
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ WEDNESDAY 20 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, υιού και αδελφού

Παρακαλούνται οι τιμώντες την μνήμη του όπως προσέλ-
θουν την προσεχή Κυριακή 24 Ιουλίου 2016 στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ 
ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia Sts, Belmore και ενώσουν 
μεθ’ ημών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Όσοι επιθυμούν μετά το μνημόσυνο να περάσουν για 
καφέ από την οικία μας.

Oι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Ανδριάνα, τα τέκνα, Χρήστος και 
Ευαγγελία, η μητέρα Στέλλα, τα πεθερικά Κώστας και Ευ-
αγγελία, τα  αδέλφια Παναγιώτης, και Ευστράτιος και λοιποί  
συγγενείς και φίλοι.

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 απέ-
στειλαν συλλυπητήριες κάρτες και αυτούς  που με οποιοδήπο-
τε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Σίδνεϊ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήμερο  μνημόσυνο

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 
της πολυαγαπημένης μας και πάντα αξέχαστης 

συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, κουνιάδας και ξαδέλφης

Παρακαλούνται οι τιμώντες την μνήμη της όπως προσέλ-
θουν την προσεχή Κυριακή 24 Ιουλίου 2016 στον Ι. N. ΑΓΙΟΥ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΑΓΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, 806-808 The Kingsway, Gymea και 
ενώσουν μεθ’ ημών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 
Oι τεθλιμμένοι: Ο σύζυγος Αντώνιος, τα τέκνα Νικόλαος, 
Ιωάννης και Dominika, Χρήστος και Στυλιανή, τα εγγόνια 
Σοφία, Άρτεμη, Φαίδρα και Παναγιώτα, τα κουνιάδια στην 
Ελλάδα Βασιλική και Βασίλειος, Αικατερίνη και Νικόλα-
ος, οι νύφες Ουρανία και Μαρία, τα ανίψια, τα ξαδέλφια 
και λοιποι συγγενείς και φίλοι σε Ελλάδα και Αυστραλία.
Όσοι επιθυμούν μετά το μνημόσυνο να περάσουν για καφέ 
από το χωλ της εκκλησίας. 

Η οικογένειά της

Θεωρούμε καθήκον μας όπως και δια μέσω του Τύπου να ευ-
χαριστήσουμε όλους τους συγγενείς και φίλους για την θερ-
μή συμπαράστασή τους στο βαρύ μας πένθος. Ευχαριστούμε 
αυτούς που παραβρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς που κατέ-
θεσαν στεφάνια και λουλούδια επί της σορού της, αυτούς που 
απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς που έκαναν δω-
ρεές στη μνήμη της υπέρ της εκκλησίας για το σχολείο και το   
Φιλόπτωχο, και αυτούς  που με οποιοδήποτε τρόπο εξέφρα-
σαν την λύπη τους.

ΦΑΙΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Μικρομάνη Μεσσηνίας

Τρισάγιο θα ψαλεί σήμερα Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016 
και ώρα 6:30 μ.μ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Πέμπτη 21 
Ιουλίου 2016 και ώρα 1:00  μ.μ. στον Ι. Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΣΗΣ 16-20 Belgrave St, Kogarah, η δε σο-
ρός του θα ενταφιαστεί στο κοιμητήριο του Rookwood.
Oι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Γιώτα, ο υιός Βασίλης και η 
σύζυγός του Diane, ο εγγονός Chris, τα αδέλφια στην Αυ-
στραλία Ευάγγελος και Πετρούλα, Ειρήνη και Ευάγγελος, 
η νύφη Δέσποινα στην Αυστραλία, η κουνιάδα Ντίνα στην 
Αυστραλία, η νύφη στην Ελλάδα Μαργαρίτα, τα κουνιάδια 
στην Ελλάδα Αντώνης και Μαρία, Όλγα και Μάκης, τα ανί-
ψια, τα ξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυμούν μετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το Reflections @ Rookwood.
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γίνουν  
δωρεές στη μνήμη του υπέρ του Sydney Children’s Hospital.

ΚΗΔΕΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ετών 82

από Πλάτανος, Αίγιον
που απεβίωσε στις 15 Ιουλίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού και αδελφού


