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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 το προσεχές Σαββάτο 12 
Ιανουαρίου 2013 στον ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ ΝΑΟ 
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Cnr. Weekes & Carpenter 
Ave, Rookwood και ενώσουν µεθ’ ηµών τας 
προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Χρήστος, τα τέκνα 
Con και Παναγιώτα, Sam και Liah, τα εγγό-
νια, τα αδέλφια στην Ελλάδα, τα ανίψια σε Αυ-
στραλία και Ελλάδα και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι σε Αυστραλια και Ελλάδα.

Ο χόρος που θα προσφερθεί καφές µετά την 
επιµνηµόσυνη δέηση θα ανακοινωθεί στην 
εκκλησία.

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

ΝΟΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

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

υιού, αδελφού, κουνιάδου και θείου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 
12:00  µ.µ. στον Ι. N. ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, 
ΑΓΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, 806-808 The Kingsway, 
Gymea, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο 
νεκροταφείο του Woronora, Woronora, 121 
Linden St, Sutherland.

Oι τεθλιµµένοι: η µητέρα Βασιλική, ο αδελφός 
Θεοφάνης µετά της συζύγου του Maureen, οι 
ανιψιούλες Alex και Jacqui, οι θείοι και οι θεί-
ες, τα εξαδέλφια 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 υπέρ του Ιερού 
Ναού Αγίου Στυλιανού, Gymea.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΠΑΛΑΣΚΑ
ετών 45

που απεβίωσε στις 25 ∆εκεµβρίου 2012
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Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον αιφνίδιο 
θάνατο του πολυαγαπηµένου µας και πάντα 

αξέχαστου συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Παρασκευή 11 Ιανουαρίου και ώρα 10:00  π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 203-207 Living-
stone Rd, Marrickville, η δε σορός του θα 
ενταφιαστεί στο νεκροταφείο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Νικολέττα, τα τέ-
κνα Νικόλας και Κάρλα, Σταυρούλα και Φώ-
της, ∆ηµήτριος και Lucia, τα εγγόνια Robyn, 
Jamie, Olive και Nico-Zois, τα αδέλφια Χαρά-
λαµπος, Αναστάσιος, Χρυσούλα, Θεόδωρος, 
Αγγελική και Γεωργία µετά των οικογενειών 
τους, τα κουνιάδια στην Ελλάδα, τα ανίψια και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το Reflections @ Rookwood.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν δωρεές στο Liver Transplant 
Unit of Westmead Childrens Hospital.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΖΩΗ ΠΡΙΛΗ
ετών 68

από Λάτα Νοµού Ηλείας
που απεβίωσε στις 4 Ιανουαρίου 2012
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ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ” 9568 3766


