυριακή 23/12/2018
και ώρα 2:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίου Μά -
μαντος στη Λακατάμια και καλούμε όλους όσοι
τιμούν τη μνήμη του όπως παραστούν.

Η ταφή θα γίνει στην Ανάγυια.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Ελευθερία Κολιού

Παιδιά: Άννα - Μιχάλης Μιχαήλ
Εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνουν εισφορές για
τον ιερό ναό Αγίου Μάμαντος.
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