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ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”

9553 6955

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Τε-
τάρτη 24 Αυγούστου 2016 και ώρα 11:00  π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ, 
378 King Street, Newtown, η δε σορός της 
θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Woronora.
Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Ιωάννης, οι κόρες 
Μαρία, Άννα και Βαρβάρα, τα εγγόνια Melissa 
και Owen, τα αδέλφια Παρασκευή, Θεµιστο-
κλής και Σταµάτης, τα αδέλφια στην Ελλάδα, 
τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Λεπτοµέρειες για καφέ θα ανακοινωθούν 
µετά το τέλος της ακολουθίας.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν  δωρεές στη µνήµη της υπέρ 
των πτωχών και απόρων.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΕΛΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ετών 72

από Καρδάµαινα, Κως
που απεβίωσε στις 20 Αυγούστου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης 
συζύγου, µητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Τρίτη 23 Αυγούστου 2016 και ώρα 10:30  π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Ter-
race, Bankstown, η δε σορός της θα ενταφι-
αστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Άγγελος, τα τέ-
κνα Ανδρέας και Ακριβή, τα εγγόνια Max, 
Catherine, Nicholas-Angelo, Georgia, τα 
αδέλφια Αθανάσιος και Παρασκευή, Αγγελι-
κή και Γεώργιος στην Αυστραλία, Αγλαϊα στην 
Ελλάδα, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι.

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΠΟΥΡΗ
ετών 86

από Κερπινή Καλαβρύτων
που απεβίωσε στις 18 Αυγούστου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης 
συζύγου, µητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

Τελούντες ετήσιο µνηµόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου 
συζύγου, πατέρα και παππού

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του 
όπως προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 28 
Αυγούστου 2016 στον ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ ΝΑΟ 
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Cnr. Weekes & Carpenter 
Ave, Rookwood  και ενώσουν µεθ’ ηµών τας 
προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Κατερίνα, τα τέκνα 
Ιωάννης, Kωνσταντίνος και Γεωργία, Φωτει-
νή και Liam, τα εγγόνια Κατερίνα, Κατερίνα, 
Μαρία και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελ-
λάδα και Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να πε-
ράσουν για καφέ από το Reflections @ 
Rookwood.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΟΥΣΙ∆Η
από Γρεβενά, Μακεδονία




