
Ο ΚΟΣΜΟΣ FRIDAY 18 MARCH 2016 33ΠΕΝΘΗ

Eu
ro

 F
un

er
al 

Se
rv

ice
s 9

75
9 9

75
9 

Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της πολυαγαπηµένης µας και 

πάντα αξέχαστης µητέρας, γιαγιάς, αδελφής, 
κουνιάδας, θείας, και κουµπάρας

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη της όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 20 Μαρτίου 
2016 στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, 21 Henry 
St, Leichhardt και ενώσουν µεθ’ ηµών τας 
προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 
Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Ιωάννης και Χριστίνα, 
Γεώργιος και ∆ήµητρα, Κωνσταντίνος και Ευ-
αγγελία, τα εγγόνια ∆ηµήτρης, Παναγιώτης, 
Μαριάµ, Μήτσος, Σπύρος, η αδελφή Βασιλική 
Σαραντοπούλου στην Αυστραλία, ο κουνιάδος 
Κωνσταντίνος και Πετρούλα Μπουλουγούρη, 
η κουνιάδα Κανέλα Βιτογιάννη, τα κουνιάδια 
στον Καναδά και στην Ελλάδα, ανίψια, εξα-
δέλφια, κουµπάροι και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι στην Ελλάδα, Καναδά και Αυστραλία.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από το χωλ της εκκλησίας. 

Η οικογένειά της

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 
παραβρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς που κατέθε-
σαν στεφάνια και λουλούδια επί της σορού της, 
αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, 
αυτούς που έκαναν δωρεές στη µνήµη της υπερ 
του Ι.Ν του Αγίου Γερασίµου και αυτούς  που µε 
οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Τρίπολη Αρκαδίας

Τελούντες ετήσιο µνηµόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου 

µας και πάντα αξέχαστου πατέρα

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 20 Μαρτίου 
2016 στον Ι. Ν. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 650 New Can-
terbury Rd, Hurlstone Park και ενώσουν µεθ’ 
ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Οι τεθλιµµένοι: Jim Karabetsos, Georgina 
Karalis, Evan Karabetsos, Tina Karagiannis, 
Bill Karabetsos, Jenny Hiripis, Fofie Megremis 
και λοιποί συγγενείς και φίλοι. 
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να πε-
ράσουν για καφέ από το Reflections @ 
Rookwood. 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΑΝΤΩΝΗ 
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ

από ∆άρα Τρίπολης

Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου 
συζύγου, πατέρα, πεθερού και παππού

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 20 Μαρτίου 
2016 στον Ι. Ν. Αγίας Άννης, 31a Crombie Av-
enue Bundall QLD και ενώσουν µεθ’ ηµών τας 
προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Κατίνα, τα τέκνα 
Μαρίκα και Dino, τα εγγόνια Κatherine-
Marina και λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από την οικία µας.

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 παρα-
βρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν στε-
φάνια και λουλούδια επί της σορού του, αυτούς που 
απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες και αυτούς  που 
µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ

(Peter Bouzianis)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
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