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ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ” 9568 3766

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Παρασκευή 20 Σεπτεµβρίου 2013 
και ώρα 12:00  µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, Cnr Railway Pde & Burleigh 
St, Burwood, η δε σορός της θα ενταφιαστεί στο νεκροταφείο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: οι γονείς Κώστας και Πόπη Γρίµπιλας, οι παππούδες και 
γιαγιάδες, θείοι και θείες τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς.

Κάτω απο τις τραγικές στιγµές που ζούµε µε τον αιφνίδιο θάνατο του παι-
διού µας , δεν θα ακολουθήσει συνάντηση στο χωλ. Θα προσφερθεί καφές 
στον προαύλιο χώρο του Αγίου Αθανασίου. Παρακαλούµε όπως σεβαστεί-
τε την επιθυµία των γωνιών Κώστα και Πόπη Γρίµπιλα.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γίνουν δωρεές στην 
µνήµη της υπέρ του Sydney Childrens Hospital CICU department. 

Αγγελε µας, δεν θα σε αποχαιρετήσουµε σήµερα, δεν θα το κάνουµε ποτέ. 
Γιατί για εµάς δεν έφυγες πραγµατικά. Ένα ταξίδι πας στις αγκαλιές του 
ουρανού παρέα µε άλλους αγγέλους που ανυποµονούσαν να σε πάρουν 
κοντά τους.
Πέρασες για λίγο µόνο από τη ζωή µας όµως στην καρδιά µας, τη ψυχή 
µας και το µυαλό µας θα ζεις για πάντα. Είχαµε τόσες αγκαλιές ακόµα να 
σου δώσουµε, τόσα φιλιά, τόσα τραγούδια να σου πούµε, τόσα παιχνίδια 
να παίξουµε, τόσες πρώτες µέρες στο σχολείο, τόσες φορές να σε παρη-
γορήσουµε όταν κάπου θα πονούσες... Τόσες στιγµές που δεν προλάβαµε 
να ζήσουµε...
Μα και αυτές οι λίγες οι στιγµές µαζί σου (ο λίγος χρόνος µαζί σου) άξιζαν 
τον πόνο που ζούµε τώρα.
Ξέρω ότι θα σε προσέχουν εκεί που είσαι, θα σου κάνουν όλα τα χατήρια, 
θα σε κακοµαθαίνουν όπως θα κάναµε και εµείς. 

Σε λατρεύουµε τώρα και για πάντα
Η µαµά και ο µπαµπάς

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΓΡΙΜΠΙΛΑ
σε ηλικία 8 µηνών

ΠΟΙΗΜΑ

από Σίδνεϊ
που απεβίωσε στις 16 Σεπτεµβρίου 2013

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο της πολυαγαπηµένης µας 
και πάντα αξέχαστης κόρης, εγγονής και ανιψιάς 

Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας και πάντα 

αξέχαστης συζύγου, µητέρας, γιαγιάς και αδελφής

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη της 
όπως προσέλθουν την προσεχές Σάββατο 21 
Σεπτεµβρίου 2013 στον ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ ΝΑΟ 
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Cnr. Weekes & Carpenter 
Ave, Rookwood και ενώσουν µεθ’ ηµών τας 
προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 
Oι τεθλιµµένοι: o σύζυγος Παναγιώτης, τα 
τέκνα Ιωάννης και Μαρία, τα εγγόνια Αν-
θούλα, Παναγιώτης, Χαράλµπος και Βασί-
λης, τα αδέλφια Κατίνα και Παναγιώτης στην 
Αυστραλία, Βασίλης, Βούλα και Ελένη στην 
Ελλάδα, οι συµπέθεροι Ανθή, Παρασκευή και 
Αθανάσιος, τα κουνιάδια, τα ανίψια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από το Reflections @ Rookwood.

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 και αυτούς  
που µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την 
λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΡΑΛΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Μάνη
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