
Αυτοί που έφυγαν
Eπιμέλεια: Aνθής Πέτσα-Σαββίδου

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού και αδελφό

ΠΑΤΕΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΠΑΠΑΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
(από την Αγλαντζιά)

που απεβίωσε χθες Πέμπτη 3/1/2019, σε ηλι-
κία 87 ετών, κηδεύ ουμε αύριο Σάββατο 5/1/
2019 και ώρα 12:00 μ. από τον ιερό ναό Αγίου
Γεωργίου Αθαλάσσας και καλούμε  όλους όσοι
τιμούν τη μνήμη του όπως παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:

Σύζυγος: Χλόη Παπακυπριανού
Παιδιά: Έλενα και Κωνσταντίνος Σταύρου

Αντώνης Παπακυπριανού
Εγγόνια, δισέγγονο, αδέλφια

και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές
για την επιδιόρθωση του ιερού ναού Αγίου Γεωργίου
Αθαλάσσας και για τον Σύνδεσμο Καρδιοπαθών.

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΝΔΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΥ 
Προϊστάμενο Ευρωπαϊκού

Κοινοτικού Ταμείου - Υπουργείο Εργασίας
(εκ Χαρδακιώτισσας Κυθραίας και τέως κάτοικο Λευκωσίας)

που απεβίωσε την Παρασκευή 4/1/2019 σε
ηλικία 62 ετών, κηδεύουμε αύριο Δευτέρα 7/1/
2019 και ώρα 2:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία και κα-
λούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παρα-
στούν. Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια
από τη 1:30 μ.μ. στην εκκλησία.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Νόνη Καλοδίκη Χρίστου

Παιδιά: Λητώ και Αδάμος Χρίστου
Αδελφή: Χρυστάλλα
Συγγενείς και φίλοι

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές

στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα

και παππού

ΧΡΙΣΤΟ ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
(από την Αγία Μαρίνα Κυθρέας,

και τέως κάτοικο Λακατάμιας )

που απεβίωσε στις 24/1/2019, σε ηλικία 83
ετών, κηδεύουμε αύριο Κυριακή 27/1/2019
και ώρα 11.00 π.μ. από τον ιερό ναό Αγίου Νι-
κολάου Πάνω Λακατάμιας (νέα εκκλησία) και
καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να πα-
ραστούν. Η οικογένεια θα δέχεται συλ λυπητήρια
μετά το τέλος της νεκρώσιμης ακολουθίας.

Οι τεθλιμμένοι:

Σύζυγος: Άννα Ελευθερίου
Παιδιά, εγγόνια και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές
για άπορους Ενορίας Αγίου Νικολάου Λακατάμιας και
στο Ταμείο Ευημερίας Απόρων Οικογενειών Κυθρέας.

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα,
παππού και αδελφό

ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΣΑΒΒΑ
(τέως Δήμαρχο Κυθρέας, από την

Κυθρέα,

τέως κάτοικο Έγκωμης)

που απεβίωσε χθες Τρίτη 29/1/2019, σε ηλικία
81 ετών, κηδεύ ουμε σήμερα Τετάρτη 30/1/
2019 και ώρα 3:00 μ.μ, από τον ιερό ναό Της
Του Θεού Σοφίας στον Στρόβολο και καλούμε
όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρα-
στούν. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια
στην εκκλησία από τις 2:00 μ.μ. Η ταφή θα γίνει
στο Δημοτικό Κοιμητήριο Έγκωμης.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Δρ Σάββας και Δρ Μαίρη Σάββα,

Δρ Μάριος και Έλενα Γεωργίου.
Εγγόνια: Μιχάλης, Χριστόφορος, Σώτια, Ρένα.

Δισέγγονα, αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές
για τον Σύνδεσμο Καρκινοπαθών ΕΛ.Α.ΖΩ, για το Τα-
μείο Ευημερίας Κυθρεωτών, για τα έξοδα θεραπείας
της μικρής Ζωής και για το Ταμείο Απόρων Οικογε-
νειών Ενορίας Στροβόλου.
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Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
(από την Κυθρέα και τέως στο Τσέρι)

που απεβίωσε χθες Δευτέρα 4/2/2019 σε ηλικία
94 ετών, κη δεύουμε σήμερα Τρίτη 5/2/2019
και ώρα 3.00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίων Κων-
σταντίνου & Ελένης στο Τσέρι και κα λούμε
όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν. 

Η οικογέ νεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις
2:30 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα 

και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές

για τις εκκλησίες Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας και

Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα

και παππού

ΑΝΔΡΕΑ ΑΔΑΜΙΔΗ
(από την Κυθραία και τέως κάτοικο Παλουριώτισσας)

που απεβίωσε χθες Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019
σε ηλικία 83 ετών κηδεύουμε αύριο Σάββατο 2
Φεβρουαρίου 2019 η ώρα 11:00 π.μ. από τον
ιερό ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας στην Παλου-
ριώτισσα και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη
μνήμη του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι: Η σύζυγος: Βασιλική Αδαμίδου
Τα παιδιά: Γιασεμής και Σάντρη Αδαμίδου,

Μάριος και Ευγενία Αδαμίδου
Κυριάκος και Στέλλα Αδαμίδου

Εγγόνια: Ανδρέας, Βασιλική, Νικόλας,
Μανώλης, Αθηνά, Βασίλης, Μάριος

και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές

για τον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ιδα-

λίου και για τον Σύνδεσμο «Ένα Όνειρο Μια Ευχή».

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά

ΑΛΙΚΗ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΥ
(από τη Λευκωσία)

που απεβίωσε στις 14/2/2019 σε ηλικία 89
ετών, κηδεύουμε αύριο Δευτέρα 18/2/2019 και
ώρα 2:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης στη Λευκωσία και καλούμε
όσους τιμούν τη μνήμη της όπως παραστούν.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκ-
κλη σία από τις 1:30 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Μιχάλης και Λεωνή Ταλιαδώρου

Γιάννης και Νίνα Ταλιαδώρου
Εγγόνια: Δήμος, Βασίλης, Μαργαρίτα

και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνουν εισφορές για

το Βαγόνι Αγάπης και για τον ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ.

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα
και γιαγιά

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΙΑΓΝΙΣΙΗ
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Συνοικισμού

Στρόβολος 3)

που απεβίωσε το Σάββατο 16/2/2019 σε ηλικία
87 ετών, κηδεύ ουμε αύριο Πέμπτη 21/2/2019
από τον ιερό ναό Αποστόλου Ανδρέα στον συνοι-
κισμό Στρόβολος 3, η ώρα 2:00 μ.μ. και κα-
λούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να παρα-
στούν. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος, παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα

και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές

για τον Παγκύπριο Σύνδεσμο για παιδιά με καρκίνο

και Συναφείς Παθήσεις «Ένα Όνειρο Μια Ευχή».
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Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα,
γιαγιά και αδελφή

ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο Στροβόλου)

που απεβίωσε χθες Τρίτη 5/3/2019 σε ηλικία
78 ετών, κηδεύουμε αύριο Πέμπτη 7/3/2019
και ώρα 2:30 μ.μ. από τον ιερό ναό Τιμίου Σταυ-
ρού στον Στρόβολο και καλούμε όλους όσοι τι-
μούν τη μνήμη της όπως παραστούν. Η οικογέ-
νεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία
από τις 2:00 μ.μ. Η ταφή θα γίνει στο Δημοτικό
Κοιμητήριο Στροβόλου (Χαλεπιανές).

Οι τεθλιμμένοι:
Ο σύζυγος: πατήρ Ιωάννης Πέτρου

Θυγατέρα: Μαίρη Πέτρου
Εγγόνια: Μιχάλης Κυριάκου, Ιωάννα Κυριάκου

Αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές

για τον ιερό ναό Τιμίου Σταυρού και στον Δήμο Κυ-

θρέας.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού και αδελφό

ΤΑΚΗ Γ. ΟΡΦΑΝΙΔΗ
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Λευκωσίας)

που απεβίωσε χθες Παρασκευή 22/3/2019 σε
ηλικία 75 ετών, κηδεύουμε σήμερα Σάββατο
23/3/2019 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 εκκλησία από τις
10:30 π.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Τέως σύζυγος: Ξένια Σταυρινίδου

Παιδιά: Αννίτα και Χρίστος Ορφανίδου
Έφη Ορφανίδου

Εγγονή: Ιζαμπέλα
αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές για τον ΠΑΣΥ-
ΚΑΦ και για το ταμείο Ευημερίας Κυθρεωτών.

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα,
γιαγιά και αδελφή

ΠΙΤΣΑ (ΜΑΡΙΑ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
(ΚΑΝΙΚΛΙΔΟΥ)

(από την Κυθρέα, τέως στην Κ. Λακατάμια)

που απεβίωσε Σάββατο 23/3/2019 σε ηλικία 73
ετών, κηδεύουμε σήμερα Κυριακή 24/3/2019
από τον ιερό ναό Αγίας Παρασκευής στην Κάτω
Λακατάμια η ώρα 11:00 π.μ. και καλούμε όλους
όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Βιοτεχνικής Λα-
κατάμιας.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος, παιδιά, εγγόνια, αδελφή

και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές

για την οικογένεια.

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα,
παππού και αδελφό

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ

που απεβίωσε χθες Τρίτη 2/4/2019 σε ηλικία 86
ετών κηδεύ ουμε αύριο Τετάρτη 3/4/2019 στις 1:00
μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίας Βαρβάρας Καϊμακλίου
και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του όπως παρα-
στούν.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία
από τις 12:30 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι:

Παιδιά, εγγόνια

και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές για την

οικογένεια.
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Τον πολυαγαπημένο μας υιό, αδελφό
και σύντροφο

ΣΤΕΛΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
(από τη Λευκωσία)

που απεβίωσε χθες Τρίτη 2/4/2019 σε ηλικία
49 ετών, κηδεύουμε αύριο Πέμπτη 4/4/2019
από τον ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνα στον Συνοι-
κισμό Στρόβολος 2 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.

Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Στροβόλου
(Χαλεπιανές).

Οι τεθλιμμένοι:
Γονείς: Μαρία και Γιώργος Γεωργιάδη

Αδέλφια: Άντρος, Χρίστη, Μιχάλης Γεωργιάδη
Σύντροφος: Μέλπω Χρίστου

και λοιποί συγγενείς.

Παρακαλούμε όπως γίνουν εισφορές στην οικογένεια.

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά
και αδελφή

ΕΛΕΝΗ ΤΕΥΚΡΟΥ ΣΑΒΒΙΔΗ
(από το Πραιτώρι και τέως κάτοικο Αγ. Δομετίου)

που απεβίωσε χθες Τετάρτη 10/4/2019, σε ηλι -
κία 84 ετών, κηδεύουμε αύριο Παρασκευή 12/
4/2019 στις 11:00 π.μ. από τον ιερό ναό Αγίου
Γεωργίου στον Άγιο Δομέτιο και καλούμε όλους
όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν. Η οικο -
γένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία
από τις 10:30 π.μ. Η ταφή θα γίνει στο νέο κοι-
μητήριο Αγίου Δομετίου.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Στάλω Ανδρέου

Λεωνίδας και Ροδούλα Σαββίδη
Εύη και Χρίστος Χριστοδούλου

Εγγόνια, δισέγγονο. Αδελφή: Χριστίνα Φιλίππου
και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές
στη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Αγίου Δομετίου και στον
Χριστιανικό Σύνδεσμο Γυναικών «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕ-
ΤΙΟΣ».

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα
και αδελφή

ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΕΚΛΑ
(από την Αγλαντζιά)

που απεβίωσε χθες Τρίτη 16/4/2019 σε ηλικία
57 ετών, κη δεύουμε σήμερα Τετάρτη 17/4/
2019 από τον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου στην
Αγλαντζιά η ώρα 3:00 μ.μ. και καλούμε όσους
τιμούν τη μνήμη της όπως παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Αντρέας Καρεκλάς

Παιδιά: Ευπραξία, Ξένια, Κωνσταντίνος
Αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως γίνουν εισφορές στην οικογένεια.

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα,
θυγατέρα, αδελφή, νύφη και θεία

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΘΕΥΤΟΥ
(από τους Αγίους Ομολογητές)

που απεβίωσε την Τρίτη 2/4/2019 σε ηλικία 35
ετών, κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 4/4/2019 από
τον ιερό ναό Αγίου Χαραλάμπους στην Αγλαντζιά
η ώρα 11:00 π.μ. και κα λούμε όσους τιμούν τη
μνήμη της όπως πα ραστούν. Η οικογένεια θα
δέχεται συλλυπητή ρια στην εκκλησία από τις
10:30 π.μ. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Λευ-
κωσίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Πάτερ Γεώργιος Κούλας

Παιδιά: Κωνσταντίνος, Μαρίνα, Λυδία, Διομήδης
Πατέρας: Λουκάς Μαραθεύτης

Αδελφή: Έλενα Μαραθεύτη
Πεθερικά: Κώστας και Έλενα Κούλα

και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνουν εισφορές για
την οικογένεια.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 95



Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού και αδελφό

ΚΥΡΙΑΚΟ Σ. ΙΩΑΚΕΙΜ
(από τον Πολύστυπο, τέως κάτοικο Λακατάμιας)

που απεβίωσε χθες Μεγάλη Τετάρτη 24 Απρι-
λίου 2019 σε ηλικία 74 ετών, κηδεύ ουμε σή με -
ρα Μεγάλη Πέμπτη 25 Απριλίου στις 2:00 μ.μ.
από τον ιερό ναό Αγίας Παρασκευής στη Λακα-
τάμια και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του
να παραστούν.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην
εκκλησία από τις 1:30 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Ρούλα Κανικλίδου Ιωακείμ
Παιδιά: Σωκράτης Ιωακείμ, Χρίστια

και Μάριος Λεμονιάτης

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές

για τον ιερό ναό Αγίας Παρασκευής και για τον Αντι-

καρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου.

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, παππού
και αδελφό

ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο Λεμεσού)

που απεβίωσε στις 20/4/2019, σε ηλικία 79
ετών, κηδεύουμε σήμερα Μεγάλη Δευτέρα 22/4/
2019 και ώρα 1:00 μ.μ.από τον ιερό ναό Πανα-
γίας Χρυσαϊφυλιώτισσας στην Αγία Φύλα και
καλού με όσους τιμούν τη μνήμη του να παρα-
στούν.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισ-
σας.

Οι τεθλιμμένοι:
Τα παιδιά

Εγγόνια, αδέλφια
και λοιποί συγγενείς

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα,
γιαγιά και αδερφή

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΒΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
το γένος Αντώνη Βαρνάβα, από το Παλαίκυθρο

που εκοιμήθη Κυριακή του Πάσχα 28/4/2019
σε ηλικία 75 ετών, κηδεύουμε αύριο Τετάρτη
1/5/2019 στις 11:00 π.μ. από τον ιερό ναό
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία
και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη της να πα-
ραστούν. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια
στην εκκλησία από τις 10:30 π.μ. Μετά θα προ-
σφερθεί καφές στο κιόσκι της εκκλησίας.

Οι τεθλιμμένοι:  Σύζυγος: Σάββας Ελευθερίου,
Παιδιά: Παναγιώτης και Έλενα Ελευθερίου
Αδέλφια: Δημήτρης και Γεωργία Αντωνίου,

Ανδρούλλα Αντωνίου, Ελένη Βαρνάβα
Εγγόνια, ανίψια και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνονται εισφορές για
το Συμβούλιο Άπορων Ασθενών Γενικού Νοσοκομείου
Λευκωσίας και για τον Σύνδεσμο Ένα Όνειρο Μια Ευχή.

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε τον θάνατο της
πολυαγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς,

πρόγιαγιας και αδελφής

ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΛΕΟΝΤΙΟΥ
(πρώην εκπαιδευτικού, από την Αμμόχωστο)

που απεβίωσε χθες Παρασκευή 31/5/2019 σε
ηλικία 89 ετών. Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα
Σάββατο 1/6/2019 από τον ιερό ναό Αγίων Πά-
ντων στη Μακεδονίτισσα, Λευκωσία, στις 9.30
π.μ. και κα λούμε όσους τιμούν τη μνήμη της να
παραστούν. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπη-
τήρια στην εκκλησία από τις 9:00-9:30. Η ταφή
θα γίνει στο κοιμητήριο Χρυσελεούσης Στροβό-
λου (δίπλα από Κ-Σίνεπλεξ).
Οι τεθλιμμένοι: Τα παιδιά: Ελένη (Νίτσα) - Πα-
νίκος Ζαννέτου, Χρύσης - Ειρήνη Παπαλεο-
ντίου. Τα εγγόνια: Μαίριλυν - Χρίστος, Ρίτα, Δη-
μήτρης, Κρίστη, Γιώργος, Ίζαμπελ Ο δισεγγονός:
Κρίστιαν Σάββας Τα αδέλφια: Κωνσταντία Παύ-
λου, Ανδρέας Κωνσταντίνου

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές

στον Χριστιανικό Σύνδεσμο Αγίων Πάντων.
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Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού και αδελφό

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΣΑΝΤΑ
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο Λεμεσού)

που απεβίωσε τη Δευτέρα 17/6/2019 σε ηλικία
83 ετών, κηδεύ ουμε αύριο Πέμπτη 20/6/2019
και ώρα 14:00 από τον ιερό ναό Αγίου Κοσμά του
Αιτωλού στη Σφαλαγγιώτισσα και καλούμε όλους
όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παραστούν.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκ-
κλησία από τις 13:00-14:00.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Γεωργία (Γούλα) Πασάντα

Παιδιά: Ντίνα Πασάντα και Ανδρέας Μαθηκο-
λώνη, Παναγιώτης και Γιώτα Πασάντα, Μά-

ριος και Αθηνά Πασάντα, Εγγόνια, δισέγγονα,
αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Παράκληση όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές σε
ιδρύματα, που θα ανακοινωθούν την ημέρα της κη-
δείας.

Τον πολυαγαπημένο μας
σύζυγο, πατέρα και παππού

ΣΤΑΥΡΟ ΠΑΤΡΙΚΙΟ
(από την Κυθρέα)

που απεβίωσε χθες Πέμπτη 6/6/2019 σε ηλικία
84 ετών, κη δεύουμε σήμερα Παρασκεή
7/6/2019 και ώρα 11:00 π.μ. από τον ιερό ναό
Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό και κα λούμε όσους
τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Ήβη Πατρικίου

Παιδιά: Κώστας, Μαρία και Ευέλθων
Εγγόνια και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές
για τον ΠΑΣΥΚΑΦ.

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα
και γιαγιά

ΜΑΡΟΥΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΖΑΜΙΑ
(από Καλοπαναγιώτη και Κυθρέα)

που απεβίωσε το Σάββατο 22/6/2019, κηδεύ-
ουμε αύριο Τρίτη 25/6/2019, από τον ιερό ναό
Αγίας Μαρίνας στον Καλοπαναγιώτη, η ώρα
11:00 π.μ. και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη
μνήμη της να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Πόλυς, Νίκη, Μιχαλάκης

Εγγόνια, δισέγγονα
και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές.

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά
και αδερφή

ΣΟΦΙΑ ΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΤΖΙΩΤΗ
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο συνοικισμού

Στρόβολος ΙΙΙ)

που απεβίωσε χθες Τετάρτη 3/7/2019 σε ηλικία
85 ετών, κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 4/7/2019
και ώρα 5:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Παναγίας
του Τράχωνα στον Στρόβολο και καλούμε όσους
τιμούν τη μνήμη της να παραστούν.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκ-
κλησία από τις 4:30 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Τα παιδιά: Πέτρος Πέτρου - Άντρη Ποταμάρη,

Σάββας - Ελένη Πέτρου, Μιχάλης Πέτρου 
Τα εγγόνια: Στέλλα, Σταυρούλα, Έμιλη και

Γιάννης. Η αδελφή και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές
για τη συντήρηση του κατεχόμενου ναού Αγ. Χαραλά-
μπους Νέου Χωρίου Κυθρέας.
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Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού και αδελφό

ΚΩΣΤΑ ΚΑΝΙΚΛΙΔΗ
(περίπτερο ΚΩΣΤΑΣ)

(από την Κυθρέα, τέως στον Άγιο Δομέτιο)

που απεβίωσε το Σάββατο 17/8/2019, σε ηλικία
80 ετών, κηδεύουμε σήμερα Δευτέρα από τον
ιερό ναό Αγίου Παύλου, στον Άγιο Παύλο, η ώρα
2:30 μ.μ. και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνή -
μη του να παραστούν. Η οικογένεια θα δέχεται
συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 2:00 μ.μ.
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Καλοπαναγιώτη
ως επιθυμία του.

Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος: Κεβούλα Κανικλίδου
Παιδιά: Χρήστος-Έλενα Κανικλίδη,

Μάριος-Σοφία Κανικλίδη,
Μαρίνα-Χριστόφορος Σαμμούτη, εγγόνια,

αδελφές και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφο-

ρές στον ΠΑΣΥΚΑΦ.

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά

ΜΑΡΙΤΣΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΤΡΗ
(από την Κυθραία)

που απεβίωσε χθες Πέμπτη 11/7/2019  σε ηλι-
κία 93 χρονών, κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή
12/7/2019 και ώρα 5:00 μ.μ. από τον ιερό ναό
Αποστόλου Λουκά στον Στρόβολο.

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στην εκ-
κλησία από τις 4:30-5:00 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Τα παιδιά: †Σωτηρούλα και Βασίλης Βασι-

λείου, Ανθή και Κλεόβουλος Χατζηοικονόμου,
Άννα και Λούης Κύζα, Πετρούλα και Ανδρέας
Μιχαήλ και Γιώργος και Άννα-Μαρία Πετρίδη

Εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε αντί στεφάνων γίνονται εισφορές στον

Σύνδεσμο Καρκινοπαθών & Συγγενών Ελπίζω, Αγωνί-

ζομαι - Ζω ΕΛ.Α-ΖΩ.

Την πολυαγαπημένη μας θεία

EΛΕΝΗ (ΕΛΛΟΥ) ΚΥΡΙΑΚΟΥ
(από Χαρδακιώτισσα Κυθρέας,

τέως κάτοικο Λευκωσίας)

που απεβίωσε χθές Πέμπτη 4/7/2019, κηδεύ-
ουμε σήμερα Παρασκευή 5/7/2019 από τον ιερό
ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο κοιμη-
τήριο Λευκωσίας η ώρα 5:15 μ.μ. και καλούμε
όσους τιμούν τη μνήμη της όπως παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Ανίψια και λοιποί συγγενείς

Θα γίνονται εισφορές για τον Σύνδεσμο Ελπίδα.

Την πολυαγαπημένη μας αδερφή και θεία

ΣΩΤΗΡΟΥΛΛΑ ΣΚΙΤΣΑ
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Στροβόλου)

που απεβίωσε χθες Πέμπτη 1/8/2019 σε ηλικία
71 ετών κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 2/8/
2019 από τον ιερό ναό Τιμίου Σταυρού Στροβό-
λου η ώρα 5:00 μ.μ. και καλούμε όλους όσοι τι-
μούν τη μνήμη της να παραστούν.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκ-
κλησία από τις 4:30 μ.μ. Η ταφή θα γίνει στο
παλαιό κοιμητήριο Στροβόλου (K. Cineplex).

Οι τεθλιμμένοι:
Αδέρφια: Ηρώ-Παντελής Παναγίδης

Χρίστος-Πόπη Σκίτσα
Κώστας-Ρήνα Σκίτσα

Αδερφότεκνα και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές

στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο.
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Τον πολυαγαπημένο μας

ΧΡΙΣΤΟ ΣΚΛΑΒΟ
(από τη Λευκωσία)

που απεβίωσε στις 27/8/2019 σε ηλικία 43
ετών, κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 29/8/2019
και ώρα 4:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Της Του
Θεού Σοφίας στον Στρόβολο και καλούμε όλους
όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παραστούν.

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

Η ταφή θα γίνει στο Παλαιό Κοιμητήριο Στρο-
βόλου (K Cineplex).

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος, γονείς, αδέλφια,

παιδιά και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές

για τα Κοινοτικά Συμβούλια Κυθρέας και Νέου Χωρίου

Κυθρέας.

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

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΒΒΙΔΗ
Πρώην πρώτο λειτουργό εκπαίδευσης

στο υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

(από το Πραστειόν Μεσαορίας)

που απεβίωσε στις 8/9/2019 σε ηλικία 78 ετών,
κηδεύουμε αύ ριο Τετάρτη 11/9/2019 από τον
ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο
κοιμητήριο Λευκωσίας η ώρα 4:45 μ.μ. και κα-
λούμε ό λους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως πα-
ραστούν.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκ-
κλησία από τις 4:00 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος: Ανθή Πέτσα Σαββίδου
Παιδιά: Κάτια Σαββίδου και Νίκος Παπαλουκάς

Παναγιώτης και Χριστίνα Σαββίδη
Εγγόνια: Ιωάννα, Έρικ, Αριάδνη

Αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Η οικογένεια επιθυμεί όπως γίνουν εισφορές στον

ΠΑΣΥΚΑΦ.

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά
και αδελφή

ΖΩΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Λευκωσίας)

που απεβίωσε τη Δευτέρα 9/9/2019, σε ηλικία
93 ετών, κηδεύουμε αύριο Πέμπτη 12/9/2019,
από τον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης στο κοιμητήριο Λευκωσίας, η ώρα 4:45 μ.μ.
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της
όπως παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά:

Αριστούλα και Σταύρος Χαραλάμπους,
Μάριος και Χρυστάλλα Καράμανη

Εγγόνια, δισέγγονα, αδελφή
και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως γίνουν εισφορές για τον εννιά-

χρονο Σταύρο που θα μεταβεί στη Γερμανία για μυελό

των οστών.

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα,
γιαγιά και αδελφή

ΑΝΝΑ ΜΑΚΡΗ

που απεβίωσε στις 27/9/2019 σε ηλικία 81
ετών κηδεύουμε αύριο Δευτέρα 30/9/2019 στις
4:45 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης στη Λευκωσία και καλούμε όσους
τιμούν τη μνήμη της όπως παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Θεοδόσης Μακρής

Τέκνα: Ανδρέας και Έλενα Μακρή,
Χρίστος και Λουκία Ευτυχίου

Εγγόνια, αδελφοί και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές
στον ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ.
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Την πολυαγαπημένη μας μητέρα,
γιαγιά και αδελφή

ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Παλουριώτισσας)

που απεβίωσε χθες Σάββατο 9/11/2019 σε ηλι -
κία 90 ετών, κηδεύουμε αύριο Δευτέρα 11/11/
2019 από τον ιερό ναό Παναγίας Ευαγγελί-
στριας στην Παλουριώτισσα η ώρα 3:30 μ.μ., και
καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη της όπως
παραστούν. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυ πη -
τήρια στην εκκλησία από τις 3:00 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι.
Παιδιά:Ιωάννα και Ζήνων Επαμεινώντας

Δώρος και Μαρία Χριστοφορίδου
Σωτήρης Χριστοφορίδης

Εγγόνια, δισέγγονα, αδελφή και λοιποί
συγγενείς

Παρακαλούμε όπως γίνουν εισφορές στον Σύνδεσμο
ασθενών και φίλων ατόμων με τη νόσο του κινητικού
νευρώνα.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού και αδελφό

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΧΡΥΣΙΔΙΩΤΗΣ)
(από το Νέο Χωριό Κυθρέας)

που εκοιμήθη στις 3/11/2019 σε ηλικία 74
ετών, κηδεύουμε αύριο Τρίτη 5/11/2019 στις
11:00 π.μ. από τον ιερό ναό Αποστόλου Ανδρέα
στο Πλατύ Αγλαντζιάς και καλούμε όσους τι-
μούν τη μνήμη του όπως παραστούν. Η οικογέ-
νεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 10.30-
11.00 στην εκκλησία. Η ταφή θα γίνει στο κοι-
μητήριο Αγλαντζιάς.

Οι τεθλιμμένοι:
Η σύζυγος: Θεοδώρα Ανδρέου

Τα παιδιά: Παναγιώτα Ανδρέου,
Βασίλης Ανδρέου

Τα εγγόνια: Θεοδώρα και Πέτρος Νικολάου
Η αδελφή: Βασιλική Φωτιάδου

και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνουν εισφορές

στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου «Αροδαφνούσα».

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα και παππού

ΝΙΚΟ ΡΟΥΣΟ
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο Στροβόλου)

που απεβίωσε στις 3/11/2019 σε ηλικία 98
ετών, κηδεύουμε αύριο Τετάρτη 6/11/2019
από τον ιερό ναό Της του Θεού Σοφίας (Στρόβο-
λος, Αγία Σοφία) η ώρα 3:00 μ.μ. και καλούμε
όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον ιερό
ναό από τις 2:30 μ.μ. Η ταφή θα γίνει στο πα-
λαιό κοιμητήριο Στροβόλου (πλησίον K-Cine-
plex).

Οι τεθλιμμένοι:
Τέκνα: Αθηνούλα - Ανδρέας Καρή

Εγγόνια: Δώρα Καρή, Νικόλας Αριστείδης
και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές.
1. Για τον σύνδεσμο «Ένα Όνειρο Μια Ευχή». 2. Για το
ταμείο απόρων οικογενειών της ενορίας Χρυσελεού-
σης. Ηλεκτρονικά συλλυπητήρια μηνύματα στο

www.koimisisfuneral.com

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο,
πατέρα, παππού και αδελφό

ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΠΕΤΑΣΗ
(Ταξίαρχο ε.α.)

(από Χαρδακιώτισσα Κυθρέας,
τέως κάτοικο Μακεδονίτισσας)

που απεβίωσε τη Δευτέρα 28/10/2019, σε ηλι-
κία 84 ετών, κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη
30/10/2019 και ώρα 2:00 μ.μ. από τον ιερό
ναό Αγίου Παντελεήμονα στη Μακεδονίτιτσσα
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να
παραστούν.

Η ταφή θα γίνει με στρατιωτικές τιμές. Της εξο-
δίου ακολουθίας θα προστεί ο Πανιερότατος
Μητροπολίτης Πάφου κος Γεώργιος, Η ταφή θα
γίνει στο νέο δημοτικό κοιμητήριο Έγκωμης. Η
οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκ-
κλησία από τη 1:00 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Παναγιώτα Πετάση

Παιδιά: Γιώργος-Μαρία Πετάση, Μάριος-
Ελένη Πετάση, Αρετή (Ρέα)-Πόλυς Χ”Βασιλείου

Εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για

την «Παγκύπρια Οργάνωση Νεφροπαθών».
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Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού και αδελφό

ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΚΟΥΜΑ
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο Λατσιών)

που απεβίωσε την Κυριακή 17/11/2019 σε ηλι -
κία 87 ετών, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 19/11/
2019 στις 2:30 μ.μ. από τον ιερό ναό Αρχαγγέ-
λου Μιχαήλ στα Λατσιά και καλούμε όσους
τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

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

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Ελένη Κούμα

Παιδιά: Γιάννος Κούμας
Δέσπω-Νεόφυτος Λοϊζιά

Εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για
τις άπορες οικογένειες ενορίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ

Λατσιών και για το Ταμείο Ευημερίας Δήμου Κυθρέας.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού και αδελφό

ΤΑΚΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΡΧΙΜΗΔΗ)
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο στον Στρόβολο 3)

που απεβίωσε την Πέμπτη 5/12/2019 σε ηλικία
79 ετών, κηδεύουμε αύριο Κυριακή 8/12/2019
και ώρα 2:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αποστόλου
Ανδρέα στον Στρόβολο 3 και καλούμε όσους
τιμούν τη μνήμη του όπως παραστούν. Η οι -
κογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκ κλη -
σία από τη 1:00 μ.μ. Η ταφή θα γίνει στο νέο
κοιμητήριο Στροβόλου Χαλεπιανές.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Χαρίτα Παπαβασιλείου

Παιδιά: Φωτεινή - Στέλιος, Χριστίνα - Γιώργος,
Μιχάλης - Χριστιάνα

Εγγόνια, δισέγγονα, αδέλφια και λοιποί
συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές
στο Ταμείο Ευημερίας Δήμου Κυθρέας και στο ταμείο

αποπεράτωσης του ιερού ναού Αποστόλου Ανδρέα.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού και αδελφό

ΑΝΔΡΕΑ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗ
(από την Κυθρέα τέως κάτοικο Στροβόλου)

που απεβίωσε την Τετάρτη 25/12/2019 σε η -
λικία 80 ετών κηδεύουμε σήμερα Σάββατο
28/12/2019 από τον ιερό ναό Της του Θεού Σο-
φίας στον Στρόβολο η ώρα 2:30 μ.μ. και κα-
λούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παρα-
στούν. Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια
στην εκκλησία από τις 2:00 μ.μ.

Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Στροβόλου
(Χαλεπιανές)

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Μαρίνα Γιωργαλλή

Παιδιά: Γαβριήλ-Κάτια Λοΐζου
Κώστας Γιωργαλλής

Αλέξης Καρούμης
Εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές

για τις άπορες οικογένειες Χρυσελεούσης.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα
και παππού

ΚΩΣΤΑ ΒΛΙΓΓΑ
(από τη Γεράσα Λεμεσού)

που απεβίωσε το Σάββατο 9/11/2019 σε ηλικία
80 ετών, κηδεύουμε σήμερα Δευτέρα 11/11/
2019 και ώρα 2:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίου
Γεωργίου στη Γεράσα και καλούμε όλους όσοι
τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Η σύζυγος, τα παιδιά, τα εγγόνια

και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων θα γίνονται εισφορές.
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