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Τελούντες 40ήµερο  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 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 19 Ιουλί-
ου 2015 στον Ι. Ν. ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ, 49-59 Holterman St, Crows 
Nest και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον 
δεήσεις των. 
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Άννα, τα τέκνα 
Εύλα και Στέλιος, Μήκη και Παναγιώτης, 
Μαίρη και ∆ηµήτρης, τα εγγόνια Θεοφάνης, 
Σταυρούλα, Μαριάνθη, Γιάννης, Παναγιώτης, 
Γιάννης, Νικόλαος, Χριστοφία, οι αδελφές στη 
Σάµο Ευαγγελία και Βέρα, τα κουνιάδια στην 
Αυστραλία Στέλλα και Ευστάθιος, Χρήστος 
και Μαρία, τα ανίψια, τα εξαδέλφια, και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να πε-
ράσουν από την οικία µας 15 Stone Parade, 
Davidson. 

Η οικογένειά του

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 πα-
ραβρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν 
στεφάνια και λουλούδια επί της σορού του, αυτούς 
που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς που 
έκαναν δωρεές στη µνήµη του υπέρ του ΝeuRA 
(Neuroscience Research Australia), και αυ-
τούς  που µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την 
λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Σάµο

Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

πολυαγαπηµένουµας και πάντα αξέχαστου 
πατέρα, παππού, θείου και εξαδέλφου

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 19 Ιουλίου 2015 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, 21 Henry St, 
Leichhardt και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον 
Ύψιστον δεήσεις των. 

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.

Η οικογένειά του

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 πα-
ραβρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν 
στεφάνια και λουλούδια επί της σορού του αυτούς 
που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς που 
έκαναν δωρεές στη µνήµη του υπέρ του Greek 
Community Home for the Aged (Earlwood)., και 
αυτούς  που µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την 
λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΧΗΤΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από ∆ωδώνη Ιωαννίνων

H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 11:00  π.µ. στον 
Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Cnr Isabel & Cecilia 
Sts, Belmore, η δε σορός της θα ενταφιαστεί 
στο κοιµητήριο του Rookwood.

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Μιχάλης και Όλγα, Γε-
ώργιος και Maureen, Αθηνά και Warwick, τα 
εγγόνια, τα δισέγγονα, τα κουνιάδια, τα ανίψια 
και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το Ελληνικό Σπίτι στο Έρλγουντ 
(2 Woolcott Street, Earlwood).

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ετών 93

από Αλεξάνδρεια Αιγύπτου
που απεβίωσε στις 9 Ιουλίου 2015
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Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης

µητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς, κουνιάδας και θείας


