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Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπηµένης 
µας και πάντα αξέχαστης µητέρας, γιαγιάς,  
προγιαγιάς, αδελφής, κουνιάδας και θείας

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη της όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 14 Ιουνίου 
2015 στον Ι. Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙ∆ΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ 
ΕΛΕΣΗΣ 16-20 Belgrave St, Kogarah και 
ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις 
των. 

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Eιρήνη και Μιχάλης, 
Ελένη και Χαράλαµπος, Μαίρη, Μιχάλης, τα 
εγγόνια Νεκτάριος και Elaina, Ιωάννης και 
Θεοδώρα, Μιχάλης και Janelle, Ευάγγελος, 
Ματθαίος, Τia, Paris, Micha, τα δισέγγονα 
Μιχάλης, Βασίλειος, Ειρήνη, Mia, James και 
Robin, τα αδέλφια Σταύρος, Μαρία, Κατίνα 
και Κώστας στην Αυστραλία, Φανούρης και 
Σεβαστή στην Ελλάδα, τα κουνιάδια Μερκού-
ρης και ∆ικαία, Καθολική, τα ανίψια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά τo µνηµόσυνο να πε-
ράσουν για καφέ στο Yarra Bay Sailing Club, 
Yarra Road, Phillip Bay (µετά τις 12 µ.µ.).

Η οικογένειά της

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. Ευχαριστούµε αυτούς που παρα-
βρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν στε-
φάνια και λουλούδια επί της σορού της, αυτούς που 
απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες και αυτούς  που 
µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Σύµη

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Τρίτη 9 Ιουνίου 2015 και ώρα 10:00  π.µ. στον 
Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, 21 Henry St, Leich-
hardt, η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοι-
µητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Μπέτυ, τα τέκνα 
Ρίτα και ∆ηµήτρης, Απόστολος και Jennifer, 
τα εγγόνια Ζoe, Stephanie, Mia, Kristian, τα 
κουνιάδια στην Αυστραλία Κώστας και Μαί-
ρη Κασµάς, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι στην Αυστραλία και Ελ-
λάδα.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το Reflections @ Rookwood.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλού-
δια να γίνουν δωρεές υπέρ της µνήµης του στο 
Dementia Association.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ετών 76

από Καλλιµασιά Χίου
που απεβίωσε τη 1η Ιουνίου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

αξέχαστου συζύγου, πατέρα, παππού, κουνιάδου, 
θείου και εξαδέλφου

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τρίτη 9 Ιουνίου 2015 
και ώρα 6 µ.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, 
21 Henry St, Leichhardt.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο 
Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015 και ώρα 10:00  π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, 21 Henry St, 
Leichhardt, η δε σορός του θα ενταφιαστεί 
στο Field of Mars Cemetery (Quarry Road & 
Cressy Road, Ryde).

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Kωνσταντίνος και 
Νίκη, Αναστάσιος και Μαρί, τα εγγόνια Θωµάς, 
Αλίκη και Γαβριήλ, τα ανίψια στην Αυστραλία 
Ελένη και Κωνσταντίνος, Ιωάννης και Ελένη, 
στην Ελλάδα Κωνσταντίνος, Μαριάννα και 
Ντίνα, τα εξαδέλφια, και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι στην Αυστραλία και Ελλάδα.

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

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν δωρεές υπέρ της µνήµης του 
στο Greek Community Home for the Aged 
(Earlwood).

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΧΗΤΟΥ
ετών 80

από ∆ωδώνη Ιωαννίνων
που απεβίωσε στις 2 Ιουνίου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

πατέρα, παππού, θείου και εξαδέλφου




