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H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Παρασκευή 18 Σεπτεµβρίου 2015 και ώρα 
11:00  π.µ. στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ, 
72-76 Gardeners Rd, Kingsford, η δε σορός 
της θα ενταφιαστεί στο κοιµητήριο του Botany.

Oι τεθλιµµένοι: o σύζυγος Iωάννης, τα τέκνα 
Τρισεύγενη και Κώστας, Ελένη και Ευστράτι-
ος, Νικόλαος και Missy, τα εγγόνια Μιχάλης 
και Natasha, Ιωάννης, Ιωάννης, Αλέξανδρος, 
Ευδοκία, Γιαννούλα, Γιαννούλα, τα δισέγ-
γονα Tatiana, Destiny και Scarlett, η νύφη 
Efthymia, τα ανίψια Γεώργιος και Ευαγγελία, 
Ελένη και Αντώνιος και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι.

Λεπτοµέρειες για καφέ θα ανακοινωθούν 
µετά το τέλος της ακολουθίας. 

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια να γίνουν  δωρεές στη µνήµη της υπέρ 
του Breast Cancer.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ 
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ετών 85
από Θέρµο Μεσολογγίου

που απεβίωσε στις 13 Σεπτεµβρίου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε τον θάνατο 
της πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης 
συζύγου, µητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς και θείας

Η νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί σήµερα 
Παρασκευή 18 Σεπτεµβρίου 2015 και ώρα 
10.30πµ εις τον ιερό ναό Αναστάσεως του 
Χριστού 16 Belgrave Str, Kogarah, η δε σο-
ρός του θα ενταφιασθεί στο κοιµητήριο του 
Rookwood.
Οι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Αγγελική, τα τέκνα 
Γιώργος, Χαρίκλεια και Γιάννης Βησσαρίτης, 
Ευσταθία, τα εγγόνια Μιχάλης και Αγγελι-
κή, τα αδέλφια και ανήψια στην Ελλάδα, τα 
κουνιάδια στην Ελλάδα, τα κουνιάδια στην 
Αυστραλία Ανδρέας και Ελένη, τα ανήψια, τα 
ξαδέλφια, οι συµπέθεροι, οι κουµπάροι και 
λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Αυστραλία 
και Ελλάδα.
Όσοι επιθυµούν µετά την κηδεία να περάσουν 
για καφέ από το Reflections @ Rookwood.
Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λου-
λούδια κάνετε δωρεές εις µνήµη του στο St. 
George Hospital.

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ετών 82
από Άγιο Κωνσταντίνο Αιγίου

που απεβίωσε στις 11 Σεπτεµβρίου 2015

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

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

συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

πολυαγαπηµένης µας και πάντα αξέχαστης 
αδελφής, κουνιάδας και θείας

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη της όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 20 Σεπτεµβρί-
ου 2015 στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ, 72-76 
Gardeners Rd, Kingsford και ενώσουν µεθ’ 
ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: η αδελφή, η κουνιάδα, τα ανί-
ψια και τα παιδιά τους και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι.

Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να πε-
ράσουν για καφέ από την οικία 6 Myrtle St., 
Kensington

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

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ 
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