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ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”

9553 6955

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

παππού, κουνιάδου, θείου, εξαδέλφου, 
νονού, συµπέθερου και κουµπάρου 

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του 
όπως προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 10 
Απριλίου 2016 στον Ι. Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙ∆ΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΣΗΣ 16-20 Belgrave St, Kogarah  
και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον 
δεήσεις των. 
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Αφροδίτη, τα τέκνα 
Νικολέττα και Ελευθέριος, Νικόλαος, ο εγγο-
νός Νικόλαος, οι κουνιάδες Αλίκη, Κωνστα-
ντίνα, ∆ιονυσία, η νύφη Σταµατία, τα ανίψια, 
τα εξαδέλφια, το βαφτιστήρι Παναγιώτης, 
συµπεθέροι, κουµπάροι και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι Σύδνευ, Μελβούρνη, Ελλάδα και 
Αµερική.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από το C-Side Function Centre 
(110 General Holmes Dr, Kyeemagh). 

Η οικογένειά του

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω του 
Τύπου να ευχαριστήσουµε τους ιερείς πάτερ Σω-
φρόνιο και πάτερ Αγαθάγγελο, όλους τους συγγε-
νείς και φίλους για την θερµή συµπαράστασή τους 
στο βαρύ µας πένθος. Ευχαριστούµε αυτούς που 
παραβρέθηκαν 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 των πτωχών 
και απόρων, και αυτούς  που µε οποιοδήποτε τρόπο 
εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΚΑΛΙΩΤΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Καπανδρίτι Κεφαλονιάς

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τρίτη 5 Απριλί-
ου 2016 και ώρα 6.30 µ.µ. στα γραφεία του 
Acropolis Funerals, Kingsford. 
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Τε-
τάρτη 6 Απριλίου 2016 και ώρα 10:30  π.µ. στον 
Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ, 72-76 Gardeners 
Rd, Kingsford, η δε σορός της θα ενταφιαστεί 
στο κοιµητήριο του Botany.

Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Κώστας, τα τέκνα 
Ασηµίνα, Αναστασία και Adam Cogan, τα εγ-
γόνια Εύα, Σταυρούλα, ο αδελφός Αθανάσιος 
Βρούντζος, η αδελφή στην Ελλάδα Μαρία και 
∆ηµήτρης Αποστολίδης, η κουνιάδα Αγγελική 
Βρούντζος, τα εξαδέλφια, τα ανίψια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και Αυστρα-
λία.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από την αίθουσα του κοιµητηρίου.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν  δωρεές στη µνήµη της υπέρ 
του Ελληνικού Κέντρου Προνοίας και τον Ι. Ν. 
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ, Newtown.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ 
ΜΑΥΡΟΓEΩΡΓΗ

ετών 76
από Σκανδάλη Λήµνου, Ελλάδα

που απεβίωσε στις 31 Μαρτίου 2016

ACROPOLIS FUNERALS
9558 1770

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

συζύγου, µητέρας, γιαγιάς, αδελφής, κουνιάδας, 
εξαδέλφης και θείας

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τρίτη 5 Απριλίου 
2016 και ώρα 6 µ.µ. στα γραφεία του Euro 
Funerals, 890 Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Τε-
τάρτη 6 Απριλίου 2016 και ώρα 10:00  π.µ. στον 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 
Cnr. Weekes & Carpenter Ave, Rookwood, 
η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο 
του Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Aντωνία, τα τέκνα 
Ευστάθιος και Μαρία, Μαρία και ∆ηµήτρης, τα 
εγγόνια Αντωνία και Νικόλαος, Ιωσήφ-Μά-
ριος, το δισέγγονο Ρωµιός, τα ανίψια, τα εξα-
δέλφια 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 του υπέρ 
του Chris O’Brien Life House.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΙΩΣΗΦ ΣΤΡΑΣΣΧΟΦΕΡ
(STRASSHOFER)

ετών 78
από Αυστρία

που απεβίωσε τη 1η Απριλίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού, προπάππου, 
θείου και εξαδέλφου


