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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 9 Ιουνίου 2013 στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ, 
323-325 Pennant Hills Rd, Thornleigh και ενώσουν µεθ’ ηµών 
τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Αγγελική, τα τέκνα Κωνσταντίνος και Ελέ-
νη, Βασίλειος και Κασσιανή, τα εγγόνια Ανδριάννα και ∆ήµητρα, τα 
αδέλφια, τα κουνιάδια, οι θείοι και οι θείες, τα εξαδέλφια, οι κουµπά-
ροι, το βαφτιστίρη και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

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

Η οικογένειά του

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω του Τύπου να ευχαρι-
στήσουµε όλους τους συγγενείς και φίλους για την θερµή συµπαρά-
στασή τους στο βαρύ µας πένθος.
Ευχαριστούµε ιδιαιτέρως τον Πάτερ Σταύρο Καραλή, αλλά και όλους 
αυτούς που παραβρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν 
στεφάνια και λουλούδια επί της σορού του, αυτούς που απέστειλαν 
συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς που έκαναν δωρεές στη µνήµη του 
και αυτούς  που µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΟΥΝΤΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Πετρί Νεµέας Κορινθίας

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Πέµπτη 6 Ιουνίου 2013 και ώρα 11:30 π.µ. στον 
Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΕΙΡΗΝΗΣ, 
29 Forbes St, Liverpool, η δε σορός του θα 
ενταφιαστεί στο νεκροταφείο του Liverpool.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Περσεφόνη, τα τέ-
κνα Mark και Kathy, Paula και Peter, Georgina 
και Andrew, Jenny και Jim, τα 12 εγγόνια, τα 
17 δισέγγονα, τα αδέλφια Πολυµνία και Αδρί-
κος στην Αυστραλία, η αδελφή Κυριακού στην 
Αγγλία 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 να γίνουν δωρεές στη µνήµη του υπέρ 
του MS Society.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΠΑΝΓΚΡΑΤΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ετών 86

από Πόλις, Κύπρος
που απεβίωσε στις 4 Ιουνίου 2012

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού, προπάππου και αδελφού
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