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ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ” 9568 3766
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Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας και πάντα 

αξέχαστης συζύγου, µητέρας και γιαγιάς

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη της 
όπως προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 2 
∆εκεµβρίου 2012 στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 
6-12 East Terrace, Bankstown και ενώσουν 
µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Εµµανουήλ, τα τέ-
κνα Ιωάννα και Κωνσταντίνος, Κωνσταντί-
να και Daniel, Γεωργία και David, Χριστίνα 
και Lee, τα εγγόνια Veronica, Evan, James, 
Christian, Alexia και Alexander και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι σε Ελλάδα και Αυστραλία.

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

Η οικογένειά της

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω-
του Τύπου να ευχαριστήσουµε όλους τους 
συγγενείς και φίλους για την θερµή συµπα-
ράστασή τους στο βαρύ µας πένθος.
Ευχαριστούµε αυτούς που παραβρέθηκαν 
στην κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν στεφάνια 
και λουλούδια επί της σορού της, αυτούς που 
απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς 
που έκαναν δωρεές στη µνήµη της υπερ του  
Οvarian Cancer Australia και αυτούς  που µε 
οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΦΗΣ ΚΟΤΣΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Χανιά, Κρήτη
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Τελούντες ετήσιο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας και πάντα 

αξέχαστου συζύγου, πατέρα και παππού

Παρακαλούντε οι τιµώντες την µνήµη του όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 2 ∆εκεµ-
βρίου 2012 στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Χρι-
στού, Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης και Αγίας Ελέ-
σης, 16-18 Belgrave St, Kogarah και ενώσουν 
µεθ’ ηµών τας προς τον  Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Μαρία, τα τέκνα Γε-
ώργιος και Μαρία, Κούλα και Βρεττός, τα εγγό-
νια Yana και Michael, Sacha και Georgia, Eleni 
και Nick, Anna και Josh, τα ανίψια σε Ελλάδα 
και Αυστραλία και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να πε-
ράσουν για καφέ από το Alexanders Cafe, 11 
Mondgomery St, Kogarah

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΡ∆Α
από Κύθηρα
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Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
του πολυαγαπηµένου µας

και πάντα αξέχαστου σύζυγου, πατέρα, 
παππού και αδελφού

Τρισάγιο θα ψαλεί την Τρίτη 4 ∆εκεµβρί-
ου 2012 και ώρα 7:00 µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, Cnr Railway Pde & Burleigh 
St, Burwood. H νεκρώσιµος ακολουθία θα 
ψαλεί την Τετάρτη 5 ∆εκεµβρίου 2012 και ώρα 
11:00  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, η δε 
σορός του θα ενταφιαστεί στο νεκροταφείο 
του Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: Η σύζυγος Ευαγγελία, τα τέκνα 
Κρυστάλλω και Αβραάµ, Πηνελόπη, Αντωνία 
και Μιχάλης, Αντώνιος και Στέλλα, τα εγγόνια 
Χαράλαµπος, Αλεξάνδρα, ∆ήµητρα, Κωνστα-
ντίνος, Ευαγγελία και Χαράλαµπος, τα αδέρφια 
∆έσποινα και Ιωάννης, Κώστας και Ντενίς, τα 
ανίψια, τα ξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι.

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

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια δωρεές να γίνουν στη µνήµη του στο 
Prostate Cancer.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΙΟΥΣΣΗ
ετών 68

από Αλεξάνδρεια, Αιγύπτου
που απεβίωσε στις 28 Νοεµβρίου 2012

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759


