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ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ” 9568 3766
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Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου

συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και συµπέθερου

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Σοφία, τα τέκνα 
Ελένη και Νίκος, Γεωργία και William και 
Κωνσταντίνα, τα εγγόνια Μαγδαληνή, Σο-
φία, Λεωνίδας και Λουκάς, τα αδέρφια 
στην Αυστραλία, Αργυρό και Γιάννης, Βα-
σιλική και Μανώλης, Σοφία και Γιάννης, 
Ευάγγελος και Μαρία, τα αδέλφια στην Ελ-
λάδα Αθανασία και Ευστάθιος, Θανάσης, 
Κωνσταντίνος και Αλέκα, οι συµπεθέροι, 
τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περά-
σουν για καφέ από το χωλ της εκκλησίας.

Η Γυναίκα σου και τα παιδιά σου σε χαιρετούν µε την αγάπη, αγάπη που πάντα θα σου έχουµε.

ΑΝΤΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ

ΚΗ∆ΕΙΑ

Ο∆ΥΣΣΕΑ ΚΛΕΙΟΥΦΗ
ετών 79

από Ασπρόκαµπο Κορινθίας
που απεβίωσε στις 23 Μαΐου 2012

Μας έφυγες πατέρα µας
πατερούλης µας γλυκέ
σαν τον αετό
που πετάει χωρίς αρχηγό.

Πάλεψες σαν κουρσάρος
µε µανία να ζήσεις
για να δεις τα παιδιά σου
και τα εγγόνια σου
περήφανα στην κοινωνία.

Σ’ αγριεµένη θάλασσα

γερά κράτησες το τιµόνι
θυσίασες τα νιάτα σου
και τόσες απολαύσεις. 

Στη γη ήσουν το στήριγµα
κολώνα του σπιτιού µας
το θάρρος και την δύναµη
του κάθε παιδιού σου.

Αν στη ζωή δεν ήσουνα εσύ
δεν θα υπήρχαµε εµείς
το χέρι αν δεν µας κράταγες
κουράγιο δεν θα είχαµε.

Σε εσένα πατέρα µας
τα πάντα χρωστάµε
µας γέµιζες χαρά
και µας έδινες σιγουριά. 

Πολλά σου χρωστάµε
και σε ευχαριστούµε για όλα
για µας θα είσαι στην ψυχή
ότι έχουµε πιο ιερό.

Καλό ταξίδι πατέρα µας
θα µας λείψεις πολύ
η αγάπη απέραντη
δεν θα σβήσει ποτέ.
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Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τρίτη 29 Μαΐ-
ου 2012 και ώρα 6:00 µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 203-207 Livingstone Rd, Mar-
rickville. H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψα-
λεί αύριο Τετάρτη 30 Μαΐου 2012 και ώρα 
10:30  π.µ. στον  Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, η δε 
σορός του θα ενταφιαστεί στο νεκροταφείο 
του Botany.

Στεφάνια και λουλούδια δεκτά αν επιθυ-
µείτε όµως µπορείτε να κάνετε δωρεές στη 
µνήµη του υπέρ του Parkinson’s NSW.

ACROPOLIS FUNERALS 9558 1770

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης

µητέρας, γιαγιάς και αδελφής

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Πέ-
µπτη 31 Μαΐου 2012 και ώρα 11:00  π.µ. στον 
Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ, 
11 Hassal Street, Parramatta, 11 Hassal 
Street, Parramatta, η δε σορός της θα εντα-
φιαστεί στο νεκροταφείο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Σωτήριος, Παναγιώ-
της και Michele, Θεόδωρος και Kerrie, τα εγ-
γόνια James, Jack, Alexis και Olivia, τα αδέλ-
φια στην Ελλάδα Παναγιώτα, Σωτηρία και 
Μιχάλης, τα ανίψια σε Ελλάδα και Αυστραλία 
και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Ο χώρος που θα δοθεί ο συλλυπητήριος κα-
φές θα ανακοινωθεί σε ερχόµενη έκδοση.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια δωρεές να γίνουν στη µνήµη της υπέρ 
του Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ,  
Parramatta.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΧΡHΣΤΙ∆Η 
ετών 83

από ∆ιακοπή Πελόπονήσου 
που απεβίωσε στις 25 Μαΐου 2012

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759


