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ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”

9553 6955

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τρίτη 29 Νοεµβρί-
ου 2016 και ώρα 6 µ.µ. στα γραφεία του Euro 
Funerals, 890 Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Τε-
τάρτη 30 Νοεµβρίου 2016 και ώρα 10:30  π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 650 New Canter-
bury Rd, Hurlstone Park, η δε σορός του θα 
ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος ∆ιονυσία, τα τέκνα 
Ιουλία και Γιάννης, Έφη και Τάσος, τα εγγόνια 
Χρυστάλλα, Θεοδώρα, Νικόλαος και λοιποί 
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 
του Alzheimer’s Australia.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟ∆ΟΣΗ
ετών 87

από Άνω Γερακάρι, Ζακύνθου
που απεβίωσε στις 26 Νοεµβρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα και παππού

Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής  του πολυαγαπηµένου 
µας και πάντα αξέχαστου συζύγου, πατέρα, 

παππού, προπάππου και αδελφού

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 4 ∆εκεµβρί-
ου 2016 στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & 
Cecilia Sts, Belmore και ενώσουν µεθ’ ηµών τας 
προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Μαρία, τα τέκνα Βα-
σιλική και Χαράλαµπος, Αντώνης και Σοφία, 
Νικόλαος και Μαρία, τα εγγόνια Νικόλαος 
και Αλεξάνδρα, Μαρία, Παναγιώτης, Μιχά-
λης, Στράτος, Παναγιώτης, Αλέξανδρος, Χρι-
στιάνος, Αγγελική, τα 3 δισέγγονα Mechaila, 
Victoria, Andrey, τα αδέλφια στην Ελλάδα, τα 
ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από την Κυπριακή Κοινότητα 
(58 - 76 Stanmore Rd, Stanmore). 

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. Ευχαριστούµε αυτούς που παρα-
βρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν στε-
φάνια και λουλούδια επί της σορού του, αυτούς που 
απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες και αυτούς  που 
µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Σανταµέρι, Αχαΐας

Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνουπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής  του πολυαγαπηµένου 
µας και πάντα αξέχαστου συζύγου, πατέρα, 

παππού, προπάππου και αδελφού

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του 
όπως προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 4 
∆εκεµβρίου 2016 στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
203-207 Livingstone Rd, Marrickville και 
ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον 
δεήσεις των. 
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Σοφία (το γένος 
Παπαλεξανδρή), τα τέκνα Τίνα και Γεώργιος, 
Ιωάννης και Αλεξάνδρα,  τα εγγόνια Ελένη 
και Αδάµ, Ευάγγελος, Στεφανία, Χριστίνα, τα 
δισέγγονα Θεόδωρος και Αλεξάνδρα, η αδελ-
φή Ελένη στην Ελλάδα και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από την Κυπριακή Κοινότητα (58 
- 76 Stanmore Rd, Stanmore)

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 παραβρέ-
θηκαν στην κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν στεφά-
νια και λουλούδια επί της σορού του και αυτούς  που 
µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΧΡΗΣΤΟY ΤΣΙΜΠΟΥΡΛΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Κασσάνδρα, Χαλκιδική




