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ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”

9553 6955

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

γιαγιάς, αδελφής, κουνιάδας, θείας, 
κουµπάρας και νονάς

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη της όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 15 Ιανουαρίου 
2017 στον Ι. Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕ-
ΝΗΣ, 378 King Street, Newtown και ενώσουν 
µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 
Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος  Ανδρέας, τα τέκνα 
Κωνσταντίνος, Καίτη, Μαρία και Γεώργιος, τα 
εγγόνια Ελένη και Βενιαµίν, Χαράλαµπος, Σο-
φία, τα αδέλφια Μαρία, Κατίνα και Αντώνιος, 
οι νύφες Χρυσούλα και Χρυσούλα, τα κουνιά-
δια Ευάγγελος και Ματούλα, τα ανίψια, κου-
µπάροι και βαπτιστήρια και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από το κλαµπ της Κυπριακής 
Κοινότητας (58-76 Stanmore Rd, Stanmore). 

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

ΣΟΦΙΑ ΒΑΡ∆ΑΚΗ
(το γένος Τζουγανάκη)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Ρέθυµνο Κρήτης

Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου 
συζύγου, πατέρα, παππού και προπάππου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη τoυ όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 15 Ιανουαρίου 
2017 στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia 
Sts, Belmore και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον 
Ύψιστον δεήσεις των. 
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Παναγιώτα, τα τέ-
κνα ∆ηµήτριος και Janet, Μυρσίνη και Φίλιπ-
πας, Καίτη και Μανώλης, τα εγγόνια, τα δισέγ-
γονα και λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να πε-
ράσουν για καφέ από το Pan Arcadian Club 
(Ashbury). 

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 πα-
ραβρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν 
στεφάνια και λουλούδια επί της σορού του, αυτούς 
που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς που 
έκαναν δωρεές στη µνήµη του υπέρ του Γηροκο-
µείου της Βασιλειάδας, και αυτούς  που µε οποιο-
δήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΙΩΤΕΛΛΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Τρύγονα, Πλωµάρι Λέσβος

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο 
Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 2:00  
µ.µ. στον ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Cnr. Weekes & Carpenter Ave, 
Rookwood, η δε σορός της θα µεταφερθεί για 
αποτέφρωση στο Rookwood Crematorium 
West Chapel.
Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Mandy, Costa 
και Trish, τα εγγόνια Angelique, Patrick, 
Kingston, τα αδέλφια Eλένη, Βάσω, Μιχάλης, 
στην Αυστραλία, Θέµις στο Λονδίνο, Αντώνης 
στην Κύπρο, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από τον προαύλιο χώρο της εκκλη-
σίας.
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν  δωρεές στη µνήµη της υπέρ 
του Heart Foundation.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ (ΓΙΩΤΑΣ) 
YOUNG-SMEATH

ετών 70
από Κύπρο

που απεβίωσε στις 7 Ιανουαρίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης 

µητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας




