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Είμαστε πάντα δίπλα σας και ακόμη και τις δύσκολες  αυτές ώρες  
αναλαμβάνουμε τον καφέ παρηγοριάς (μαζί με φαγητό) 

μετά από κηδείες ή μνημόσυνα.

ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”

9553 6955

Τρισάγιο θα ψαλεί την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 και 
ώρα 10:30 μ.μ. στα γραφεία του Euro Funerals, 890 
Canterbury Rd, Roselands.
H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί Δευτέρα  22 Ιανου-
αρίου 2018 και ώρα 10:30  π.μ. στον Ι. Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ, 378 King Street, Newtown, 
η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιμητήριο του 
Rookwood.

Oι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Άννα, τα τέκνα Νικόλαος και 
Άννα, Δημήτριος και Χαριτώ, Ευστάθιος και Βασιλική, 
Παναγιώτης και Μαρίνα, τα εγγόνια Κωνσταντίνος, 
Θεοδόσης, Κωνσταντίνος, Ειρήνη, Δημήτρης, Δημή-
τρης, Ευσταθία, Στυλιανός, Χρήστος και Αλέξανδρος, η 
αδελφή στην Ελλάδα Ειρήνη, η κουνιάδα στην Ελλάδα 
Τασία,  τα ανίψια και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελ-
λάδα και την Αυστραλία.

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

ΚΗΔΕΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ετών 80

από Κόρινθο
που απεβίωσε στις 17 Ιανουαρίου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες ετήσιο  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 Κυριακή 21 Ιανουαρίου 
2018 στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Ter-
race, Bankstown και ενώσουν μεθ’ ημών τας προς 
τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Κωνσταντίνα, τα τέκνα 
Δημοσθένης και Μαρία, Αθανασία και Simon, τα 
εγγόνια Iωάννα, Ελισσαίος και Κωνσταντίνα, τα 
αδέλφια Ιωάννης και Ελένη, τα ανίψια στη Μελ-
βούρνη και το Βέλγιο, τα κουνιάδια Νικόλαος, Γε-
ώργιος, Αμαλία, Κωνσταντίνος  και Βασιλική μετά 
των οικογενειών των, τα εξαδέλφια, οι συμπεθέροι 
και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυμούν μετά το μνημόσυνο να περάσουν 
για καφέ από το χωλ της εκκλησίας. 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
από Άνω Δώριο Μεσσηνίας

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες ετήσιο  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 προσέλ-
θουν την προσεχή Κυριακή 21 Iανουαρίου 2018 στον Ι. Ν. 
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ, 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 Νικολί-
τσα, Δήμητρα, Αναστάσιος, oι κουνιάδες στην Αυστρα-
λία Αντωνία, Ανδριάννα, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς 
και φίλοι.
Όσοι επιθυμούν μετά το μνημόσυνο να περάσουν για καφέ 
από το Haldon Function Centre, 276 Haldon St, Lakemba.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΚΟΡΙΤΣΑ
από Μοσιά, Φενεού Κορινθίας


