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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 µητέρας, γιαγιάς, κόρης, αδελφής, 

κουνιάδας, θείας και εξαδέλφης

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη της 
όπως προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 26 
Μαρτίου 2017 στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr 
Isabel & Cecilia Sts, Belmore και ενώσουν 
µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 
Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Κώστας, τα τέκνα 
Αντώνης και Μαρία, Θήο και Kristy, Μάριος 
και Βούλα και Χρήστος, τα εγγόνια Victoria, 
Kosta, Peter, Nathaniel and Alexander, οι 
γονείς στηγ Κύπρο Θεοφύλακτος και Μαρία, 
οι αδελφές στην Κύπρο Αγγέλα και Ανδρέας, 
Γεωργούλα και Ανδρέας, Σταυρούλα και Χρή-
στος, τα κουνιάδια, τα ανίψια, τα εξαδέλφια 
και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Κύπρο και 
στην Αυστραλία.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από το Haldon Function Centre 
(276 Haldon St, Lakemba).

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 πα-
ραβρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν 
στεφάνια και λουλούδια επί της σορού της, αυτούς 
που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς που 
έκαναν δωρεές στη µνήµη της υπέρ του Breast 
Cancer Foundation, και αυτούς  που µε οποιοδή-
ποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΑΝ∆ΡΟΥΛΑ ΦΑΛΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Πέγεια Πάφου Κύπρου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύ-
ριο Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 και ώρα 10:00  
π.µ. στον Ι. Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙ∆ΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ 
ΕΛΕΣΗΣ 16-20 Belgrave St, Kogarah, η δε 
σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του 
Rookwood.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Μαρία, τα τέκνα 
Ευστράτιος και Μαρία, Σαπφώ και ∆ιονύσιος, 
∆ηµήτριος και Ειρήνη, τα εγγόνια Γρηγόρης, 
Μαρία και Χαράλαµπος, Παναγιώτης, Βικτώ-
ρια και Paul, Μιχάλης, Παναγιώτης, Μερσί-
να και Αλέξανδρος, ο δισέγγονος Γιάννης, 
τα αδέλφια Μαρία, Ελβίρα και ∆ηµοσθένης, 
Γιώργος και Σµίρνα, τα κουνιάδια Χαράλα-
µπος και Άννα, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το Venus Reception Centre (20 
Belgrave St, Kogarah).
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν  δωρεές στη µνήµη του υπέρ 
του Alzheimer’s Australia.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΗ
ετών 88

από Αγία Παρασκευή, Λέσβου
που απεβίωσε στις 16 Μαρτίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού, προπάππου, 
αδελφού, κουνιάδου και θείου

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Τε-
τάρτη 22 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:00  π.µ. στον 
Ι. Ν. Αγίου Ιωάννη, 163-165 George St (cnr 
Purchase St) Parramatta, η δε σορός του θα 
ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Eυγενία, τα τέκνα 
Γεωργία, Σοφοκλής και Ανδροµάχη, Μίνα, τα 
εγγόνια Samantha, John & Jenny, τα αδέλφια 
στην Ελλάδα Κώστας και Σούλα, Χρήστος και 
∆ιαµάντω, Ασήµω και Κώστας, Χαράλαµπος 
και Ελπίδα, τα κουνιάδια Βασίλειος και Καλ-
λιόπη, Τασία και Βασίλειος, Παναγιώτα και 
Γιάννης, Πέτρος στην Ελλάδα, τα ανίψια, τα 
εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην 
Ελλάδα και Αυστραλία. 

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το The Village @ Rookwood.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΕΚΙΑΡΗ
ετών 85

από Γκούρα Κορινθίας
που απεβίωσε στις 16 Μαρτίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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




