
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ WEDNESDAY 6 JULY 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, πεθερού,

παππού, αδελφού, συμπεθέρου και θείου

Παρακαλούνται οι τιμώντες την μνήμη του όπως προσέλθουν 
την προσεχή Κυριακή 10 Ιουλίου 2016 στον Ι. Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΑΝΔΡΕΑ, 20 Wharf Rd, Gladesville και ενώσουν μεθ’ 
ημών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

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 το μνημόσυνο να περάσουν για καφέ 
από το χωλ της εκκλησίας. 

Η οικογένειά του

Θεωρούμε καθήκον μας όπως και δια μέσω του Τύπου να ευ-
χαριστήσουμε όλους τους συγγενείς και φίλους για την θερμή 
συμπαράστασή τους στο βαρύ μας πένθος. Ευχαριστούμε αυ-
τούς που παραβρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν 
στεφάνια και λουλούδια επί της σορού του, αυτούς που απέστει-
λαν συλλυπητήριες κάρτες, ευχαριστούμε ιδιαιτέρως την ΠΑ-
ΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΟΥΑΛΙΑΣ για την κατάθεση 
λουλουδιών, και αυτούς  που με οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν 
την λύπη τους.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Δραμεσίοι Ιωαννίνων

H νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεσθεί στο 
Ρέθυμνο Κρήτης.

Oι τεθλιμμένοι: ο σύζυγος Ιωάννης, τα αδέλφια Αθη-
νά και Δημήτρης στην Αυστραλία, τα αδέλφια στην 
Ελλάδα, τα ανίψια, τα κουνιάδια στην Αυστραλία και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι σε Αυστραλία και Ελλάδα.

ΚΗΔΕΙΑ

ΜΑΡΙΑΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ετών 84

από Ρέθυμνο Κρήτης

που απεβίωσε  
στις 28 Ιουνίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, αδελφής, θείας και κουνιάδας

Τρισάγιο θα ψαλεί αύριο Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016 και 
ώρα 6 μ.μ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ & 
ΕΙΡΗΝΗΣ, 29 Forbes St, Liverpool. H νεκρώσιμος 
ακολουθία θα ψαλεί την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016 και 
ώρα 10:30  π.μ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
& ΕΙΡΗΝΗΣ, 29 Forbes St, Liverpool, η δε σορός του 
θα ενταφιαστεί στο κοιμητήριο του Liverpool.

Oι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Ευαγγελίτσα , τα τέκνα Vic, 
Σπύρος και May, Κώστας και Dianne, τα εγγόνια Rebecca, 
Andrew, Nicholas, Angela, Andrew, Alexander, τα αδέλ-
φια στην Ελλάδα Δημήτριος και Μακή, η κουνιάδα Μαρία, 
τα ανίψια, τα ξαδέλφια, οι κουμπάροι και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι σε Ελλάδα και Αυστραλία.

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

ΚΗΔΕΙΑ

ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ετών 80

από Σάμο
που απεβίωσε στις 2 Ιουλίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού, αδελφού, κουνιάδου, θείου,  
ξάδελφου και κουμπάρου


