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Δύσκολη για όλους μας και αυτή η χρονιά. Η Κυθρέα μας εξακολουθεί δυ-
στυχώς να γίνεται φτωχότερη. Το ψυχομέτρημα φθίνει… Με περισσή λύπη μα-
θαίνουμε είτε με μηνύματα από το Δήμο Κυθρέας ή από τα οργανωμένα σύνολα
είτε μέσα από τις σελίδες των εφημερίδων, την εκδημία αγαπημένων συνδημο-
τών. Κατά τη διάρκεια του χρόνου που μας πέρασε όπως αναφέρθηκε και στο
προηγούμενο τεύχος, η προσωπική επαφή και επικοινωνία ιδιαίτερα στις κρί-
σιμες περιόδους με τα περιοριστικά μέτρα λόγω κορονοϊού πολλές φορές ήταν
δύσκολη. Ζητούμε την επιείκειά σας για τυχόν παραλείψεις ή λάθος πληροφο-
ρίες και να είστε σίγουροι πως δεν γίνονται ηθελημένα ή σκόπιμα. Θα εκτιμού-
σαμε μάλιστα οποια δήποτε πληροφορία ή υπόδειξη λάθους ή παράλειψης ώστε
να γίνεται η σχετική διόρθωση στην αμέσως επόμενη έκδοση.

Οι σελίδες αυτές ας είναι αφιέρωμα και ταπεινό μνημόσυνο αλλά και κατα -
γρα φή του κάθε κοιμηθέντα Κυθρεώτη επώνυμου ή ανώνυμου, πλούσιου ή φτω-
χού.

Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Αθήνα στις 11.1.2021 ο Ανδρέας Κ. Καμπού-
ρης από τη Συρκανιά.

Στις 29.1.2021 κηδεύτηκε από τον ιερό ναό Αγίου Ελευθερίου στα Λατσιά η
Αλεξάνδρα Χριστοφόρου από τον Άγιο Ανδρόνικο.

Στις 17.2.2021 κηδεύτηκε από τον ιερό ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας στην
Παλουριώτισσα η Νίκη Χριστοδούλου, κόρη του Ανδρέα Χριστοδουλίδη από το
Σαράγιο Κυθρέας. (παρ. βλ. σελ. 108, αφιέρωμα για τη Νίκη του δρα Πέτρου
Παπαπολυβίου).

Στις 3.3.2021 κηδεύτηκε από τον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Λάρνακας ο Πα-
ντελής Δημοσθένους από τον Άγιο Ανδρόνικο.

Στις 6.3.2021 από τον ιερό ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευ-
κωσία κηδεύτηκε ο Πάμπος Παναγίδης (Παττίχης) από την Αγία Μαρίνα.

Στις 23.4.2021 κηδεύτηκε από τον ιερό ναό Παναγίας Γλυκιώτισσας, Πάνω
Πολεμίδια (Λεμεσός) ο δάσκαλος, αγωνιστής της Ε.Ο.Κ.Α. Ανδρέας Λουκαΐδης
(90 χρόνων) από την Αγκαστίνα και κάτοικος στην Ενορία Αγίου Ανδρονίκου
Κυθρέας, σύζυγος της Νίτσας Κώστα Παπαδάκη.

Στις 6.7.2021 κηδεύτηκε από τον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως η
Παναγιώτα (Τούλα) Αδαμίδου από τον Άγιο Ανδρόνικο.

Στις 19.10.2021 κηδεύτηκε από τον ιερό ναό Αγίας Φωτεινής Κοφίνου η Ευ-
ανθία Θεράποντος (86 χρόνων) από τη Χαρδακιώτισσα.

Στις 15.10.2021 κηδεύτηκε από την εκκλησία Παναγίας Καθολικής Λεμεσού
ο Χριστάκης (Χρίστης) Κακαρής από τη Χαρδακιώτισσα.

Αυτοί που φεύγουν

Γράφει και επιμελείται η Ανθή Πέτσα-Σαββίδου
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Στις 18.10.2021 κηδεύτηκε από την εκκλησία των αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης ο Θεοφάνης (Φανής) Κωστή Χαλλουμούσιης (ετών 81) από τη Χρυσίδα.

Στις 19.10.2021 απεβίωσε στην Astoria της Νέας Υόρκης ο συνδημότης μας
Ανδρέας Γ. Έλληνας από τη Χαρδακιώτισσα.

Τον πολυαγαπημένο μας αδελφό και θείο

ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
(από την Κυθρέα,

τέως κάτοικο Αγγλίας)

που απεβίωσε στις 6/1/2020 σε ηλικία 80
ετών, κηδεύου με αύριο Πέμπτη 9/1/2020 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.

Οι τεθλιμμένοι:
Αδέλφια: Χρυστάλλα Κωνσταντινίδου

Ειρηνούλλα Κωνσταντινίδου
Αδελφότεκνα και λοιποί συγγενείς

Θα γίνονται εισφορές στον σύνδεσμο «Ένα Όνειρο Μια
Ευχή».

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού και αδελφό

ΙΑΚΩΒΟ ΚΥΘΡΕΩΤΗ
(από τη Λευκωσία)

που απεβίωσε χθες Κυριακή 12/1/2020 σε ηλι-
κία 94 ετών, κηδεύουμε αύριο Τρίτη 14/1/2020
από τον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
στο κοιμητήριο Λευκωσίας η ώρα 2:00 μ.μ. και
καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του όπως παρα-
στούν.
Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκ-
κλησία από τη 1:30 μ.μ..

Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος: Μάρω Κυθρεώτου

Τα παιδιά: Μιχάλης και Ελένη Κυθρεώτου

Στέλιος και Άντρη Κυθρεώτου

Τα εγγόνια: Μαρία, Λουίζα, Ιάκωβος

Αδέλφια και λοιποί συγγενείς.

Θα γίνονται εισφορές στον Σύνδεσμο Ένα Όνειρο, Μια
Ευχή.

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά

ΑΝΘΟΥΛΛΑ ΚΥΡΙΑΛΛΗ

που απεβίωσε την Κυριακή 1/3/2020, κηδεύ-
ουμε αύριο Τετάρτη 4/3/2020 και ώρα 2:00 μ.μ.
από τον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
στο κοιμητήριο Λευκωσίας και καλούμε όλους
όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παραστούν.

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

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Κυριάκος Κυριαλλής

Δέσπω Κυριαλλή Τριανταφυλλίδου
Εγγόνια: Εύη Τριανταφυλλίδου, Αλέξανδρος

και Λήδα Κυριαλλή

Παρακαλούμε αντί στεφάνων όπως γίνονται εισφορές

στη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Αγίων Ομολογητών.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα
παππού και αδελφό

ΤΑΚΗ ΠΕΤΑΣΗ
(από τις Πάνω Αρόδες)

που απεβίωσε την Τρίτη 21/01/2020 σε ηλικία
84 χρονών κηδεύουμε την Κυριακή 26/01/2020
και ώρα 12:00 το μεσημέρι από τον ιερό ναό
Αγίου Καλανδίωνα στις Πάνω Αρόδες και κα-
λούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν. 

Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος, παιδιά, εγγόνια,
αδέλφια και λοιποί συγγενείς
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Ο πολυαγαπημένος μας αδελφός και θείος

ΧΡΥΣΟΥΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΟΝΤΟΣ)
(από την Κυθρέα, κάτοικος Σύδνεϋ Αυστραλίας)

απεβίωσε την Παρασκευή 11.9.2020 σε ηλικία
82 ετών.

Κηδεύεται την Τρίτη 15.9.2020 από τον Ιερό
ναό Αγίου Νεκταρίου στο Σύδνεϋ.

Οι τεθλιμμένοι:
Αδελφή: Νίκη Χριστοφή
Τα ανήψια στην Κύπρο:

δρ. Ζαχαρίας Βασιλειάδης
Χρυστάλλα Ανδρέου

Αντώνης Βασιλειάδης
Λένα Ντορζή

Μαίρη Κωνσταντίνου
Δώρος Χριστοφή και

Μαίρη Πέτρου

Με θλίψη σας ενημερώνουμε
για το θάνατο της

ΔΟΞΟΥΛΛΑΣ ΚΟΛΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
(από τον Άγιο Ανδρόνικο)

Η κηδεία έγινε την Παρασκευή 26.6.2020 στις
4.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου
στο Στρόβολο.

Οι τεθλιμμένοι:
Παναγιώτης και Μάρω Κολιά

Χρίστος και Πατρίσια Κόκκινου
αδελφή, εγγόνια και δισέγγονα

και λοιποί συγγενείς

Στις 4.4.2020 απεβίωσε η

ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΛΙΟΥ
(από τον Άγιο Ανδρόνικο (Καμάρα) Κυθρέας)

μητέρα των Νίκου, Σαββάκη, Τάσου και Δέσπως

Κολιού Ιωαννίδου.

Η εξόδιος ακολουθία έγινε τη Δευτέρα, 6.4.2020

από τον ιερό ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και

Ελένης στη Λευκωσία.

Ευτύχησε να δει 12 εγγόνια και 11 δισέγγονα.

Οι τεθλιμμένοι:
Νίκος και Ελένη Κολιού

Σάββας και Ρούλα Κολιού
Τάσος και Αγγέλα Κολιού 

Δέσπω και Σταύρος Ιωαννίδης 
Εγγόνια, δισέγγονα

και λοιποί συγγενείς

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού και αδελφό

ΜΙΧΑΛΗ ΣΚΛΑΒΟ
(από το Νέο Χωριό Κυθρέας
και τέως κάτοικο Στροβόλου)

που απεβίωσε το Σάββατο 9/1/2021 σε ηλικία
73 ετών, κηδεύουμε σήμερα Δευτέρα 11/1/
2021 και ώρα 2:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Της
Του Θεού Σοφίας στον Στρόβολο και καλούμε
όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσευχη-
θούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του.

Λόγω των περιοριστικών μέτρων θα τηρηθούν τα
πρωτόκολλα και θα παραστούν μόνο οι στενοί
συγγενείς.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος, παιδιά

εγγόνια, αδέλφια
και λοιποί συγγενείς
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Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο και αδελφό

ΝΙΚΟΛΑ ΤΟΜΑΖΟ
(από την Κυθρέα,

τέως κάτοικο Στροβόλου)

που απεβίωσε στις 26/1/2021 σε ηλικία 70
χρονών, κηδεύου με σήμερα Τετάρτη 27/12/
2021 και ώρα 1:30 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίας
Παρασκευής στον Στρόβολο.

Η ταφή θα γίνει στο Δημοτικό Κοιμητήριο
Στροβόλου (Χαλεπιανές).

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος, αδέλφια

και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές
εις μνήμην του για τον ιερό ναό Αγίας Παρασκευής.

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα
και παππού

Αιδεσιμώτατο Πατέρα
ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

από την Κυθρέα (καταγωγή Συκόπετρα)
τέως κάτοικο Πλατύ Αγλαντζιάς

που απεβίωσε χθες Τετάρτη 27/1/2021 σε ηλι-
κία 82 ετών, κηδεύουμε αύριο Παρασκευή
29/1/2021, η ώρα 11:00 π.μ., από τον ιερό ναό
Αγίας Βαρβάρας Πλατύ Αγλαντζιάς.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγλαντζιάς.

Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα για αντιμετώπιση της
πανδημίας.

Οι τεθλιμμένοι:
Μαρίνος, Ευσταθία, Στέλιος,

Γιάννος, Κυριακή, Ηρακλειδία
Νύφες, γαμπροί, εγγόνια, δισέγγονα

Αντί στεφάνων εισφορές για το φιλανθρωπικό έργο της
ενορίας Απ. Ανδρέα και Αγ. Βαρβάρας.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού και αδελφό

ΣΩΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(από την Κυθρέα και τέως στο Καϊμακλί)

που απεβίωσε χθες Παρασκευή 15/1/2021, σε
ηλικία 70 ετών, κηδεύου με σήμερα Σάββατο
16/1/2021 στις 11:00 π.μ. από τον ιερό ναό
Αγίας Βαρβάρας Καϊμακλίου.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Αθηνά Βασιλείου

Παιδιά: Βασίλης, Χρίστος, Νατάσα
Εγγόνια και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνονται εισφορές
στον Σύνδεσμο «Ένα Όνειρο, Μια Ευχή» και στην εκ-
κλησία Αγίας Βαρβάρας Καϊμακλίου.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα
και αδελφό

ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΤΕΜΙΟΥ
(από την Κυθρέα, τέως στην Παλουριώτισσα)

που απεβίωσε στις 3/2/2021 σε ηλικία 91 ετών,
κηδεύουμε αύριο Σάββατο 6/2/2021, από τον
ιερό ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας στην Παλου-
ριώτισσα η ώρα 11:00 π.μ.

Η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια λόγω
πανδημίας.

Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος: Μάγδα Ανδρέου
Θυγατέρες: Αννίτα Αρτεμίου

Αγγέλα Αρτεμίου
Αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές στον Αντικαρκι-

νικό Σύνδεσμο Κύπρου.
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Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά

ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΥΛΑΤΤΟΥ
(ΚΟΥΠΠΑΝΟΥ)

(από την Κυθρέα, ενορία Συρκανιάς)

που απεβίωσε στις 27 Απριλίου 2021 σε ηλικία
80 ετών κηδεύουμε σήμερα Μ. Πέμπτη 29 Απρι-
λίου 2021 και ώρα 11:30 π.μ. από τον ιερό ναό
Αγίου Ελευθερίου στα Λατσιά. Η ταφή θα γίνει
στο κοιμητήριο στον οικισμό Αγίου Ελευθερίου.

Οι τεθλιμμένοι:
Τα παιδιά: Δέσπω, Κυριάκος, Άννα

Τα εγγόνια
και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές

στον Δήμο Κυθρέας.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού και αδελφό

ΘΕΟΔΟΥΛΟ ΑΚΑΘΙΩΤΗ
(από την Κυθρέα και τέως στη Λευκωσία)

που απεβίωσε χθες Κυριακή 7/3/2021 σε ηλι-
κία 90 ετών, κηδεύουμε αύριο Τρίτη 9/3/2021
και ώρα 3:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίου Πα-
ντελεήμονα στη Μακεδονίτισσα. Η ταφή θα γίνει
στο νέο κοιμητήριο Έγκωμης.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Στέλλα Ακαθιωτού

Παιδιά: Θέτις και Κωνσταντίνος Αναστασίου
Μαρία και Ροδοσθένης Ροδοσθένους
Εγγόνια: Νικόλας, Στέλλα, Μιχάλης,

Θεόδουλος και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για

τον Χριστιανικό Σύνδεσμο Γυναικών Αγίου Παντελεή-

μονα.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα
παππού και αδερφό

ΑΝΔΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
το γένος Πέτσα

(από τον Μαραθόβουνο
και τέως κάτοικο Λακατάμειας)

που απεβίωσε στις 4/3/2021 σε ηλικία 86 ετών
κηδεύουμε σήμε ρα Σάββατο 6/3/2021 από τον
ιερό ναό Αγίου Νικολάου (Πάνω Λακατάμια,
μεγάλη εκκλησία) η ώρα 3:00 μ.μ. Λόγω των πε-
ριοριστικών μέτρων από την πανδημία η οικο-
γένεια ΔΕΝ θα δεχτεί συλλυπητήρια.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Ανδρούλα Α. Κωνσταντίνου

Τέκνα: Νίκος - Ρεβέκκα Κωνσταντίνου
Γιώργος - Κάτια Κωνσταντίνου 

Εγγόνια, αδερφή και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές

για τον ιερό ναό. Ηλεκτρονικά συλλυπητήρια μηνύ-

ματα στο www.koimisisfuneral.com.

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο,
μητέρα, γιαγιά και αδελφή

ΧΑΡΟΥΛΛΑ ΠΑΝΤΕΛΗ
(από το Καϊμακλί)

που απεβίωσε στις 24/02/2021, σε ηλικία 67
ετών, κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 26/02/
2021, στις 11:00 π.μ. από τον ιερό ναό Αγίας
Βαρβάρας Καϊμακλίου.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Σάββας Παντελή από Συρκανιά Κυθρέας

Θυγατέρες: Μαρία και Χρίστος,
Παντελίτσα και Χρίστος

Εγγόνια, αδέλφια
και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνονται εισφορές στον

ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ. και Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Καϊμα-

κλίου.
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Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα
και αδελφό

ΝΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
(από την Κυθρεα)

που απεβίωσε σε ηλικία 60 ετών, κηδεύουμε
αύριο Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 και ώρα 4:30
μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Λατσιών
και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να πα-
ραστούν.

Λόγω των ισχυόντων υγειονομικών μέτρων η οι-
κογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Μύρια Αντωνίου - Κυπριανού

Τα παιδιά: Κωνσταντίνος και Μαρίνα
Η αδελφή: Χρυστάλλα Κυπριανού

και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνουν εισφορές

προς ενίσχυση της οικογένειας.

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά

ΕΛΛΗ ΚΑΚΑΡΗ
από την Κυθρέα (ενορία Χαρδακιώτισσας)

και τέως κάτοικο Τσερίου

που απεβίωσε χθες Τετάρτη 5.5.2021 σε ηλικία
89 χρονών, κηδεύουμε αύριο Παρασκευή 7.5.
2021 και ώρα 16:30 στον Ιερό Ναό Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελένης στο Τσέρι.

Λόγω της πανδημίας η οικογένεια δεν θα δεχθεί
συλλυπητήρια.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα

και λοιποί συγγενείς 

Τον πολυαγαπημένο μας,

ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΪΜΑΡΙΔΗ
(αγωνιστή ΕΟΚΑ)

(από το Τραχώνι Κυθρέας και
τέως κάτοικο Λευκωσίας)

που απεβίωσε την Πέμπτη 13 Μαΐου 2021 σε
ηλικία 93 ετών, κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 15
Μαΐου 2021 η ώρα 10:30 το πρωί από τον ιερό
ναό Τιμίου Σταυρού στον Στρόβολο και καλούμε
όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Η οικογένεια δεν θα δεχτεί συλλυπητήρια στην
εκκλησία λόγω πανδημίας.

Οι τεθλιμμένοι:
Ο αδερφός: Ανδρέας - Μαίρη Μαϊμαρίδη

Τα ανίψια: Αθανάσιος Μαϊμάρης,
Αθανάσιος Μαϊμαρίδης, Χριστίνα Μαϊμαρίδου

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές

στο Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού και αδελφό

ΠΑΥΛΟ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
(από Νέο Χωριό Κυθραίας

και τέως κάτοικο Κ. Λακατάμειας)

που απεβίωσε χθες Τετάρτη 2/6/21, σε ηλικία
70 ετών, κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 3/6/21
από τον ιερό ναό Αγίας Παρασκευής (Κάτω Λα-
κατάμεια) η ώρα 3:30 μ.μ. και καλούμε όλους
όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.Η οικο-
γένεια ΔΕΝ θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκ-
κλησία. Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Λα-
κατάμειας (Αμερικάνικος Ραδιοσταθμός).

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Νίκη Αθανασιάδου

(από Χαρδακιώτισσα Κυθρέας)

Παιδιά, εγγονός, αδέλφια
και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές
στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο.
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Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα,
γιαγιά και αδελφή

ΧΡΙΣΤΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο Λακατάμειας)

που απεβίωσε χθες Δευτέρα 28/06/2021 σε
ηλικία 86 χρονών, κηδεύουμε αύριο Τετάρτη
30/06/2021 από τον ιερό ναό Αγίου Μάμα στη
Λακατάμεια η ώρα 4:00 μ.μ. και καλούμε όλους
όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν. Η οι-
κογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια. Η ταφή
θα γίνει στο κοιμητήριο Λακατάμειας (Βιομηχα-
νική περιοχή).

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος, παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα

Αδελφός και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές

για τον Σύνδεσμο «Ένα Όνειρο Μια Ευχή» και για την

εκκλησία.

Τον πολυαγαπημένο μας υιό,
αδελφό, εγγονό και θείο

ΒΑΣΙΛΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
(από την Κυθρέα και τέως στη Λευκωσία)

που απεβίωσε στις 25/6/2021 σε ηλικία 44
ετών, κηδεύουμε την Τετάρτη 30/6/2021 και
ώρα 11:00 π.μ. από τον ιερό ναό Αγίων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης στη Λευκωσία και καλούμε
όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Η κηδεία θα τελεστεί τηρουμένων των πρωτο-
κόλλων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Οι τεθλιμμένοι:
Πατέρας, αδελφός,

γιαγιά και αδελφότεκνα
και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές

για τα Κοινοτικά Συμβούλια Κυθρέας και Νέου Χωρίου

Κυθρέας.

Την πολυαγαπημένη μας αδερφή,
θεία και κουνιάδα

ΑΝΤΙΓΟΝΗ Χ''ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
(από την Κυθρέα

και τέως κάτοικο Λευκωσίας)

που απεβίωσε χθες Κυριακή 13/6/2021 σε ηλι-
κία 93 ετών, κηδεύουμε σήμερα Δευτέρα 14/6/
2021 από την εκκλησία Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης στη Λευκωσία στις 4:30 μ.μ.

Λόγω των περιοριστικών μέτρων από την πανδη-
μία η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια.

Οι τεθλιμμένοι:
Η αδελφή: Γιωργούλα Χ΄΄Παρασκευά

Κουνιάδα: Χρυστάλλα Δημητρίου
Αδελφοτέχνια και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για

φιλανθρωπικό σκοπό που θα διαθέσει η οικογένεια.

Την πολυαγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ ΜΙΑ
(από την Άσσια)

που απεβίωσε στις 18/6/2021 σε ηλικία 75
ετών, κηδεύουμε αύριο Πέμπτη 24/6/2021 στις
3:15 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης στη Λευκωσία. 

Η οικογένεια ΔΕΝ θα δεχθεί συλλυπητήρια τη-
ρουμένων όλων των μέτρων κατά της πανδημίας.

Οι τεθλιμμένοι:
Τα αδέλφια

και λοιποί συγγενείς, 

www.ayiospetrosfuneralhome.com
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PETROS C. PETSAS,

67, of Minier, passed away, August 8, 2021 at his
home.

He was born February 22, 1954 in Kythrea,
Cyprus 

His funeral will be at 10:00 a.m. Friday, August
13, 2021 at Haensel-Oswald Funeral Home in
Minier. Fr. Anastasios Theodoropoulos will offici-
ate. A visitation will be from 6-8 p.m. on Thurs-
day, August 12, 2021 also at the funeral home.
Burial will be at Minier Cemetery. 

Wife: Pamela
Children: Christodoulos and Wendy, Michael,

Katia and Justin Bauer,
Anna and Michael Underhill. 

Grandchildren: Michael Petsas, Petros Petsas,
Cole Bauer, Cody Bauer, DeAnna Bauer,

Aeson Underhill. 
Brother: Michael Petsas

Sister: Anthi Petsa-Savvides 

Memorials may be made to All Saints Greek Orthodox
Church in Peoria.

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

αδελφής και γιαγιάς

ΜΑΡΟΥΛΛΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΚΟΥΛΛΑΠΗ
(από την Κυθρέα,

τέως κάτοικο Ακρόπολης Λευκωσίας)

που απεβίωσε το Σάββατο 18/9/2021 σε ηλικία
83 χρονών. Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Δευ-
τέρα 20/9/2021 η ώρα 4 μ.μ. από τον ιερό ναό
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Νέο Κοιμη-
τήριο Λευκωσίας.

Ο σύζυγος Ανδρέας Κουλλαπής
Τα παιδιά: Φίλιος - Γαβριέλλα Κουλλαπή,

Ντίνος Κουλλαπής
Αδελφός, εγγόνια και λοιποί συγγενείς

Λόγω πανδημίας θα τηρηθούν οι προβλεπόμενοι
υγειονομικοί κανονισμοί.

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνουν εισφορές

στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου.

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα,

ΧΡΙΣΤΟ ΠΑΤΡΙΚΙΟ
(από την Κυθρέα

και τέως κάτοικο Λευκωσίας)

που απεβίωσε χθες Τρίτη 21/9/2021 σε ηλικία
89 ετών, κηδεύουμε αύριο Πέμπτη 23/9/2021
από τον ιερό ναό Αγίου Σάββα (Λευκωσία) η ώρα
11:30 π.μ. και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη
μνήμη του να παραστούν.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγίου Νικολάου
(Λεμεσό).

Οι τεθλιμμένοι:
Τέκνο: Κωνσταντίνος Πατρίκιος

και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές

για τον Σύνδεσμο «Ένα Όνειρο μια Ευχή».

Ηλεκτρονικά συλλυπητήρια μηνύματα στο www.koimi-

sisfuneral.com

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα,
γιαγιά και αδελφή

ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΝΑΗ
από Κυθρέα, κάτοικο Λευκωσίας

που απεβίωσε στις 24.9.2021 σε ηλικία 79 ετών,
κηδεύουμε τη Δευτέρα 27.9.2021 και ώρα 3:00
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης
στη Λευκωσία και καλούμε όσους τιμούν τη
μνήμη της να παραστούν.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας
η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια στην
εκκλησία.

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Αγίων Κωνστα-
ντίνου & Ελένης.

Τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Χαρίλαος Κναής

Παιδιά: Χριστιάνα, Μαρία, Αθηνά
Αδελφή, εγγόνια και λοιποί συγγενείς

Εισφορές εις μνήμη της θα γίνονται στον Όμιλο Γυναι-

κών Περιοχής Κυθρέας και στον ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ.



106 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά

ΣΤΕΛΛΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ
(το γένος Ακαθιώτη)

(από Κυθρέα και τέως κάτοικο Καϊμακλίου)

που απεβίωσε Κυριακή 14/11/2021, σε ηλικία
96 ετών, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 16/11/2021,
στις 02:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αρχαγγέλου Μι-
χαήλ Καϊμακλίου και καλούμε όσους τιμούν τη
μνήμη της όπως παραστούν.

Η οικογένεια δεν θα δέχεται συλλυπητήρια και
θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά μέτρα βάσει
πρωτοκόλλου.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Θεοπίστη και Ιωάννης Στυλιανίδης

Γιώργος Φιλιππίδης
Εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς 

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

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, παππού
και αδελφό

ΣΤΕΛΙΟ ΜΑΛΑΟ
(από Κυθρέα και τέως κάτοικο Ομορφίτας)

που απεβίωσε Κυριακή 28/11/2021, σε ηλικία
79 ετών, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 30/11/
2021, στις 11:00 π.μ. από τον ιερό ναό Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης (BMH) και καλούμε
όσους τιμούν τη μνήμη της όπως παραστούν.

Η οικογένεια δεν θα δέχεται συλλυπητήρια στην
εκκλησία λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας.

Οι τεθλιμμένοι:
Υιός: Νίκος και Μαρία Μαλαού

Εγγονός: Αντρέας Μαλαός
αδέλφια και λοιποί συγγενείς

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

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά,
αδελφή και θεία

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΗΓΙΩΤΟΥ
(από τη Χρυσίδα Κυθρέας, τέως κάτοικο Στροβόλου)

που απεβίωσε χθες Κυριακή 26/9/2021 σε ηλι-
κία 85 ετών, κηδεύουμε αύριο Τρίτη 28/9/
2021 από τον ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνα Συν.
Στρόβολος 2, η ώρα 4.00 μ.μ. και καλούμε
όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν.

Η οικογένεια δεν θα δέχεται συλλυπητήρια στην
εκκλησία. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Χα-
λεπιανές στο Στρόβολο.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Μάρω - Γεωργία Πηγιώτου

Εγγόνια: Χριστιάνα και Κυριακή
Αδελφή και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές

για την εκκλησία.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο,
πατέρα, παππού και αδελφό

ΞΑΝΘΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ
(από τη Λευκωσία)

που απεβίωσε χθες Πέμπτη 21/10/2021 σε ηλι-
κία 68 ετών, κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή
22/10/2021 στις 2:00 μ.μ. από τον ιερό ναό
Αγίας Παρασκευής στην Ακρόπολη και καλούμε
όσους τιμούν τη μνήμη του όπως παραστούν. Η
ταφή θα γίνει στο Νέο Κοιμητήριο Στροβόλου
στις Χαλεπιανές. Η οικογένεια δεν θα δεχτεί
συλλυπητήρια.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος, παιδιά, εγγόνια

Αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές

στον ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ. www.ayiospetrosfuneralhome.com
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Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο,
πατέρα, γιο και αδελφό

ΧΡΙΣΤΟ ΑΡΤΕΜΙΟΥ
(από τη Λευκωσία)

που απεβίωσε χθες Τετάρτη 1/12/2021 σε ηλι-
κία 56 ετών, κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 2/12/
2021 στις 11:00 π.μ. από τον ιερό ναό Αγίου Γε-
ωργίου στον Άγιο Δομέτιο και καλούμε όλους
όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του Αγίου Δομε-
τίου.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Νίκη Αρτεμίου

Τα παιδιά: Ελένη και Λουκία Αρτεμίου
Μητέρα: Ξένια Αρτεμίου

Αδελφός: Αρτέμης και Αγγέλω Αριστείδου
Αρτεμίου

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνουν εισφορές

στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου.

www.ayiospetrosfuneralhome.com

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά

ΚΙΚΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο Λευκωσίας)

που απεβίωσε χθες Κυριακή 5/12/2021 σε ηλι-
κία 86 ετών, κηδεύουμε σήμερα Δευτέρα 6/12/
2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι από τον ιερό
ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Λευκωσία και
καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να πα-
ραστούν.

Η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια λόγω
των μέτρων κατά της πανδημίας.

Οι τεθλιμμένοι:
Τα παιδιά, τα εγγόνια,

τα δισέγγονα και λοιποί συγγενείς

Εισφορές θα γίνονται στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ατό-

μων με κατά πλάκας σκλήρυνση.

EIΣΦOPEΣ

Κωνσταντίνος Λέβας 200 ευρώ στη μνήμη των γονέων του Γεωργίου και
Μαρίτσας Λέβα και πεσόντων και αγνοουμένων της περιοχής Κυθρέας. •
Δώρα Σάββα 100 ευρώ στη μνήμη του συζύγου της. • Νίτσα Παπαλεοντίου-
Ζαννέτου 50 ευρώ στη μνήμη των γονέων της. • Μάριος Ζαμπακκίδης 50
ευρώ στη μνήμη των γονέων του. • Στη μνήμη Ανδρέα Κωνσταντίνου το
γένος Πέτσα εισέφεραν για αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Σωματείου οι
ακόλουθοι: Ανδρούλλα Α. Κωνσταντίνου 50 ευρώ, Κωνσταντία Παύλου 50
ευρώ, δρ. Χρίστος Ροδούλης 50 ευρώ, Ρίτσα Ζαβρού 50 ευρώ, δρ Γιώργος
Ζαβρός 50 ευρώ, Στέλλα Ζαβρού 50 ευρώ και Ανθή Πέτσα Σαββίδου 50
ευρώ. • Στη μνήμη Πέτρου Χρ. Πέτσα εισέφεραν: Ρίτσα Ζαβρού 50 ευρώ,
Κωνσταντία Παύλου 50 ευρώ, δρ Χρήστος Ροδούλης 50 ευρώ και Αν-
δρούλλα Α. Κωνσταντίνου 50 ευρώ. • Στη μνήμη Χρίστου Λ. Αρτεμίου:
Σίτσα και Νίκος Ανδρέου 20 ευρώ, Μαρία Ευ. Συμεωνίδου 20 ευρώ και
Τάσος Κελεπέσιης 10 ευρώ. • Στη μνήμη της μητέρας τους Χρυστάλλας Π.
Κολιού τα παιδιά της Τάσος Κολιός 50 ευρώ και Δέσπω Κολιού Ιωαννίδου
50 ευρώ.

Το Δ.Σ. του Σωματείου ευχαριστεί θερμά.


