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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, αδελφού, κουνιάδου και θείου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του 
όπως προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 12 
Ιουνίου 2016 στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ 
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ, 163-165 George Street (cnr of 
Purchase Street), Parramatta και ενώσουν 
µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Γεωργία, τα τέκνα 
Κυριάκος και Ιωάννα, η νύφη Ξακουστή, τα εγ-
γόνια Γεωργία, Αικατερίνη, Ιωάννης, Νικόλαος, 
Βασιλική, Ιωάννης, ο αδελφός στην Ελλάδα ∆ι-
ονύσιος, η κουνιάδα στην Ελλάδα Αλεζίνη, τα 
ανίψια τα κουνιάδια, και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι στην Ελλάδα και Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να πε-
ράσουν για καφέ από την οικία µας (4 Rubina 
Street, Merrylands. 

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

ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΥΤΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Ζάκυνθο

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Πέ-
µπτη 9 Ιουνίου 2016 και ώρα 11:00  π.µ. στον 
Ι. Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ, 20 Wharf Rd, 
Gladesville, η δε σορός του θα ενταφιαστεί 
στο κοιµητήριο του Field of Mars.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Θεοδούλα, η κόρη 
Βασιλική, ο γαµπρός Νικόλαος, τα εγγόνια 
Ιωάννα και Αθανάσιος, η αδελφή Ευγενία, οι 
συµπέθεροι, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι Ελλάδα και Αυστραλία.

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ετών 72

από ∆ραµεσίοι Ιωαννίνων
που απεβίωσε στις 3 Ιουνίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, πεθερού, παππού, 
αδελφού, συµπεθέρου και θείου

Τελούντες ετήσιο  µνηµόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπηµένης 
µας και πάντα αξέχαστης συζύγου, µητέρας, 

γιαγιάς, αδελφής, κουνιάδας και θείας

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη της 
όπως προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 12 
Ιουνίου 2016 στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
& ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, 47-49 Balmoral St, 
Blacktown και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς 
τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Εµµανουήλ, τα 
τέκνα Φωτεινή και Μιχάλης, Αριστοτέλης 
και Diane, Κωνσταντίνος και Debbie, τα εγ-
γόνια Christopher και Melissa, Katherine, 
Elizabeth, Marianne, Angela, Emmanuel και 
Angelina, τα αδέλφια Βασίλειος και Μαρία, 
Ευστάθιος και Αναστασία, τα κουνιάδια Γιώρ-
γος και Ευγενία, τα ανίψια, και λοιποί συγγε-
νείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από το χωλ της εκκλησίας. 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΑΠΑ∆ΑΜ
από  Μπoζικά Κορινθίας




