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ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ” 9568 3766

Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας και πάντα 

αξέχαστου συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του 
όπως προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 26 
Αυγούστου στον ΚΑΘΕ∆ΡΙΚΟ Ι.Ν. ΤΟΥ ΕΥΑΓ-
ΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, 242 Cleveland 
Street, Redfern και ενώσουν µεθ’ ηµών τας 
προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ στο χωλ της εκκλησίας.

Η οικογένειά του

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω-
του Τύπου να ευχαριστήσουµε όλους τους 
συγγενείς και φίλους για την θερµή συµπαρά-
στασή τους στο βαρύ µας πένθος.
Ευχαριστούµε αυτούς που παραβρέθηκαν 
στην κηδεία, αυτούς που απέστειλαν συλλυ-
πητήριες κάρτες, αυτούς που έκαναν δωρεές 
υπερ των ορφανών της Ινδονησίας στη µνή-
µη του και αυτούς που µε οποιοδήποτε τρόπο 
εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 
ΜAΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Μπεγουλάκη Πάτρας
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Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Παναγιώτα, τα τέκνα 
Πατρούλα και Μιχάλης, Γεωργία και Frank, 
Μαρία και Κωνσταντίνος, τα εγγόνια Γεωργία, 
Παναγιώτα, Χαράλαµπος, Σεβαστιανός, Αν-
δρέας και Αναστασία, τα αδέλφια και τα κου-
νιάδια σε Αυστραλία και Ελλάδα, τα ανίψια, τα 
ξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου

συζύγου, πατέρα, αδελφού και κουνιάδου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµε-
ρα Παρασκευή 24 Αυγούστου 2012 και ώρα 
10:00  π.µ. στον Ι. Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ 
ΣΩΤΗΡΟΣ, 175 Bayview Ave, Earlwood, η 
δε σορός του θα ενταφιαστεί στο νεκροταφείο 
του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Αντωνία, τα τέκνα 
Χρησούλα και ο αρραβωνιαστικός της Γιάν-
νης, Ευάγγελος και Γεώργιος, τα αδέλφια 
Βασιλική και Στέλιος, ∆άφνη και Χρήστος, τα 
κουνιάδια Φωτούλα και Κώστας, Ανδρέας και 
Μαργαρίτα, τα ανίψια, οι συµπέθεροι και λοι-
ποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από την Ελληνική Μακεδονική Λέ-
σχη , 160-164 Livingstone Rd, Marrickville.

Η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια 
στην εκκλησία αλλά µόνον στην Ελληνική 
Μακεδονική Λέσχη «Μέγας Αλέξανδρος».

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΣΙΜΟΥΡΤΟΥ
ετών 61

από Λάρισα Θεσσαλίας
που απεβίωσε στις 19 Αυγούστου 2012

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας και πάντα 

αξέχαστης µητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη της 
όπως προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 26 
Αυγούστου στον Ι. Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ, 
20 Wharf Rd, Gladesville και ενώσουν µεθ’ 
ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Eµµανουήλ και 
Elaine, Παναγιώτης και Ευγενία, Φρόσω και 
Εµµανουήλ, ∆έσποινα και Γιώργος, τα 13 εγ-
γόνια, τα 22 δισέγγονα, τα ανίψια, τα εξαδέλ-
φια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Η οικογένειά της

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω-
του Τύπου να ευχαριστήσουµε όλους τους 
συγγενείς και φίλους για την θερµή συµπαρά-
στασή τους στο βαρύ µας πένθος.
Ευχαριστούµε αυτούς που παραβρέθηκαν 
στην κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν λουλού-
δια επί της σορού της, αυτούς που απέστειλαν 
συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς που έκαναν 
δωρεές στη µνήµη της υπέρ του Ι.Ν. Αποστό-
λου Ανδρέα στο Gladesville και αυτούς  που µε 
οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ∆ΑΜΙΑΝΑΚΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Άγιο Νικόλαο Βoιών Λακωνίας
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