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Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο

της πολυαγαπηµένης µας και πάντα 
αξέχαστης µητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς, 

θείας και εξαφέλφης

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη της όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 22 Μαρτί-
ου 2015 στον ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Cnr. Weekes & Carpenter Ave, 
Rookwood  και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον 
Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Γιώργος και Ζαχάρω, 
Κυριάκος και Ιωάννα, Μαρία και ∆ηµήτριος, 
Ελένη και Παναγιώτης, τα εγγόνια, τα δισέγ-
γονα, τα ανίψια, τα εξαδέλφια, και λοιποί συγ-
γενείς και φίλοι στην Αυστραλία και Κύπρο.

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

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ 
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ

από Ασσια Κύπρου

ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”

9553 6955

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα ∆ηµήτρης και April, 
τα εγγόνια Iωάννης και Ολυµπία, τα αδέλφια 
στην Αυστραλία Ευστράτιος και Στέλλα, ∆η-
µήτρης και Μερσίνα, Ιωάννης και Αγγελική, 
οι αδελφές στην Ελλάδα Ελένη και Ειρήνη, τα 
ανίψια, τα ξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά την ακολουθία να 
περάσουν για καφέ από το Reflections @ 
Rookwood.
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλού-
δια να γίνουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στο 
Τhalassemia Αssociation.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΑ
ετών 79

από Παπάδου Γέρα Λέσβου
που απεβίωσε στις 16 Μαρτίου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

παππού, αδελφού, θείου και εξαδέλφου 

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµε-
ρα Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 και ώρα 
10:00  π.µ. στον ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Cnr. Weekes & Carpenter Ave, 
Rookwood, η δε σορός του θα αποτεφρωθεί 
σε στενό οικογενειακό περιβάλλον.

Τρισάγιο θα ψαλεί την Κυριακή 22 Μαρτίου 
2015 και ώρα 5 µ.µ. στα γραφεία του Euro 
Funerals, 890 Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την ∆ευ-
τέρα 23 Μαρτίου 2015 και ώρα 12:00  µ.µ. στον 
Ι. Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ, 378 
King Street, Newtown, η δε σορός της θα 
ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα ∆ηµήτριος και Πανα-
γιώτα, Κωνσταντίνος και Doris, Χρυσούλα, τα 
εγγόνια Elisha, Mandi, Chistian, Ethan, Anton, 
τα αδέλφια στην Ελλάδα και Αυστραλία, 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 στη µνήµη της υπέρ 
του Asthma Foundation.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΥΣΟΥΛΑ
ετών 81

από Καστράκι Μετέωρα
που απεβίωσε στις 19 Μαρτίου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς και αδελφής


