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ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ” 9568 3766
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Τελούντες ετήσιο 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 21 
Ιουλίου 2013 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

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ∆ΑΜΙΑΝΑΚΗ
από Άγιο Νικόλαο Βoιών Λακωνίας

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

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 21 Ιουλίου 
2013 στον Ι. Ν. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 650 New Can-
terbury Rd, Hurlstone Park και ενώσουν µεθ’ 
ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Oυρανία, τα τέκνα 
Αντώνιος  και Ευαγγελία, ∆ηµητρα και Βασίλειος, 
τα εγγόνια Αλέξανδρος, Θεόδωρος, Ουρανία και 
Ειρηναίος, ο αδέλφος Νικόλαος µετά της Οικογε-
νείας του από την Ελλάδα, οι συµπέθεροι  και λοι-
ποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περάσουν για 
καφέ από το χωλ της Πανποντιακής Ένωσης «Παναγίας 
Σουµελά» 604 New Canterbury Rd, Hurlstone Park.

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσωτου 
Τύπου να ευχαριστήσουµε όλους τους συγγενείς, 
κουµπάρους, βαφτιστήρια και φίλους για την θερ-
µή συµπαράστασή τους στο βαρύ µας πένθος.
Ευχαριστούµε αυτούς που παραβρέθηκαν στην 
κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν στεφάνια και λου-
λούδια επί της σορού της, αυτούς που απέστειλαν 
συλλυπητήριες κάρτες και αυτούς  που µε οποιο-
δήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

Στον αγαπητό σύζυγο και λατρευτό πατέρα

ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ

Από µικρός ορφάνεψες
σ’αυτή την κοινωνία
αλλά πάλεψες σκληρά

κι αφησες πίσω σου
θεµέλια γερά
εγγόνια και παιδιά.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Μερτέζα Αχαΐας

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Πέµπτη 18 Ιουλί-
ου 2013 και ώρα 7 µ.µ. στα γραφεία του Euro 
Funerals, 890 Canterbury Rd, Roselands. 
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Πα-
ρασκευή 19 Ιουλίου 2013 και ώρα 10:30 π.µ. στον 
Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΕΙΡΗΝΗΣ, 
29 Forbes St, Liverpool, η δε σορός του θα εντα-
φιαστεί στο νεκροταφείο του Liverpool.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Mark και Kathy, 
Paula και Peter, Georgina και Andrew, Jenny 
και Jim, τα 12 εγγόνια, τα 17 δισέγγονα, τα 
αδέλφια Πολυµνία και Αδρίκος στην Αυστρα-
λία, τα αδέλφια στην Κύπρο και λοιποί συγγε-
νείς και φίλοι.

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ετών 86

από από Πόλις, Κύπρος
που απεβίωσε στις 12 Ιουλίου 2013

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης

µητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς και αδελφής




