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8 Τελούντες ετήσιο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας και πάντα 

αξέχαστου συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

Παρακαλούντε οι τιµώντες την µνήµη του 
όπως προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 4 
∆εκεµβρίου 2011 στον Ι. Ν. Αγίου Νεκταρίου, 
Crn Railway Parade & Burleigh St, Bur-
wood και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον 
Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Μαρία, τα τέκνα 
Ευθύµιος και Βασιλική Καλλού, Ρούλα και 
∆ηµήτριος Ρετσίνας, τα εγγόνια Αθανάσιος, 
∆ηµήτριος και Ανάργυρος Καλλός, και Σπυ-
ριδούλα, Μαρία και Βασίλειος Ρετσίνας, τα εν 
Ελλάδι, αδέλφια, κουνιάδια, ανίψια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι στην Αυστραλία και την 
Γενέτειρα.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από την οικία µας.

Η οικογένειά του

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΛΟΥ
από ∆ίβρη Φθιώτιδας
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Τελούντες 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας και πάντα 

αξέχαστης αδελφής και θείας 

Παρακαλούντε οι τιµώντες την µνήµη της 
όπως προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 4 
∆εκεµβρίου 2011 στον Ι. Ν. Αγίας Ευφηµίας, 
6-12 East Terrace, Bankstown και ενώσουν 
µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: τα αδέλφια, Νίκος και Χρη-
στάλα Κωνσταντίνου, τα ανήψια, Ανδρέας και 
Μαρία Σεραφείµ και τα παιδιά αυτών Κων-
σταντίνος και Σούλα Κωνσταντίνου και τα 
παιδιά αυτών και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από το χωλ της εκκλησίας.

Η οικογένειά της

Θεωρούµε καθήκον µας όπως και δια µέ-
σωτου τύπου να ευχαριστήσουµε όλους τους 
συγγενείς και φίλους για την θερµή συµπαρά-
στασή τους στο βαρύ µας πένθος.
Ευχαριστούµε αυτούς που παραβρέθηκαν 
στην κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν στεφάνια 
και λουλούδια επί του σορού της, αυτούς που 
απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς 
που έκαναν δωρεές στη µνήµη της προς τον 
Ι. Ν. της Αγίας Ευφηµίας και αυτούς  που µε 
οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΩΣΤΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Κυθρέα, Λευκωσίας - Κύπρου

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

συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Πέµπτη 1 ∆εκεµβρίου 2011 και ώρα 10.30  
π.µ. στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, 90 
Newcastle St, Rose Bay, η δε σορός του θα 
ενταφιαστεί στο νεκροταφείο Memorial Park 
Cemetery, Military Rd, Matraville.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος, Ουρανία, τα τέκνα,  
Stephen και Sue, Dennis και Jacqui, τα εγγό-
νια, Ella, Sam, Georgia, Annabelle και John, η 
αδερφή, Bessie, τα ανίψια, Belinda και  Peter, 
και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλού-
δια δωρεές να γίνουν στο Stroke Foundation ή 
στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΝΤΖΙΝΗ
ετών 85

που απεβίωσε στις 19 Νοεµβρίου 2011
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