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ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”

Oι τεθλιμμένοι: τα τέκνα Αστέριος, Μάρκος
και Κατερίνα, τα εγγόνια Δήμητρα και Άλεξ, 
Χριστόφορος και Rebecca, τα δισέγγονα
 Μάρκος, Κατερίνα και Ιάσονας, τα ανίψια 
και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

ΘΑΝΑΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΙΟΜΑΜΙΤΗ
ετών 102

που απεβίωσε στις 14 Μαρτίου 2021

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού, προπάππου και θείου

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήμερο μνημόσυνο υπερ αναπαύσεως 

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

 νύφης και εξαδέλφης

Παρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη της όπως προ-
σέλθουν την Κυριακή 21 Μαρτίου 2021  εις τον Ι. Ν. 
ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia Sts, Belmore και 
ενώσουν μεθ’ ημών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των.

Οι τεθλιμμένοι: ο σύζυγος Ιωάννης, τα τέκνα Ελευθέ-
ριος, Μιχάλης + Vanessa, τα εγγόνια Isaac + Piper, τα 
αδέλφια Γεώργιος + Μαριάνθη, Φιλίτσα + Θεόδωρος, 
Ιωάννα + Ελευθέριος, οι νύφες Τούλα, Χρύσα, ο γα-
μπρός Γεώργιος, οι κουνιάδες Αγγελική + Γεώργιος, 
Αθανασία, Βασιλική + Βασίλειος, Γεωργία, Παναγιώτα 
+ Γεώργιος, ανίψια, θείοι και θείες, ξαδέλφια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και Αυστραλία.

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. 
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

Δέσποινας Χρονοπούλου
H οικογένειά της

ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ετών 74

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Kω

* Τμήμα του Euro Funeral Services - Division of Euro Funeral Services

With many years 
of experience and dependability

Aναλαμβάνουμε την μεταφορά σορού 
σε Ελλάδα, Κύπρο και Ευρώπη
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