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ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ” 9568 3766
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Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας και πάντα 

αξέχαστου αρραβωνιαστικού, υιού και αδελφού

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του 
όπως προσέλθουν την προσεχή Κυρια-
κή 29 Σεπτεµβρίου 2013 στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 203-207 Livingstone Rd, Mar-
rickville και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς 
τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: η αρραβωνιαστικά, η µητέρα, 
τα αδέλφια, τα κουνιάδια, τα ανίψια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.

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

Χριστίνα

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 ιδιαιτέρως αυτούς που µας 
στάθηκαν καθ’ όλη την διάρκεια της νοση-
λείας του στο νοσοκοµείο, αυτούς που βοή-
θησαν στην στην προετοιµασία του καφέ της 
παρηγοριάς αλλά και όλους αυτούς που πα-
ραβρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς που κατέ-
θεσαν στεφάνια και λουλούδια επί της σορού 
του, αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες 
κάρτες και αυτούς  που µε οποιοδήποτε τρόπο 
εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΙΩΑΝΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆Η

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Αθήνα

Τρισάγιο θα ψαλεί την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013 
και ώρα 6.30 µ.µ. στα γραφεία του Acropolis 
Funerals 120-122 Gardeners Rd, Kingsford.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Τετάρ-
τη 2 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 11:00  π.µ. στον 
Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ, 72-76 Gardeners 
Rd, Kingsford, η δε σορός του θα ενταφιαστεί 
στο νεκροταφείο του Botany.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Νικολέττα, τα τέκνα 
Αντώνιος και Lina, Αικατερίνη και Θεοδώ-
ρος, τα εγγόνια Νικολέττα, Μάριος, Νικόλαος, 
Annette, Κορίνα, και Ιωάννα, τα δισέγγονα 
Ελισάβετ και Γεώργιος, τα αδέλφια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι σε Ελλάδα και Αυστραλία.

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 Ταµείου της Αγάπης της Ενορίας του Αγίου 
Σπυρίδωνα, Kingsford.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ετών 87

από Μεσσήνη Μεσσηνίας, Ελλάδα
που απεβίωσε στις 25 Σεπτεµβρίου 2013

ACROPOLIS FUNERALS
9558 1770

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

συζύγου, πατέρα, παππού και προπάππου

Τελούντες 3µηνο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως  
της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας και πάντα 

αξέχαστης συζύγου, µητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη της 
όπως προσέλθουν την προσεχή Κυρια-
κή 11 Αυγούστου 2013 στον ΙΙ. Ν. ΑΓΙΟΥ 
ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ, 323-325 Pennant Hills Rd, 
Thornleigh και ενώσουν µεθ’ ηµών τας 
προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Νίκος, τα τέκνα 
Αγγέλα και Κώστας, Ελένη και Eddie, Θεο-
δώσης και Ελένη, Χριστίνα και Ευστάθιος, 
τα εγγόνια, τα δισέγγονα, τα αδέλφια, τα ανί-
ψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ 
ΘΕΟ∆ΟΣΗ

από Τύµβου, Κύπρο


