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ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”

9553 6955

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τρίτη 26 Σεπτεµβρίου 2017 
και ώρα 7 µ.µ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands. H νεκρώσιµος ακολουθία 
θα ψαλεί αύριο Τετάρτη 27 Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 
10:30  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 203-207 Liv-
ingstone Rd, Marrickville, η δε σορός της θα ενταφια-
στεί στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Χαράλαµπος, τα τέκνα Μα-
ρία, Κωνσταντίνος και Άννα, Γιαννούλα και Νϊκος, τα 
εγγόνια Νικόλαος, ∆έσποινα και Ερµής, Χαράλαµπος, 
Θωµάς, Χριστίνα, Μιχάλης, ο δισέγγονος Ιάκωβος, τα 
αδέλφια  και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα 
και Αυστραλία. 

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν για 
καφέ από το Haldon Function Centre, 276 Haldon St, 
Lakemba.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ετών 85

από Ναύπακτο
που απεβίωσε στις 20 Σεπτεµβρίου 2017

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

µητέας, γιαγιάς, προγιαγιάς και αδελφής

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες ΕΤΗΣΙΟ µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου 
συζύγου, πατέρα, πεθερού, παππού και προπάππου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 1η Οκτωβρίου 
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 Αγάπη, τα τέκνα Μιχάλης 
και ∆ωροθέα, Νικόλαος και Ελευθερία, Αναστασία 
και Ανδρέας, τα εγγόνια Γεώργιος και Suzanne, Μα-
ρία και David, Αγάπη και Χρήστος, ∆έσποινα, Βασιλι-
κή, τα δισέγγονα Κατερίνα, Νικόλαος, Μιχάλης, Βα-
λεντίνα και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περάσουν 
για καφέ από το Greek Community Club 206-210 
Lakemba St Lakemba.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΚΑΤΣΗ
από Αετό Φλώρινας

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου 
συζύγου, πατέρα, παππού, κουνιάδου, εξαδέλφου, 

θείου και κουµπάρου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως 
προσέλθουν σήµερα Tρίτη 26 Σεπτεµβρίου 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 Σπυριδούλα, τα τέκνα Λεω-
νίδας και Ελένη, Χρυσούλα και Θεόδωρος, Νικόλαος, 
Παναγιώτης και Ανδριάννα, τα εγγόνια Σπυριδούλα, 
Ιωάννης, Νικολέττα, Χριστιανός, Ιωάννης, Χρήστος, τα 
κουνιάδια, τα εξαδέλφια, τα ανίψια, κουµπάροι και λοι-
ποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και Αυστραλία.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περάσουν για 
καφέ από το  Haldon Function Centre, 276 Haldon St, 
Lakemba.  . 

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. Ευχα-
ριστούµε αυτούς που παραβρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς 
που κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί της σορού του, 
αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς που 
έκαναν δωρεές στα ορφανά της Τανζανίας και αυτούς  που 
µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΑΪΤΑΝΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από ∆άφνη Καλαβρύτων




