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Burial Plot 
Woronora Cemetery

 

In a largely Greek community 
a burial site has become available in 

the Jacaranda Monument 
Lawn Section, Grave 964.

Suitable for 2 burials.
 

ph 0418697006

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου
συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού, και θείου

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη του όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 1η Μαρτίου 2020 εις τον Ι. Ν. 
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, 47-49 
Balmoral St, Blacktown και ενώσουν µεθ’ ηµών τας 
προς τον Ύψιστον δεήσεις των.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Βασιλική, τα τέκνα Ευάγγε-
λος, Παναγιώτης, Σταµάτης και Καλλιόπη, τα εγγόνια 
Ιωάννης, Βασιλική, Βασίλειος, Ευάγγελος, τα αδέλφια 
Παρασκευή και Απόστολος, Μαρία, τα ανίψια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περάσουν για 
καφέ από το χώλ της εκκλησίας.

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω του Tύπου 
ευχαριστήσουµε όλους τους συγγενείς και φίλους για την 
θερµή συµπαράστασή τους στο βαρύ µας πένθος. Eυχα-
ριστούµε αυτούς που παρακολούθησαν την κηδεία του, 
αυτούς που  κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί της 
σορού του, αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρ-
τες, αυτούς που έκαναν δωρεές εις µνήµη του στο Heart 
Foundation και αυτούς που µε οποιονδήποτε τρόπο µας 
εξέφρασαν την λύπη τους για τον θάνατο του προσφιλούς 
και αειµνήστου ηµών συζύγου, πατέρα και παππού

ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
H οικογένειά του

IΩΑΝΝΗ 
ΚΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Γαρέα, Τρίπολης

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως της 

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

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη του όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 1η Μαρτίου 20120 εις τον Ι. Ν. 
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙ∆ΙΩΤΙΣΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΣΗΣ 16-20 Belgrave St, Kogarah και ενώ-
σουν µεθ’ ηµών τας προς τον  Ύψιστον δεήσεις των.
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Παναγιώτα, τα τέκνα ∆ηµήτριος 
και Rhonda, Νικόλαος και Leanne, Γεωργία και Θεόδωρος, 
τα εγγόνια Alana, Pamela και William, Ανδρέας, Helena, 
Stephen, τα αδέλφια Βασίλειος και Σούλα, Ευρεµέντος 
(Μένιος), Ευαγγελία και Κωνσταντίνος, Πετρούλα και Κων-
σταντίνος, τα κουνιάδια Βασιλική, Κωνσταντίνος και Μα-
ρία, Ευγενία και Στράτος, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και στην Αυστραλία. 
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο  να περάσουν για καφέ 
από το Haldon Function Centre, 276 Haldon St, Lakemba.

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω του Tύπου ευχα-
ριστήσουµε όλους τους συγγενείς και φίλους για την θερµή 
συµπαράστασή τους στο βαρύ µας πένθος. Ιδιαίτερα ευχαρι-
στούµε τον Αρχιµανδρίτη πατέρα Σωφρόνιο για τον επικήδειο 
λόγο και τα καλά του λόγια προς την οικογένεια, τον πατέρα 
Παντελεήµων και τον πατέρα ∆ηµήτριο. Eυχαριστούµε αυ-
τούς που παρακολούθησαν την κηδεία του, αυτούς που κα-
τέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί της σορού του, αυτούς 
που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς που έκαναν 
δωρεές εις µνήµη του στο Parkinson’s NSW και αυτούς που 
µε οποιονδήποτε τρόπο µας εξέφρασαν την λύπη τους για τον 
θάνατο του προσφιλούς και αειµνήστου ηµών συζύγου, πα-
τέρα και παππού

ΑΝ∆ΡΕΑ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥΛΗ
H οικογένειά του

ΑΝ∆ΡΕΑ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥΛΗ
(Andrew Karas)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από την Aργολίδα

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπερ αναπαύσεως 

της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης
συζύγου, µητέρας, γιαγιάς και νύφης

Παρακαλούµε τους τιµώντας τη µνήµη της όπως 
προσέλθουν την Κυριακή 1η Μαρτίου 2020 εις τον 
Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia Sts, Bel-
more και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον 
δεήσεις των.
Oι τεθλιµµένοι: ο σύζυγος Κώστας, τα τέκνα: Άννα, 
Σταύρος, τα εγγόνια: Ευαγγελία, Shaun, τα κουνιάδια: 
Παναγής, Ανδρέας, Μαρία, Βενετία, Νίκος, Γεωργία και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέσω του Tύπου 
ευχαριστήσουµε όλους τους συγγενείς και φίλους για 
την θερµή συµπαράστασή τους στο βαρύ µας πένθος. 
Eυχαριστούµε αυτούς που παρακολούθησαν την κηδεία 
της, αυτούς που  κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί 
της σορού της, αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες 
κάρτες και αυτούς που µε οποιονδήποτε τρόπο µας εξέ-
φρασαν την λύπη τους για τον θάνατο της προσφιλούς 
και αειµνήστου ηµών συζύγου, µητέρας και γιαγιάς

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
H οικογένειά της

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Αραχωβίτικα, Πατρών




