
O Κόσμος FRIDAY 14 DECEMBER 2012ΠΕΝΘΗ 33

ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ” 9568 3766

Τελούντες τρίµηνο 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 16 
∆εκεµβρίου 2012 στον Ι. Ν. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 
650 New Canterbury Rd, Hurlstone Park 
και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον 
Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: o σύζυγος Νικόλαος, τα τέκνα 
Παναγιώτα και Πασχάλης, Ελένη και Michael, 
Ελευθέριος και Κατερίνα, τα εγγόνια Pietro, 
Carmela, Nicholas, Vincent, Grace, Ellie, Jye, τα 
αδέλφια στην Ελλάδα, τα κουνιάδια σε Αυστρα-
λία και Ελλάδα και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από την οικία µας.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
ΠΑΣΤΟΥΡΜΟΓΛΟΥ

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

αξέχαστου συζύγου, πατέρα και παππού

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του-
όπως προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 16 
∆εκεµβρίου 2012 στον Ι. Ν. Αγίας Ευφηµίας 
Bankstown και ενώσουν µεθ’ ηµών τας 
προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Χρυσούλα, τα τέ-
κνα Μαρία, Βασιλική και Ευθύµιος, τα εγγό-
νια Αθανάσιος, ∆ηµήτριος και Ανάργυρος, οι 
συµπεθέροι και λοιποί συγγενείς και φίλοι σε 
Ελλάδα, Αυστραλία και σε όλο τον κόσµο.

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 κατέθεσαν στεφάνια 
και λουλούδια επί της σορού του, αυτούς που 
απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, και αυ-
τούς  που µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν 
την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΤΖΙΟΥΡΤΖΙΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Βέροια, Ηµαθίας
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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 16 
∆εκεµβρίου 2012 στον ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ ΝΑΟ 
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Cnr. Weekes & Carpen-
ter Ave, Rookwood και ενώσουν µεθ’ ηµών 
τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Χρυσούλα, Κατίνα, 
Παναγιώτης και Ελπίδα, Μαίρη και Παναγιώ-
της, τα 9 εγγόνια, τα 13 δισέγγονα και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.

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 κατέθεσαν στεφάνια 
και λουλούδια επί της σορού της, αυτούς που 
απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, και αυ-
τούς  που µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν 
την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΒΟΥΒΟΥΛΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Αγία Παρασκευή Λέσβου
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