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ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”

9553 6955

Τρισάγιο θα ψαλεί αύριο Τετάρτη 10 Αυγού-
στου 2016 και ώρα 6 µ.µ. στα γραφεία του Euro 
Funerals, 890 Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την Πέ-
µπτη 11 Αυγούστου 2016 και ώρα 11:00  π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Ter-
race, Bankstown, η δε σορός του θα ενταφι-
αστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Ιωάννα, Κωνσταντί-
να, Ελένη και Ιωάννης, Ιωάννης και Ευαγγε-
λία, τα εγγόνια Χρήστος και Γαβριέλα, Γεώρ-
γιος και Linda, Χαράλαµπος, Μαρία, Χρήστος, 
Μιχάλης, Χρήστος, Μαρία και Σταύρος, τα 
δισέγγονα Ελισάβετ, Ελένη, Αµέλια, Γεωργία, 
Αλεξία, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φί-
λοι.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από την οικία της οικογένειας.
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν  δωρεές στη µνήµη του υπέρ 
του Cancer Council Australia.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ετών 89
από Καµάρες Αιγίου

που απεβίωσε στις 6 Αυγούστου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Έφυγε από τη ζωή ο πολυαγαπηµένος µας 
και πάντα αξέχαστος πατέρας, παππούς, 

προπάππους και θείος

Τρισάγιο θα ψαλεί την σήµερα Τρίτη 9 Αυγού-
στου 2016 και ώρα 7 µ.µ. στα γραφεία του Euro 
Funerals, 890 Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο 
Τετάρτη 10 Αυγούστου 2016 και ώρα 11:00  
π.µ. στον Ι. N. ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΑΓΙΩΝ 
ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΠΑΛΑΜΑ, 806-808 The Kingsway, Gymea, 
η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο 
του Woronora.
Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Kωνσταντίνος και 
Μαρία, πατήρ Ροδίων και πρεσβυτέρα Ελένη, 
Ελπίδα και Αναστάσιος, Φανούλα και Σωτή-
ρης, Νικόλαος, Κυριάκος, πατήρ Κωνστα-
ντίνος και πρεσβυτέρα Ελένη, τα παιδιά των 
αειµνήστων Παρασκευά και Ιωάννα και όλα 
τα εγγόνια, δισέγγονα, ο αδελφός στην Κύπρο 
Κυριάκος και η σύζυγός του Βαρβάρα και λοι-
ποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το χωλ της εκκλησίας.
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν  δωρεές στη µνήµη του υπέρ 
της ανέγερσης του Νηπιαγωγείου της Ενορί-
ας του Αγίου Στυλιανού (Gymea).

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΚΚΟΥΠΗ
ετών 93

από Μαραθόβουνο Κύπρου
που απεβίωσε στις 5 Αυγούστου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού, προπάππου, αδελφού και θείου

Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου 

µας και πάντα αξέχαστου συζύγου, πατέρα, 
παππού, αδελφού και κουνιάδου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 14 Αυγούστου 
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: η σύζυγος Χαρίκλεια, τα τέκνα 
Ελένη, Χρήστος, ο γαµπρός Γιώργος, η εγγο-
νή Χαρίκλεια, τα αδέλφια Χαρίσειος, Πέτρος, 
Φωτεινή και Παναγιώτα µετά των συζύγων 
τους, τα κουνιάδια στην Αυστραλία Μαρία και 
Βασιλική, και Ιωάννης στην Ελλάδα, τα ανίψια, 
τα ξαδέλφια  και λοιποί συγγενείς και φίλοι.
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 
Τύπου να ευχαριστήσουµε όλους τους συγγενείς 
και φίλους για την θερµή συµπαράστασή τους στο 
βαρύ µας πένθος. Ιδιαίτερα ευχαριστούµε την Παµ-
µακεδονική Ένωση ΝΝΟ, την Αδελφότητα Μεγά-
λου Αλεξάνδρου, την Αδελφότητα Νοµού Κοζάνης 
«Ο Λασσάνης», το Λύκειο της Παµµακεδονικής 
Ένωσης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ενορίας και 
Κοινότητας Μπέλµορ «Αγ. Πάντων» και το Κολλέγιο 
των Αγίων Πάντων. Επίσης ευχαριστούµε αυτούς 
που παραβρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς που κα-
τέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί της σορού του, 
αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες και 
αυτούς  που µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την 
λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΙΟΥΣΤΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Αιανή Κοζάνης




