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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, προγιαγιάς, αδελφής, κουνιάδας, 
θείας και εξαδέλφης 

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη της όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 26 Ιανουαρίου 
2016 στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East 
Terrace, Bankstown και ενώσουν µεθ’ ηµών 
τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 
Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Γεώργιος, τα τέ-
κνα Αθανάσιος και Αγγελική, Ιφιγένεια και 
Vincent, τα εγγόνια Γεώργιος και Αντωνία, 
Κωνσταντίνος και Θεοδώρα, Νικόλαος και 
Μαρίτσα, ∆ηµήτριος, Καλλιόπη και Τόνυ, Γε-
ωργία και Γρηγόρης, Στέφανος, τα δισέγγο-
να, ο αδελφός Βασίλειος και Αλεξάνδρα, οι 
κουνιάδες Σούλα, Παναγιώτα και Γεωργία, τα 
ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι Ελλάδα και Αυστραλία.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από την οικία της οικογένειας. 

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

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΟΥΛΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Σκάλα Ναύπακτου

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

παππού, αδελφού, κουνιάδου και θείου 

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 
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: η σύζυγος Mαρία, τα τέκνα 
Αγγελική και James, Πολυξένη και Martin, τα 
εγγόνια Βικτωρία, Θέµη, Νικολέττα, Hunter, 
τα αδέλφια στην Αυστραλία Σωτήριος και 
Τασία, στην Ελλάδα Γεώργιος και Νικολίτσα, 
∆ήµητρα, Αναστάσιος, τα κουνιάδια στην Αυ-
στραλία Αναστάσιος και Αντωνία, Ανδριάννα, 
τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από το Τwin Reception Centre 
(560 Botany Road, Alexandria). 

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 Diabetes 
Australia, και αυτούς  που µε οποιοδήποτε τρόπο 
εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΚΟΡΙΤΣΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Μοσιά, Φενεού Κορινθίας

Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπηµένου 

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

εξαδέλφου και συµπεθέρου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του 
όπως προσέλθουν την προσεχή Κυρια-
κή 26 Φεβρουαρίου 2017 στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ 
ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Terrace, Bankstown 
και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον 
δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Κωνσταντίνα, τα 
τέκνα ∆ηµοσθένης και Μαρία, Αθανασία και 
Simon, τα εγγόνια Iωάννα, Ελισσαίος και 
Κωνσταντίνα, τα αδέλφια Ιωάννης και Ελέ-
νη, τα ανίψια στη Μελβούρνη και το Βέλγιο, 
τα κουνιάδια Νικόλαος, Γεώργιος, Αµαλία, 
Κωνσταντίνος  και Βασιλική µετά των οικο-
γενειών των, τα εξαδέλφια, οι συµπεθέροι 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. 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

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Άνω ∆ώριο Μεσσηνίας




