
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ WEDNESDAY 22 JUNE 2016 21ΠΕΝΘΗ

Phone: 02 9764 6088 Fax: 02 9764 6188 Email: info@reflectionsrookwood.com.au
Memorial Avenue (Cnr Necropolis Drive) Rookwood NSW 2141

Ώρες Λειτουργίας: 7:30 πμ to 4:00 μμ καθημερινά
Η κουζίνα κλείνει στις 2 μμ (καφές & κέικ είναι διαθέσιμα έως τις 4 μμ)

Η κουζίνα δεν λειτουργεί τις αργίες (καφές & κέικ είναι διαθέσιμα)

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήμερο  μνημόσυνο

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου μας και 
πάντα αξέχαστου συζύγου, πατέρα και παππού

Παρακαλούνται οι τιμώντες την μνήμη του όπως προ-
σέλθουν την προσεχή Κυριακή 26 Ιουνίου 2016 στον 
Ι. Ν. ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, 18 Stewart St, Wollongong και 
ενώσουν μεθ’ ημών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Ελένη, τα τέκνα Κώστας, 
Γιώργος και Σταυρούλα, τα εγγόνια Ελένη, Στέλιος, Χρή-
στος, Νίκος, Alex , Evan, και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

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

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. Ευχα-
ριστούμε αυτούς που παραβρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς 
που κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί της σορού του, 
αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, και αυτούς  
που με οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Ελαιοχώρι Τριπόλεως

Τρισάγιο θα ψαλεί αύριο Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016 και 
ώρα 6.30 μ.μ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί την Παρασκευή 24 
Ιουνίου 2016 και ώρα 10:00  π.μ. στον ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ 
ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Cnr. Weekes & Carpenter 
Ave, Rookwood, η δε σορός της θα ενταφιαστεί στο 
κοιμητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιμμένοι: τα τέκνα Αθανασία, Κωνσταντίνος και 
Ελένη, τα εγγόνια Ηλίας και Γαβριήλ, τα αδέλφια στην 
Αυστραλία Στράτος και Ελένη, και Αριστέα, τα αδέλφια 
στην Ελλάδα Κωνσταντίνος και Αφροδίτη, Ευαγγελία και 
Γεώργιος τα κουνιάδια Ειρήνη και Βαγγέλης, τα ανίψια, 
τα ξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυμούν μετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το Reflections @ Rookwood.

ΚΗΔΕΙΑ

ΜΑΡΙΑΣ ΚΙΚΗ
ετών 78

από Αμπελικό, Λέσβος
που απεβίωσε στις 18 Ιουνίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

γιαγιάς, αδελφής και κουνιάδας

H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί την Παρασκευή 24 
Ιουνίου 2016 και ώρα 10:30  π.μ. στον Ι. Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΑΝΔΡΕΑ, 20 Wharf Rd, Gladesville, η δε σορός της θα 
ενταφιαστεί στο κοιμητήριο του Field of Mars.
Oι τεθλιμμένοι: o σύζυγος Νικόλαος, τα τέκνα Μαρι-
λένα και Δημήτριος, Γεώργιος και Kathryn, τα εγγό-
νια Deanne, Simone, Taylor, Madeline και Jacinta, τα 
αδέλφια Αθανασία στην Ελλάδα, Πηνελόπη, Χριστίνα, 
Γεώργιος και Liz στην Αυστραλία, τα ανίψια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυμούν μετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το χωλ της εκκλησίας.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν  δωρεές στη μνήμη της υπέρ του Estia Foundation.

ΚΗΔΕΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΣΜΙΛΑ
ετών 78

από Κάιρο Αιγύπτου
που απεβίωσε στις 17 Ιουνίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

μητέρας, γιαγιάς και αδελφής


