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ITALIAN MONUMENTSPTY LTD
Lic. No 112720C

28-34 Railway Str., Lidcombe NSW 2141

Kαλλιτεχνικά γλυπτά 
για μνημεία 
με 25 χρόνια εγγύηση

Νino Bonserio

$5.900
αχτύπητη
τιμή

Tηλ: 9649 8717, 9649 6790
Fax: 9649 3001, a.h. 9712 3164
Mob: 0414 277 254
email: italmons@bigpond.net.au
www.italianmonuments.com.au
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ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
ΠΕΝΘΟΥΣ 

ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ” 

 τηλ. 9538 3766

ΚΗΔΕΙΑ
Με μεγάλη μας θλίψη 

αναγγέλουμε τον θάνατο 
της πολυαγαπημένης μας

και πάντα αξέχαστης 
μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς, 

αδελφής και θείας

Μανούλα μου γλυκειά
ήταν ημέρα Κυριακή
στις 10 του Οκτώβρη
στο αγαπημένο σου σπίτι
ο κεραυνός εχτυπήθη.

Τον ύπνο σου τον έχασες
οι νύχτες πολύ βαριές
τα μάτια σου δεν έκλειναν
το κουρασμένο σου το σώμα
δεν σε βοηθούσε πια.

Γειτόνοι, φίλοι, συγγενείς
όλοι να έρθουν να σε βρουν
την γλυκειά μανούλα μου
ήρθαν να παρηγορηθούν.

Κουράγιο σου έλεγα και υπομονή
ο πόνος σου μεγάλος
γλυκειά φωνή εφώναζες
τέτοια ζωή δεν αντέχω πια άλλο.

Ήτανε δύσκολη η αρρώστια σου
κουράστηκες πολύ
μα ούτε οι γιατροί
δεν ήξεραν το γιατί.

Ήσουν πολύ καλή μανούλα
και μας προσέφερες πολλά
στην αυλή καθόσουνα
το καλημέρα σε όλους
σε όλα σου νοικοκυρά

σε όλους την αγάπη σου  
επρόσφερνες.

Μανούλα μου επέρασες
πολλά εις τη ζωή σου
και τώρα ξεκουράστηκες
και ήσυχα κοιμήσου.

Τον μακαρίτη το μπαμπά
θέλεις να πας μαζί του
δεν θα έχεις πια την μοναξιά
και δίπλα του κοιμήσου.

Προσεύχομαι και ευχαριστώ
τον καλό Χριστούλη
να σε έχει πάντοτε καλά
κρατήσου μου έλεγες πολύ
και σφίξε την καρδιά σου
γιατί πικρά θα κλάψεις
φεύγει η μανούλα από τη ζωή σου.

Με πόνο και με δάκρυα
έφτασες στο τέλος
έφυγε η μανούλα μου από τη ζωή
δεν αναπνέει πια άλλο.

Μανούλα μου γλυκειά
δεν θέλω να σε χαιρετήσω
όμως για τώρα αντίο.
Να είναι ελαφρύ το χώμα
που θα σε σκεπάσει.

Με πολύ αγάπη και φιλιά
η αγαπητή σου κόρη Μαρία.

ΠΟΙΗΜΑ

EURO FUNERAL SERVICES 9759 9759

ΕΥΔΟΚΙΑΣ Χ. 
ΦΛΑΣΚΑ

ετών 81

από Κήθυρα 
που απεβίωσε

 στις 6 Μαΐου 2012

Τρισάγιο θα ψαλεί σήμερα Τετάρτη 9 Μαΐου 2012 και ώρα 7:00 μ.μ. στα γρα-
φεία του Euro Funeral Services, 890 Canterbury Rd., Roselands.
H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί την Παρασκευή 11 Μαΐου 2012 και ώρα 
10:00  π.μ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia Sts, Belmore, 
η δε σορός της θα ενταφιαστεί στο νεκροταφείο του Botany.

Oι τεθλιμμένοι: τα τέκνα Παναγιώτης και Ευθυμία Φλάσκα, Μαρία και 
Κωνσταντίνος Λουράντος, Δημήτριος και Χριστίνα Φλάσκα, τα εγγόνια 
Ευδοκία και Σάββας Μπαρμακέλης, Χαράλαμπος Φλάσκας, Χρήστος και 
Καρολίνα και η δισέγγονη Σελίνα Φλάσκας, τα εγγόνια Καλλιόπη και Ευ-
δοκία Λουράντος, Ευδοκία και Κωνσταντίνα Φλάσκα, τα αδέλφια στην 
Ελλάδα Πολυτίμη Σουρή, Μανώλης και Αγγελική Ζαντιώτης, τα κουνιάδια 
Κυριακούλα και Ανδρέας, Σταυρούλα, Νίκος στην Ελλάδα, ΑΘανάσιος και 
Αντωνία Φλάσκα, η συνυφάδα Γεωργία Φλάσκα, τα ανήψια, ξαδέλφια, συ-
μπέθεροι, κουμπάροι και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυμούν μετά την κηδεία να περάσουν για καφέ από το χωλ  
της εκκλησίας.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια δωρεές να γίνουν στην 
μνήμη υπέρ του Stroke Foundation.


