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κάμνει φίλους και ουδέποτε εχθρούς.

κηδεία σου για να aποχαιρετήσουν

Ακριβώς τότε με τη χηρεία, αείμνη

τη

σεβαστή

και

aξιαγάπητη

στη Αρετή, φάνηκε η αξωσύνη σου

μητέρα και γιαγιά.

γιατί ανέλαβες το πηδάλιο της οικο

Θα

ήταν

μεγάλη

τους

παράλειψη

εκ

γένειας την ανατροφή και την καθο

μέρους μου

δήγηση των τεσσάρων τέκνων σου

αρετές αείμνηστη Αρετή, αν δεν ανέ

Χρίστου,

Θεόδω

φερα και τη βαθιά προσήλωση στα

ρου. Τους ανέθρεψες, τους σπούδα

Θεία. Εκκλησιαζόσουν τακτικά στην

σες, τους ανέδειξες και σήμερα κατέ

ενορία της Χαρδακιώτισσας Κυθρέας

χουν ζηλευτές κοινωνικές θέσεις. Η

και υστερότερα στις

ανταμοιβή σου να χαρείς απ' αυτούς

πρωτεύουσας

εγγόνια και δισέγγονα.

όλη τη διάρκεια της προσφυγιάς σου.

Στέλιου,

Ανδρέα,

κοντά στις τόσες σου

ττου

εκκλησίες της

κατοικούσες

σε

Αιωνία σου η μνήμη

Αυτή την ώρα παρευρίσκονται στην

Νίκος Χρίστου Καττάμης
Γεννήθηκε στην ενορία Αγίου Ανδρο
νίκου Κυθρέας στις

1930

Φεβρουαρίου

20

από γονείς Χρίστο Καττάμη και

Χρυσταλλένη Μιχαήλ Καφατάρη.

Πολύκλαυστε Νίκο,
Συγκεντρωθήκαμε σήμερα στον ιερό

τούτο

χώρο,

Ισαποστόλων

στην

εκκλησία

των

Κωνσταντίνου και Ελέ

Μετά το Δημοτικό φοίτησε στα σχο

νης για

λεία Μέσης Εκπαίδευσης στη Λευκω

νεκρώσιμη ακολουθία και να συνοδεύ-

σία. Ασχολήθηκε αρχικά με τις επι
χειρήσεις του πατέρα του στην αλευ

ροποιία. Βραδύτερο εγκατέλειψε τις
επιχειρήσεις

αυτές

και

ίδρυσε

εν

Λευκωσία οίκο με εισαγόμενα είδη
υγιεινής. Απεβίωσε στις
ρίου

2004

Κοιμητήριο

12

και κηδεύτηκε
Λευκωσίας

εκκλησία των Αγίων

Φεβρουα
στο

Νέο

από

την

Κωνσταντίνου

και Ελένης.
Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσας είπε τον
πιο κάτω επικήδειο.

να

παρακολουθήσουμε

τη
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σουμε προς την τελευταία του κατοι

λείποντας τις πατρικές επιχειρήσεις.

κία ένα καταξιωμένο τέκνο της Κυθρέ

Με ευδιαθεσία και ευγένεια μου ανέ

ας που έδρασε στον επιχειρηματικό

πτuξες

τομέα και τίμησε τούτο με την ανιδιο

αρχής μέχρι τέλους το συνετό και

τέλεια και την εντιμότητά του. Έδωσε

ήπιο σου ύφος.

τρανό παράδειγμα σ' όλους τους επι
χειρηματίες να μη αισχροκερδούν εις
βάρος των

πελατών

τους αλλά να

περιορίζονται μόνο στο κέρδος

που

προνοούν οι σχετικοί νόμοι τους κρά
τους.

Είλκες

το

θέμα

διατηρώντας

απ'

Νέος συνέδεσες στην τύχη σου με
την εκλεκτή σου σύζυγο Φιλίτσα aπο
κτήσατε δυο τέκνα το Χρίστο και την
Έλενα. Αναθρέψατε τούτα και δώσα
τε ανατροφή σύμφωνα

με τις Χρι

στιανικές μας πεποιθήσεις και ευτυ
την

καταγωγή

αείμνηστε

χήσατε να απολαύσετε εγγονάκι, να

Νίκο από δυο πατριαρχικές οικογέ

σπουδάσετε παράλληλα τούτο και να

νειες της Κυθρέας των Καττάμηδων

κατέχει ζηλευτή θέση στην Κοινωνία.

και των Καφατάρηδων που έδρασαν
στους καιρούς τους στον επιχειρημα
τικό τομέα και τους χαρακτήριζε το

νόμιμο κέρδος και απέφευγαν πάντο
τε το παράνομο.

Αείμνηστε Νίκο, υπήρξες σ' όλη την
επίγεια ζωή σου ψυχή αθώα και αμνη

σίκακη,

ποτέ

δεν

έβλαψες κανένα

ούτε με λόγια ούτε με έργα γιατί έτα
ξεες ως γνώμονα της επίγειας ζωής

Ο aξιομακάριστος πατέρας σου Χρί

σου τα υψηλά και ωραία, τα ευγενικά

στος Καττάμης παράλληλα μ ε τις

και

επιχειρήσεις αναμείχθηκε στα κοινά

ποταπά και ευτελή.

και εκλέγηκε επί σειράν ετών δήμαρ

χος Κυθρέας και ανέπτυξε έργα που
στόλισαν τη ξακουστή μας Κωμόπο
λη.

και

απεστρέφεσο

τα

Εύχομαι ο Ύψιστος ν α κατατάξει την
παναγνη και άδολη ψυχή σου εν σκη

ναίς δικαίων, όπου οι άγιοι αναπαύο
νται.

Μα και εσένα πολύκλαυστε Νίκο σε
διέκρινε η καλοσύνη και η εξυπηρέ
τηση των συνανθρώπινων σου. Ενθυ

μούμαι μια περίπτωση που σε επισκέ
φθηκα στο Γραφείο σου και ζήτησα
πληροφορίες για τις νέες σου δρα

στηριότητες

ιδανικά

για

δημοσίευση

στο

περιοδικό λαογραφικό υλικό, εγκατα-

Απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπη
τήρια σ' όλη την οικογένεια του θανό
ντος και εύχομαι η Τριαδική Θεότητα

να στέλλει την ουράνια παρηγοριά.
Αιωνία σου η μνήμη

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

TAMIEYTHPIO

ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΚΥΘΡΕΑΣ ΛΤΔ

ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ
Καταθέσεις: Όψεως, Προθεσμίας, Τρεχουμένων

****
ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ
Στεγαστικά δάνεια

****
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
Εξόφληση Λογαριασμών Τηλεφώνων, Νερού,
Ηλεκτρικού ρεύματος, Αποχετευτικού κ.ά.

****
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Οδός Καλλιπόλεως
Δασούπολη
Τηλ.:

22517400-

-

3

Λευκωσία

Φαξ:

22499900

