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ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ” 9553 6955

Τελούντες 2ετές  µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας και 

πάντα αξέχαστου συζύγου, πατέρα, παππού, 
αδελφού και κουνιάδου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του 
όπως προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 30 
Αυγούστου 2015 στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΕΙΡΗΝΗΣ, 29 Forbes St, Liv-
erpool και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον  
Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Μαργαρίτα, τα τέ-
κνα Αγγέλα και Κυριάκος, Νικόλας µετά της 
αρραβωνιστικιάς του Κωνσταντίνας, Πανα-
γιώτης και Megan, ο εγγονός Άγγελος-Φίλιπ-
πος, η πεθερά Αγγελική, τα αδέλφια  στην Αυ-
στραλία Ειρήνη και Κωστάκης, ∆ηµήτρης και 
Μάρω, Χριστάκης και Ανδρούλα, τα αδέλφια 
στην Κύπρο Κώστας και Αγγέλα, τα κουνιάδια 
στην Κύπρο Ανδρέας και ∆ήµητρα, τα ανίψια, 
τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι 
σε Αυστραλία Κύπρο και Ελλάδα.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από τη µικρή αίθουσα της εκκλη-
σίας. 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΙΚΗ
από Αθηένου ΚύπρουH νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Πέ-

µπτη 27 Αυγούστου 2015 και ώρα 11:00  π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, 180 Coward 
St, Mascot, η δε σορός του θα ενταφιαστεί 
στο κοιµητήριο του Botany.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Μαρία, τα τέκνα 
Νίκη και Μιχάλης, Γιάννης και Βίκυ, τα εγ-
γόνια Σοφία, Ελευθέριος, Γιάννης, Μαρία, 
Αστρούλα, Ελευθέριος, τα αδέλφια στην Αυ-
στραλία και Ελλάδα, τα ανίψια, τα εξαδέλφια, 
και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα 
και Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ Yarra Bay Sailing Club (67-69, Yarra 
Rd, Phillip Bay).

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν  δωρεές στη µνήµη της υπέρ 
του Oncology Unit of Prince of Wales Hospital.

ΚΗ∆ΕΙΑ

EΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥ∆Η
ετών 74

από Θεσσαλονίκη
που απεβίωσε στις 21 Αυγούστου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου 
συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού, θείου και 

εξαδέλφου

Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου 
µας και πάντα αξέχαστου συζύγου, πατέρα, 

παππού, προπάππου, θείου και εξαδέλφου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 30 Αυγούστου 
2015 στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
& ΕΙΡΗΝΗΣ, 29 Forbes St, Liverpool και 
ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις 
των. 
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Αγγελική, τα τέκνα 
Ανδρέας και ∆ήµητρα, Μαργαρίτα, τα εγγόνια 
Νίκος, Γιώργος, Άγγελος, Κατερίνα, Αγγέλα 
και Κυριάκος, Νικόλαος και η αρραβωνιαστι-
κιά του Κωνσταντίνα, Παναγιώτης και Megan, 
το δισέγγονο Άγγελος Φίλιππος, τα ανίψια, τα 
εξαδέλφια, και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από τη µικρή αίθουσα της εκκλη-
σίας. 

Η οικογένειά του

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω του 
Τύπου να ευχαριστήσουµε όλους τους συγγενείς 
και φίλους για την θερµή συµπαράστασή τους στο 
βαρύ µας πένθος. Ευχαριστούµε αυτούς που πα-
ραβρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν 
στεφάνια και λουλούδια επί της σορού του, αυτούς 
που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς που 
έκαναν δωρεές στη µνήµη του υπέρ του Cystic 
Fibrosis Association, και αυτούς  που µε οποιο-
δήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Aµµόχωστο Κύπρου
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