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να κάνουν δυνατή την ανακομιδή των οστών των αγνοουμένων και την
ταυτοποίησή τους. Εάν δεν ήταν αυτοί και το επίμονο έργο τους, σήμερα
δεν θα μπορούσαμε να είμαστε εδώ και θα ήμασταν ακόμα με εκείνη την
αιωρούμενη απορία: Λες;;……

Και πάλι τους ευχαριστούμε.

Καλωσόρισες λοιπόν, παππού! 

Θα συνεχίσουμε να τιμούμε τη μνήμη σου κάθε Χριστούγεννα που
γιόρταζες και κάθε δεκαπενταύγουστο που χάθηκες. 

Όλοι μαζί, ενωμένοι κι αγαπημένοι, έτσι όπως θα ήθελες να μας βρεις. 

Μαρίνα Βασιλείου
Χριστίνα Χατζοικονόμου

Με βαθύτατη θλίψη αγγέλλουμε τον θάνατο
της πολυαγαπημένης μας

ΑΝΝΑΣ ΛΟΪΖΙΔΟΥ
από την Κυθρέα

που απεβίωσε την Κυριακή 2.9.2012 σε ηλικία
103 ετών. Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τρίτη
4.9.2012 και ώρα 4.00 μ.μ. από τον ιερό ναό
Αποστόλου Ανδρέα Πλατύ Αγλαντζιάς και κα-
λούμε όσους τιμούν τη μνήμη της να παραστούν.
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγίων Κωνσταν-
τίνου και Ελένης, Λευκωσία.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Αίγλη - Κωστάκης Λοΐζου

†Μιχαλάκης - Κάρμεν Λοϊζίδου
Ανθή - Σωτηράκης Μιχαηλίδης

Λουκάς - Θεκλίτσα Λοϊζίδου
Εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε αντί στεφάνων να γίνονται εισφο-
ρές για την ανέγερση του ι. ναού Αγίας Βαρβάρας
στο Πλατύ Αγλαντζιάς και στο Ίδρυμα «ΕΛΙΚΑΣ»
για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Αυτοί που φεύγουν
Επιμελείται η Ανθή Πέτσα-Σαββίδου

Με βαθύτατη θλίψη αγγέλλουμε τον θάνατο
της πολυαγαπημένης μας

ΓΙΑΣΕΜΙΑΣ ΣΤ. ΡΟΔΟΥΛΗ
από την Χρυσίδα Κυθρέας

που απεβίωσε την Τρίτη 4.9.2012, σε ηλικία 100
ετών. Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη
5.9.2012 και ώρα 5.00 μ.μ. από τον ιερό ναό
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λευκωσίας και
καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη της να παρα-
στούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Ρίτσα - Νίκος Ζαβρός

Χρίστος - Ευδοκία Ροδούλη
Αδελφός: Αθανάσιος Πέτσας

Εγγόνια: Στέλλα, Γιώργος, Στέλιος,
Νεοκλής, Δανάη

Δισέγγονη: Γιασεμιά

Παρακαλούμε αντί στεφάνων να γίνονται εισφο-
ρές στο Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής.
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Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και
παππού

ΑΝΤΩΝΑΚΗ Χ΄΄ΠΑΥΛΟΥ
από Κυθρέα και τέως κάτοικο Αστρομερίτη

που απεβίωσε χθες Τετάρτη 12.9.2012, σε ηλι-
κία 75 χρόνων κηδεύουμε σήμερα 13.9.2012
από τον ιερό ναό Αγίου Αυξιβίου Αστρομερίτη η
ώρα 4.00 μ.μ. και καλούμε όσους τιμούν τη
μνήμη του να παραστούν και να συνοδεύσουν
την εκφορά.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Μαρούλλα Χ”Παύλου

Τέκνα: Σωκράτης και Ελισάβετ Χ”Παύλου
Έλλη και Άντρος Χ”Σάββα

Παύλος και Λίλη Χ”Παύλου
Εγγόνια και λοιποί συγγενείς.

Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνονται εισφο-
ρές για νέα εκκλησία Αγίου Αυξιβίου Αστρομε-
ρίτη και το Γηροκομείο Αστρομερίτη

Τον πολυαγαπημένο μας γιο, αδελφό, εγγονό
και βαφτιστικό

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
από τον Στρόβολο

που απεβίωσε χθες Τρίτη 4.9.2012, σε ηλικία 17
ετών, κηδεύουμε αύριο Πέμπτη 6.9.2012, και
ώρα 5.00 μ.μ., από τον ιερό ναό  Της του Θεού
Σοφίας στον Στρόβολο, και καλούμε όσους επι-
θυμούν να παραστούν. Η οικογένεια δεν θα δε -
χθεί συλλυπητήρια.

Οι τεθλιμμένοι:
Γονείς: Νίκος - Ρίτα Χριστοφίδη

Αδέλφια: Δημήτρης, Ευδοκία και Λεύκιος
Νονά: Χριστίνα

Γιαγιάδες, παππούδες, θείοι, θείες 
και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων, παρακαλούμε να γίνονται εισφο-
ρές για τον Σύνδεσμο «Ένα Όνειρο Μια Ευχή»,
στον Σύνδεσμο «Ελπίδα» και για τον Αντιλευχαι-
μικό Σύνδεσμο «Ζωή».

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και
παππού

ΘΕΟΔΩΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο

Συν. Πλατύ Αγλαντζιάς)

που απεβίωσε προχθές Τρίτη 20.11.2012, σε
ηλικία 64 ετών, κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη
22.11.2012 και ώρα 2.30 μ.μ. από τον ιερό ναό
Απ. Ανδρέα στο Πλατύ Αγλαντζιάς και καλούμε
όσους τιμούν τη μνήμη του όπως παραστούν. Η
οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλη-
σία από τη 1.30 μ.μ. - 2.30 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος; Παναγιώτα
Παιδιά: Σταυρούλα - Χριστόδουλος,

Ανδρέας - Άννα
Εγγόνια και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται ει-
σφορές για την αποπεράτωση του ιερού ναού
Αγίας Βαρβάρας και στον ΠΑΣΥΚΑΦ.

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά

ΜΑΡΟΥΛΛΑ ΣΩΖΟΥ
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο

Στροβόλου)

που απεβίωσε την Τετάρτη 5.9.2012, σε ηλικία
89 χρονών, κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή
7.9.2012 από τον ιερό ναό Αγίου Βασιλείου
Στροβόλου η ώρα 4:00 μ.μ. και καλούμε όλους
όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν. Η οι-
κογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον ιερό ναό
από τις 3.00 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Τέκνα: Ευδοκία - Κώστας Φωτίου

Μιχάλης - Ελένη Σώζου
Γιώργος - Στάλω Σώζου

Βάκης - Βαλεντίνη Γεωργίου
Άντρη - Νίκος Κλεάνθους

Εγγόνια - δισέγγονα και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται ει-
σφορές μόνο στην «ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ»
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Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, αδελφή και
γιαγιά

ΙΟΥΛΙΑ ΜΑΪΜΑΡΗ
από το Τραχώνι Κυθραίας και

τέως κάτοικο Συν. Αγ. Ελευθερίου Λατσιά

που απεβίωσε την Κυριακή 23.12.2012, σε ηλι-
κία 86 ετών, κηδεύουμε αύριο Τετάρτη 26.12.
2012 και ώρα 11.00 π.μ. από τον ιερό ναό Αγίου
Ελευθερίου στα Λατσιά και καλούμε όσους τι-
μούν τη μνήμη της να παραστούν.

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Λατσιών.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Θέκλα - Γιώργος Λουκάτου

Χάρης - Δώρα Μαϊμάρη
Νίκος - Μαρία Μαϊμάρη

Αδελφή: Βασιλική Μιχαηλίδου
Εγγόνια και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται ει-
σφορές στο Ίδρυμα «ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ».

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και
παππού

ΓΙΩΡΓΟ ΛΟΡΔΟ
από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Στροβόλου

που απεβίωσε την Πέμπτη 27.12.2012, σε ηλι-
κία 93 χρονών, κηδεύουμε σήμερα Σάββατο
29.12.2012 από τον ιερό ναό Αγίας Σοφίας στον
Στρόβολο, η ώρα 11.00 π.μ. και καλούμε όλους
όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Λέλλα Λόρδου

Υιός: Στέλιος Λόρδος
Εγγόνια: Γιώργος και Χριστόφορος

Παρακαλούμε όπως,αντί στεφάνων γίνονται ει-
σφορές για τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και
θείο

ΠΑΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗ
(ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)

από την Αγία Μαρίνα Κυθρέας

που απεβίωσε την Πέμπτη 6.12.2012, κη-
δεύουμε σήμερα Σάββατο 8.12.2012 από τον
ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη
Λευκωσία Νέο Κοιμητήριο η ώρα 12.00 μεση-
μέρι και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να
παραστούν. Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητή-
ρια στην εκκλησία μετά τη νεκρώσιμη ακολου-
θία. Η ταφή θα γίνει στο Νέο Κοιμητήριο
Λευκωσίας.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος, παιδιά, αδελφoτέκνια

και λοιποί συγγενείς.

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται ει-
σφορές για την Αροδαφνούσα.

Γίνονται δεκτές και εισφορές στην ιστοσελίδα
www.funeraldonations.com.cy

Την πολυαγαπημένη μητέρα, γιαγιά και
αδελφή

ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
από τη Χρυσίδα Κυθραίας

που απεβίωσε προχθες Δευτέρα 3.12.2012, σε
ηλικία 82 ετών, κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη
5.12.2012 από τον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντί-
νου και Ελένης κοιμητήριο Λευκωσίας η ώρα
2.30 μ.μ. και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη
της να παραστούν.

Παιδιά: Ανδρούλα Μιχαήλ,
Λουκία και Μάριος Ιωάννου,

Χρυσούλης και Ανθή Κυπριανού,
Κυπρούλα και Προκόπης Παρίσσης,

Εγγόνια, δισέγγονα, αδέλφια
και λοιποί συγγενείς.

Παρακαλούμε αντί στεφάνων να γίνουν εισφορές
στον Σύνδεσμο Ελπίζω, Αγωνίζομαι και Ζω
ΕΛ.Α.ΖΩ.


