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ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ” 9568 3766

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

συζύγου, µητέρας, γιαγιάς, αδελφής και κουνιάδας

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Πέµπτη 23 Αυγούστου 2012 και ώρα 10:30  
π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel 
& Cecilia Sts, Belmore, η δε σορός της θα 
ενταφιαστεί στο νεκροταφείο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: o σύζυγος Κωνσταντίνος, τα 
τέκνα Σοφία, ∆ιονύσιος και Timea, ο εγγονός 
Dion, τα αδέλφια στην Αυστραλία Κωνσταντί-
να, Φρειδερίκη, Μαίρη, ∆ιονύσιος και Μαίρη 
και Ιωάννης, τα αδέλφια στην Αµερική Κων-
σταντίνος και Μαριέττα, τα αδέλφια στην Ελ-
λάδα Ιωάννης και Τασία, τα κουνιάδια, Πηγή, 
Μαρίνα και Πέτρος, τα ανίψια και λοιποί συγ-
γενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το Panarcan Club, Ashbury.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια δωρεές να γίνουν στη µνήµη της υπέρ 
του Parkinsons Association.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ
ετών 80

από Ζάκυνθο  
που απεβίωσε στις 18 Αυγούστου 2012

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759
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Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου

συζύγου, πατέρα, παππού και κουνιάδου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Πέµπτη 23 Αυγούστου 2012 και ώρα 11:00 π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ, 
378 King Street, Newtown, η δε σορός του θα 
ενταφιαστεί στο νεκροταφείο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Γεωργία, τα τέκνα 
Ανδρέας και Ευγενία και Αγγελος, η εγγονή 
Νικολέττα, η κουνιάδα Νικολίτσα, τα ανίψια και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι.

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ετών 86

από Πάτρα
που απεβίωσε στις 20 Αυγούστου 2012

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759


