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Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 
πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου 

πατέρα, θείου και φίλου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 16 Αυγούστου 
2015 στον Ι. Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕ-
ΝΗΣ, 378 King Street, Newtown και ενώσουν 
µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: ο γιος και ανίψια στην Ελλάδα 
και όλοι οι φίλοι στην Αυστραλία.

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω του 
Τύπου να ευχαριστήσουµε όσους παραβρέθηκαν 
στην κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν στεφάνια και 
λουλούδια επί της σορού του.  Ιδιαίτερα θα θέλαµε 
να ευχαριστήσουµε όλους αυτούς που βοήθησαν 
στα έξοδα της κηδείας.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Α∆ΩΝΙΣ)
ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Αθήνα

Τρισάγιο θα ψαλεί την ∆ευτέρα 17 Αυγούστου 
2015 και ώρα 6 µ.µ. στα γραφεία του Euro 
Funerals, 890 Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Τρίτη 
18 Αυγούστου 2015 και ώρα 11:00  π.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 Ιωάννα και Γεώργι-
ος Ζωγόπουλος, Μαρία και Γεώργιος Χρονό-
πουλος, τα εγγόνια Παναγιώτα και Μιχάλης, 
Κωνσταντίνα, Μιλτιάδης, Νεκταρία και Γιώρ-
γος, Κερασούλα και Παναγιώτης, Ελένη και 
Νικόλαος, τα δισέγγονα Αλεξάνδρα, Γιώργος, 
Αθανάσιος, Γεωργία, Ιωάννης, Ηλιάνα, Ζαχα-
ρίας, Σαµουήλ, Γιώργος, Ελένη, Χαράλαµπος, 
Μαρία, Ευάγγελος, τα ανίψια και λοιποί συγ-
γενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από την Κυπριακή Κοινότητα (58 
Stanmore Road, Stanmore) 

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν  δωρεές στη µνήµη της υπέρ 
του Heart Foundation. 

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΚΕΡΑΤΣΗΣ ΘΕΡΜΑΣΩΝΗ
ετών 91

από Μεγάλη Παναγιά, Χαλκιδικής
που απεβίωσε στις 13 Αυγούστου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς και  θείας

Τρισάγιο θα ψαλεί την Κυριακή 16 Αυγούστου 
2015 και ώρα 5 µ.µ. στα γραφεία του Euro 
Funerals, 890 Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί τη ∆ευτέ-
ρα 17 Αυγούστου 2015 και ώρα 9:30 π.µ. στον 
Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia 
Sts, Belmore, η δε σορός της θα ενταφιαστεί 
στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Κωνσταντίνος και 
Γαλατιανή, Θωµάς, Βασίλης και Ειρήνη, τα 
εγγόνια ∆ανιήλ, Ιωάννα, Παναγιώτης, Αλέ-
ξανδρος και Γιάννης, τα ανίψια, τα εξαδέλφια, 
και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

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

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλού-
δια να γίνουν δωρεές υπέρ της µνήµης της στο 
Βreast Cancer Research.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΙΩΑΝΝΑΣ 
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ

ετών 87
από Καλάβρυτα

που απεβίωσε στις 10 Αυγούστου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέρας, γιαγιάς, θείας και εξαδέλφης 

ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”

9553 6955




