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ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”

9553 6955

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 10:30  π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ, 72-76 Gar-
deners Rd, Kingsford, η δε σορός της θα 
ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Botany.
Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Χρήστος, τα τέκνα 
Αθανάσιος και Μαρία, Αιµιλία και Αθανάσιος, 
τα εγγόνια Χρήστος, Κωνσταντίνος, Νικόλα-
ος, Ευθυµία, Νεκτάριος, τα αδέλφια Ναυσικά 
και ∆ηµήτριος, Γεωργία, Καλλιόπη, Παναγιώ-
τα και Χρήστος, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από την αίθουσα της εκκλησίας.
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν  δωρεές στη µνήµη της υπέρ 
της Ιεράς Μονής Παναγίας της Παντανάσσης.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΚΟΛΛΙΑ
ετών 88

από Μάλτα, Μεσσηνίας (Ελλάδα)
που απεβίωσε στις 29 ∆εκεµβρίου 2016

ACROPOLIS FUNERALS
9558 1770

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

Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπηµένης 
µας και πάντα αξέχαστης συζύγου, µητέρας, 

γιαγιάς, αδελφής, νύφης, θείας και εξαδέλφης

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη της όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 8 Ιανουα-
ρίου 2017 στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ 
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ, 163-165 George St, Par-
ramatta και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον 
Ύψιστον δεήσεις των. (Η λειτουργία θα τελειώσει 9.30 πµ 
λόγω του εορτασµού των Θεοφανείων στο Yarra Bay).

Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Τάσος, τα τέκνα Χαρά-
λαµπος, Πέτρος και Αγγελική, τα εγγόνια Τάσος, 
Αργύρης και Κωνσταντίνα, η αδελφή Αγγελι-
κή και Γιώργος στη Μελβούρνη, τα κουνιάδια 
Γιάννης και ∆ήµητρα, τα κουνιάδια στην Ελλάδα 
Νίκος και Βάσω, Λεωνίδας και ∆ήµητρα, ∆ηµή-
τρης και Βάσω, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και λοι-
ποί συγγενείς και φίλοι Ελλάδα και Αυστραλία 
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από το χωλ της εκκλησίας. 

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

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ 
(ΤΙΝΑΣ) ΚΑΤΣΟΥΛΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Ριζόµυλο Μεσσηνίας
Τρισάγιο θα ψαλεί την Κυριακή 8 Ιανουα-
ρίου 2017 και ώρα 6 µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ 
ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Terrace, Bankstown.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί την ∆ευ-
τέρα 9 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 10:00  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: η σύζυγος Μυρούλλα, τα τέ-
κνα Ανδρέας, Μαρία και ∆ηµήτρης, Ηλιάδα και 
Νίκος, τα εγγόνια Αθανάσιος, Μυροφόρα, Ζα-
χαρίας, ‘Αννα και Μυροφόρα, οι αδελφές στην 
Κύπρο Μαρούλλα και Ανδρέας, Εφροσύνη, 
τα κουνιάδια Ελένη, Παναγιώτα και Θεµιστο-
κλής, Μαρούλλα, o µπατζανάκης ∆ηµήτρης, οι 
συµπεθέροι, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι από Κύπρο, Ελλάδα, Αµε-
ρική και Αυστραλία.

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

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν  δωρεές στη µνήµη του υπέρ 
του Orphans of Central Africa. 

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΟΥ
ετών 73

από Λευκωσία Κύπρου
που απεβίωσε στις 28 ∆εκεµβρίου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε 
τον θάνατο του πολυαγαπηµένου µας και πάντα 
αξέχαστου συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού, 
κουνιάδου, συµπέθερου, θείου και εξαδέλφου




