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Τελούντες 40ήμερο  μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

πολυαγαπημένης μας και πάντα αξέχαστης 
μητέρας, γιαγιάς, αδελφής, κουνιάδας, 

θείας και εξαδέλφης

Παρακαλούνται οι τιμώντες την μνήμη της όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 10 Ιουλίου 2016 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, 180 Coward 
St, Mascot και ενώσουν μεθ’ ημών τας προς τον 
Ύψιστον δεήσεις των. 
Oι τεθλιμμένοι: τα τέκνα Ιάκωβος και Μαρία, 
Μαρία και Διονύσιος, Σταυρούλα, τα εγγό-
νια Δημήτρης, Κλεοπάτρα, Ελένη, Νικολέτα, 
Σοφία και Νίκος, η αδελφή στην Αυστραλία 
Φλωρεντία, η αδελφή στην Κύπρο Γεωργία, 
τα κουνιάδια Γιάννης και Μιχάλης, ανίψια, ξα-
δέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι Κύπρο, 
Ελλάδα και Αυστραλία.
Όσοι επιθυμούν μετά το μνημόσυνο να περά-
σουν για καφέ από το South Sydney Graphic 
Arts Club, 182 Coward St, Mascot. 

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 πα-
ραβρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν 
στεφάνια και λουλούδια επί της σορού της, αυτούς 
που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς που 
έκαναν δωρεές στη μνήμη της υπέρ του Μοναστη-
ριού της Παντάνασσας, και αυτούς  που με οποιο-
δήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

EΛΕΝΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Φαμαγκούστα (Αμμόχωστο) Κύπρου

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 περά-
σουν για καφέ από το χωλ της εκκλησίας. 

Η οικογένειά του

Θεωρούμε καθήκον μας όπως και δια μέσω του Τύ-
που να ευχαριστήσουμε όλους τους συγγενείς και 
φίλους για την θερμή συμπαράστασή τους στο βαρύ 
μας πένθος. Ευχαριστούμε αυτούς που παραβρέθη-
καν στην κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν στεφάνια και 
λουλούδια επί της σορού του, αυτούς που απέστειλαν 
συλλυπητήριες κάρτες, ευχαριστούμε ιδιαιτέρως την 
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΟΥΑΛΙΑΣ για 
την κατάθεση λουλουδιών, και αυτούς  που με οποιο-
δήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Δραμεσίοι Ιωαννίνων

H νεκρώσιμος ακολουθία θα σήμερα Παρα-
σκευή 8 Ιουλίου 2016 και ώρα 10:30  π.μ. στον Ι. 
Ν. ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΕΙΡΗΝΗΣ, 
29 Forbes St, Liverpool, το κοιμητήριο που 
θα μεταφερθεί η δε σορός του θα ενταφιαστεί 
στο κοιμητήριο του Liverpool.

Oι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Ευαγγελίτσα , τα τέ-
κνα Vic, Σπύρος και May, Κώστας και Dianne, τα 
εγγόνια Rebecca, Andrew, Nicholas, Angela, 
Andrew, Alexander, τα αδέλφια 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

ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”

9553 6955


