
88 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά

ΑΛΙΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ
(εκ Κυθραίας)

που απεβίωσε χθες Τρίτη 13/1/2015 σε ηλικία
96 χρόνων κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη
14/1/2015 από τον ιερό ναό Αγίας Βαρβάρας
Καϊμακλί ου και ώρα 1:30 μ.μ. και καλούμε
όσους τιμούν τη μνήμη της να παρα στούν και να
συνοδεύσουν την εκφορά.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί

συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνονται εισφορές για
την αποπεράτω ση του ιερού ναού Αγίου Πολυδώρου
Καϊμακλίου και για τον Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και
Φίλων.

Αυτοί που έφυγαν
Eπιμέλεια: Aνθής Πέτσα - Σαββίδου

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα και παππού

ΑΝΤΡΕΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο Αγλαντζιάς)

που απεβίωσε χθες Τετάρτη 14/1/2015 σε
ηλικία 92 χρονών, κηδεύ ουμε σήμερα Πέμπτη
15/1/2015.στις 2 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίου
Χαραλάμπους στην Αγλαντζιά και καλούμε
όσους επιθυμούν να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Ελένη Αντωνίου

Αργύρης - Γεωργία Αντωνίου
Αντώνης - Francoises Αντωνίου

Γιώργος - Μαρία Αντωνίου

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές

για τον ιερό ναό Αγίου Χαραλάμπους Αγλαντζιάς.

Την πολυαγαπημένη μας μάνα, αδελφή και
γιαγιά

ΚΑΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΕΤΣΑ
(από την ενορία Αγίας Μαρίνας Κυθρέας)

που απεβίωσε την Παρασκευή 16/1/2015 σε
ηλικία 85 χρονών, κηδεύουμε αύριο Δευτέρα 19
Ιανουαρίου 2015 στις 2:00 μ.μ. από τον ιερό
ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, κοιμητή -
ριο Λευκωσίας, και καλούμε όσους τιμούν τη
μνήμη της vα παραστούν. Η οικογένεια θα δε -
χθεί συλλυπητήρια από τη 1:00 μ.μ. μέχρι τις
2:00 μ.μ. στην εκκλησία.

Οι τεθλιμμένοι
Τα παιδιά: Ανθή - Γιάννης Σαββίδης 

Μίκης Πέτσας, Πέτρος - Πάμελα Πέτσα 
Τα αδέλφια: Χρίστος και Άννα Ελεύθερου

Ελένη Τσικκά
Τα εγγόνια: Κάτια και Παναγιώτης Σαββίδης

Κατίνα, Στεφανία και Σοφία Μ. Πέτσα
Χριστόδουλος, Μιχαήλ, Κατίνα,

Άννα Π. Πέτσα και οι σύζυγοί τους
τα δισέγγονα και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων εισφορές για το περιοδικό Ελεύθερη
Κυθρέα.

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα
και γιαγιά

ΕΥΡΥΔΙΚΗ (ΛΟΥΛΛΑ) ΖΑΜΠΑΚΙΔΟΥ
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Λευκωσίας)

που απεβίωσε στις 18/1/2015 σε ηλικία 84 ε -
τών κηδεύουμε αύριο Πέμπτη 22/1/2015 και
ώρα 12 το μεσημέρι από τον ιερό ναό Τιμίου
Σταυρού στον Στρόβολο και καλούμε όσους τι -
μούν τη μνήμη της να παραστούν. Η οικογένεια
θα δέχεται συλλυπη τήρια από τις 11:30 π.μ.
στην εκκλησία. Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμη -
τήριο Έγκωμης.

Οι τεθλιμμένοι:
Ο σύζυγος: Ανδρέας Ζαμπακίδης

Τα παιδιά: Αντώνης - Άννα Ζαμπακίδη
Χρίστος - Έλενα Ζαμπακίδη
Μαρία - Δήμος Δημοσθένους

Τα εγγόνια: Χρίστος, Ευρυδίκη, Ρεβέκκα,
Άνδρεα, Γαβριέλ και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές
στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο ΕΛ.Α.ΖΩ. και στο ταμείο
Ευημερίας Κυθρεωτών του Δήμου Κυθρέας.
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Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά

ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(από την Κυθρέα και τέως στη Λευκωσία)

που απεβίωσε χθες Πέμπτη 29/1/2015 σε ηλι -
κία 92 χρονών, κηδεύουμε αύριο Σάββατο 31/1/
2015 στις 11:00 π.μ., από τον ιερό ναό Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία και κα -
λούμε όσους τιμούν τη μνήμη της να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Αντώνης - Γιούλα Δημητρίου
Δρ Κωνσταντίνος - Χρύσω Δημητρίου

εγγόνια, δισέγγονο και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές

στον Σύνδεσμο « Ένα Όνειρο, Μια Ευχή».

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά

και αδελφή

ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΚΟΛΙΟΥ
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο Καΐμακλίου)

που απεβίωσε χθες Σάββατο 7/2/2015, σε ηλι -
κία 87 ετών κηδεύουμε αύριο Δευτέρα 9/2/
2015 και ώρα 2:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου
Πολυδώρου στο Καϊμακλί και καλούμε όλους
όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Τα παιδιά: Τασούλλα - Γιάννης Κουφουγιάννη

Νίκη - Ανδρέας Δημητρίου
Τα εγγόνια: Έλενα, Λουκία, Στέλιος,

Χρίστος και Ελίνα
Τα δισέγγονα, τα αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές

για τον Σύνδεσμο « Έvα ‘Όνειρο Μια Ευχή».

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα
και παππού

ΝΙΚΟ ΡΟΥΣΙΑ
(από την Κυθρέα)

που απεβίωσε χθες 11/2/2015 σε ηλικία 80
χρό νων, κηδεύουμε σή μερα Πέμπτη 12/2/2015
από τον ιερό ναό Παναγίας Παλουριώτισσας στις
3:00 μ.μ. και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη
του να παραστούν και να συνοδεύσουν την
εκφορά. Η ταφή στο κοιμητήριο Καϊμα κλί ου.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Μαρούλα Ρουσιά

Παιδιά: Μιράντα και Νίκος Μακρυγιώργη
Γιάννα και Χρίστος Χριστοδούλου

Εγγόνια: Νικολέτα, Άντρια, Χρίστος,
Κωνσταντίνος, Μάριος

Αδελφή και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνονται εισφορές για

τον σύνδεσμο Ένα Όνειρο, Μια Ευχή.

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, παππού
και αδελφό

ΔΡΑ ΝΙΚΟ ΑΡΤΕΜΙΟΥ
από τη Λευκωσία (Κυθρέα)

που απεβίωσε χθες Τρίτη 17/2/2015 σε ηλικία
87 ετών, κηδεύουμε αύριο Πέμπτη 19/2/2015
και ώρα 2:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίων Κων -
σταντίνου και Ελένης και καλούμε όσους τιμούν
τη μνήμη του να παρευρεθούν. Η οικογένεια θα
δεχτεί συλλυπητήρια μεταξύ 1:00 - 2:00 μ.μ.
στην εκκλησία.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Δρ Όμηρος - Δρ Carola Αρτεμίου

Δρ Ανδρέας - Αλεξία Αρτεμίου
Εγγόνια: Έβη, Άρης, Θεοδώρα, Νικόλας

αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Εισφορές στο Συμβούλιο Ευημερίας Ασθενών Μακά -

ρειου Νοσοκομείου.



Τον πολυαγαπημένο μας αδελφό και θείο

ΑΝΔΡΕΑ ΡΟΥΣΣΟ
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο συν. Αγίου

Μάμαντος στη Λακατάμια)

που απεβίωσε στις 27/2/2015 σε ηλικία 68
ετών, κηδεύουμε αύριο Δευτέρα 2/3/2015 από
τον ι. ν. της του Θεού Σοφίας στον Στρόβολο η
ώρα 2:30 μ.μ. και καλούμε όσους τιμούν τη
μνήμη του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Αδέλφια: Γιώργος Ρούσσος

Άννα Ορφανού
και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων, παρακαλούμε να γίνονται εισφορές

στον Σύνδεσμο «Φίλοι των Εφηβικών Ξενώνων Λευκω -

σίας» και στον Σύνδεσμο «Αλκυονίδες».

Τον πολυαγαπημένο μας θείο

ΣΑΒΒΑ ΠΑΥΛΑΤΤΟ
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο συν.

Στροβόλου 3)

που απεβίωσε την Τρίτη 3/3/2015 σε ηλικία 89
χρονών, κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 5/3/2015
από τον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης στη Λευκωσία η ώρα 2:00 μ.μ. και
καλούμε όλους όσοι τι μούν τη μνήμη του να
παραστούν.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης.

Οι τεθλιμμένοι:
Ανίψια: Ανδρούλα Γεωργίου, Δέσπω,

Κυριάκος και Άννα Παυλάττου
και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές
στο ‘Ιδρυμα «ΕΛΠΙΔΑ» για παιδιά με καρκίνο και
λευχαιμία.

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα,
αδελφή και γιαγιά

ΛΟΛΑ ΜΑΛΑΟΥ
(από την Ομορφίτα)

που απεβίωσε σε ηλικία 76 ετών, κηδεύουμε
αύριο Τρίτη 10/3/2015 και ώρα 2:00 μ.μ. από
τον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
(ΒΜΗ) και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη της
να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Ο σύζυγος: Στέλιος Μαλαός

Υιός: Νίκος - Μαρία Μαλαού
Εγγονός: Αντρέας Μαλαός

Αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές
για τον Παγκύπριο Σύνδε σμο Καρκινοπαθών και Φίλων
(ΠΑΣΥΚΑΦ).

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, αδελφή
και γιαγιά

ΝΙΤΣΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΓΚΟΥ
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο Καϊμακλίου)

που απεβίωσε την Κυριακή 22/2/2015 σε ηλι -
κία 86 χρονών, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 24/2/
2015 από τον ιερό ναό Αγίας Βαρβάρας Καϊμα -
κλίου, η ώρα 2:00 μ.μ, και καλούμε όλους όσοι
τιμούν τη μνήμη της να παραστούν.Η οικογένεια
θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τη
1:00 μ.μ. - 2:00 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος Χατζηγιάγκου 

Γιάγκος -Χρυστάλλα Χατζηγιάγκου
Χρίστος - Γρηγορία Χατζηγιάγκου

αδέλφια, εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές
στο Ταμείο Ευημερίας Κυθρεωτών, Χριστιανικό Σύν -
δεσμο Γυναικών «Αγία Βαρβάρα» Καϊμακλίου, Ταμείο
Αποπεράτωσης ιερού ναού Αγίου Πολυδώρου.
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Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, αδελφή
και γιαγιά

ΑΝΝΑ ΠΑΥΛΙΔΗ (ΤΌ ΓΕΝΟΣ ΣΠΑΝΟΥ)
(από την Κυθρέα)

που απεβίωσε στις 7/4/2015 στο Λονδίνο, κη -
δεύουμε αύριο Παρασκευή 17/4/2015 και ώρα
2:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αποστόλου Ανδρέα
στο Πλατύ Αγλαντζιάς και καλούμε όλους όσοι
τιμούν τη μνήμη της όπως παρα στούν. Η οικο -
γένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τη 1:30 μ.μ.
μέχρι τις 2:00 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Τα παιδιά: Γιώργος, Άριστος και Μάριος

Τα αδέλφια: Βάσος και Γιωργούλλα
Εγγονή: Άννα

Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνονται εισφο ρές στο
Ταμείο Ευημερίας Δήμου Κυθρέας.

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε τον θάνατο του
πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα,

παππού και αδελφού

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
(από την Κυθρέα και τέως κατοίκου

Μακεδονίτισσας)

που απεβίωσε την Μ. Παρασκευή 10/4/2015
σε ηλικία 88 ετών. Η κηδεία τελέστηκε χθες Δευ -
τέ ρα του Πάσχα 13/4/2015 από τον ιερό ναό
Αγίων Πάντων στη Μακεδονίτισσα.
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι παρέστησαν
στην κηδεία, κατέθεσαν στεφάνια, έκαναν ει -
σφορές, απέστειλαν συλλυπη τήρια μηνύματα
και όλους όσοι με οποιονδήποτε τρόπο μας συ -
μπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος.

Οι τεθλιμμένοι: 
Η σύζυγος: Άννα Ιωάννου

Τα παιδιά: Μαρία - Ευάγγελος Αχεριώτη
Γιάννης Ιωάννου

Ανδρέας - Μαρία Ιωάννου
τα εγγόνια, τα αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα,
γιαγιά και αδελφή

ΘΕΛΜΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Λευκωσίας)

που απεβίωσε στις 5/5/2015 σε ηλικία 73 ετών,
κηδεύουμε αύριο Παρασκευή 8/5/2015 από
τον ιερό ναό Αγίων Κων σταντίνου και Ελένης,
κοιμητήριο Λευκωσίας, η ώρα 3:30 μ.μ. και κα -
λούμε όσους τιμούν τη μνήμη της να παραστούν.
Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην
εκκλησία από τις 2:30 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Μίκης Μιχαηλίδης

Τέκνα: Αλέξανδρος - Σοφία Μιχαηλίδη
Φρύνη - Μιχάλης Φωτίου

Εγγόνια: Μιχάλης, Παύλος, Σεμέλη και Σταύρος
Αδέλφια: Νίνος - Νάνσυ Χριστοδουλίδη

και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων, παρακαλούμε να γίνονται εισφορές στο

Ίδρυμα Αροδαφνούσα.

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά και
αδελφή

ΣΟΦΟΥΛΑ Κ. ΤΣΙΑΡΤΑ
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Λευκωσίας)

που απεβίωσε την Πέμπτη 7/5/2015 σε ηλικία
85 ετών, κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 9/5/2015
από τον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ -
νης, κοιμητήριο Λευκωσίας, η ώρα 12:15 μ.μ.
και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη της να πα -
ρα στούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Νίτσα Καλογήρου

Μαρία Τσιάρτα
Εγγόνια: Σόφη και Άντρη

Αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων, παρακαλούμε να γίνονται εισφορές
στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο και στο Μέλαθρο Αγωνι -
στών Ε.Ο.Κ.Α.
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Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά
και αδελφή

ΜΑΡΙΑ (ΡΙΤΣΑ) ZAMΠΑΚΙΔΟΥ

(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο Στροβόλου III)

που απεβίωσε στις 31/5/2015 σε ηλικία 73
ετών, κηδεύ ουμε σήμερα Τετάρτη 3/6/2015
και ώρα 4:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αποστόλου
Ανδρέα στον συνοικισμό Στρόβολος III και κα -
λούμε όσους τιμούν τη μνήμη της όπως πα ρα -
στούν.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκ -
κλησία από τις 3:00 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Τα παιδιά: Μάριος - Νίκη Ζαμπακίδη

Αναστασία Νίκου Ζαμπακίδου
Τα εγγόνια: Χρίστος, Έλενα και Χρίστος 

Τα αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές
για το Ταμείο Ευημερίας Δήμου Κυθρέας.

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα,
γιαγιά και αδελφή

ΞΕΝΟΥΛΛΑ ΚΑΡΕΚΛΑ
(από την Κυθρέα, τέως κάτοικο Αγλαντζιάς-Πλατύ)

που απεβίωσε χθες Τρίτη 16/6/2015 σε ηλικία 89
ετών, κηδεύουμε αύριο Πέμπτη 18/6/2015 από τον
ιερό ναό Απο στόλου Ανδρέα Πλατύ Αγ λα  ντζιάς, η
ώρα 4.30 μ.μ. και κα λούμε όσους τι μούν τη μνήμη
της να παραστούν. Της εξοδίου α κολουθίας θα
προστεί ο θεοφιλέστατος επί σκο πος Μεσαορίας
Γρηγόριος. Η οικογένεια θα δε χτεί συλ λυπητήρια
στην εκκλησία από τις 3:15 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Μιχάλης Καρεκλάς

Τέκνα: δήμαρχος Κυθρέας Πέτρος - Ούρσουλα Καρεκλά
Ανδρούλλα - Ανδρέας Κουννή

Τούλα - Ανδρέας Πολυβίου
Ανδρέας - Ελένη Καρεκλά

Εγγόνια, αδελφός και λοιποί συγγενείς 

Αντί στεφάνων, παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές
υπέρ του Ταμείου Ευημερίας Κυθρεωτών του Δήμου
Κυθρέας.

Την πολυαγαπημένη μάς μητέρα και γιαγιά

ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΝΙΚΛΙΔΟΥ
(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο Πάφου)

που απεβίωσε χθες Κυριακή 5/7/2015 σε
ηλικία 93 χρονών, κηδεύουμε σήμερα Δευτέρα
6/7/2015, στις 3:30 μ.μ. από την εκκλησία
Αγίου Κενδέα στην Πάφο και καλούμε όσους
τιμούν τη μνήμη της να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Ανδρούλα - Σωτήρης Φιλιππίδη

Αθηνούλα - Σωτήρης Βασιλείου
Έλενα - Σωτήρης Αριστοδήμου

εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές
στη Φιλόπτωχο του Αγίου Κενδέα.

Την πολυαγαπημένη μας αδελφή και θεία

ΕΛΙΤΣΑ ΣΤ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ
Πρόεδρο της Παγκύπριας Ιεραποστολής για την Κένυα

(από την Κυθραία και τέως κάτοικο Λάρνακας)

που απεβίωσε στις 8 Μαΐου 2015 σε ηλικία 69
ετών, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 12 Μαΐου 2015
Και ώρα 3:30 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίων Κων -
σταντίνου και Ελένης, κοιμητήριο Λευκωσίας
και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη της όπως
παραστούν.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην
εκκλησία από 3:00 μέχρι 3:30.

Οι τεθλιμμένοι:
Λάκης Στ, Στυλιανίδης

δρ Παντελής και Ανδρεανή Στυλιανίδη
Τα ανίψια και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές
για την Παγκύπρια Οργάνωση Ιεραποστολής για την
Κένυα.
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Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα και παππού

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΑΚΡΗ
(από τη Χαρδακιώτισσα Κυθρέας,

τέως κάτοικο Αγίου Δομετίου)

που απεβίωσε χθες Δευτέρα 20/7/2015 σε ηλι -
κία 101 ετών κηδεύ ουμε σήμερα Τρίτη 21/7/
2015 από την εκκλησία Παναγίας Οδηγή τριας
Πέρα Ορεινής στις 5:30 μ.μ. και καλούμε όλους
όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά, εγγόνια και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων εισφορές στο Ταμείο Ευημερίας Κυ -
θρεω τών και για ανέγερση του ναού του Αγίου Δημη -
τριανού Περατών.

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα,
γιαγιά και αδελφή

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΝΙΚΛΙΔΟΥ
(από την Κυθρέα)

που απεβίωσε χθες Τρίτη 14/7/2015 σε ηλικία
67 ετών, κηδεύ ουμε σήμερα Τετάρτη 15/7/2015
και ώρα 6:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίων Ομο -
λογητών στη Λευκωσία και καλούμε όσους τι -
μούν τη μνήμη της όπως παραστούν. Η οι κο -
γέ νεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία
από τις 5:00 μ.μ. Η ταφή θα γίνει στο κοιμη τή -
ριο Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Ανδρέας Κανικλίδης 

Παιδιά: Νίκος - Βίκυ Κανικλίδη
Φράνσις - Μιχάλης Παπαλλής

Εγγόνια: Σοφία, Χριστόδουλος, Ανδρέας, Δέσποινα
Αδέλφια: Μιχάλης - Μαρία Παυλίδη

και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές
για το Ταμείο Ευημερίας Δήμου Κυθρέας και για τη
Σχολική Εφορία Κυθρέας.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
αδελφό και γαμπρό

ΣΑΒΒΑ ΜΟΔΕΣΤΟΥ
(από τον Μαραθόβουνο, τέως κάτοικο Γερίου)

η σύζυγος από Κυθρέα

που απεβίωσε την Τρίτη 14/7/2015 σε ηλικία
48 ετών, κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 16/7/2015
από τον ιερό ναό Αγίου Χαραλάμπους στο Γέρι,
η ώρα 5:00 μ.μ. και κα λούμε όσους τιμούν τη
μνήμη του να παραστούν. Η οικογένεια θα δέ -
χε ται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 4:30
μ.μ.

Σύζυγος: Φωτούλα Μοδέστου
Υιός: Γιώργος Μοδέστου

Πεθερικά: Ανδρέας - Ελένη Παπαβασιλείου
Αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε αντί στεφάνων να γίνουν εισφορές για
την οικογένεια.

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά
και αδελφή

ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ (Λούλλα) ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
(από τη Συρκανιά Κυθραίας)

που απεβίωσε χθες Πέμπτη 16/7/2015 σε ηλι -
κία 97 ετών κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή
17/7/2015 από τον ιερό ναό Αγίου Νεκταρίου
στο Πλατύ, η ώρα 5:30 μ.μ. και κα λούμε όσους
τιμούν τη μνήμη της να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Ελένη Καλογήρου

Γρηγόρης - Φωτεινή Καλογήρου
Άννα - Μιχάλης Καλογήρου

Κυριάκος - Νίκη Καλογήρου
Φωτεινή - Γρηγόρης Τσαπέκος
Λεωνίδας - Μαρία Καλογήρου

Αδελφές: Ανάστα Παναγή και Ελένη Έλληνα
εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς 

Παρακαλούμε αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές στο
ταμείο ευημερίας του Δήμου Κυθραίας και στο ίδρυμα
Άγιος Νεκτάριος.
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Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού

ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΠΑ
(από τη Χαρδακιώτισσα Κυθρέας,

τέως κάτοικο Αγλαντζιάς)

που απεβίωσε το Σάββατο 15/8/2015 σε ηλικία
95 ετών, κηδεύουμε σήμερα Δευτέρα 17/8/
2015 από τον ιερό ναό Αποστόλου Ανδρέα στο
Πλατύ Αγλαντζιάς ώρα 5:00 μ.μ. και καλούμε
όσους τιμούν την μνήμη του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Δήμητρα Πούπα 

Παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα
και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνουν εισφορές στο
Ταμείο Ευημερί ας Κυθρεωτών.

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, παππού

και αδελφό

ΑΔΑΜΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΥΡΗ
(από τη Χαρδακιώτισσα Κυθρέας, τέως κάτοικο

Λευκωσίας)

που απεβίωσε στις 29/8/2015 σε ηλικία 85
ετών, κηδεύ ουμε σήμερα Δευτέρα 31/8/2015
από τον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης, κοιμητήριο Λευκωσίας, η ώρα 4:30 μ.μ.
και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να
παραστούν.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην
εκκλησία από τις 4:00 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Ανδρέας και Νόνη Χρίστου

Χρυστάλλα και Σίμος Κυπριανού
εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές στο

Ταμείο Ευημερίας Κυθρεωτών.

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά

ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

(από Συρκανιά Κυθρέας και τέως κάτοικο

συνοικισμού Αγίου Ελευθερίου στα Λατσιά)

σύζυγος αγνοουμένου

που απεβίωσε στις 18/8/2015 σε ηλικία 87 ε -
τών, κηδεύου με σήμερα Παρασκευή 21/8/2015
και ώρα 5:00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίου Ε -
λευθερίου στα Λατσιά και καλούμε όσους τι -
μούν τη μνήμη της να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Ανδρέας - Μυρούλλα Νικολάου

Σωτηρούλλα Γεωργίου
Τηλέμαχος - Γεωργία Κουππάνου

Μαρία Γεωργίου
Γιαννάκης - Βασιλεία Πεττεμερίδου

Παναγιώτης - Θεοπίστη Γεωργίου
εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές
για τη θεραπεία και μετάβαση στο εξωτερικό δεκαεπτά -
χρονου αγοριού.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού και αδελφό

ΚΩΣΤΑ Σ. ΠΑΠΑΒΑΡΝΑΒΑ
(από Παλαίκυθρο και τέως στη Δασούπολη)

που απεβίωσε χθες Παρασκευή 8/5/2015 σε ηλι -
κία 73 ετών, κηδεύ ουμε σήμερα Σάββατο 9/5/
2015 στις 11:00 π.μ. από τον ιερό ναό Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία. Κα-
λούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην
εκκλησία από τις 10:30 π.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Τούλλα Παπαβαρνάβα

Παιδιά: Ντόρις Παπαβαρνάβα
Σοφοκλής Παπαβαρνάβα

Εγγόνια: Θέα και Κωνσταντίνα Παπαβαρνάβα
Αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνουν εισφορές στην

Αραδοφνούσα.
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